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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtö-
kén 17-19 óra között. Parlamenti látogatásra folyamato-
san lehet jelentkezni a 06-20-663-0019-es számon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – 2007. február 12., március
19., április 23. Bejelentkezni az Ügyfélszolgálati és
Okmányirodán lehet.

Jegyzõ/aljegyzõ
Dr. Nagy István jegyzõ, Keserû Lajosné aljegyzõ az iro-
dájában, bejelentkezés (Ügyfélszolgálati és Okmányiro-
dán) után február 5., március 12., április 16., május 21.

Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – február 26., április
2., május 7. * Fejér Gyula – Fidesz – február 19.,
március 26., április 30. * Fohsz Tivadar – Fidesz –

január 29., március 5., április 9., május 14. Bejelent-
kezni az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106.
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TORKOS MATILD

R iz Levente polgár-
mester az ülés meg-

nyitása után reagált
azokra a szóbeszédekre,
miszerint az önkor-
mányzat nem járul hoz-
zá a kerületi május 1-jei
ünnepség megtartásá-
hoz. Riz Levente el-
mondta, tavaly irreáli-
san sokba került ez a
program, 4 millió forint
közpénzt költöttek rá,
ráadásul olyan zavaros
módon, hogy eredetileg
2 millió forintot kapott e
célra a rendezõ Lokál-
patrióták Egyesülete,
majd május 10-én, több
nappal az ünnep után
módosították a szerzõ-
dést és újabb 2 millió fo-
rintot utaltak át számuk-
ra.  A polgármester el-
mondta: az önkormány-
zat költségvetési helyze-
te nem teszi lehetõvé a
négymilliós támogatást,
de az egyesület termé-
szetesen idén is megren-

dezheti a majálist, hely-
színként javasolta az ön-
kormányzat tulajdoná-
ban álló, de kerületi vál-
lalkozó által bérelt
„Rojik-pályát”, vagy a
Nyúl-dombot. 

A napirend elõtti fel-
szólalásokat Fenke Ferenc

(MIÉP) kezdte. A képvi-
selõ elmondta, a 2007.
április 2-i ülésén megüt-
közéssel tapasztalta,
hogy ellenzéki képvise-
lõtársai szívét „korláto-
zottan” és „feltételek-
kel” dobogtatja meg a
Podmaniczky-kastély
visszaszerzésének lehe-
tõsége. A képviselõ az
egyik szocialista képvi-
selõnek a Lungo Drom
választási szövetségét
felidézõ megjegyzésére
és Kovács Istvánnak (Itt-
hon Rákosmentén Egye-
sület) Fenke Ferenc kép-
viselõre tett sértésre rea-
gált: „Ez volt az az ülés,
melynek során néhány
nem kellõen árnyalt, de
semmiképp se durva
megfogalmazásom a

baloldalon kiverte a biz-
tosítékot”; „fogást véltek
találni rajtam és – egy-
részt vélt faji elkötele-
zettségemre, másrészt
arcátlanságomra való
bárdolatlan utalással el-
lentámadásba lendül-
tek... Ott és akkor már
rég nem a Pod-
maniczky-kastélyról,
Rákosmente egyetlen vi-
lághírû – és az enyészet-

tõl megmentendõ - épí-
tészeti remekérõl és mû-
emlékérõl, hanem tekin-
tet nélküli képviselõi ön-
megvalósítási gyakorlat-
ról volt szó.”  „Kérem,
ítéljék meg önök, meny-
nyire stílusos lungo dro-
mozni, meg az arcomon
a bõrt emlegetni akkor,
amikor elfogytak az ér-
vek, vagy a vitakészség
verbális eszköztára vég-
képp kimerülni látszik  –
különösen azon kínos
esetben, amikor a képvi-
selõ az egyszerûsített
magyar nyelv használa-
tát is komoly kihívás-
ként éli meg.” 

Fenke Ferenc leszö-
gezte: választóinktól, a
XVII. kerület polgáraitól
a képviselõk nem erre
kaptak mandátumot.

Riz Levente válaszá-
ban egyetértését fejezte
ki, és kulturált vitastí-
lust, egymás tiszteletét
kérte a képviselõktõl.

Hatvani Zoltán (Fi-
desz) a rákoskerti bal-
esetveszélyes útkeresz-
tezõdésekre hívta fel a fi-
gyelmet, ami azért állt
elõ, mert a csatornaépí-

Meghívó 
Május 14-én 17 órától a Civil Kerekasztal tanács-
kozására várjuk szeretettel minden XVII. kerületi civil
szervezet vezetõit, képviselõit a Dózsa Mûvelõdési
Ház Fórumtermébe.

Riz Levente polgármester,
Dunai Mónika oktatási, 

kulturális és civil kapcsolatok tanácsnoka

A testületi ülésrõl jelentjük
A Fõvárosi Közgyûlés mellett mûködõ kerületi küldötté választották Horváth Tamás képviselõt 

Fenke Ferenc (MIÉP) a kulturált politikai vita mellett érvelt
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden
hó 1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ
óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZP – telefonon egyeztetés után
a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Tel: 253-0477.
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utol-
só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – minden hó-

nap 3. keddjén 18–19 között a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Ár-
pád Mûvelõdési Házban.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képvi-
selõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – hónap utolsó csü-
törtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-el-
nök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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tés után a pénzhiány mi-
att az utak helyreállítása
a murvával szórt tech-
nológiával történt, ami
azt eredményezte a
KRESZ-ben, hogy amíg
az „új” út szilárd burko-
latnak tûnik, addig érvé-
nyes a jobbkéz-szabály,
ám ha út visszaromlik
földút minõségûre, ak-
kor értelemszerûen
megszûnik az elsõbb-
ségadás kötelezettsége.

Az így kialakult hely-
zet miatt nem egyértel-
mûen dönthetõ el köz-
lekedés közben, hogy
kinek is van elsõbbsége,
emiatt már több baleset
történt Rákoskerten. És
a rendõrségnek – saját-
ságos módon – a hely-
színeléskor azt kell el-
dönteni, visszaromlott-
e már eléggé az út, vagy
még egyenrangúnak
számít. Ki a felelõs a ki-
alakult helyzetért? – tet-
te fel a költõinek hang-
zó kérdést a képviselõ a
polgármesternek cí-
mezve.

A polgármester reagá-
lásában elmondta, az
elõzõ ciklusban épített
bitumenpermetes utak
kapcsán rengeteg mû-

szaki kifogás merült fel,
sok helyen tönkremen-
tek, a kavicsréteg nem
köt, súlyos porszennye-
zést okoznak. A korábbi
illetékes alpolgármester,
Kiss Lajos többször ígére-
tet tett javításukra,
amely azonban nem tör-
tént meg.

Hrutka Zsolt (MSZP) a
polgármesteren azt kér-
te számon, miért kell ki-
lakoltatni a civil szerve-
zeteket a Fuchs-kastély-
ból és miért az utolsó
pillanatban közölték ezt
velük, miközben a pol-
gármester a civil szerve-
zetekkel való jó kapcso-
latok fontosságát han-
goztatja.

Riz Levente elmondta,
hogy az ott lévõ szerve-
zetek ingyenes bérleti
szerzõdései tavaly de-
cemberben lejártak,
ugyanakkor elismerte,
hogy az értesítést késõn
küldte ki a Lakás 17. Kft.
A polgármester hangsú-
lyozta, nincs pénz a pol-
gármesteri hivatal 4 mil-
liárdos bõvítésére, a las-
san tarthatatlan helyszû-
két csak úgy tudják
megoldani, hogy a
Fuchs-kastély emeletére

is hivatali egységek köl-
töznek. A polgármester
leszögezte, a civil szer-
vezetek nem kerülnek
utcára, a Baross u. 1.
szám alatti önkormány-
zati ingatlanban kapnak
helyet.

Kiss Lajos (MSZP) a
Vagyongazdálkodási Bi-
zottság egyik, április 10-
i változtatási tilalmat ki-
hirdetõ rendeletbe ütkö-
zõ határozatára hívta fel
a figyelmet, mondván
sikerült két nap alatt a
bizottságnak törvény-
sértõ határozatot hoznia.
Napirend után derült ki,
hogy a kérdéses határo-
zat, amit Hatvani Zoltán
képviselõ felolvasott,
egész másról szól, és kö-
szönõ viszonyban sincs
a kérdéses jogszabállyal.
Ennek ellenére a képvi-
selõ fenntartotta korábbi
állítását. 

Csorba Béla (KDNP)
képviselõ arra hívta fel a
figyelmet, hogy az
MSZP képviselõinek
többsége és az Itthon
Rákosmentén Egyesület
két képviselõje még min-
dig nem járult hozzá ah-
hoz, hogy vagyonnyilat-
kozata nyilvánosságra
kerüljön az önkormány-
zat honlapján. A képvi-
selõ nem hagyta szó nél-
kül Kiss Lajos szakmai-
ságot hiányoló megálla-
pítását sem, és felhívta a
figyelmet arra, hogy a
Podmaniczky-kastély
ügyében az elõzõ önkor-
mányzati vezetés fede-
zetként belterületi ingat-
lanként fogadott el egy
külterületi ingatlant. 

Hoffmann Attila
(MSZP) képviselõ arról

számolt be a testületnek,
hogy a helyi MSZP ven-
dége volt Hagyó Miklós
fõpolgármester-helyet-
tes. Megmutatták Ha-
gyó úrnak a felújított fõ-
városi utak egy részét, a
Rákos-patakot és a fel-
újításra váró Liget-sort.
A fõváros útfelújítási
programja keretében ke-
rületünkben idén az
501., az 513., a XVII., a
Melczer és a Sáránd ut-
cákat, a Liget-sort és a
Lõrinci utat teszik rend-
be. Idén elkészül a fõvá-
ros zajtérképe, ami a fõ-
forgalmú útjainkkal
kapcsolatos zajvédelmi
intézkedések miatt fon-
tos – húzta alá a képvise-
lõ.

Kerületünk 13 millió
forintos támogatást kap
a fõvárostól az Újlak ut-
cában és a Vida-dombon
játszótér kialakításához.
További nyolc hulladék-
gyûjtõ sziget kerül kiala-
kításra, a fõváros kiépít
890 méternyi ivóvízhá-
lózatot, öt útszakaszon
korszerûsíti a gázháló-
zatunkat. Hagyó Miklós
a szocialistáknak is meg-
ígérte, hogy 1 milliárd
forintból 2008 elejére el-

készül az Elágazás- Pesti
út, Jászberényi út, Éles-
sarok, Fehér útvonalon a
buszkorridor.

Hoffmann Attila
hangsúlyozta a pártál-
lástól függetlenül meg-
valósuló, a kerületi vá-
lasztási ciklusokon át-
ívelõ fejlesztések érdeké-
ben az összefogás szük-
ségességét.

Riz Levente egyetér-
tett polgármester-
elõdjével az összefo-
gás szükségességében,
egyúttal megjegyezte,
hogy ezzel nincs
összhangban, hogy a
kerületi szocialisták
(Devánszkiné dr. Mol-
nár Katalin és Gy. Né-
meth Erzsébet) fõvárosi
közgyûlési képviselõ-
ként nemmel szavaz-
tak a XVII. kerület fej-
lesztése érdekében a
költségvetéshez be-
nyújtott módosító in-
dítványaira.

Miután a testület zárt
ülésen elbírált hat felleb-
bezést hatósági ügyben,
rendeletmódosítással
„aktualizálta” a Káp-
talanfüredi és Leányfa-
lui Ifjúsági Táboraiban
fizetendõ térítési díjakat.

Hatvani Zoltán, Horváth Tamás és Virág Mihály a Fidesz-
frakció tagjai

Hoffmann Attila és Hrutka Zsolt, az MSZP-frakció tagjai
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
tökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 2.
csütörtökén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a
hónap 2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdé-
si Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk. VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûve-
lõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgá-
sában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – a hónap 1.
keddjén 18 órakor a Diadal Úti Általános Iskolá-
ban.

Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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Az „aktualizálás” a gya-
korlatban természetesen
a térítési díj emelését je-
lenti, amit az infláció
mértékét figyelembe vé-
ve minden évben meg-
tesz az önkormányzat.  

Az idei emelés egyéb-
ként minimális korrek-
ciót jelent – jóllehet az
elõrejelzések szerint
idén a 9 százalékot elér-
heti az éves infláció.  A
kerületi intézmények és
szervezetek részére és a
kísérõ személyek részé-
re, egy fõre számítva a
térítési napi díj 585 fo-
rintról 591 forintra
emelkedik, a nem kerü-
letiek számára viszont

1062 forintról 1372-re.
A kerületi civil szerve-
zetek és egyházak által
a kerületi gyermekek
táboroztatása esetén a
térítési díj naponta és
egy fõre számítva 292
forintról 296 forintra
emelkedik, a nem ke-
rületi gyermekek ese-
tén 585 forintról 591
forintra nõ a térítési
díj. 

A nem kerületi civil
szervezetek, intézmé-
nyek egyházak, vala-
mint vállalkozások az
eddigi 1062 forint he-
lyett 1372 forintot kell,
hogy fizessenek naponta
egy fõ után.

A rendeletmódosítást
vita nélkül, egyhangú-
lag elfogadta a testület.

Fachet Gergõ (Itthon
Rákosmentén Egyesü-
let) javaslatára egyhan-
gú támogatással módo-

sította a testület az 1956-
os Emlékplakett alapítá-
sáról és adományozásá-
ról szóló rendeletet. A ja-
vaslat célja az volt, hogy
a nemzet szolgálatában
és a haza szabadságának
védelmében szerzett he-
lyi érdemek elismerése-
ként „minden évben
mind azon jelöltek kap-
ják meg a kitüntetést,
akiknek a harcokban va-
ló részvételét, a szakér-
tõi vélemények is igazol-
tak”. 

A képviselõ-testület
egy törvénymódosítás
miatt köteles volt módo-
sítani a szociális ellátá-
sokról szóló rendeletét,
mert az új törvény sze-
rint a folyósítható
„rendszeres szociális se-
gély összege a családi
jövedelemhatár össze-
gének és a jogosult csa-
ládja tényleges havi
összjövedelmének kü-
lönbözete. A családi jö-
vedelemhatár összege
megegyezik a család fo-
gyasztási egységeihez
tartozó arányszámok
összegének és az öreg-
ségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összege 90
százalékának szorzatá-
val”. (A nyájas olvasó

most ne dobja a szemét-
kosárba a Hírhozót, be-
valljuk természetesen
mi sem értjük – két mû-
szaki diplomával a far-
zsebben sem –, hogy mi
a csudát takar a családi
jövedelemhatár bûvös
képletében a „család fo-
gyasztási egységeihez
tartozó arányszámok”
kifejezés, de kiderítjük,
megígérjük és a követ-
kezõ számunkban 
visszatérünk rá.) 

A lényeg: él a kerüle-
tünkben 17 olyan leg-
alább 67 százalékban
rokkant, vagy vak sze-
mély, aki eddig nem
kaphatott kevesebb tá-
mogatást az öregségi
nyugdíj minimumánál,
mert a kerületi önkor-
mányzat így döntött,
most viszont a törvényi
képlet akadályozza az
önkormányzat számára
a méltányos összeg fo-
lyósítását. Ezért most a
rokkant személyek csa-
ládok „fogyasztási egy-
ségeit” figyelembe véve
a képlet és a szorzó-
számok alapján fillérre
ki fogják számítani,
hogy mi jár törvényesen. 

A testület egyhangú
szavazással hozzájárult,
hogy dr. Sajó János házi-
orvos praxisát dr. Kóczi
Zoltán átvegye, majd pá-
lyázatot írt ki a kisebbsé-
gi önkormányzatok tá-
mogatására és alapítvá-
nyi kérelmeket bírált el.

A testület módosította
a Homoki szõlõk
(Orgoványi u. - Baross
u.- Bélatelepi út) szabá-
lyozási tervének készít-
tetésére vonatkozó 2006.
júniusi döntést, úgy,

A Podmaniczky-Vigyázó-kastély sorsáról a képviselõ-testület 2007. április 2-án
rendkívüli testületi üésen döntött. Fachet Gergõ kérésére az alábbiak szerint

pontosítjuk a Hírhozó elõzõ számában megjelent tudósításunkat: 
Az Itthon Rákosmentén Egyesület frakciója a vita végén azért nem

szavazott – amit háromszor el is mondott az elõterjesztés vitájában –,
mert az ülés tényérõl elõtte három órával értesítették õket, és pár perccel
az ülés kezdete elõtt jutottak hozzá a közel 100 oldalas anyaghoz, ame-
lyrõl – álláspontjuk szerint – felelõsségteljesen dönteni nem tudtak,
ezért nem szavaztak.

(A képviselõ úrnak természetesen igaza van. Ugyanakkor tény, ahogy azt a
tudósításunkban is közöltük (igaz, csak egyszer) Fachet képviselõ úr kifogását, hogy
„az ülés napján értesült a rendkívüli ülésrõl és az elõterjesztésrõl”. Az az állításunk
is megfelel a valóságnak, hogy „a vitában aktívan részt vevõ Fachet Gergõ és
Kovács István, bár ott ültek a képviselõi helyükön nem szavaztak”. Vagyis nem
tartózkodtak a szavazástól, hanem úgy tettek, mint ha ott sem volnának.

Hogy akkor miért adunk helyt a képviselõ helyreigazítási kérelmének? Azért,
mert tiszteljük a képvisõ úr kerületért végzett munkáját, és hogy mindenki számára
– beleértve a képviselõ urat is – egyértelmû legyen, miért is nem szavazott. És mert
szent a béke. Ugyanakkor, legyen szabad annyit megjegyeznem: a kerület jól
felfogott érdekében az ilyen jellegû elõterjesztéseket, mint amilyen egy aznap
lejáró visszavásárlási joggal való élés, csak így, derült égbõl villámcsapás mód-
jára van értelme beterjeszteni. Ha pedig a képviselõ úr – akinek az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban bõven volt ideje megismerni a kérdéses szerzõdés hátterét,
az abban foglalt kötelezettségvállalások teljesülését – mégsem látja be, miért
volt szükség arra, hogy ilyen módon történjen  a beterjesztés,  a hibát talán
mégsem  a bonyolult, kesze-kusza ügy részleteivel valóban a testületi ülésen
szembesülõ újságíró munkájában kellene nagyítóval keresnie - a szerk.)

Helyreigazítunk

Keserû Lajosné aljegyzõ és Barna Andor (SZDSZ) képviselõ
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig az Újlak utcai iskolában.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – hónap 1. hétfõje 17 órá-
tól 18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Há-
zában, a Csabai út 20. alatt. Minden hónap második
csütörtökén 17–18 óráig a Sági utcai bölcsõdében.
Tel.: a körzetében lakóknak 06-20-336-6058.

Oláh László – SZDSZ, KB-elnök – egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hi-
vatal.
Papp Péter Pálné – MSZP – a hónap 3. szerda 18-
19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor Diadal úti Általános Is-
kolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – hónap 2.

hétfõjén 18-19 óráig a Polgármesteri Hivatal ebédlõ-
jében környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., EUB-elnök – a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.

F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K

Elment 
Szöllõsi Nagy András 

2007 március idusán eltávozott az élõk sorából
Szöllõsi Nagy András, 2001-es Rákosligetért-dí-
jas nyugalmazott tanár. A Fiumei úti temetõben
számos barátja, ismerõse kísérte utolsó útjára a
hosszú szenvedés után elhunyt András bácsit. 

� SZABÓ ANIKÓ

S zöllõsi Nagy András 30 évig tanított földrajzot
a rákosligeti Hõsök Terei Általános Iskolá-

ban, de 1980-as nyugdíjazása után is aktívan ok-
tatta a gyerekeket. Önképzés és a kielégíthetet-
len kíváncsisága révén bejárta hazánkat, Euró-
pát, Ázsiát, Afrikát és Japánt. A tanórákon, vala-
mint a Természettudományi Társulatnál tartott
több ezer elõadásán szemléltetõeszközként mu-
tatta be a tanulmányutakon készített tízezernyi
diafelvételt. Rákosligeti lokálpatriótaként doku-
mentációs és ismeretterjesztõ céllal kutatta a
XVII. kerület múltját, amelyet Rákosmente szá-
mos iskolájában, intézményében fényképes-dia-
vetítéses elõadás keretében mutatott be. Össze-
gyûjtött mûvelõdéstörténeti anyagában csak-
nem harmincezer felvételt õrzött. 

Április 4-i hamvasztásán a búcsúztató pap ki-
emelte, hogy mindig jó igyekezett lenni, jóra akar-
ta tanítani embertársait is, és arra, hogy minden
oly kicsiny dologban is megtalálják a szépet, érté-
keset. Özvegye, gyermekei, unokái gyászolják. 

hogy a tervezés költsé-
geit az önkormányzat
állja. Majd szabályozási
terv módosításáról ho-
zott döntést a testület: a
2004-ben a rákoshegyi
Ferihegyi út - Ady End-
re u. - Lõrinci út - MÁV
120/a vasútvonal által
határolt területre készült
szabályozási terv terve-
zési határait kiterjesztet-
te a vasútállomás mellet-
ti „bányaterületre” a Bá-
nya partig, s a vasút

menti rendezetlen sávra
a Svachulay S. utcától a
Felsõbánya utcáig. Vé-
gül beszámolókat foga-
dott el.

A képviselõ-testület
rendkívüli testületi
ülést is tartott ezen a
napon, illetve még ápri-
lis 10-én. Akkor a Fõvá-
rosi Közgyûlés mellett
mûködõ kerületi kül-
dötté választották Hor-
váth Tamás képviselõt
(Fidesz), valamint dön-

töttek arról, hogy az ön-
kormányzat pályázatot
nyújt be a Regionális
Fejlesztési Tanácshoz
16 kerületi út felújítása
érdekében. Az április
19-i ülésen öt évre kine-
vezték a Rákoskereszt-
úri vásárcsarnok és Piac
Piacfelügyelete vezetõ-
jének Niedermayer Kál-
mánt, a képviselõk elfo-
gadták a Bartók Béla
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény peda-
gógiai programját és
módosították a költség-
vetési rendeletet, mert a
2006-ban az útfelújítás-
hoz elnyert pályázati
támogatásnál módosult
a szükséges önkor-
mányzati önrész mérté-
ke. Az április 10-i rend-
kívüli ülésen hozott vál-
toztatási tilalmat elren-
delõ jogszabályról a 6-7.
oldalon részletesen beszá-
molunk.

Tisztelt Kerületben Lakók és
Dolgozók!

A Magyar Vöröskereszt mindenki számára nyilvános
véradó napot szervez a PESTI ÚTI TESCO ÁRUHÁZ
PARKOLÓJÁBAN, a VÉRADÓ BUSZBAN.
CÍM: 1173 Bp., Pesti út 5-7.
IDÕPONTJA: 2007. május 4. /péntek/     14-18 óráig.
Ha ön egészséges, még nem töltötte be a 60. életévét
és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken,
jöjjön el a véradásra! Ezzel nemcsak másokon segít,
hanem átesik egy szûrõvizsgálaton, ami az aktuális
egészségi állapotáról ad felvilágosítást!
FONTOS: a regisztrációhoz személyi igazolványt,
lakcímkártyát, és taj-kártyát hozzon magával!

Tisztelt Rákoskerti
Polgárok!

Az önkormányzat május 3-
án 19 órai kezdettel lakos-
sági fórumot tart a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házban. A fórum témája a
rákoskerti MÁV-állomás-
hoz tervezett buszforduló
és P+R parkoló.
A fórum meghívott elõadói
a Budapesti Közlekedés-
szervezõ Kht. (mint meg-
rendelõ), az „L.Z. Mérnök-
iroda” Kft. (mint tervezõ), a
Városi és Elõvárosi Közle-
kedési Egyesület szakem-
berei, továbbá Riz Levente
polgármester, Fohsz Tiva-
dar a 10. és Hatvani Zoltán
a 11. sz. evk. képviselõi.

Tisztelt Rákosmentiek!

A kerületi tavaszi takarítás folytatódik:
Április 28-án,szombaton, 9 órától
- az egykori Rákoscsabai Temetõ területén (Temetõ
(volt Göcsej) utcánál
- a Vízforrás utca végén, a nádas területen

Május 5-én,szombaton, 9 órától
- az 525. téren, majd az Aranylúd utca mentén
- Erdõalatti dûlõ mentén a Merzse-mocsár felé (ta-
lálkozó a Ferihegyi út-Ásvány utca sarkán)
- Rákoscsabai vasútállomáson,majd a patak men-
tén
Szeretettel hívjuk a kerületi polgárokat, egyesülete-
ket, intézményeket a közös munkavégzésre. 
A résztvevõket pogácsával, üdítõvel várjuk. Szer-
számokat és kesztyût biztosítunk.
Tel.: 253-3410, www.rakosmente.hu, e-mailen:
rozsahegyi.peter@rakosmente.hu 

A Fidesz-frakcióból: Fohsz Tivadar, Fejér Gyula és Csorba Béla
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Tájékoztatás 
a 2007. évi
lomtalanításról

Idén a lomtalanítást a Fõ-
városi Közterület-fenntar-
tó Zrt. kisebb körzetekre
osztva végzi el. 
A több körzet kijelölésé-
nek célja, hogy a kikészí-
tett lomok rövidebb ideig
képezzenek forgalmi aka-
dályt. A gyors, pontos bo-
nyolítás azonban csak az
önök segítségével való-
sulhat meg. 
Kérjük, hogy a közterületi
rend és tisztaság meg-
óvásának érdekében kizá-
rólag a jelzett idõpontban
készítsék ki a lomokat,
olyan helyre, amelyet a
lomtalanítást végzõ célgé-
pek jól meg tudnak köze-
líteni. 
A közszolgáltatást igény-
be vevõ lakóingatlanok a
lomok kikészítésének idõ-
pontja elõtt két héttel hi-
vatalos értesítést kapnak
az FKF Zrt.-tõl. 
Ezen kívül a 06-80-204-
386 ingyenesen hívható
számon lehet érdeklõdni
az ingatlan lomtalanításá-
nak idõpontjáról. 
Nem lehet kitenni a na-
ponta képzõdõ háztartási
hulladékot, ipari, mezõ-
gazdasági tevékenység
következtében keletkezett
hulladékot, veszélyes hul-
ladékot, építési törmelé-
ket, autógumit, autóron-
csot, zöldhulladékot (á-
gat, nyesedéket).
Egyéb, hasznosítható
hulladékot (fehér és szí-
nes üveg, papír, mû-
anyag, fémdoboz, száraz-
elem, elhasználódott e-
lektromos és elektrotech-
nikai eszközök, akkumu-
látor, használt sütõzsira-
dék, (étolaj, zsír), vala-
mint fáradt olaj és cso-
magolóanyagai a lakos-
sági hulladékgyûjtõ ud-
varokban helyezhetõk el.
(Gyökér köz 4., tel. 259-
1691). 
Soron kívüli lomtalanítás
– 3500-4800 Ft/köbméter
áron – a 459-6867, illetve
453-6869 telefonszámon
kérhetõ.

� VÁRSZEGI VIKTÓRIA

ASzázszorszép Nap-
közi Otthonos Óvo-

da szervezésében április
13-án, a Föld napja alkal-
mából rendbe tették a
Rezgõ utca és a Rózsa-
szál utca között elterülõ
kiserdõt és tisztást, az
úgynevezett Szöcske-ré-
tet. A terület sajnos ille-
gális szemétlerakó hely-
ként is mûködik az éj
leple alatt, pedig tisztasá-
ga több szempontból
fontos lenne, hiszen a
kisgyermekek számára
itt nyílik lehetõség biz-
tonságos környezetben
felfedezni és megismerni
a természet apróbb cso-
dáit, érdekességeit. Ezért
is döntöttek úgy a Süni

csoport óvónõi, Dósa Ka-
talin és Petrik Istvánné,
hogy kezdeményezik a
kicsik által kedvelt Szöcs-
ke-rét hulladéktól való
megtisztítását.  

A sötétedésig tartó
munkában az óvodape-

dagógusok mellett
részt vettek az intéz-
ménybe járó gyerme-
kek szülei, néhány lel-
kes lokálpatrióta és
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester is, aki – a takarí-
táson kívül – három

konténer, pogácsa és
üdítõ biztosításával is
hozzájárult a program
sikeréhez. A szükséges
szerszámok, zsákok és
kesztyûk a Lakás 17
Kft. jóvoltából álltak
rendelkezésre. 

� RIZLER ANTÓNIA

Rákosmentén sosem
volt egy választóke-

rületre egységesen meg-
hirdetett és megszerve-
zett, ingyenes lehetõség
arra, hogy a lakosság a
faágakat, gallyakat kite-
hesse ledarálásra és el-
szállításra. A Hatvani
Zoltán képviselõ által
meghirdetett akcióban
március 30-án kellet ki-
készíteni a darálandó
gallyakat, amit március
31-tõl folyamatosan
szállítottak el. Az érin-
tett körzet lakói szóróla-
pon értesülhettek a felkí-
nált lehetõségrõl. A má-
sik két, rákoskerti kör-
zetben Fohsz Tivadar és
Fenke Ferenc látva a kör-
zetükben élõk érdeklõ-
dését, azonnal csatla-
koztak Hatvani Zoltán
akciójához, és saját kép-
viselõi keretükbõl õk is
beszálltak a költségek fi-
nanszírozásába, így vé-
gül egész Rákoskert te-

rületérõl eltûntek a levá-
gott faágak. Mindhárom
képviselõ beállt a gép
mögé 4-4 órára dolgoz-
ni, így spóroltak is. 

Az akció sikerén fel-
buzdulva Riz Levente
polgármester jövõre
kiterjesztené a darálást
az egész kerületre.
Rákoskerten a tizene-
gyes körzetben élõ
ezernégyszázötven csa-
lád közül több mint
négyszázhúszan készí-

tettek ki faágakat, nye-
sedéket. A munkálatok
során háromplatónyi,

kb. 60 m3 darálékot
kértek el a helyiek,
zsákban, vödrökben,
de olyan is akadt, aki
egy teljes teherautónyit
öntetett le a portája elé.
Rákoskert teljes terüle-
tén hétszáztíz kupac
várta a darálógépeket,
ez összesen közel 2000
m3 ágat, gallyat jelen-
tett. Összességében ti-
zenhat platónyi da-
rálék keletkezett, ami
több mint 300 m3

darálékot jelentett. Be-
legondolni is szörnyû,
hogy mennyi füst, ko-
rom keletkezett volna
ennyi ág elégetésébõl.

F e l h í v á s !
Felhívjuk tisztelt lakótársaink figyelmét, hogy az
útmenti fák önkormányzatunk tulajdonában állnak.
Kivágásuk, megcsonkításuk tilos és büntetendõ!
Az élõvilág védelme, az élhetõ környezet megóvása
közös érdekünk és felelõsségünk, megõrzéséhez
kérjük az önök segítségét.
Budapest, 2007. március 21.

Budapest Fõváros XVII. kerületi Önkormányzata

Tavaszi nagytakarítás a Szöcske-réten

Képviselõk a darálónál
Több mint négyszázan csatlakoztak Hatvani Zoltán kezdeményezéséhez

Fohsz Tivadar alpolgármester rõzsével „eteti” a gépet
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