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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt. 

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – Elõzetes bejelentkezés: 253-
3306, 253-3398.

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: november 2. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – november 16. Bejelent-
kezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth
Tamás – Fidesz – november 2. Bejelentkezni az ügy-
félszolgálati irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Lázár Attila – Fidesz közbiztonsági és
sporttanácsnok – a hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-
iroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula – Fidesz, mû-
szaki tanácsnok – bejelentkezni a 258-33-94-es
telefonszámon lehet.
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Budapest késik a csatornázással

� KILI TAMÁS

R iz Levente az ön-
kormányzat újabb

eredményes pályázata-
iról szólva elmondta,
hogy az elmúlt egy hó-
napban közel 200 mil-
lió forinttal lett gazda-
gabb az önkormány-
zat. Kétéves küzdelem
után a Rákos-patak
menti kerékpárút és
gyalogos sétánnyal
kapcsolatos pályázaton
125,5 millió forintot si-
került nyerni, ennek
eredményeképpen egy
3,6 kilométeres kerék-
párút, sétány épülhet
meg a Rákos-patak
mentén a Rákoscsaba
utcától a Cinkotai útig.
Jól állnak a Fõvárosi
Önkormányzat kerüle-
tünkre vonatkozó pá-
lyázatai is, biztos nyer-
tes az 501. utcától az
Elágazásig vezetõ ke-
rékpárút kiépítése, az
Elágazástól egészen a
Kucorgóig megálmo-
dott kerékpárút pályá-
zatát viszont egyelõre
tartaléklistára helyez-
ték, de esély van arra,
hogy ez a beruházás is
megkapja a támo-
gatást. A sikeres pályá-
zatoknak köszönhetõ-
en mintegy 10 kilomé-
ter hosszú kerékpárút
épülhet a kerületben
2010 tavaszán, ami a je-
lenlegi két kilométer-
hez viszonyítva óriási

fejlõdést jelent majd. A
TÁMOP óvodai fejlesz-
tésekre kiírt pályázatán
két önkormányzati in-
tézmény, a Csicsergõ
és a Százszorszép óvo-
da összesen 14 millió
forintos támogatást

szerzett többek között
képzésekre, eszközbe-
szerzésre, játékgyûjte-
mény bõvítésére. A
Mákvirág óvoda
komplex akadálymen-
tesítésére 15 milliós fo-
rintot nyert az önkor-
mányzat. Sikeresen pá-
lyáztak a kerületi okta-
tási intézmények is az
ún. teljesítménymoti-
vációs alapra. Az el-
nyert 21,7 millió forin-
tos összegen kilenc in-
tézmény osztozik, kö-

zülük hat pályázó ki-
váló minõsítést kapott.
(Részletek a 13. oldalon)
Osztályfõnöki, és
gyógypedagógiai pót-
lékra is pályáztak in-
tézményeink, ahol to-
vábbi 8,3 milliót nyer-
tek általános iskoláink. 

A polgármester a Fõ-
városi Közgyûlés októ-

beri döntéseirõl is tájé-
koztatta a képviselõ-
ket, a grémium október
12-i ülésén három
olyan fontos döntés is
született, amely a kerü-
letre nézve komoly
jelentõséggel bír. A fõ-
városi képviselõk meg-
szavazták, hogy a fõvá-
ros pályázatot nyújt be
a keresztúri metró
megvalósíthatósági ta-
nulmányának elkészí-
tésére, a megpályázott
összeg 832 millió fo-

rint. A 2-es metró meg-
hosszabbításával és a
keresztúri szárnyvo-
nallal kapcsolatos ta-
nulmány az elsõ lép-
csõ, megfelelõ elõké-
szítés után a 265 milli-
árd forintos fejlesztés a
következõ uniós cik-
lusban meg is valósul-
hat. A fõvárosi döntés

értelmében ennek leg-
késõbb 2020-ig meg
kell történnie – jegyez-
te meg a polgármester,
majd bejelentette, hogy
a Fõvárosi Közgyûlés
14 millió forintot ha-
gyott jóvá kerületi köz-
úti gyalogátkelõhelyek
kialakítására. Ennek
köszönhetõen a Zrínyi
úton négy, a Pesti úton
három új gyalogátkelõ-
hely fog létesülni. A
kormány költségvetési
tervezetére rátérve a

polgármester hangsú-
lyozta, hogy annak el-
fogadása brutális meg-
szorításokhoz vezet,
amelyben az önkor-
mányzatok teljesen el-
lehetetlenülnek. A ter-
vezet a szociális, okta-
tási és kulturális ágaza-
tok központi támogatá-
sát olyan mértékben
megnyirbálná, hogy a
hiányt az önkormány-
zatok saját erõbõl nem
lesznek képesek pótol-
ni. Megszüntették a fej-
lesztési támogatásokat
is: belterületi utak fel-
újítása és a földutak
szilárd burkolattal való
ellátása normatívára a
jövõ évben nulla forin-
tot „irányoztak” elõ.

Napirend elõtt elsõ-
ként Hatvani Zoltán (Fi-
desz) kért szót Rá-
koskert csatornázásá-
val kapcsolatban. Ki-
fejtette, hogy a Fõváro-
si Csatornázási Mûvek
ütemterve szerint vá-
lasztókörzetében a csa-
tornázatlan utcák nagy
részében csak 2011–
2012-ben kerül sor a
gerinchálózat kiépíté-
sére. Az ütemterv más
kerületrészeket is hát-
rányosan érint. Bár a
lakók tudják, hogy
2007-tõl csak a fõváros
építhet csatornát Bu-
dapesten, a késleke-
dést és a tájékoztatás
elmaradását mégis
rendre a helyi önkor-
mányzaton kérik szá-
mon. A legnagyobb
baj, hogy a szennyvíz-

Riz Levente polgármester beszámolójával kez-
dõdött a képviselõ-testület október 15-i ülése.
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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 óvo-
dában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi Ház.

Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP
Péceli út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –

egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testüle-
ti iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-
elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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csatorna hiánya miatt
ezek az utcák szilárd
burkolatot sem kap-
hatnak. Ki a felelõs a
be nem váltott ígérete-
kért? – tette fel a kér-
dést képviselõ, hogy
2009-ben Budapest
egyik kerületében je-
lentõs területen nincs
megoldva a szennyvíz-
elvezetés. A fõvárosi
MSZP–SZDSZ-frakció
szétesése után még ki-
látástalanabbnak érté-
keli a helyzetet, mert
ma még azt sem lehet
tudni, hogyan lehet
politikai többség támo-
gatása nélkül irányíta-
ni a várost. Riz Leven-
te válaszában hangsú-
lyozta, hogy valóban
nagyon komoly elma-
radást halmozott fel a
fõváros, a 2007-ben át-
vett feladatot nem tud-
ta teljesíteni, a beígért
2010-es befejezési ha-
táridõt nem tudta tar-
tani. Jelenleg a csúszás
miatt még mindig pá-
lyázati szakban tarta-
nak, így az elsõ kapa-
vágás nyár elõtt nem
várható. Nem a kerüle-
ten múlik, de fõvárosi
képviselõként személy
szerint mindent meg
fog tenni annak érde-
kében, hogy a kerület
csatornázatlan utcái-
ban az elsõ ütemben,
egy idõben, még 2010-
ben valósuljon meg a
szennyvízelvezetés.

Kovács István (Itthon
Rákosmentén Egyesü-
let) a nemrégiben át-
adott Mirr Murr böl-
csõdérõl szóló hozzá-
szólásában soknak ta-
lálta az intézmény fel-

újítására fordított 100
millió forintot. Átte-
kintve az ingatlanpiaci
árakat arra a megálla-
pításra jutott, hogy
egy, a bölcsõdéhez ha-

sonló nagyságú családi
ház olcsóbb, mint
amennyibe a bölcsõde
felújítása került, és ez
érvényes az új építésû
ingatlanokra is. 

Szerinte ki kell vizs-
gálni, hogy egyáltalán
érdemes volt-e ilyen
áron a bölcsõdét felújí-
tani. Válaszában Hor-
váth Tamás alpolgár-
mester megjegyezte,
hogy az elmúlt három
évben, mint most is,
Kovács képviselõ úr
arról tett tanúbizony-
ságot, hogy minden
szakmához kiválóan
ért. Elképzelni sem
tudja ugyanis, hogyan
lehet összehasonlítani
egy lakóingatlant egy
oktatási intézménnyel,
majd beleértve a bon-
tásokat is, részletesen
felsorolta mindazokat
a munkálatokat, ame-
lyek a felújítás során
megvalósultak a Mirr
Murr bölcsõdében.

Ruthner György

(MSZP) felszólalásá-
ban az Összekötõ út
mellett kivágott fákról
érdeklõdött, kérdéseire
írásban kap választ.
Kiss Lajos (MSZP) a fek-

võrendõröket hiányol-
ta az újonnan épült li-
geti utcákban, nehez-
ményezte, hogy nem
egyidõben épülnek az
úttal. 

Petrõczy Dániel (Fi-
desz) napirend elõtti
hozzászólásában jelez-
te, hogy „Szembesítés”
címmel új sorozatot in-
dít frakciója, a követke-
zõ hónapokban egy-
egy igaz történetet fog-
nak megosztani a tes-
tülettel. Igyekszik
szembesíteni néhány
„igazságosztót” a saját
tetteivel a testületi ülé-
seken elhangzott hoz-
zászólásaik fényében.
Az Itthon Rákosmen-
tén Egyesület a Hírho-
zó idei elsõ három szá-
mában politikai hirde-
téseket jelentetett meg.
Az önkormányzat hi-
vatalos lapja 20 száza-
lékos kedvezményt
biztosított a hirdetõ-
nek, ennek ellenére az
egyesület a mai napig

nem rendezte 254 ezer
forintos tartozását. Az
egyesület frakcióveze-
tõjét a szerkesztõség te-
lefonon és írásban
többször felszólította a

hirdetés ellenértékének
befizetésére, a tértive-
vényes értesítõt pedig
Kovács István, mint a
hirdetés feladója nem
vette át a postástól.
Személyes megkere-
sésre végül képviselõ
úr átvette ugyan az ér-
tesítõt, de negyedmil-
lió forintos tartozásu-
kat azóta sem fizették
meg. Kovács István és
Fachet Gergõ felé címez-
ve Petrõczy Dániel ki-
jelentette, nagyon szo-
morú, hogy „önök szá-
mára ez jelenti azt,
hogy itthon Rákosmen-
tén, azt, hogy itthon fi-
zetés nélkül távozhat-
nak, azt, hogy itthon
önökre nem vonatkoz-
nak a szabályok. Rá
kell jönnünk: önök
nem csak szócsövei a
helyi MSZP-nek, önök
valódi szocialisták.”
Végezetül Fachet Ger-
gõ egy korábbi testüle-
ti ülésen tett mondatát
idézte: „ha nincsenek

konklúziók, akkor a jö-
võben is bárki, bármi-
kor, bármit csinálhat.” 

Kovács István sze-
mélyes érintettség
okán ügyrendi hozzá-
szólásában megkérdõ-
jelezte Petrõczy Dániel
hitelességét, majd az-
zal magyarázta a fize-
tés elmaradását, hogy
az egyesület címe és a
számlázási cím nem
egyezik, ezért nem ren-
dezték tartozásukat a
mai napig, függetlenül
attól, hogy a fizetési
felszólítást személye-
sen is átvette. Fachet
Gergõ reagálásában ki-
fejtette: a Hírhozó jogi
úton érvényt szerezhet
az Itthon Rákosmentén
Egyesület tartozását il-
letõen, feltéve, ha a fi-
zetési felszólítások for-
mailag is megfelelõek
voltak.

„Ne higgyen a rém-
híreknek” címmel
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester szólt utoljára
napirend elõtt, amely-
ben tényként könyvelte
el, hogy megindult a
választási kampány
Rákosmentén. Az elõ-
zõ hozzászólás fõsze-
replõje, az Itthon Rá-
kosmentén Egyesület
minden szalmaszálat
megragad, hogy nép-
szerûségét növelje, és
attól sem riadnak visz-
sza, hogy rémhírekkel
riogassák a kerület la-
kóit. Most éppen a Ku-
corgó térre tervezett
kereskedelmi beruhá-
zás ellen gyûjtenek alá-
írásokat, felkarolva a
szomszédos telken
épült lakóházban fris-

Petrõczy Dániel Kovács István Kiss Lajos
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� HORVÁTH TIBOR

AFõvárosi Közgyû-
lés október 12-i

ülésén három, Rákos-
mente számára fontos
döntést hozott. 

A fõváros 
pályázik 
a metró 
érdekében

A Hírhozó február 26-i
számában számoltunk
be arról, hogy Riz Le-
vente polgármester, fõ-
városi képviselõ indít-
ványára a 2-es metró és
a gödöllõi HÉV össze-
kötése, abból egy rá-
koskeresztúri szárny-
vonal megépítése beke-
rült Budapest Közleke-
dési Rendszerének Fej-
lesztési Tervébe, a
2020-ig megvalósítan-
dó projektek közé.  

Most újabb lépéssel
kerültünk közelebb a
keresztúri metróhoz: a
Fõvárosi Közgyûlés
október 12-én elfoga-
dott egy projektcsoma-
got, amelyben az elkö-
vetkezendõ tíz évben
megvalósítandó közle-
kedési nagyprojektek
szerepelnek. A fõváros
e projektek elõkészíté-
se érdekében idén EU-
pályázatot nyújt be a
Közlekedési Operatív
Program (KÖZOP) e
célból rendelkezésre ál-

ló hatmilliárd forintjá-
ra. Az elfogadott pro-
jektcsomag része töb-
bek között egy átfogó
villamos- és trolibusz-
hálózati fejlesztés, az
észak-déli gyorsvasút
Astoriától délre esõ
szakasz elõkészítése. E
körbe polgármeste-
rünk javaslatára beke-
rült a 2-es metró és a
gödöllõi HÉV összekö-
tése, valamint ehhez
kapcsolódóan a rákos-
keresztúri szárnyvonal
megvalósíthatósági ta-
nulmánya. Ez utóbbira
831 millió forintot igé-
nyel a fõváros.

„A megújult 2-es
metróvonal közvetlen
összeköttetést kap az
Örs vezér terén a köz-
úti gyorsvasúttá ala-
kuló HÉV-vel. A Kör-
vasútig kéreg alatti új

pálya, Gödöllõig meg-
újuló pálya épül ös-
szesen 26 km hosszan.
A belsõ szakaszon
metróüzem, a külsõ
szakaszon közúti
gyorsvasúti üzem ter-
vezett. A Körvasútnál
elágazó új nyomvonal
épül Rákoskeresztúrra
8,2 kilométer hosszan,
ebbõl a külsõ szaka-
szon 3,2 kilométer ké-
reg alatt. Az elágazó
szakaszon metróüzem
tervezett. 

Az új gödöllõi rend-
szer 160 milliárd Ft, a
rákoskeresztúri elága-
zó vonal 105 milliárd
Ft becsült költségû.
Az elágazó nyomvo-
nal forgalmilag erõsíti
a projektet. Az Örs ve-
zér téri összekötés na-
pi 40 ezer utassal nö-
veli a forgalmat, a rá-

koskeresztúri elága-
zás további 30 ezer
napi utast jelent e vo-
nalon.” – áll az elõter-
jesztésben.

A keresztúri metró
elõkészítésével kapcso-
latos végcél, hogy a kö-
vetkezõ négy évben ké-
szüljenek el a jogerõs
tervek, majd az Euró-
pai Unió következõ
költségvetési ciklusá-
nak (2014–2020) elsõ
évében megkezdõd-
hessen a munka, azaz
addigra engedélyt kap-
jon a projekt Brüsszel-
bõl és a magyar kor-
mánytól is.

Hét új gyalogos-
átkelõhely épül
a kerületben

A másik, kerületünket
kedvezõen érintõ dön-
tés, hogy – ugyancsak
Riz Levente polgár-
mester kezdeményezé-
sére – 14 millió forint
átcsoportosí tásáról
döntöttek a fõvárosi
képviselõk, amelybõl a
Pesti úton és a Zrínyi
utcában új gyalogátke-
lõhelyek épülnek. Ez-
zel a Fõvárosi Önkor-
mányzat régi adóssá-
gát törleszti, hiszen a
Pesti út külsõ szaka-
szai, valamint a Zrínyi
utca felújításakor a na-
gyon hiányzó zebrák-
ról elfeledkeztek. Ha-

marosan négy zebra
épül a Zrínyi úton, a
Császárfa, a Regélõ, a
Nagyszentmiklós, és a
Csabagyöngye utcák-
nál. Három gyalogát-
kelõt a Pesti úton alakí-
tanak ki, az Olcsva ut-
ca, a Nyomdok és az
Aknász utcáknál. A
zebrákra a fõváros biz-
tosította a költséget, 14
millió forintot.

A kivitelezés jövõ ta-
vasszal várható,
amelynek eredménye-
ként lényegesen biz-
tonságosabb lesz az át-
kelés e két fontos,
nagyforgalmú úton.

Létrejött 
a keresztúri
fõtér telke

A Fõvárosi Közgyûlés
elfogadta azt a kerületi
javaslatot, amely Rá-
koskeresztúr városköz-
pontjának fejlesztése
kapcsán az új fõtér te-
lek jogszabályi kialakí-
tására vonatkozott. A
beruházás érdekében
össze kellett vonni
azon telkeket, ahol Rá-
kosmente fõtere létre-
jön, amely így a jövõ-
ben a fõváros és a XVII.
kerület közös tulajdo-
na lesz. 
A fõvárosi képviselõk
egyhangúlag támogat-
ták a kerület kérését. 

Újabb lépés Rákosmente metrója felé
Új zebrák a Pesti úton és a Zrínyi utcában

� MUNKATÁRSUNKTÓL

O któber 12-tõl a
BKV ismét hasz-

nálatba vette Rákos-
kerten, a Pesti út men-
tén a Zsigmond utcai
megállópárt. A több
mint tíz éve felhagyott
megálló újbóli üzeme-
lésére azután lett lehe-
tõség, hogy idén au-

gusztus végétõl ismét
közlekedik a Pesti út
külsõ szakaszán, a
Sáránd utcától keletre
is rendszeresen BKV-
járat. Az egykoron a
TSZ-be közlekedõ
busz helyett az M0-s
autóút melletti bevá-
sárlóközponthoz köz-
lekedõ 162-esre van
mostantól lehetõség

felszállni a Zsigmond
utcánál a Rákoskert
legkeletibb csücské-
ben lakóknak. 

A busz menetrendje
az új megálló beiktatá-
sával nem változik,
reggel 9-tõl este körül-
belül 10 óráig hétköz-
nap napközben és es-
te, valamint hét végén
egész nap félóránként,

a hétköznap délutáni
csúcs idején pedig 20
percenként közleke-
dik.

A Fõvárosi Önkor-
mányzat a Pesti út ezen
szakaszát néhány éve
felújította ugyan, de a
Zsigmond utcai megál-
lók járdáit elfelejtette
visszaépíteni. A 162-es
idei augusztusi kiveze-

tésekor az érintett áru-
ház vállalta, hogy saját
költségén a nyár folya-
mán elkészíti a beruhá-
zást. Erre azonban
mégsem került sor. Vé-
gül a BKV – a XVII. ke-
rület nyomására – az
õsz folyamán saját for-
rásból megépítette a
megállókhoz vezetõ
járdákat.

Új buszmegállók Rákoskerten a Zsigmond utcánál
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Tisztelt Rákosmenti Polgárok!
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2009. november 26-án, csütörtökön 18 órakor
a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház fórumtermében (Budapest XVII., Pesti út 113.)

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart. Minden érdeklõdõ rákosmenti polgárt szeretettel várunk!

Számítunk véleményükre, javaslataikra.
Kérdéseiket feltehetik a helyszínen, valamint e-mailban a kozmeghallgatas@rakos-

mente.hu címen és postán elküldhetik a 1173 Budapest, Pesti út 165. címre.

NÉV:……………………………………………………………………………
LAKCÍM:………………………………………………………………………
TÉMA:…………………………………………………………………………
KÖZÉRDEKÛ KÉRDÉS:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Riz Levente, polgármester  

� KILI TAMÁS

Dunai Mónika kerüle-
ti pedagógus, ön-

kormányzati képviselõ
is felszólalt a Parlament
elõtt azon a tüntetésen,
amelyet Kósa Lajos, Deb-
recen polgármestere hí-
vott össze, hogy a hely-
hatóságok tiltakozza-
nak a jövõ évi költség-
vetés önkormányzato-
kat érintõ 120 milliárdos
pénzelvonása ellen. A
drasztikus kormányzati
megszorítások az alap-
intézmény-rendszert
érintik: a bölcsõdéket,
óvodákat, iskolákat,
szociális intézménye-
ket, kórházakat. Fenn-
tartóik, az önkormány-
zatok jövõre sokkal ke-
vesebb normatív állami
támogatást kapnak, in-
tézményeik mûködése
bizonytalanná válhat.
Végsõ soron a felhasz-
nálók: a családok, gyer-
mekek, idõsek járnak
rosszul, az ellátás szín-
vonala sokat romolhat.

Október 10-én, a táb-
la- és zászlóerdõbe öltö-
zött Kossuth téren több
ezer demonstráló elõtt
Dunai Mónika elmond-
ta, hogy az elmúlt hét
esztendõben a hozzá

nem értésbõl, vagy tu-
datosan züllesztett ok-
tatásügy még az év vé-
gére padlóra kerülhet a
pedagógusok, a szülõk
és a fenntartó önkor-
mányzatok minden
igyekezete ellenére. Lát-
va a költségvetés szá-
mait, gyaníthatóan a
kormánynak az a célja,
hogy az oktatási-neve-
lési intézményeket úgy-
nevezett gyermekmeg-
õrzõvé züllessze. Ebbe
az irányba mutat az is,

hogy az osztálylétszá-
mokat jelentõsen növel-
nék. Durva támadást in-
dítanak a szociálisan rá-
szoruló gyerekek ingye-
nes étkeztetése ellen is,
a benyújtott tervezet
szerint egyharmadára
kívánják csökkenteni a
normatívát. Egy fõre
naponta 123 forintot
szán a kormány az ön-
k o r m á n y z a t o k n a k ,
hogy biztosítsa belõle a
rászoruló gyermekek
ingyenes, napi három-

szori étkeztetését. Bár
utólag az éles ellenzéki
kritika következménye-
ként tévedésnek minõ-
sítették ezt a számada-
tot, mi mégsem lehe-
tünk nyugodtak, mert
már ígértek sok min-
dent, amibõl semmi
sem lett. A gyerekektõl
nem szabad elvenni a
játék örömét, a tanulás,
az egészséges testi-lelki
fejlõdés lehetõségét és
fõleg a jövõt, mert az õ
jövõjük egyben a mi jö-
võnk is. Tízmillióan va-
gyunk egymásra utalva
ebben az országban, és
ha a gyermekeket hagy-
juk elveszni, egyben a
hazát hagyjuk elveszni.
Ezért nem engedhetjük
meg, hogy szerencsejá-
ték költségvetése le-

gyen az országnak -
mondta Dunai Mónika.

Abszurdisztán. Így ti-
tulálta hazánkat Kósa
Lajos. A polgármester
szerint 20 éve nem volt
arra példa, hogy a helyi
állam tüntessen a köz-
ponti állam ellen. Azért
kényszerültek erre,
mert az önkormányzat-
ok már mindenbõl ki-
fogytak. Hosszan fog-
lalkozott azzal, hogy a
kormány mûködésének
egyetlen célja van: a hi-
ánycél elérése. Szerinte
ezt már régen elérték,
mert amióta a szocialis-
ták kormányoznak, az-
óta hiány van a költség-
vetésben. Végül felol-
vasta azt az önkor-
mányzatokról, azok jo-
gairól és céljairól szóló
12 pontot, amit két nap-
pal késõbb a parlament-
ben is ismertetett. Esze-
rint minden település-
nek joga van iskolához,
az élethez, vagyonához,
jövedelméhez és az el-
lenálláshoz, ha például
a kormány az alkotmá-
nyosságot fenyegeti. A
kormány csak akkor
szabhat kötelezõ felada-
tot az önkormányzatok
felé, ha annak feltételeit
is megteremti.

Tüntettek az önkormányzatok

Hirdetmény
Elfogadás elõtt áll a Budapest, XVII. kerület Rákos-
patak menti kerékpárút és sétány a Cinkotai út és a
Czeglédi Mihály utca között, valamint a Rákos-patak -
Cinkotai út – 128576 hrsz.-ú út – Ferihegyi út által ha-
tárolt terület Kerületi Szabályozási Terve. A terv és a
hozzá tartozó szabályzat kifüggesztésre kerül a Pol-
gármesteri Hivatal portáján (Pesti út 165.), illetve
megtekinthetõ a www.rakosmente.hu honlapon
2009. október 26. – november 25. között. A tervekkel
kapcsolatos véleményüket kérjük a Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészetén (312. szoba) vagy az
Ügyfélszolgálati Irodán leadni szíveskedjenek.

Észrevételeiket elõre is köszönjük.

Helyreigazítás. A Hírhozó október 8-án megjelent szá-
mában az Új óvoda épült Rákoscsabán címû cikkben
rosszul írtuk le Váradi Gáborné óvodavezetõ nevét.
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