
HírhozóÖÖÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT2

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

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

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: június 14. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – június 14. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás –
Fidesz – június 7. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Nagy Anikó – Fidesz, szociális tanácsnok –
elõzetes egyeztetés a 06-20-225-5396-os telefon-
számon * Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanács-
nok – bejelentkezni a 258-3394-es telefonszámon
lehet.
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Terítéken a régi piac
62 milliós nyereséggel zárta a tavalyi évet a Rákosmente Kft.

Folytatás az 1. oldalról >

Támogatásról biztosí-
tották a rákoskereszt-
úri szociális városreha-
bilitációs pályázatot és
20 millió forintot ka-
pott a kerület módosító
indítványának köszön-
hetõen a keresztúri
Csárdás játszótér felújí-
tására. Így nehezen ér-
telmezhetõ a polgár-
mester számára az
MSZP-s Hrutka Zsolt
kritikája, aki közgyûlé-
si munkájának eredmé-
nyességét kifogásolta
egy nyilatkozatban.

Riz Levente emlékez-
tette az ellenzéki képvi-
selõt, hogy a fõvárosból
több mint 3 milliárd fo-
rint fejlesztési pénzt si-
került megszerezni Rá-
kosmentének az elmúlt
három évben. A fent
idézett példák mellett
ott van a keresztúri
buszkorridor 1,3 milli-
árdos beruházása, vagy
a több mint 1 milliárd
forint, amit a fõvárosi
tulajdonú kerületi utak
felújítására költöttek. A
forrásmegosztásról szó-
ló törvényt, amely sú-
lyos százmilliókkal rö-
vidítette meg a kerüle-
tet 2007 óta, pedig nem
a Fõvárosi Közgyûlés,
hanem a parlament fo-
gadta el, Alexa György
kerületi szocialista kép-
viselõ igen szavazatá-
val. Ezért az MSZP ré-
szérõl sokkal indokol-

tabb lenne a mértéktar-
tás. Riz Levente arra
kérte az ellenzéket,
hogy csak a valóságnak
megfelelõ kritikát fogal-
mazzanak meg.

A polgármester tájé-
koztatta a képviselõket:
a parlament tárgyalja az
önkormányzati testüle-
tek létszámának csök-
kentésérõl szóló tör-
vénytervezetet, amely a
kerületre vonatkoztatva
annyit jelent, hogy az
eddigi 17 helyett õsztõl

14 egyéni választókör-
zet marad. A 11 kom-
penzációs listás mandá-
tum pedig 6-ra csökken,
így a 28+1 fõs testület
20+1 fõre csökkenne.
Kiemelte továbbá: má-
jus 26-án az Országgyû-

lés óriási többséggel el-
fogadta a kettõs állam-
polgárságról szóló tör-
vényt, ez egy olyan tör-
ténelmi igazságtétel,
amely részben gyógyír-
ként hathat Trianon és a
2004. december 5-i refe-
rendum okozta sebekre.

Napirend elõtt
Napirend elõtt szólalt
fel Hatvani Zoltán (Fi-
desz) rákoskerti képvi-
selõ egy körzetében lé-
võ buszmegállóval kap-

csolatban. Buszváró pa-
vilon csak a megállók
felében található, ez
ügyben már több beje-
lentést is tettek a BKV-
nak, amely érdemben
nem reagált, sõt tavaly
elbontottak még egyet.

A tavalyi nagy vihar sú-
lyosan megrongálta az
egyik pavilont, amely-
nek helyreállítása egy
magáncég feladata lett
volna. Egy helyi lakóra
hullámpala-vakolat
hullott novemberben,
aki kórházba került.
Hatvani a polgármester
közbenjárását kéri a
BKV-nál, hogy az esõ-
beálló minél hamarabb
megvalósulhasson a
Rákoskert sugárút és az
Erzsébet körút sarkán.

A polgármester el-
mondta: a BKV a busz-
várók létesítését kiszer-
vezte egy külsõs rek-
lámcégnek, amely oda
helyez csak esõbeálló-
kat, ahol reklámértékkel
bír a megálló. Ezzel

együtt az önkormány-
zat mindent megtesz
azért, hogy a kérdéses
helyre mielõbb kikerül-
jön a fedett buszváró.

Morauszky András
(MSZP) panelházak la-
kóinak kérését terjesz-
tette a testület elé. A Kis
utca 3. alatti lakóház
felújítási költségére
adott 50 millió forintos
hitel kamata nyolc év
alatt 12 millió forint. Ezt
a háznak kellene kifi-
zetnie, amit a lakók

nem tudnak fedezni.
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester válaszában rá-
mutatott, hogy az ön-
kormányzat úgy tudja
orvosolni a helyzetet,
ha az OTP-vel való tár-
gyalásba bekapcsolód-
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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 – független, EUB-elnök – megbe-
szélés 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, VFB-elnök – elõzetes telefo-
nos 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,

ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (kép-
viselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 12. evk., SZLB-elnök –
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rá-
koscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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hatna. Ehhez az önkor-
mányzat bekérte a hi-
telszerzõdés tervezetét
a társasháztól, amelyet
még mindig nem kap-
tak meg.

Terítéken 
a régi piac

Ezt követõen a régi pi-
accal kapcsolatos elõ-
terjesztést tárgyalták. A
Vagyonkezelõi Iroda az
elmúlt idõszakban fel-
dolgozta és egy elõter-
jesztésben a testület elé
tárta a piac történeté-
nek fontosabb részlete-
it. Az ügyben egyetlen
testületi határozat léte-
zik, amelyet 2001. má-
jus 17-én szavazott meg
az akkori önkormány-
zat. Ebben kifejezték
azon szándékukat,
hogy az Adonyi Kft. ál-
tal felépített új piac lét-
rejötte után megszünte-
tik a régi piacot, ameny-
nyiben az önkormány-
zatot ezen a jogcímen
semmilyen fizetési kö-
telezettség nem terheli,
ugyanakkor a lakosság
ellátása legalább a je-
lenlegi színvonalon biz-
tosítható. Ez a döntés az
önkormányzatot nem
kötelezte arra, hogy az
új piac használatbavé-
telétõl számított 30 na-
pon belül bezárja a ré-
git. Ilyen kötelezettség-
rõl szóló megállapodást
a testület nem hagyott
jóvá, nincs ilyen papír
az önkormányzat birto-
kában. A bezárásról
csak akkor lehet szó, ha
az Adonyi Kft. ennek
költségei kapcsán az
önkormányzat tehervi-
selését kizáró nyilatko-

zatot tesz. Május 6-án
Adonyi Józseffel egyezte-
tett a polgármester és
az önkormányzat Va-
gyonkezelõi Irodája.
Adonyi József ezen az
egyeztetésen egy várat-
lan kijelentést tett,
amely szerint létezik
egy megállapodás,
amelyet 2001-ben aláírt
az akkori polgármester,

Devánszkiné dr. Molnár
Katalin, amely részlete-
sen szabályozza a piac
bezárásának körülmé-
nyeit. Riz Levente jelez-
te, ilyen megállapodás-
ról az önkormányzat
képviselõ-testülete nem
döntött, nem hagyott
jóvá 2001–2010 között.
Csupán egy aláíratlan
mellékletként szerepelt
a megállapodás terve-
zete a 2001-es elõter-
jesztésben, de nem dön-
tött róla a testület. Ha
ez létezne, az alapjai-
ban változtatná meg a
jogi helyzetet, de ebben
az esetben bûncselek-
mény gyanúja is felme-
rül, hiszen ilyet nem ír-
hatott alá testületi jóvá-
hagyás nélkül a polgár-
mester. Az önkormány-
zat kérte, hogy Adonyi

úr mutassa be a szerzõ-
dést, erre azonban hete-
kig nem került sor. Má-
jus 21-én végül Adonyi
bemutatott egy papírt a
Vagyonkezelõi Irodán,
amelyen a korábbi pol-
gármester, Devánszki-
né dr. Molnár Katalin
aláírása szerepelt, de
nem tartalmazott sem
pénzügyi, sem jogi el-

lenjegyzést. Ezt a máso-
latot csak felvillantotta
Adonyi az irodavezetõ
elõtt, nem adta át, így
annak hitelességérõl
nem gyõzõdhetett meg
az önkormányzat. A vi-
tán jelen lévõ Devánsz-
kiné dr. Molnár Katalin
a papír aláírására nem
emlékszik, de azt sem
tudja kizárni, hogy alá-
írta, hiszen az esemény
meglehetõsen régen
volt. A volt polgármes-
ter asszony úgy látja,
hogy a tárgyalássorozat
elindítása volt a legfon-
tosabb az önkormány-
zat és Adonyi József kö-
zött, az eljárás viszont
nem fejezõdött be az õ
ciklusa alatt. A volt vá-
rosvezetõ is szeretné
látni az állítólag létezõ
ügyiratot.

Adonyi József szerint
három megállapodást
kellett volna kötnie az
önkormányzattal, de
csak egy született meg.
Az elsõ szerint meg-
szüntetik a régi piacot,
amikor az újat átadják, a
második szerint évi hat-
millió forintot adott vol-
na az új piac közérdekû
kötelezettségvállalás cí-
mén az önkormányzat-
nak, ha az a régi piacot
bezárja 30 napon belül.
A harmadik értelmében
az önkormányzatnak, a
beruházónak és a régi
piac bérlõinek kellett
volna megállapodnia a
hogyan továbbról.
Adonyi szerint évek óta
nem történt érdemi elõ-
relépés az ügyben. A
többmilliárdos beruhá-
zás során több mint 150
embernek adtak mun-
kát, ennek ellenére a ré-
gi piacot továbbra is fi-
nanszírozza az önkor-
mányzat. Riz Levente
válaszában hangsúlyoz-
ta az új piac hasznossá-
gát és a beruházás érté-
két, a vita nem is ezen
áll. A polgármester a
szóban forgó megálla-
podás dokumentumát
kérte Adonyitól, aki ezt
nem tudta prezentálni,
de ígérte, hogy június 1-
éig eljuttatja a képvise-
lõtestületnek. A vállal-
kozó kifogásolta, hogy
az általa kért dokumen-
tumokat nem kapta
meg az önkormányzat-
tól. Zsigó Anikó irodave-
zetõ elmondta, hogy
amíg nem bizonyosodik
be, hogy az említett
megállapodást mindkét
fél aláírta, addig nem áll

módjukban a bérleti
szerzõdéseket átadni.
Kiss Lajos frakcióvezetõ
értetlenségének adott
hangot az egész üggyel
kapcsolatban, amit a
polgármester azért nem
értett, mert a szóban
forgó idõszakban a szo-
cialista politikus alpol-
gármester volt, így tud-
nia kellene arról, hogy
létezik az adott megál-
lapodás vagy sem. A te-
rület hatályos szabályo-
zási terve szerint meg
kell szûnnie a „bódévá-
rosnak”, Kiss Lajos sze-
rint alapvetõen errõl
szól a történet. Csorba
Béla KDNP-s frakcióve-
zetõ megérti Adonyi Jó-
zsef felháborodását a
késlekedés miatt, de
nem érti, hogyan mond-
hatta volna fel az önkor-
mányzat jogszerûtlenül
a bérleti szerzõdéseket,
amikor az új piac átadá-
sa is sokat késett.

A testület végül - mi-
vel Adonyi József nem
bocsátotta rendelkezés-
re az általa aláírként
emlegetett megállapo-
dást - a vita elnapolásá-
ról döntött, döntés egy-
elõre arról született,
hogy kezdeményezik a
régi piac földterület-
ének egynegyedét bir-
tokló állami tulajdon
kerület tulajdonba ke-
rülését.  

Régi-új vezetõk
az intézmények
élén

Intézményi pályázatok
elbírálásával folytató-
dott a testületi ülés, a
Gregor József Általános
Iskola intézményveze-

Hatvani Zoltán Adonyi József
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Több ezren a Rákoskert Napon 

KILI TAMÁS

M ájus 30-án Rákos-
kert legpatiná-

sabb részén, az évszáza-
dos platánsoron meg-
rendezett színes soka-
dalomban részt vett
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester, Hatvani Zoltán
és Fenke Ferenc rákos-
kerti képviselõk, Szelep-
csényi Sándor, a Rákos-
kerti Polgári Kör elnö-
ke, számos kerti intéz-
ményvezetõ, helyi alko-
tó- és elõadómûvész, a
mûsorvezetõ Lipcseyné
Horváth Ágnes, a Rákos-
kerti Mûvelõdési Ház
igazgatója volt.

Reggel a Bartók Béla
Ami Piccolino Fúvósze-
nekara és Mazsorett
csoportja ébresztette a
környék lakóit. A Hõ-
sök napján méltósággal
emlékeztek  a II. világ-
háború rákoskerti áldo-
zataira, a vasútállomás
falán emelt emléktáb-
láknál Szelepcsényi
Sándor mondott beszé-
det. Az emléktábláknál
a „Régi rákoskertiek”
nevében Madarász Ist-
vánné Farkasdi Mária, az
önkormányzat képvise-
letében Fohsz Tivadar

és Hatvani Zoltán, a
Rákoskerti Polgári Kör
nevében Nagy Istvánné
és Szelepcsényi Sándor
helyezte el az emléke-
zés koszorúját.

Fohsz Tivadar Rákos-
kert 77 éves múltjára
visszatekintve azokról
az elõdökrõl szólt, akik
a maguk idejében mara-
dandót alkottak a tele-
pülésen. Õk azok, akik
elkezdték azt a munkát,
amit a mai rákosker-
tieknek, majd a követ-
kezõ generációknak kell
tovább folytatni mind-

azon tapasztalatokkal,
ismeretekkel, amelye-
ket elõdeink hagyomá-
nyoztak ránk. Az össze-
tartozás mindig is erõ-
sen jelen volt Rákosker-
ten, ennek számos bizo-

nyítéka akadt régen és
ma is. A kerületrész
szimbolikus épülete a
vasútállomás, amely
Schell bárónõ jóvoltából
1933 óta fogadja az uta-
zóközönséget, és terem-
tett lehetõséget az épít-
kezéshez. Korábban a
színjátszó kör, ma pedig

a Rákoskerti Közösségi
Ház Lipcseyné Horváth
Ágnes vezetésével
igyekszik a rákoskertiek
kultúrszomját oltani
színvonalas progra-
mokkal. Épült már itt

óvoda, általános iskola
is, azonban van valami,
ami nagyon hiányzik
Rákoskert életébõl, a
vallás és a hitélet gya-
korlásához elengedhe-
tetlenül szükséges
templom. Az alpolgár-
mester végül kijelentet-
te, Isten háza felépítésé-
nek ügyét az önkor-
mányzat is a szívén vi-
seli, kedvezményesen
biztosít telket a kezde-
ményezõ Rákoskerti
Templom Alapítvány
részére.

A családi rendezvé-
nyen mindenki találha-
tott kedvére való szóra-
kozást. A Jubileumi
Parkban Zalka Csenge
Virág mesemondó, kira-
kodóvásár, ingyenes
arcfestés várta az érdek-
lõdõket, az ügyesebbek
pedig a mesterség-be-
mutatókon ismerked-
hettek a nemezelés, ko-
sárfonás, csuhébaba-ké-
szítés fortélyaival. A

színpadon felléptek a
Piroska Óvoda néptán-
cosai, versekkel, dalok-
kal a Százszorszép Óvo-
da apróságai, valamint
Csikó Szabolcs táncmû-
vész, és MCDC (Veres
Róbert) freestyle rapper,
a Csillag születik sztár-
jai. A Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola diákjai
színpadi játékkal, citera-
zenekarral, a Zrínyi
Miklós Általános Iskola
tanulói pedig country-
tánccal szórakoztatták a
nagyérdemût. Zsuzsa
Mihály Jó ebédhez szól a
nóta címû mûsorát töb-
ben már csak a vasútál-
lomás árnyas fái alatt
hallgatták, miközben el-
költötték fenséges gu-
lyáslevesüket. A Rákos-
kerti Dalos Klub szín-
padra lépését Lipcsey
Ágnes fájdalmas hírrel
jelentette be, elhunyt
Pleskó Béla, aki hosszú
éveken át nagy szeretet-
tel és lelkesedéssel ve-
zette az énekkart. A
többféle hangulatú, stí-
lusú egyveleget még õ
állította össze, a klub-
tagok pedig ezzel a fel-
lépéssel emlékeztek a
kiváló karvezetõre. A
Cassandra Táncstúdió
mûsora az esõ miatt el-
maradt, de a nap sztár-
vendége, a Princess he-
gedûtrió már szikrázó
napsütésben léphetett a
színpadra.

Óriási tömeget vonzott idén is a Rákoskerti
Polgári Kör és a Rákoskerti Mûvelõdési Ház
közös szervezésében megtartott Rákoskert
Nap, amelyen még az égiek is megkegyelmez-
tek szervezõknek, vendégeknek egyaránt. 

A  Csekovszky  Árpád
Mûvelõdési  Ház  

(1172 BP. – RÁKOSLIGET, HÕSÖK TERE 9.) 

BÉRBE  ADJA  
az udvarán felállított,

alacsony rezsijû,
riasztóval ellátott 
16 m2-es faházat 
vállalkozás vagy 

raktározás céljára.

ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  
Dévényi Gáborné igazgatónál 

a 253-6914,
vagy a 258-0518-as telefonszámon.
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