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Június 4-től nyilvános az adóslista, Dunai Mónika az elnök
egy érintett 181 millióval tartozik
Lapunk júniusi száma megjelenése napjától, június 4-től kerül fel Rákosmente adósainak listája az
internetre, a rakosmente.hu portálra – jelentette
be Riz Levente polgármester a képviselő-testület
ülésén elmondott polgármesteri tájékoztatójában.
Építményadóból közel 62, telekadóból 251,4

millió, gépjárműadóból több mint, 364 millió
forint az adótartozás mértéke. Összesen több,
mint 677,5 millió forint. Telekadóból 181 millió
forinttal egy adózó tartozik, ennek bírósági úton
történő behajtására az önkormányzat a szükséges
intézkedéseket megtette.

Tavaszi Tárlat Rákoscsabán
Rákosmente Művészeti
Szalonjából fejlődött ki
a Rákosmente Tavaszi
Tárlat című rendezvény,
amelyet május 18-án
nyitottak meg a Csaba
Házban. Pongrácz Gabriella és Kecskeméti József
kezdeményezését Jenei
Mónika, a Vigyázó Sándor Művelődési Ház igazgatóhelyettese – Ilosvai
Krisztián festőművésszel
karöltve – fejlesztette tovább. Szervező munkájuk
révén 47 kerületi művész
– festő, szobrász, iparművész, textiltervező – mutatja be alkotásait az épületben. Annak – a szó szoros értelmében – minden
zugát kihasználva. Virág
Mihály önkormányzati
képviselő pohárköszöntőjében kiemelte, hogy e
csodálatos művészi kincset, amit a kerület – alkotóin keresztül – föl tud
mutatni, védeni, ápolni
kell. B. Laborcz Flóra a
köszöntő hallgatása közben odasúgta a tudósítónak, de jó lenne, ha mind
többen vásárolnának is.
A tárlatot háromtagú
zsűri: Albrecht Júlia ke-

ramikus, Harcsa Béla filmrendező, Salamon György
festőművész értékelte. Ez
alapján Orosz Károly és Lipták György kapott elismerést
művészi teljesítményükért.
Mindketten Rákoskertről
érkeztek. Elkísérte a művészeket Hatvani Zoltán,
rákoskerti képviselő, hogy
közösen örülhessenek az elnyert díjaknak.
A kiállítók között találtuk természetesen Parrag
Emilt, a 87 éves mestert,
Rákosmente művészeinek
doyenjét, aki szerencsére
kiváló egészségnek örvend.
A Tizenhetedik Online-nak
elismeréssel szólt a kiállításról, sokszínűségéről, lüktetéséről, ahol számára is
öröm szerepelni.
A bemutató egyik üde
színfoltja volt Zsigár Cecília
textilművész, ruhatervező
bemutatója. Elegáns ruhakölteményének ezúttal is sok
csodálója akadt. Sőt – ügyes
kiképzése révén – némelyek
képzeletben – magukra is
ölthették az extravagáns
Álljon meg a menet, bajsza van a menyasszonynak! nagyestélyit.
Avagy Virág Mihály a Zsigár Cecília által tervezett A Rákosmente Tavaszi
és kiállított ruhakölteményben. A „vőlegény” termé- Tárlat június 15-ig tekintheszetesen Zsigár Cecília.
tő meg.

Május 8-tól Dunai
Mónika,
önkormányzati képviselő
a helyi Fidesz választókerületi elnöke – jelentették be
sajtótájékoztatón
ma, június 1-jén. Ismeretes, az Országgyűlés egy hónapja
alkotott törvényt,
amely
kimondja:
az
országgyűlési
képviselő és a polgármester tisztsége
2014-től összeférhetetlen. Riz Levente a polgármesterséget választotta,
azért fog síkra szállni a 2014-es önkormányzati választáson, választókerületi elnöki tisztéről
pedig lemondott. Az
alapszabály értelmében a választókerületi elnököt a párt
elnöke nevezi ki. Ez
történt meg május
8-án. Dunai Mónika
politikai munkatár- Dunai Mónika jelképesen átveszi a választókerüsa Várbíró Anita.
leti elnöki stafétabotot Riz Leventétől
A választókerületi
elnök és a helyi Fidesz-csoport el- a kérdésre, hogy van-e azért sejténök – aki továbbra is Riz Levente se arról, ki lehet az országgyűlési
– feladata felkészíteni a szervezetet képviselőjelölt, lévén eddig mindig
a 2014-es országgyűlési képviselői a választókerületi elnök volt ez a
választásokra. A választókerület ki- személy, Riz Levente elmondta:
bővül: Rákosmente határához Kő- egyetlen Fidesz dokumentumban
bánya Kertváros és az Újhegyi la- sincs leírva, hogy a választókerületi
kótelep egy része is hozzákapcsoló- elnök egyszersmind országgyűlési
dik, 69 helyett 75 ezer választópol- képviselőjelölt is. Tény viszont –
gár szavazhat majd. A Tizenhetedik hangsúlyozta Riz Levente –, hogy a
Magazin megkérdezte: keresi-e választókerületi elnök esélyes erre
már Dunai Mónika a körzet ország- a tisztségre.
gyűlési képviselőjelöltjét. MegtudA polgármester kiemelte, minden
tuk ez a feladat a felkészülés későb- erejével azon lesz, hogy segítse Dubi szakaszában lesz terítéken. Arra nai Mónikát munkájában.

Egy-két korty emberség

A Remény Közalapítvány javára szervezete hagyományos borkóstolóját dr. Bényi Zsolt önkormányzati képviselő május 25-én a Home
Centerben. Az alapítvány a rászoruló kerületi lakosokat támogatja.
A kitűnő szervezőmunka révén megtelt a Home Center nagyterme, a
résztvevők hosszan kóstolgatták a ménesi és a csobánci borkülönlegességeket. Felvételünkön: Bényi Zsolt ismerteti az est programját

03.indd 3

2012.06.02. 6:17:07

6

Kábítószerfogás
Krammer György Zsolt rendőr ezredes, kerületi rendőrkapitány levélben köszönte meg a Delta Polgárőrség közreműködését egy veszélyes
bűnözői társaság felszámolásában.
Mint a levélben olvasható, a
Delta XVII. Polgárőr Egyesület
munkatársai 2012. május 12-e éjszakáján járőrszolgálatuk során egy
közbiztonságilag kiemelt súlyú jelzést adtak a kapitányság közrendvédelmi állományának. A rendőrök
a deltások közreműködésével bűncselekmény elkövetésének gyanúja
miatt három személyt elfogtak.
A kapitány kiemelte, a Delta
Polgárőrség magas színvonalú tevékenysége nagyban járult hozzá
Rákosmente közbiztonságának javításához, segítve ezzel a rendőrkapitányság eredményes munkáját.
A képviselő-testület májusi ülésén Hatvani Zoltán rákoskerti
önkormányzati képviselő részletesebben is szólt a jelzett bűncselekményről. Elmondta, hogy az
eset Rákoskerten, a Rózsaszál utcai
játszótér környezetében történt. Az
érintettek kábítószerrel való visszaélés gyanújával kerületek rendőrkézre a Delta Polgárőrség közreműködése révén. A képviselő kiemelte,
azóta van igazán érezhető javulás a
játszótér közbiztonságában, amióta
Fohsz Tivadar alpolgármester, szintén rákoskerti képviselő és a Delta
Polgárőrség szorosabbra fűzte az
együttműködés szálait.
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Ha lakásfelszerelés, akkor – változatlanul – Diego
A Diego, ez a teljes egészében
magyar tulajdonú cég, Rákoskeresztúron 2002 óta működik franchise rendszerben. A franchise azt
jelenti, hogy minden üzlet önálló
egység, saját maga gazdálkodik – a
közös árukészlet és megjelenés keretein belül. A forgalmazásra kerülő
árukat a Dabason lévő központi raktárból szerzik be a boltok, ahonnan
nap mint nap autón érkezik a szállítmány. Ennek köszönhetően minden
megrendelt terméket nyolc órán belül kedvezményesen házhoz tudnak
szállítani. Mint Blazinovits István,
a Home Centerben lévő üzlet vezetője elmondta, jelenleg mintegy
500 fajta padlószőnyeget, 500 fajta
függönyt és szintén ugyanekkora
választékban árulnak tapétákat is.
A lamináltpadlókat illetően pedig
mintegy 200 féléből lehet válogatni
az üzletben. Sőt, az általuk értékesített termékekhez minden kiegészítő
és kellék is helyben megvásárolható, s eladóik a szükséges szaktanácsadással is készséggel állnak
a vevők rendelkezésére. A széles
padlószőnyeg kínálatban a hagyományosok mellett megtalálható például a „shaggy” típusú, hosszú szőrű, vastag padlószőnyeg is, mely a
legújabb divattrendek közé tartozik.
S akinek egyedi elképzelése van arról, hogy milyen szőnyeget szeretne
otthonába, napokon belül ingyenesen a kívánt méretre vágják és ked-

vezményesen házhoz is szállítják. A
Woodstep márkanév alatt olyan lamináltpadlókat forgalmaznak, amelyek csak náluk kaphatóak. S eladási adataik is azt mutatják, hogy ez
a legnépszerűbb márka ma Magyarországon. Prémium kategóriába
tartozó exkluzív minőséget jelent
a Quickstep
nevet viselő,
Belgiumból
érkező típus.
Az 52 féle
színben elérhető, 9,5 mm
vastagságú
lamináltpadló
kopásállóságára a gyártó
25 év garanciát vállal. A
PVC padlóburkolatok főként vizes helyiségekben,
nyaralókban
alkalmazhatók
kiválóan. Vannak kő- és fapadlót utánzó,
teljesen valósághű kivitelűek is. S ehhez a termékcsoporthoz
is kapható minden kiegészítő. A lakástextilek között találjuk például a
különféle fényáteresztő és sötétítő
függönyöket, karnisokat. A Diego
külön szolgáltatása, hogy a náluk
vásárolt függönyöket ingyenesen
meg is varrják. Az általuk forgalmazott tapéták a legújabb divatirányzatoknak megfelelő szín- és formavilágban készülnek – papíralapú és
gyapjúrostos kivitelben egyaránt.
Ez utóbbiak természetes alapanyagúak, s mindenfajta műanyag felhasználása nélkül Európa vezető
német és holland cégei gyártják.
E téren pedig már a Diego a világ
legnagyobb gyárával, a Rasch-sal is
együtt dolgozik. E tapéták a teljes
falfelületre is használhatóak. Nagy
előnyük, hogy már meglévő tapé-

tára is felragaszthatóak, majd pedig
visszaszedhetőek. S ha kedvünk
úgy kívánja, ismét felragaszthatjuk
őket egy másik helyen vagy más
elrendezésben. A teljes fal beborítása mellett ugyanis használhatjuk
csupán egy-egy falrész, funkcionálisan eltérő szobarész, berende-

Diego Home Centerben lévő üzlete
kiemelten kezeli a kerületi intézmények és közületek igényeinek
kielégítését. Így részükre rendkívül
kedvező feltételek mellett tudja termékeit ajánlani, ami kiterjed a teljes belső berendezést lehetővé tévő
komplett termékcsomagokra is. A

zési tárgy kiemelésére, vagy akár
dekorcsíkként is. A gyártókkal közösen egy speciális garanciát is kidolgoztak, ami a különböző vastagságú és kopásállóságú parkettákra
vonatkozik. Ennek a garanciának
az időtartama természetesen termékenként más és más, s megilleti
nemcsak a közületi, hanem az egyéni vásárlókat is. Érvényesítésének
egyetlen feltétele, hogy vásárlásukkor a megfelelő alátétrendszert is
megvegyék hozzá. Padlófűtéshez
speciális termékeik vannak, amelyek a hőtágulás és a hőátengedés
követelményeinek is eleget tudnak
tenni. A Diego 2012. nyarán érvényes katalógusa pedig – mely valamennyi termékkört felöleli – www.
diego.hu nevet viselő honlapjukon
mindenki számára elolvasható. A

különböző lakáskiegészítők (függönyök, elkötők, plédek, párnák,
törölközők, stb.) széles választéka
várja a Home Center-beli üzletbe
érkezőket. Ezen kívül kaphatóak
különböző futó- és darabszőnyegek,
a legolcsóbbaktól kezdve egészen a
kézi tűzött gyapjú szőnyegekig.
S aki most látogat el a Home Centerben lévő Diego-hoz, egy teljesen
átalakított üzletbe lép, ahol azonban
a lényeg változatlan: széles választék, s hozzáértő, szakszerű kiszolgálás. A nyitvatartásuk is a vevők igényeihez igazodik: hétköznap 9-től
19-ig, szombaton és vasárnap pedig
9-től 14-ig várják vásárlóikat. De
természetesen a 253-82-62 telefonszámon, vagy pedig az akeresztur@
diego.hu e-mail címen is állnak az
érdeklődők rendelkezésére.
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