
A begyűjtött ajánlószelvények alapján élbolyban Budapesten a 
rákosmenti Fidesz 

Riz Levente elsőként megköszönte az ajánlók 
bizalmát 

Tizennégyezer-háromszázhúsz ajánlószelvénnyel támogatták a rákosmentiek Riz Levente 
polgármesteri jelölését. Több mint tízszer annyival, mint amennyi hivatalosan is elegendő lett 
volna a jelöltté váláshoz, amihez a polgármester esetében 1409-re lett volna szükség. Mindez 
ma, szeptember 6-án délelőtt hangzott el a Fidesz XVII. kerületi szervezetének 
sajtótájékoztatóján.  
A szervezet elnöke, Riz Levente első szavait a köszönet jegyében mondta el. Köszönetet 
mondott a választópolgároknak azért a nagyfokú bizalomért, amit az ajánlószelvények 
gyűjtésénél tapasztaltak. A rákosmentiek egyébként lényegében háromszor ennyi 
ajánlószelvényt adtak a Fidesz-KDNP szövetségnek. Mintegy 14 ezer darabot Tarlós István 
főpolgármester-jelölt nevére állították ki, míg az egyéni képviselőjelöltek -- számuk 14 -- 
esetében is átlagosan ezer darabról lehet beszélni. A legtöbbet gyűjtő képviselő 
ajánlószelvényei meghaladták az 1400-at, Rákoskerten pedig az ajánlószelvények harmadát 
sikerült az egyik képviselőnek összegyűjtenie. Ő érte el a legjobb eredményt, mondta Riz 
Levente. Az egyéni körzetekben egyébiránt ötven-hatvan érvényes ajánlószelvénnyel már 
jelöltté lehetett válni. 
Ezzel a szelvénymennyiséggel a rákosmenti szervezet a főváros legjobban teljesítő 
szervezetei közé került. (Emlékezetes, az országgyűlési képviselő választáson áprilisban Riz 
Levente kapta a legtöbb szavazatot Budapesten - a szerk.) 
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A polgármester kiemelte, mind a 35 ezer háztartásba becsöngettek a városrészben. A 
szelvények, a személyes találkozások alapján az állapítható meg, hogy a Fidesz-KDNP 



szövetséget egyformán támogatják a kertvárosban és a lakótelepeken.  
Riz Levente emlékeztetett rá, 2006-ban mindössze 323 szavazattal lett polgármester, ennyivel 
győzte le szocialista ellenfelét. A tavaszi országgyűlési képviselői választásokon viszont már 
18 ezer szavazattal kapott többet szocialista riválisánál.  
Az önkormányzati választásokat várhatóan a XVII. kerületben is jó eredménnyel zárja a 
Fidesz-KDNP szövetség. 
A polgármester emlékeztetett rá, az elmúlt négy évben olyan változások kezdődtek meg 
Rákosmentén, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Említette a Főtér kialakítását, 
amely hamarosan befejeződik, a Rákos-patak partjának revitalizációját, ahol a hónap végére 
elkészül a kerékpárút, villanyvilágítást kap a terület, padok szegélyezik a partot, hogy a 
rákosmentiek fölfedezhessék ezt szép, természetes szabadidős területet maguknak.  
Honlapunk kérdésre válaszolva Riz Levente elmondta, békés kampányt folytattak, s a jövőben 
is ezt tervezik. Vannak terveik, megvalósításra váró feladataik, amelyeket várnak a kerület 
lakói, erről szeretnének beszélni a hátra lévő szűk egy hónapban.  
A sajtótájékoztató végén megkezdték az ajánlószelvények megsemmisítését. 

 


