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VÁLASZTÁSI HÍREK
Hatan indulnak a
XVII. kerületben
Eldőlt: hat jelölt indul
Rákosmentén az egyéni országgyűlési képviselő választáson. A ajánlószelvényeket
március 19-ig lehetett leadni
a helyi választási bizottságnál. Alexa György (MSZP),
Berze Márton (LMP), Kovács István (független), Szilágyi György (Jobbik), Farkas
Tibor (MDF) és Riz Levente
(Fidesz-KDNP) fog megküzdeni a XVII. kerületben
élők támogatásáért.
Rajtuk kívül még ketten
próbálkoztak a jelöltséggel,
Dr. Kertai Aurél a TorgyánKisgazda Koalíció színeiben,
Mikecs Lilla a Civil Mozgalom részéről, de nem tudták
összegyűjteni az induláshoz
szükséges 750 db ajánlószelvényt.

március 19-én sajtótájékoztatón jelentették be. A polgármester elmondta: a gyűjtés nagyszerű lehetőség volt
arra, hogy megismerjék az
itt élők véleményét az ország
és a kerület dolgairól. Jelöltként maga is aktívan részt
vett a munkában, 1 hónapon
keresztül napi 3-4 órát ment,
hogy minél több emberhez
eljusson. A tájékoztatón Riz
Levente köszönetet mondott
minden választópolgárnak a
támogatásáért.

Országos politikusok a
XVII. kerületben

Márciusban felpörgött a választási kampány, lakossági
fórumok követték egymást,
neves vendégekkel. Az utóbbi két hétben Rákosmentén
járt Mesterházy Attila, az
MSZP miniszterelnök-jelöltje, Pörzse Sándor a Jobbik
Rákosmentén gyűjtöt- képviselőjelöltje és Tarlós
István a Fidesz várospolititék a legtöbb ajánlókusa. A fórumok telt házaszelvényt
Riz Levente polgármester, kat vonzottak.
a választókerület FideszKDNP színeiben induló Hatvani:
egyéni országgyűlési képvi- a család támadhatatlan
selőjelöltje és segítő csapata Családja védelmére kelt Hatgyűjtötte a legtöbb ajánló- vani Zoltán, kerületi fideszes
szelvényt Budapesten, össze- képviselő, a párt rákosmenti
sen 16 ezer 232 darabot. Ez kampányfőnöke. A képvisea 32 fővárosi választókerület lő a márciusi testületi ülésen
közül a legjobb eredmény, napirend előtti hozzászóláde országosan is az első há- sában kijelentette: közszerom között van. A sikert replőként megszokta, hogy

a korábbi években személyesen, és vállalkozásán keresztül is támadták. Az idei
évben azonban rajta kívül a
családját, feleségét, hivatását is célba vették. Kijelentette: „2009-ben megjelent
Rákosmentén egy agreszszív, a kerület ügyeiről kevés ismerettel bíró formáció,
amely előbb egy mandátumot lopott magának, majd
a lopott mandátummal, és
az azt bitorló képviselővel
célkeresztbe vette a jobboldal vezető erejét”. (Az említett képviselő Lázár Attila
nem egyéni körzetből, hanem
fideszes pártlistán került be a
testületbe 2006-ban, három
évvel később átlépett a Jobbikba, a listás mandátumot
azonban nem adta vissza volt
pártjának. -a szerk.) Hatvani
elmondta, a Jobbik internetes lapját hazug állításai
miatt bepereli. Végül hozzátette: korábban barátjának
tartotta Lázárt, aki amikor
négy héttel Fideszből való
kilépése előtt többmilliós
céges köztartozásai miatt
kétségbeesetten megkereste, elsőként segített neki.
Hatvani Zoltán végül kijelentette: kampányfőnökként
garantálja, a Fidesz ezután
sem fog foglalkozni egyik
jelölt, kampányfőnök, vagy
képviselő családjával sem.

A Jobbik felmondta a szívesen, amit a tátongó szakadékba vetnek. Eddig és ne
megállapodást
2006 őszén a XVII. kerületben
jobboldali egység indult neki
az önkormányzati választásoknak. A Fidesz, a KDNP, a
MIÉP és a JOBBIK közös jelölteket, közös listát állított. A
megállapodásban ekkor így fogalmaztak: annak érdekében,
hogy Rákosmente elinduljon
a fölzárkózás útján, elengedhetetlen az önkormányzati
munka hatékonyságának és
eredményességének növelése,
e cél megvalósításához a nemzeti, keresztény és polgári erők
összefogására van szükség. A
Felek kijelentették, hogy az
önkormányzatban a közös cél
érdekében együtt dolgoznak.
Kajzinger Zsolt a JOBBIK új
kerületi elnöke 2010 februárjában felmondta a megállapodást.

Fenyegető
kampányvideó
Az interneten, egy Jobbikos
honlapon megjelent egy animációs videó, amelynek slusszpoénja, hogy a Riz Levente
polgármestert ábrázoló szereplőt hordóba zárják és szakadékba lökik. A városvezető
a testületi ülésen, napirend
előtt reagált a durvuló Jobbikkampányra: „Eljutottunk oda,
hogy vannak Rákosmentén
olyanok, akik a politikai ellenfeleiket egy hordóban látnák

tovább, mert helyrehozhatatlanul fog sérülni a helyi politikai kultúra, az együttműködésnek, a közös munkának a
lehetőségét is kiírtják.”

Választási szabályok
április 11-én
75 szavazókörben várják a
kerületi szavazókat április 11én vasárnap. Dr. Rúzsa Ágnes
jegyző tájékoztatása szerint
szavazni csak azt követően
lehet, ha a választópolgár személyazonosságát és lakcímét
beazonosították, illetve azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben. Aki ezeknek a feltételeknek nem tud megfelelni,
nem tud szavazni sem. Miután megtörtént az azonosítás,
a bizottság átadja a szavazólapot, amit a választó jelenlétében hivatalos bélyegzővel
látnak el. Külön szavazólap
szolgál az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltekre
és külön szavazólap a területi
listára történő szavazáshoz. A
szavazás pontos helyét az ajánlószelvénnyel együtt kiküldött
választási értesítő tartalmazza.
A mozgásban gátolt szavazópolgár mozgóurnát is kérhet:
írásban a választás napja előtt
a jegyzőtől vagy a szavazás
napján a választási bizottságtól, ebben az esetben otthonában adhatja le szavazatát.
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Újra ingyenes zöldhulladék-szállítás!
Rákosmentén idén tavasszal is megszervezi az önkormányzat az ingyenes zöldhulladék-elszállítást. Az előző évhez hasonlóan az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat, ágakat,
leveleket fogják elvinni. A zöldhulladékot bármilyen zsákban kihelyezhetik, csupán annyi a kérés, hogy lehetőség szerint, aki teheti, a gallyakat kötegelve készítse ki.

A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
IDŐPONTJAI:
1.
2010. MÁRCIUS 27., SZOMBAT:
RÁKOSKERT: ÖSSZEKÖTŐ UTCA PÁROS OLDAL – PESTI ÚT PÁRATLAN
OLDAL- ZSIGMOND UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET
2.
2010. MÁRCIUS 28., VASÁRNAP:
RÁKOSLIGET ÉS RÁKOSCSABA-ÚJTELEP: CINKOTAI ÚT – HATVANI VASÚTVONAL – KERÜLETHATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET
3.
2010. MÁRCIUS 29., HÉTFŐ:
RÁKOSCSABA: HATVANI VASÚTVONAL - FERIHEGYI ÚT PÁROS OLDAL A
PESTI ÚTIG - PESTI ÚT PÁROS OLDAL ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET
4.
2010. MÁRCIUS 30., KEDD:
RÁKOSKERESZTÚR-RÁKOSHEGY: RÉGI VÁM ÚT – 526. SOR - HATVANI
VASÚTVONAL - FERIHEGYI ÚT PÁRATLAN OLDAL – SZÉCHENYI UTCA
PÁRATLAN OLDAL - TÁNCSICS MIHÁLY UTCA PÁRATLAN OLDAL - SZOLNOKI VASÚTVONAL - FERIHEGYI ÚT PÁRATLAN OLDAL - KERÜLETHATÁR
ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET
5.
2010. MÁRCIUS 31., SZERDA:
RÁKOSKERESZTÚR-RÁKOSHEGY: ÖSSZEKÖTŐ UTCA PÁRATLAN OLDAL
– PESTI ÚT PÁRATLAN OLDAL – FERIHEGYI ÚT PÁROS OLDAL A SZÉCHENYI UTCÁIG – SZÉCHENYI UTCA PÁROS OLDAL – TÁNCSICS MIHÁLY
UTCA PÁROS OLDAL – SZOLNOKI VASÚTVONAL A FERIHEGYI ÚTIG –
FERIHEGYI ÚT PÁROS OLDAL ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET
TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS:
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI CSOPORTJA:
253-3410, KORNYEZET@RAKOSMENTE.HU

Emberibb körülményeket az állatoknak!

K

omoly büntetésre számíthat, aki nem tartja be a március 1-jétől
érvényes állattartásra
és kereskedelemre vonatkozó szabályokat. Kutyákra,
macskákra, madarakra, hüllőkre,
lovakra és még számos más állatra vonatkozik az az új rendelet,
amely az állatok tartását és kereskedelmét szabályozza. Egész Európában, nálunk a legmagasabb
az egy főre jutó házi kedvencek
száma. Tekintve, hogy ezek az állatok 100 százalékban a gazdiktól
függnek, a megfelelő körülményekről nekik kell gondoskod-

niuk. A vonatkozó kormányrendelet célja, hogy az állatokat a
legmegfelelőbb körülmények között tartsák, és ne veszélyeztessék
senki egészségét.
Nem tarthatunk aranyhalat
gömbakváriumban, úgy ahogyan
a díszmadarat sem gömb alakú
ketrecben, mert az állat nem
tud hova elrejtőzni, így folyamatos fenyegetettséget érez. A
patás állaton és ebeken kívül
más nem lehet kikötve. A kutya
nem élhet tíz négyzetméternél
kisebb területen. A kereskedésben minimum harmincöt centiméter szükséges egy madár-

nak, de nem szabad túlzsúfolni
a tengerimalacokat és a hörcsögöket sem. A törvényhozók azt is
megszabták, mennyi víznek kell
jutnia egy centiméternyi halra.
A fő probléma a felelőtlen állatszaporításból fakad, mivel az állat később feleslegessé válik, majd

az utcára kerül. A rendelet szerint
mostantól állatkereskedést csak
engedéllyel és jóváhagyott működési szabályzattal lehet nyitni. A
kereskedő köteles pontos felvilágosítást adni az állat igényeiről, és
ő maga sem szegheti meg a szabályokat. Ha pedig már hazavittük

az új kedvencet, próbáljunk meg
a lehető legjobban gondoskodni,
teremtsük meg számukra az ideális környezetet, azt, ahol ők is otthon érzik magukat.
Szobonya Tia

A kormányrendelet a díszhalak nyugalmát is védi
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