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Vita a vagyonbevallás nyilvánosságáról
A testület a lakosság nyugalma érdekében megszigorította a csendrendeletet
 TORKOS MATILD
testületi ülést megnyitó Riz Levente
polgármester jó hírekkel
igyekezett megalapozni
az ülés hangulatát. Eszerint a Fõvárosi Közgyûlés
döntésével bekerült a fõváros EU-pályázatai sorába a Rákoskeresztúr–Örs
vezér tere között a buszfolyosó megépítésének
terve, a Rákos-patak revitalizációja, a kerületi vasútállomások mellett P+R
parkolók, buszfordulók,
kerékpártárolók kialakítása.
Ruthner György (MSZP)
a polgármesteri hivatal
által kötött szerzõdések
nyilvánosságra hozatalát
sürgette az önkormányzat internetes honlapján,
különös tekintettel az
ügyvédi megbízásokra,
amelyek véleménye szerint ugyanúgy a törvény
hatálya alá tartoznak,
mint a gazdasági társaságokkal kötött szerzõdések. Riz Levente polgármester bejelentette, hogy
már kiadta az utasítást,
hogy valamennyi, az
üvegzseb törvény hatálya
alá tartozó kontraktus kerüljön fel a honlapra. Erre
július 5-ig szabta meg a
határidõt, egyúttal megköszönte az ellenzéki
képviselõ jelzését.
Hatvani Zoltán (Fidesz)
ismét felvetette a képviselõk vagyonnyilatkozatainak nyilvánosságra hoza-
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talának kérdését, tekintettel arra, hogy a Fidesz, a
KDNP és a MIÉP, valamint az SZDSZ képviselõi hozzájárultak a nyilatkozatuk nyilvánosságra
hozatalához, az MSZPfrakció tagjai közül jónéhányan viszont mind a
mai napig nem tették ezt
meg. Hrutka Zsolt (MSZP)
elmondta, a hivatalban
bárki megtekintheti a nyilatkozatokat. Erre ismét
polémia bontakozott ki a
nyilvánosságról, mint a
sötét hivatali szobában
való betekintési jog, illetve az internetes honlapon
bárki számára kényelmesen tanulmányozható vagyonnyilatkozat nyilvánossága között.
Papp
Péter
Pálné
(MSZP) bejelentette: az õ
nyilatkozatát nyilvánosságra lehet hozni. Kovács
István (IRE) továbbra sem
kívánja a honlapon megjeleníteni vagyoni helyzetét, azonban megjegyezte,
hogy a hivatali aulában
akár többen is tanulmányozhatják egyszerre. A
képviselõ-testület egyhangú szavazással hatályon kívül helyezte az
1997-ben alkotott rendeletét, amely a magántulajdonú lakások lakbérére
vonatkozott. Az elõterjesztés indokolása szerint
a magántulajdonban lévõ
lakások bérleti feltételeinek önkormányzat általi
szabályozása a mai piaci
viszonyok között nem in-
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtökén 17-19 óra. Parlamenti látogatásra jelentkezés: 06-20-663-0019. A júliusi és augusztusi
fogadóórák elmaradnak.
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Fohsz Tivadar alpolgármester távirányítással gyõzködi a klímaberendezést. Hûtené a
kedélyeket

dokolt, tekintve, hogy
ezek a szerzõdések a felek konszenzusa alapján
jönnek létre.
Ugyancsak egyhangú
szavazással támogatta a
testület Fachet Gergõ (IRE)
rendeletmódosító javaslatát a „XVII. kerület sportjáért végzett kimagasló
tevékenységért” díjjal
kapcsolatban, ezentúl országgyûlési, illetve önkormányzati képviselõ
csak kiemelkedõ sportteljesítményért
kaphatja
meg a díjat, a sportot támogató tevékenységéért
nem.
Teljes volt a képviselõk
egyetértése Fejér Gyula
(Fidesz) alpolgármester
rendeletmódosító javaslatának támogatásában is, a
javaslat szerint az idei
költségvetésben faültetésre, illetve -pótlásra az elmúlt években megsza-

bott nettó 20 millió forint
keretösszeget idén megemelik nettó 1,5 millió forinttal, ily módon figyelembe véve az inflációt.
A testület többségi szavazattal elfogadta a zajártalom elleni védekezésrõl
szóló rendelet, az úgynevezett csendrendelet módosítását is, Hatvani Zoltán képviselõ javaslatára
módosított rendelet szerint ezentúl az utcai, mozgó hangos reklám hangerejét úgy kell szabályozni, hogy a kívánt figyelemfelkeltõ hatás csak a
közvetlen környezetében,
maximum 50 méteren belül érvényesüljön. A rendelet ezenkívül szombaton 13 és 16 óra között, illetve vasárnap 0-24 óráig
megtiltja az utcai, mozgó,
hangos reklámtevékenységet a kerületben lakók
nyugalma érdekében.
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Jegyzõ/aljegyzõ
Dr. Nagy István jegyzõ, Keserû Lajosné aljegyzõ az
irodájában, bejelentkezés (Ügyfélszolgálati és Okmányirodán) után június 25.

Alpolgármesterek
Polgármester
Riz Levente – Fidesz – július 9. – bejelentkezni az Ügyfélszolgálati Irodán lehet.

Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – elõzetes bejelentkezés alapján * Fejér Gyula – Fidesz – július 9.
elõzetes bejelentkezés alapján * Fohsz Tivadar – Fi-
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A képviselõ-testület
egyhangú szavazással
módosította idei költségvetési rendeletét. A kiadási fõösszeg 14,9 milliárd
forintról 15,8 milliárd forintra, a bevételi fõöszszeg 13,2 milliárdról 14,2
milliárdra, a tervezett hiány fõösszege 1,7 milliárd
forintról, 1,6 milliárd forintra csökkent. A Fohsz
Tivadar (Fidesz) alpolgármester által jegyzett elõterjesztést az indokolta,
hogy a testület május 17én határozatban elfogadta az önkormányzat
pénzmaradványát,
amelynek felhasználására
az önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek vezetõi tehettek javaslatot.
A testület többségi szavazással a hatályos törvényeknek
megfelelõen
módosította vagyonrendeletét is, amelynek lé-
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desz – július 16. Bejelentkezni az Ügyfélszolgálati és
Okmányirodán lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106.
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ményekben az elmúlt évben végzett ellenõrzések
tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
A testületi ülést az
ebédszünet után megszakítva egy rendkívüli ülést
is beiktattak a képviselõk,
amikor egyhangú szavazással döntöttek a kisebbségi önkormányzatok támogatására szánt 2,76
millió forint összegû maradvány felhasználásáról.
Ezzel annak a néhány –
érvénytelen pályázatot
benyújtó – kisebbségi önkormányzat pályázati fiaskóját – pl. alá nem írt
pályázat – is orvosolta,
akik a múltkor kimaradtak a támogatásból. A
szlovák kisebbségi önkormányzat 1,1 millió forintot, a bolgár 250 ezret, a
román 250 ezret, a német
kisebbségi önkormányzat
1,16 millió forint támogatást kapott.
Ugyancsak egyhangú
döntéssel hoztak határozatot a képviselõk arról,
hogy a Rákosmenti
Nagycsaládosok Madárfészek Egyesület – 45 fõ –
július 15-24-ig térítésmentesen táborozhasson az
önkormányzat Leányfalui Ifjúsági Táborában.
Ezután a testületnek
egy „a szekrénybõl kidõlt
csontváz” ügyével kellett
foglalkoznia. Még az elsõ
szabadon
választott
képviselõ-testület idején
sikerült Sárkány István
vállalkozónak szerzõdést
kötnie az akkori önkormányzattal, ami mára
egy, a vállalkozó által az
önkormányzat ellen indított perré „fejlõdött”.
Sárkány István cége fel-
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peresként, mint bérlõ általi beruházások értékének megfizetése iránt indított pert az önkormányzat ellen, amit elsõ fokon
meg is nyert. A fellebbezésrõl hozott most döntést az önkormányzat teljes egyetértésben.
A Fõvárosi Bíróság,
mint elsõfokú bíróság
6.615.300 forint tõke, és
ennek 1997. október 16.
napjától a kifizetésig járó
törvényes kamatának, valamint 639.400 forint perköltség megfizetésére kötelezte az önkormányzatot.
Az elõterjesztés szerint
az elsõ fokon eljárt bíróság ítélete megalapozatlan, a tényeket összemosó
és a bizonyítékokat indokolatlanul egyoldalú módon felperes javára értékelõ megállapításokat tartalmaz.
A testület egyhangú
szavazással döntött a Lakás 17 Kft. Ép 17 Kft.-be
való beolvadásának tárgyában korábban hozott
határozatának módosításáról, eszerint az új Rákosmente Kft.-nek egy
ügyvezetõje lesz Hajdú
László személyében. Valamint a szocialista frakció
javaslatára a korábbi átmeneti idõre szólóan
megbízott
Ruthner
György helyett Morauszky Andrást választották
meg véglegesen a cég felügyelõ-bizottságának
tagjává.
A testületi ülés a fentiek
alapján úgy tûnhet, mintha szokatlanul békés hangulatban zajlott volna, az
ellenzék példás konstruktivitása mellett. Ám ez
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütörtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 2.
csütörtökén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a
hónap 2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
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mégsem volt így, mert
Hrutka Zsolt (MSZP)
minduntalan ügyrendi
szólásra jelentkezett a napirendi pontok alatt, és
szeretett volna még érvelni a saját vélt igaza mellett
a vagyonnyilatkozatok
nyilvánosságát illetõen,
ám az SZMSZ ezt nem
engedte, így azután a polgármester volt kénytelen
megvonni tõle a szót. A
képviselõ a testületi ülés
napirendi pontjainak tárgyalását ennek ellenére
több ízben megzavarva
próbált szót kapni a vagyonnyilatkozat nyilvánosságának értelmezése
témakörben.
Végül
Hrutka képviselõ gyõzött
– miután Bényi Zsolt (Fidesz) bejelentette, hogy õt
zavarja a képviselõ úr viselkedése – rendkívüli
megoldással, a napirend
felfüggesztésével – ügy-

rendi szavazás eredményeként – lehetõséget is
kapott, csak hogy lecsillapodjon a képviselõ kedélye. És a képviselõ ismét
elmondta, mit jelent szerinte a vagyonnyilatkozat
nyilvánossága.
Fenke Ferenc (MIÉP)
napirend utáni felszólalása pregnánsa jellemzi, milyen hatással volt Hrutka
képviselõ ezen a tikkasztóan forró nyári napon a
rákosmenti képviselõk
lelkivilágára. Szó szerint
idézzük Fenke képviselõ
hozzászólását, némiképpen elirigyelve tõle a stílust:
„A mániás-depressziós kanalas gémek pszichés ciklusának hatása
a kandírozott mandarinzselével elõkezelt
vasúti szárnyvonalak
síneinek párhuzamosságára. E cím azért fon-

tos, mert körülbelül
annyi köze van mai
munkánkhoz,
mint
egyik képviselõtársunk
pszichopolitikai exhibicionizmusának.
Tessenek megengedni, hogy itt és most kikérjem magamnak azt,
hogy napirendi pontok,
érdemi munka helyett,
NEM ELÕSZÖR bármelyik önkormányzati képviselõ sötét obstrukciójával és magánszámaival
legyünk elfoglalva. Képviselõtársaimtól több önmérsékletet és önkritikát, polgármester úrtól
pedig az SZMSZ szigorú
betartatását kérem!” –
hangsúlyozta
Fenke
Ferenc.
Nahát, az hiszem mindenkire ráfér egy kis pihenés, a hûs patak, a tenger, a Balaton, vagy a kerti csap tájékán.

A Ferihegyi repülõtér új tulajdonosa 2007 júniusától a Hohtief Airport. A cég június 7-én bejelentette, hogy a repülõtér új vezérigazgatójának Reinhard Kalendát nevezte ki. Páratlan gyorsasággal, két héttel beiktatása után az új cégvezetõ Riz Levente polgármester meghívására
Rákosmentére látogatott, ahol fejlesztési elképzeléseirõl tájékoztatta városunk tisztségviselõit. Szóba került a rákoshegyieket sújtó zajártalom: Riz Levente és Fejér Gyula alpolgármester érdemi javulást hozó intézkedést szorgalmazott a vezérigazgatótól. A tárgyaláson a kerület
vezetõi együttmûködést, támogatást kértek egyes tervezett kerületi beruházások kapcsán,
amelyekbe a repülõtér is bekapcsolódhat, pl. a Ferihegyi út és a Bélatelepi út összekötése, faültetési akciók, oktatási intézmények támogatása, rákoshegyi utak aszfaltozása
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Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – a hónap 1.
keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
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Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.

8

Hírhozó

O K TA T Á S

Álmok a kastély lépcsõin

Felvételi
informatika
tagozatra!
A Jókai Mór Általános Iskola (1171 Budapest,
Szánthó Géza u. 60.) felvételt hirdet a 2007/
2008-as tanév 5. osztályában induló informatika
tagozatra. A 2006/2007.
tanév 4. osztályosainak
jelentkezését várjuk. A
felvételi vizsga idõpontja:
augusztus 27. 10 óra, augusztus 28. 10 óra. Érdeklõdni lehet az iskola
titkárságán a 258-20-15ös telefonszámon.

Dajkát
keresnek
A Csicsergõ Óvoda dajkát
keres, elsõsorban takarítási feladatokra, 4 órás munkaidõben. Jelentkezni lehet: az óvoda vezetõjénél.
Tel: 256-5546, 253-6775.

A rákoskeresztúri könyvtár aszfaltrajzversenyre hívta a gyerekeket
 KIRÁLY ÉVA
únius 7-én a Rákoskeresztúri Könyvtár
elõtt gyerekrajzok díszítették az aszfaltot.
A gyermekkönyvtárral való ismerkedés
után gyereknapi álmaikat rajzolhatták le a
Fuchs-kastély elé a kicsik. Volt, aki felnõtt
szeretett volna lenni,
vagy a felbukkanó szivárvány alatt álló kisfiú, de sokan kedvenc
állataikat rajzolták az
aszfaltra.
Minden gyerek meg- emelt díjat vihettek mötör Dorka 2. z. osztá- ból, III. Balogh Blanka,
lepetés ajándékot ka- haza: I. Dudás Fruzsina lyos tanulók a Hõsök az Aprófalva óvodápott, hárman pedig ki- 2.a. osztályos, II. Dö- terei Általános Iskolá- ból.

J

Pünkösdi királyt
választottak

Kiosztották a bizonyítványokat
A legkiválóbb diákok elismerésben részesültek

A díjazott középiskolásoknak és felkészítõ tanáraiknak Riz Levente polgármester (képünkön jobbra), az általános iskolásoknak pedig Fohsz Tivadar, Fejér Gyula és Dombóvári Csaba alpolgármesterek, valamint dr. Piláth Károly bizottsági elnök, Hatvani Zoltán és Virág Mihály képviselõk adták át az elismerést.

 MUNKATÁRSUNKTÓL
zon tanulókat, akik
év közben valamely tárgyból kiemelkedõ eredményt értek el,
valamint ezen tanulókat
felkészítõ pedagógusokat az önkormányzat a
tanév végén elismerõ
oklevélben és tárgyjutalomban részesíti; kiemelkedõ eredménynek

A

számít, ha a tanuló az
Oktatási Közlönyben
meghirdetett valamely
tanulmányi versenyen
az alábbi eredmények
valamelyikét éri el: országos tanulmányi versenyek 1-10. helyezett,
fõvárosi fordulón elért
1-5. helyezett. A díjazottak az oklevél mellé
könyv-, illetve vásárlási
utalványt kapnak (a ta-

nulók könyvutalványt,
a felkészítõ tanárok vásárlási utalványt), amely országos verseny
elsõ helyezettje számára
60.000 forintot jelent. Fõvárosi/területi verseny
esetében
ugyanez
30.000 forint. A felkészítõ tanár ugyanakkora
értékû jutalmat kap,
mint a helyezést elért tanulója. Csapatban elért
eredmények esetén a
tárgyjutalom
értéke
megosztásra kerül a csapattagok között azzal,
hogy az 1 tanulóra esõ
jutalom értéke 1000,- Ftnál nem lehet kevesebb.
Az idei költségvetésben – a korábbi tapasztalatok alapján – 3,5 millió Ft-ot terveztek az
utalványokra (fele a tanulóknak, fele a tanároknak), az elért eredmények alapján viszont
jóval több, összesen 5,5
millió Ft értékû jutalomat osztottak ki az évzáró ünnepségek keretében.

 MUNKATÁRSUNKTÓL
Kossuth Lajos Általános Iskolában a
„Hoppondáré” napközis
programban utolsóként
a pünkösdi hagyományokat és szokásokat
mutatták be.
A pünkösddel foglalkozó délutánon egy népi
gyermekjátékkal ismertettek egy falusi szokást.
A lélek eljövetelét a kendõ alatt áthaladó fiúk és
lányok megtisztulása fejezte ki, akik ezután csak
igazat és jót szólhattak,
viselkedésük a szépet és
a bölcset tükrözte.

A

Az ünnep legismertebb játéka a pünkösdikirály-választás. Az iskola
napközisei, mint a „falu
legényei”, ügyességi próbákon bizonyították rátermettségüket. A csapatok egyebek mellett zsákbafutásban, gólyalábazásban vetélkedtek, s a
gyõztesek közül került ki
a pünkösdi király, aki a
legények vezetõje, a „falu” kedvence lett.
A néphagyomány virágkoszorúval koronázta
ilyenkor a kiválasztottat,
majd közösen elfogyasztották a frissen sütött, illatos pünkösdi kalácsot.

Az újszülött éltetõ
ereje az anyatej
 SZABÓ ANIKÓ
ár a szoptatás világnapja augusztus 1., a Védõnõi Szolgálat 15. alkalommal
június 22-én köszöntötte a kismamákat.
A délelõtti megnyitón dr. Benedek Katalin
fõorvosnõ, az Egészségügyi Szolgálat vezetõje hangsúlyozta:
semmi mással nem pótolható anya és gyermek kapcsolatában a
szoptatás élménye. A
fõorvosnõ sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy

B
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Német Nemzetiségi Nap
A vendégek svéd diákok voltak Göteborgból

színesítették. Az elsõ
elõadó,
Hanacsek
Gáborné védõnõ gyermekeink egészséges és
finom ételeirõl beszélt,
majd Prém Ildikó pszichológus az anyaság
örömeirõl és nehézségeirõl tartott elõadást.
Végül dr. Frankó Katalin gyermek fogorvos a kisgyermekek fogának megõrzésérõl
tájékoztatta az anyukákat. Az oktatóterem-  VÁRSZEGI VIKTÓRIA
ben volt Kántor Zsóka
armadik alkalomjátékos gyerektornája,
mal rendeztek Némajd dr. Somi Ildikó beszámolója a gyermek- met Nemzetiségi Napot
a tanév végén az Újlak
Utcai Általános Iskolában, amelynek célja a németek hagyományainak
és kultúrájának megismertetése volt.
Ezen a napon egy különleges, hat helyszín-
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bõl álló „forgószínpad”
várta a nebulókat. Az
elsõ állomáson a sváb
tojásfestést, a másodikon a kékfestõzést próbálhatták ki a gyermekek, majd a táncház és
német dalok tanulása
következett. Két ismeretterjesztõ elõadáson is
részt vettek a diákok,
Tóth Péter helytörténész
Rákoskeresztúr múltjá-

ról mesélt, Altziebler
Károly, a kerületi Német
Kisebbségi
Önkormányzat elnöke pedig
környezetvédelmi elõadást tartott.
A nap további érdekessége a svéd diákok látogatása volt az Újlakban. A göteborgi iskolások minden évben eljönnek és rövid zenei koncertet adnak.

Emléktábla-avató Rákoskerten
 KILI TAMÁS
Az anyatejes táplálást népszerûsítette a Védõnõi Szolgálat

a mai világban sok
anya esztétikai szempontból nem vállalja
az anyatejjel való táplálást. A fõszervezõ
Katona Csabáné is arra
hívta fel a figyelmet,
hogy mennyire fontos
a szülés utáni, elsõ
szoptatás, hisz az egy
életre szóló kötõdést
jelent.
A diadalos dudorászók csoportja két mûsorszámot adott elõ: a
Macskák címû musical
részletét furulyán és
énekkel, majd a Muzsika hangja címû film
legnépszerûbb dalát.
A nap programját ismét kerekasztal-beszélgetések, elõadások, foglalkozások és
különféle bemutatók

kori nátha szövõdményeirõl.
Míg a kicsik a Dormánd utcai bölcsõde
jóvoltából játszóházban rajzolgattak, az
anyukák a babák mosolyalbumát nézték
meg, totót töltöttek ki
a csecsemõtáplálásról
és a bemutatókat néztek meg. Utóbbiak között a könyv-, babaruha és -cipõ, stb. termékek bemutatója mellett
helyet kapott a babamasszázs és családtervezési tanácsadás is.
Azoknak a kismamáknak, akiknek kicsinye
még csak a jövõben
látja meg a napvilágot,
tablók szemléltették az
anyatejes táplálás elõnyeit.

II. világháborúban
hadifogságba
esett, valamint a magyar és szovjet munkatáborokba elhurcolt rákoskertiek emlékére avattak emléktáblát Rákoskerten június 3-án.
A vasútállomás falára
emelt húsz nevet tartalmazó bronztáblát a II.
világháború áldozatai
emlékére 1999-ben felavatott márványtábla
mellé helyezték.
Elõször Árvai Ferencné, a Rákoskert Vasúti
Közlekedéséért Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
Szelepcsényi Sándor, a
Rákoskerti Polgári Kör
elnöke emlékezett.
Elmondta: õk egész
életükben viselték a
munkatáborokban eltöltött szörnyû évek ter-
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heit. Az õ emléküket kívánják megörökíteni
ezzel az emléktáblával,
amelyet a Polgári Magyarországért Alapítvány pályázatának elnyerésével készíttetett
el a Rákoskerti Polgári
Kör. Szoboszlai Éva színmûvésznõ - a táblán is
feltüntetett egyik áldozat, Szoboszlai Pál leánya - édesapja legkedvesebb versét, majd
Dombrádi István kerületi

költõ saját költeményét
szavalta el.
Az elhurcoltakra hálával emlékezve az önkormányzat nevében Fohsz
Tivadar alpolgármester
és Hatvani Zoltán képviselõ, a Rákoskerti Polgári
Kör nevében Szelepcsényi Sándor és Orosz Károly, a Régi Rákoskertiek
Baráti Társasága nevében pedig Szoboszlai
Éva és Simon József helyezett el koszorút.

