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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 – telefonon egyeztetés után a Ka-
száló u. 45. sz. alatt. Tel: 253-0477.
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utol-
só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes

telefonos 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.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Ár-
pád Mûvelõdési Házban.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képvi-
selõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – hónap utolsó csütör-
tökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Ház-
ban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-el-
nök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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napokban, a munkák au-
gusztusban kezdõdnek.

Zárszóként a polgár-
mester újabb jó hírként
bejelentette: a kerület el-
nyerte történetének elsõ
EU-támogatását. A Ke-
resztúr nevû települések
találkozója megrendezé-
sének támogatására 5
millió forintot nyertünk
egy brüsszeli pályáza-
ton. 

Ezután Papp Péter
Pálné kapott szót napi-
rend elõtt, aki arról tájé-
koztatott, hogy július
10-én Benkõ Péter képvi-
selõtársával együtt ki-
léptek a Magyar Szocia-
lista Párt tagjainak sorá-
ból, illetve a helyi ön-
kormányzati szocialista
frakciójából is. Bejelen-
tette, hogy elkövetkezõ
idõszakban egy önálló
frakciót fognak létre-
hozni, és szeretnék a
munkájukat konstruktív
baloldali ellenzékként
tovább folytatni. (Inter-
júnk Papp Péter Pál-
néval és az MSZP XVII.
kerületi szervezetének
az üggyel kapcsolatban
kiadott közleménye a 4.
oldalon.)

Ezután a testület zárt
ülésen egyhangú sza-
vazással megválasztot-
ta dr. Rúzsa Ágnest, a
polgármesteri hivatal
köztisztviselõjét, a
XVII. kerületi önkor-
mányzat jegyzõjévé.
(Interjúnk az új jegyzõ-
vel az 5. oldalon)

A testület ellenszava-
zat nélkül elfogadta a Di-
adal Úti Általános Iskola
új alapító okiratát, majd
módosított két korábbi,
pályázatokhoz kapcsoló-

dó testületi határozatot.
Az egyik egy GKM-
pályázatot érintett, a-
mely kerékpárút terve-
zésérõl és az ehhez kap-
csolódó saját erõ biztosí-
tásáról rendelkezett, a
másik a Közép-Magyar-
országi Operatív Prog-
ram közoktatási intéz-
mények beruházásainak
támogatására kiírt pályá-
zaton indított három in-
tézmény (Diadal Úti Ál-
talános Iskola, Szabad-
ság sugárúti Általános
Iskola, Mézeskalács Ó-
voda) végleges beruhá-
zási költségeit rögzítette.

A testület döntött ar-
ról is, hogy javaslatot
nyújt be a Fõvárosi Köz-
gyûlésének arra vonat-
kozóan, hogy a rákos-
csabai Nagyszénás teret
nevezzék át Árpád-házi
Szent Erzsébet tér név-
re. Ha pedig a fõváros
ezt nem engedélyezi,
akkor azt a javaslatot
nyújtjuk be a közgyû-
lésnek, hogy a Rákos-
csaba városrész terüle-
tén lévõ Nagyszénás
teret - amelynek köze-
pén helyezkedik el a
Szent Erzsébet római
katolikus templom - ne-
vezzék át oly módon,
hogy a közterület új ne-
ve: Árpád-házi Szent
Erzsébet park legyen.

A tudósító mindezek
után még egyet kíván
megjegyezni: a testüle-
ti ülés párját ritkította,
hiszen öt napirend
volt, öt elõterjesztés, öt
szavazás, és mind-
egyiknél egyhangúlag
döntött a képviselõ-
testület – ez biztató a
jövõre nézve.

� HORVÁTH TIBOR

R iz Levente polgármes-
ter az egyhetes bala-

toni rekreációt választot-
ta, melyet családjával
Szántódon töltött, utána
rögvest belevetette magát
a szokásosan sûrû város-
vezetõi teendõkbe. Fohsz
Tivadar alpolgármester
kétgyermekes családapa-
ként Erdély mellett Hor-
vátországot vette célba:
Rovinjban és a Rab-szi-
geten nyaraltak. Kollégá-
ja, Fejér Gyula a Rázene
Fúvószenekar oszlopos
tagjaként Strasbourgban
fog koncertezni, de szakí-
tanak idõt a pihenésre is
napközben. Szintén Nyu-
gat-Európát választotta
Koszorúsné Tóth Katalin,
aki Mallorca szigetén fog
pihenni egy akciós útnak
köszönhetõen. A höl-
gyeknél maradva Papp
Péter Pálné a „kis Velence-
ként” is emlegetett
Trogirt, a középkori me-
diterrán kultúra valósá-
gos emlékkönyvét vá-
lasztotta úti célnak. Itt
húzta meg magát a tatár-
járás idején IV. Béla kirá-
lyunk is. Soltiné Kis Katalin
Balatonlellén fog üdülni.
Barna Andor és Bényi Zsolt
szintén a Balatont válasz-
totta. Nagy Anikó két kis-
óvodás gyermekével Haj-

dúszoboszlóra és a Szent-
endrei-szigetre megy, a
Dunakanyarban az eve-
zést is ki fogják próbálni a
kicsik nagy örömére. Vi-
rág Mihály fideszes képvi-
selõ szintén a horvátok-
nál nyaral, immáron szo-
kásosnak mondható útja
Isztria legdélibb részéhez
vezet. Horváth Tamás Er-
délyben és Tihanyban fog
egy-egy hetet eltölteni
családi körben. Erdélyt
nem hagyja ki Lázár Attila
sem, emellett Zamárdi-

ban és Szántódon kerék-
páros túrán is részt vesz.
Piláth Károly agárdi csalá-
di nyaralójában töltekezik
fel. Hatvani Zoltán három
gyermekét elsõ külföldi
útjukra készíti fel lelkileg:
„Erdélyországba” utaz-
nak (Szováta és Csíksze-
reda). Morauszky András
szocialista képviselõ a
magaslati levegõt prefe-
rálja, feleségével a Mátrá-
ba utaznak majd. Náluk

jóval messzebbre merész-
kedik autóval Oláh László
(SZDSZ): a friss EU-
tagsággal bíró Bulgáriát
veszi célba Obzor és Vár-
na érintésével augusztus
elsõ felében. Csorba Béla
(KDNP) az elmaradt kerti
munkák bepótlása után
Bükkfürdõre indul egy
wellness-hétvége erejéig,
ezután Szarvason élvezi
tovább a napsütést csalá-
di nyaralójukban. Rózsa-
hegyi Pétert lenyûgözi az
újjáépített füredi óváros
reformkori hangulata,
ezért õ sem hagyja ki a
magyar tengert, emellett
nógrádi és borsodi falva-
kat fog felkeresni moto-

ros útja során. Kiss Lajos
szocialista frakcióvezetõ
nem tudott kapásból vá-
laszolni kérdésünkre,
elõbb egyeztetnie kellett
a frakciójával, így vi-
szont kicsúsztunk a lap-
zárta idejébõl. Az utolsó
pillanatban végül meg-
tudtuk: Bulgáriába uta-
zott.

Többi képviselõnket
nem tudtuk elérni telefo-
non.

Pihen a testület 
Megkérdeztük képviselõinket, hol töltik a nyarat

Elsõ vakációjához érkezett a 2006 õszén megvá-
lasztott önkormányzati képviselõ-testület. Képvi-
selõink a hazai tájakon kívül Erdélyben és az
Adrián pihenik ki az elmúlt idõszak fáradalmait.
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
tökén 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 Mûvelõdé-
si Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûve-
lõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgá-
sában 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 Iskolá-
ban.

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. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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M i az oka annak, hogy
önök kiléptek az

MSZP-bõl, sõt a szocialista
frakcióból is? – kérdeztük
Papp Péter Pálné (fenti
képünkön) önkormány-
zati képviselõt a dönté-
sük hátterérõl.

– Röviden három o-
kot is  tudnék mondani,
és csak a helyi dolgok-
ról szeretnék beszélni.
Amit teljesen feleslege-
sen többször is elmond-
tam megfelelõ fórumo-
kon: a mi szervezetünk-
ben õszintétlenség,
kompromisszumképte-
lenség uralkodott el, és
gyakorlatilag egy olyan
pártirányítás mûködik,
amelyik nem egyezik a
mi elképzeléseinkkel.
Õszintétlenség alatt azt
értem, hogy a mai napig
nem elemeztük az októ-
beri vereségünk okát, il-

letve a saját magunk
részvételét ebben ab-
szolút nem ismertük el.
Jellemzõvé vált a komp-
romisszumképtelenség,
változatlanul ellenség-
képeket keresünk, el-

lenségeket gyártunk,
tartósítunk, tehát min-
denféle kompro-
misszumkészség hiá-
nyát érezzük a pártve-
zetésen A mi meggyõ-
zõdésünk az, hogy két

választás között is vá-
lasztási pártként kellene
egy ilyen szervezetet
irányítani. Ez nem így
mûködik. Gyakorlatilag
egy úttörõszövetség
szintjén folyik az irányí-
tás. Ezzel mi nem tu-
dunk azonosulni.

– És ez az önkormány-
zati munkában mit jelent?
Ez a konfliktus arra is rá-
nyomta a bélyegét?

– Véleményem sze-
rint igen. Én azt gondo-
lom, hogy szakmai poli-
tikát kellett volna ennek
a frakciónak maximáli-
san folytatni, nem pedig
vitát generáló, végül is a
szakmai munkától távol
álló politizálást. Ne-
künk az a szándékunk,
hogy az elkövetkezõ i-
dõkben szakmai alapon
politizáljunk.

– Mennyiben fog külön-
bözni az önök munkája az
M S Z P - f r a k c i ó é t ó l ?
Konstruktív ellenzéki sze-
repre készülnek?

– Abszolút így gon-
dolkodunk a kerület ér-
dekében, hogy konst-
ruktív ellenzékként fo-
gunk mûködni, a kerü-
letvezetés szakmailag is
megalapozott javaslata-
it támogatni fogjuk sza-
vazatainkkal.

– És akkor önálló frakci-
ót is alakítanak…

– Igen.
– Ki lesz a frakcióveze-

tõ?
– Ezt még nem dön-

töttük el.

Szakadás a kerületi MSZP-ben
Papp Péter Pálné: Úttörõszövetség szintjén folyik a pártirányítás

Közlemény
Dr. Benkõ Péter és Papp Péter Pálné önkormányza-
ti képviselõk a Magyar Szocialista Párt helyi szerve-
zetének jelölése alapján, a szocialista és szabad de-
mokrata szavazók bizalmából, a pártok listáján
nyertek képviselõi mandátumot. Nevezettek azzal a
lépésükkel, hogy kiléptek az MSZP frakciójából, be-
csapták és cserbenhagyták választóikat és jelölõ
szervezeteiket.
Dr. Benkõ Péter és Papp Péter Pálné emberi és po-
litikai hitelességét számunkra megkérdõjelezi az a
tény is, hogy korábban megszegték a szervezetünk
felé írásban vállalt kötelezettségeiket. Az MSZP tag-
gyûlése egyhangú szavazással etikai eljárás indítá-
sát kilátásba helyezve szólította fel nevezetteket kö-
telezettségeik teljesítésére. Ez elõl a jogos eljárás
elõl megfutamodva léptek ki szervezetünkbõl.
Elnökségünk ezt az önös érdekeken alapuló és meg-
bízhatatlan magatartást elítéli, az érintettek magya-
rázkodó és minden alapot nélkülözõ nyilatkozatait
visszautasítja.  Határozott véleményünk, hogy a
többség véleményét nem tisztelõ és a demokrácia
játékszabályait elfogadni képtelen személyek távo-
zása szervezetünkbõl erõsíti egységünket és javítja
kerületünkért folytatott munkánkat.
Nevezettek korábban írásos kötelezettséget vállaltak
arra is, hogy a szocialista képviselõcsoportból való
kilépésük esetén visszaadják mandátumukat az õket
jelölõ Magyar Szocialista Pártnak.
Ezek alapján felszólítjuk Dr. Benkõ Pétert és Papp
Péter Pálnét, hogy önkormányzati képviselõi megbí-
zatásukról és önkormányzati tisztségeikrõl való le-
mondással kérjenek bocsánatot a Szocialista Pártot
támogató szavazóktól,  annak érdekében , hogy az
általuk bitorolt helyeket méltó, a kerületünkért elkö-
telezetten dolgozó képviselõkkel tölthessük be.
Kijelentjük, hogy: a Magyar Szocialista Párt önkor-
mányzati képviselõcsoportja tevékenységét a balol-
dali értékekre alapozva, teljes egységben Rákos-
mente fejlõdéséért és az itt élõk boldogulásáért dol-
gozik.

A Magyar Szocialista Párt 
XVII. kerületi Szervezetének

elnöksége

Benkõ Péter

„A mai napig nem elemeztük az októberi vereségünk okát”
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