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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt. 

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – június 22. Bejelentkezés: 253-
3306, 253-3398.

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: június 15. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – június 22. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – június 15. Bejelentkezni az ügyfélszolgá-
lati irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Lázár Attila – Fidesz közbiztonsági és
sporttanácsnok – a hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-
iroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula – Fidesz, mû-
szaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os
telefonszámon lehet.
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� KILI TAMÁS

A képviselõ-testü-
lete május 25-i

rendkívüli ülésén el-
sõként az önkormány-
zat vagyonrendeleté-
nek módosítására tett
javaslatról tárgyalt.
Az elõterjesztés indít-
ványt tett a forgalom-
képes önkormányzati
ingatlanok körének
bõvítésére, ezek egy
része a fejlesztési hitel
ingat lanfedeze téü l
szolgál. Az ingatlanok
továbbra is hasznosít-
hatók, bérbe adhatók
lesznek. A javaslatot
Kiss Lajos (MSZP) mó-
dosító indítványának
befogadása után a
képviselõ-testület tá-
mogatta. 

A következõ napi-
rendi pontban a Rá-
kosmente Kft. mûkö-
dését érintõ döntések
meghozatalára került
sor, megtárgyalták és
elfogadták a 2008. évi
mérleget, a 2009. évi
üzleti tervet, valamint
új ügyvezetõt válasz-
tottak. Fachet Gergõ
(Itthon Rákosmentén
Egyesület) megjegyez-
te, hogy a mérlegbe-
számoló a Rákosmen-
te Kft. anyagi nehézsé-
geirõl árulkodik, a
veszteség mértéke nö-
vekedett. Felmerül a
kérdés, hogy a kft. visz-
sza fogja-e fizetni va-
laha a tagi kölcsönt az

ö n k o r m á n y z a t n a k .
Kiss Lajos (MSZP) ar-
ról beszélt, hogy meg-
gyõzõdése szerint
rossz szerzõdés szüle-
tett az önkormányzat
és a Rákosmente Kft.
között. Nem tükrözi a
tevékenységeket, a va-
lós árbevételeket, és
kimaradtak továbbá
olyan elvégzendõ fel-
adatok, amelyeket a
cégnek kellett volna
elvégezni. Februárban
mintegy 40 milliós le-
járt határidejû tarto-
zást halmozott fel a
Rákosmente Kft. -
mondta Hrutka Zsolt
(MSZP), és az a kérdé-
se, hogy áll most a cég
ebben az ügyben.
H o z z á v e t õ l e g e s e n
ugyanekkora tartozás-
ról van szó – mondta
Polgár Bence, a cég
ügyvezetõje, és hozzá-
tette, hogy nehéz pon-
tos számot mondani,
mert több munka van
átadás, illetve elszá-

molás alatt. Klein-
heincz Gábor, az önkor-
mányzat pénzügyi
szakértõje elmondta,
hogy Rákosmente Kft.
alaptõkéje ma rendkí-
vül alacsony, szinte a
napi bevételeibõl tart-
ja fenn magát, emiatt
ciklikusan jelentkez-
nek pénzügyi problé-
mák. A kérdés, amit

tisztázni kell, hogy
vagy rendezzük a cég
tõkéjét, vagy más
irányba kell elmozdul-
ni. Hozzátette: a kft.-
nél 2009-ben közel 100
millióval kevesebb
bérköltséget kívánnak
felhasználni, amely je-
lentõsen javítani fogja
a társaság pénzügyi
helyzetét. Horváth Ta-

más alpolgármester
közben befogadta Kiss
Lajos másik módosító
indítványát is, amely a
Felügyelõ Bizottság
törvényi felelõsségé-
nek rögzítésére vonat-
kozott. A mérlegbe-
számolót, az üzleti ter-
vet a képviselõ-testü-
let végül elfogadta.
Maradt még egy hatá-
rozati javaslat megtár-
gyalása, a Rákosmente
Kft. ügyvezetõi állásá-
ra kiírt pályázat elbí-
rálása. A meghirdetett
álláshelyre egyedül
Szluka Imre Péter pá-
lyázott, a benyújtott
pályázat megfelelt a
pályázati felhívásban
rögzített feltételeknek.
A testület nagy több-
séggel úgy döntött,
hogy a Rákosmente
Kft. ügyvezetõi fel-
adatainak ellátásával
2009. június 1-tõl 2011.
május 31-ig terjedõ ha-
tározott idõtartamra
Szluka Imre Pétert
bízza meg.

A továbbiakban két
önkormányzati tulaj-
donú ingatlan ügyé-
ben hozott döntést a
testület. Az elõterjesz-
tés az elõzményekkel
kapcsolatban úgy fo-
galmaz, hogy a Fuchs-
kastély I. emeletén
több civil szervezet
kapott irodahelyiséget
a korábbi években, az
ingyenes használatba
adási megállapodások

Útjavítás 26 földes utcában
Új ügyvezetõ a Rákosmente Kft. élén

Oláh László Horváth TamásKiss Lajos

Útfelújítási pályázat 2009
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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 óvo-
dában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi 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.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.

Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testüle-
ti iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-
elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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azonban 2006. decem-
ber 31-én lejártak, így
a szervezetek helyi-
séghasználata azóta
rendezetlen. A Baross
utca 2. szám alatti in-
gatlant korábban tel-
jes egészében a Ma-
gyar Kommunista
Munkáspárt 8. számú
Regionális Szervezete
használta. Rákos-
mente jegyzõje jelezte,
hogy helyszûke miatt
a Polgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési
Irodájának, valamint
Városfejlesztési Iro-
dájának elhelyezését
szeretné minél elõbb
megoldani, ezért mie-
lõbb szüksége lenne a
Fuchs-kastély I. eme-
letén található helyi-
ségekre. Ennek érde-
kében tárgyalások
folytak a civil szerve-
zetek, valamint a
Munkáspárt képvise-
lõivel, és arra a min-
denki által elfogadott
megállapodásra ju-
tottak, hogy a civil
szervezetek átköltöz-
nek a Baross utcai in-
gatlanba. 

A 2014. május 31-ig
szóló bérleti szerzõdés
értelmében 2009. júni-
us 1-tõl a Magyar
Szakszervezetek Or-
szágos Szövetsége Te-
rületi Nyugdíjas Alap-
szervezete, a Társadal-
mi Egyesülések XVII.
kerületi Szövetsége, a
Rákosmenti Cukorbe-
tegekért Közhasznú
Egyesület és a Mun-
káspárt irodáinak a
Baross utca 2. szám
alatti ingatlan ad ott-
hont. A civil szerveze-

tek jelezték, hogy a
fentieken túl a Fuchs-
kastély I. emeletén to-
vábbra is igényt tarta-
nak egy 13 négyzet-
méteres közös haszná-
latú helyiségre. A kép-
viselõ-testület elfo-
gadta az elõterjesztést.

Szintén pozitív dön-
tés született a 2-es
metró és a gödöllõi
HÉV összekötéséhez
kapcsolódó rákoske-
resztúri szárnyvonal
kiépítésérõl elõzetes
megvalósíthatósági
tanulmány készítteté-

se ügyében. Riz Leven-
te polgármester elõ-
terjesztése kapcsán ki-
fejtette: sikerült a fõ-
városi fejlesztési ter-
vekbe beintegrálni ezt
a fejlesztést, amely
hosszú távú megol-
dást kínál a kerület

közlekedési gondjai-
ra. A következõ
2013–2020 közötti uni-
ós ciklusig el kell vé-
gezni az elõkészítõ
munkát, hogy esély
nyíljon arra, hogy a
beruházás majdan
európai uniós támoga-
tást kapjon és kiemelt
kormányzati projekt-
ként megvalósulhas-
son. Ehhez elõfeltétel
a megvalósíthatósági
tanulmány készítése.
A képviselõ-testület
támogatta a polgár-
mesteri elõterjesztést.

Két újabb uniós pá-
lyázat benyújtásáról is
szavaztak a képvise-
lõk: Riz Levente javas-
latára óvodafejlesztési
infrastrukturális pá-
lyázaton indul Rákos-
mente Önkormányza-
ta, cél a Rákoscsaba
utca 2. szám alatti, re-
formátus egyháztól
megvásárolt óvoda és
a Helikopter-lakó-
parkban építendõ új
óvoda eszközbeszer-
zésének támogatása.

Végül a képviselõ-
testület újabb útjavítá-
sokról és útfelújítások-
ról döntött. Horváth
Tamás alpolgármester
javaslatára bitumen-
permetes, illetve ún.
hideg remix és meszes
stabilizációs eljárással
26 földes utcát hoznak
rendbe idén. A Közép-
Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Ta-
nács pályázatán pedig
14 rossz minõségû
aszfaltos út felújításá-
ra pályáznak. Az ut-
cák listáját táblázata-
inkban olvashatják.

Kleinheincz Gábor Szluka Imre PéterFohsz Tivadar

Útjavítások 2009
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� SZURKOS RÉKA

A zsûriben helyet
kapott Mecseki

Hargita szobrászmû-
vész, Bordi András, a
Magyar Rádió bemon-
dója, Gáspár Rita, a Bar-
tók Béla Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény tanára, János Rita
nívódíjas moderntánc-
pedagógus, Kili Tamás
újságíró, a Hírhozó
munkatársa, valamint
Szili László elõadómû-
vész, az Európa Kasz-
kadõr Liga tagja. Az el-
nöki tisztet Lipcseiné
Horváth Ágnes, a Rá-
koskerti Mûvelõdési

Ház igazgatója vállalta,
Ujváry Éva és Lukács
Klára mûsorvezetõk
pedig összesen mint-
egy kilencven verseny-
zõt konferálták a szín-
padra a délután folya-
mán. A rendezvényt
Dunai Mónika és Fenke
Ferenc önkormányzati
képviselõ támogatta.

A pörgõs mûsorban
rutinos és a mikrofon-
állvány elõtt igencsak
megszeppent gyerekek
váltották egymást, de a
hat kategóriában indu-
lók közül néhány õste-
hetség is megcsillantot-
ta tudását. A 3. osztá-
lyos Mályi Borbála

(Gregor József Általá-
nos Iskola, felkészítõ
tanára Szabó Ágnes)
moldvai csángó népda-
lokat énekelt olyan ter-
mészetességgel és hiba
nélkül, hogy mindenki
csak ámult. 

Szintén az ének kate-
góriában lépett szín-
padra egy musical da-
lával Pozsonyi Melitta
volt jókais diák, és ez
alapos fejtörést okozott
a zsûrinek, hiszen más-
más mûfajban, de kate-
góriájukban mindket-
ten átlagon felüli telje-
sítményt nyújtottak.
Ezért született az a
döntés, hogy az ének
kategória elsõ helyét
megosztva nyerte a két
kiváló elõadó. 

A zsûritagok szava-
zatai alapján az sem
volt kétséges, hogy
vers-próza kategóriá-
ban a szintén alsó tago-
zatos Bodó Dániel viheti
haza az elsõ díjat. A te-
hetséges kislegényt rit-
ka színészi vénával ál-
dotta meg a sors, és bi-
zonyára róla is, mint

ahogy a két énekesrõl
is, hallani fogunk még
a jövõben. 

A Vehovszky család is
büszke lehet lányaikra,
akik két elsõ helyezést
is elvittek, és remélhe-
tõleg Varga Zsolt ked-
vét sem szegte a máso-
dik hely tánc kategóri-
ában, hiszen épp csak
egy hajszállal maradt
alul a DuDance együt-
tes mögött.

Kategória
gyõztesek:

TÁNC: DuDance együttes
SPORT: Vehovszky Vivien
ÉNEK: Mályi Borbála és Po-
zsonyi Melitta megosztva
VERS, PRÓZA: Bodó Dániel 
HANGSZER: Czimra Gyula Ál-
talános Iskola Csengettyû
zenekara
EGYÉB: Vehovszky Vivien
és Klaudia

Kerületi Ki mit tud?
Harmadik alkalommal szerveztek vetélkedõt a diákoknak

Ujváry Éva tanárnõ lelkes irányításával immá-
ron harmadik alkalommal szervezett vetélke-
dõt a kerületi iskolások részére a Jókai Mór Ál-
talános Iskola, ezúttal a Vigyázó Sándor Mûve-
lõdési Házban május 29-én. 

� KILI TAMÁS

M ájus 29-én rend-
hagyó családi na-

pot rendeztek a Napra-
forgó bölcsõdében, hi-
szen a jeles napon új
mozgásfejlesztõ játszó-
eszközöket is birtokba
vehettek az apróságok
négy önkormányzati
képviselõ közel 300 ezer
forintos támogatásának
köszönhetõen. Az idén
harmadik alkalommal
megtartott rendezvényt
Paulovics Róbertné intéz-
ményvezetõ nyitotta
meg, majd Nagy Anikó,
a 7. számú választókör-
zet önkormányzati kép-
viselõje, valamint Virág
Mihály képviselõ több
tucatnyi színes labdával
és háromkerekû roller-
ral ajándékozta meg a
bölcsiseket. Akinek
nem jutott labda, roller,
az kézmûveskedhetett,

pecázhatott a minitónál,
vagy cicává varázsoltat-
hatta magát az arcfestõ-
nél. Az igazi meglepe-
tésként érkezõ három ló
azonban az összes prog-
ramot felülírta, azonnal
mindenki lovagolni sze-
retett volna, természete-
sen elsõsorban az apró
termetû pónilovakon. A
lovak bérleti díját Hat-
vani Zoltán képviselõ
állta, Fenke Ferenc pedig
a rollerek beszerzését
támogatta képviselõi
keretébõl.

Mályi Borbála

Családi nap
A Balassi Bálint Gimnázium a nappali ta-
gozatos képzés mellett a felnõttoktatás-
ban is több évtizedes hagyományokkal
rendelkezik. A gimnázium levelezõ („es-
ti”) tagozata négy év alatt készíti fel a fel-
nõtt korú tanulókat az érettségi vizsgára. 
A levelezõ tagozaton teljes értékû érett-
ségi bizonyítványt lehet szerezni. Hall-
gatóinkat jól képzett tanárok oktatják; az
érettségi vizsgáztatás helyben, a felké-
szítõ tanárok közremûködésével törté-
nik. Az érettségire jelentkezõk több mint
90 százaléka sikeres vizsgát tesz, igen
jó eredménnyel. Közülük többen a fel-
sõoktatásban folytatják tanulmányaikat.
A Balassi Bálint Gimnázium felnõttok-
tatási tagozatán heti három órában an-
golt tanulnak hallgatóink. A hatékony
nyelvoktatásra azért is szükség van,
mivel 2010-tõl kötelezõvé válik az an-
gol nyelvbõl letett érettségi vizsga. Az
új elvárásokhoz igazodva számítás-
technikai oktatást is bevezettünk, leve-
lezõs tanulóink korszerû gépteremben
sajátítják el az informatikai ismereteket.
Végzõs tanulóink közül többen sikere-
sen érettségiznek informatikából, illet-
ve ECDL vizsgát szereznek.

A levelezõs képzés igazodik a felnõtt ko-
rú hallgatók napi idõbeosztásához. Mi-
vel legtöbbjük munka és család mellett
vállalja a tanulást, a tanítási idõt úgy ala-
kítottuk, hogy minél többen részt tudja-
nak venni a foglalkozásokon. A tanórák
kedden és csütörtökön 15 és 20 óra kö-
zött vannak. Az osztályzatokat a negyed-
évi vizsgák alapján kapják hallgatóink.
A 9. és a 10. tanév ingyenes. Képzési
hozzájárulást csak a 11. évfolyamtól
kezdve kell fizetni.

Beiratkozás: június 22-26. között: 
hétfõ, szerda, csütörtök: 8.00-15.00
kedd: 8.00-17.30
péntek: 8.00-11.00
Érdeklõdni személyesen vagy telefonon
a fenti idõpontokban lehet az alábbi el-
érhetõségeken. További információ a
Balassi Bálint Gimnázium honlapján
szerezhetõ.

Balassi Bálint Gimnázium 
Levelezõ Tagozata

1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7.
Telefon/fax:  (1) 256 9719

E-mail:  balassi@balassi-bp.sulinet.hu
Honlap: www.balassi-bp.hu

Felnõttoktatás a Balassi Bálint Gimnáziumban
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