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ÖNKORMÁNYZAT

Ferihegyi úti uszoda 11,5 
millió Ft) helyben marad-
nak, amelyek az épületek-
ben jelentős értéknöve-
kedést jelentenek. Sokat 
spórolt az önkormányzat az 
üzemeletetésen: az elmúlt 
három évben csak 20 millió 
forintot kellett beleadnia az 
önkormányzatnak az uszoda 
fenntartásába, korábban vi-
szont évi 70 milliót kellett 
ráfordítani. 

Hrutka Zsolt MSZP-s 
frakcióvezető hiányolta az 
előterjesztésből a céggel 
történő tételes elszámolást. 
„Van-e a cégnek hat hóna-
pot meghaladó köztartozá-
sa?” – kérdezte a szocialista 
politikus. „Tudomásunk 
szerint csak a közműszolgál-
tatók felé van tartozásuk.” 
– válaszolta Fohsz Tivadar. 
Hrutka szerint köztartozás 
esetében lehetőség nyílna 
rendkívüli felmondással 
élnie az önkormányzatnak 
és húszmillió forintos köt-
bér megfizetésére kötelez-
nie a céget. Az elszámolást 
Ruthner György (MSZP) 
szerint szakértőknek kell 
megvizsgálniuk, ez nem 
lehet a képviselők kom-
petenciája. Kovács István 
(IRE) szerint felveti a po-
litikai felelősséget, hogy a 
kerületnek nincsen nor-
mális strandja és uszodája. 
„Az uszoda kihasználtsága 
sokkal jobb lett a beruházás 
után, mint előtte. Az ellen-
zék soraiban az okozza most 
a legnagyobb gondot, hogy 
nincs és nem is lesz uszo-
da-ügy. Egy kicsit sajnálom 
önöket ezért.” – jegyezte 
meg az alpolgármester. 

A szakértői számítások 
nélkül frakciónk nem tud-
ja támogatni az előterjesz-
tést.” – összegzett Hrutka. 
„Amikor a szerződést meg-
kötöttük, azt sem támogat-
ták, amikor felmondjuk, 
azt sem. El kéne már dön-
teniük, hogy mit akarnak.” 

– hangzott Fohsz Tivadar 
válasza. Az előterjesztést a 
testület végül elfogadta (14 
igen, 3 nem, 2 tartózkodás).

A testület ezt követően 
döntött az új városközpont 
központi terének elnevezé-
séről: az internetes (www.
rakosmente.hu) szavazáson 
legtöbb szavazatot kapott 

öt változat közül a Fő tér 
nevet támogatták, de ehhez 
még a Fővárosi Közgyűlés-
nek is hozzá kell járulnia.

Autómentes Nap 
szeptemberben
Egyhangúlag döntöttek 
az Európai Mobilitási Hét 
2011. elnevezésű európai 
kezdeményezéshez való 
csatlakozásról az Európai 
Autómentes Nap szeptem-
ber 17-én történő megtar-
tásával. 

Megalakul a Budapesti 
Önkormányzatok 
Szövetsége
A fővárosi kerületi polgár-
mesterek találkozójukon ki-
fejezték szándékukat, hogy 
Budapesti Önkormányzatok 
Szövetsége néven társadal-
mi szervezetet hoznak létre, 
hogy hatékonyabban tudják 
érdekeiket képviselni a fő-
városi és kerületi érdekeket 
az önkormányzati törvény 
megalkotásának vitájában. 
Ehhez egyhangú hozzájáru-
lását adta a testület.

A Népkert mellett talál-
ható sportcélú ingatlanok 
(hajdani Hungarocamion 
pálya) pályázati elbírálása 
során a testület a beérke-
zett ajánlatok alapján, az 
értékelő bizottság javasla-
tának figyelembe vételével 
úgy döntött, hogy a nyil-
vános pályázat nyertese a 

Rákosmenti Községi Sport-
kör (17 igen, 2 tartózko-
dás), amely évente 1,2 mil-
lió + ÁFA áron bérelheti ki 
a területet, a hasznosításból 
pedig további 1,2 millió 
FT+ ÁFA összeget biztosít 
az önkormányzatnak.

Utolsóként a kerületi 
LMP kérésére a helyi párt-
szervezet bérleti szerződé-
sének (Pesti út 164. alatti 
20 m2-es helyiség) közös 
megegyezéssel történő meg-
szüntetéséről döntöttek (16 
igen, 3 tartózkodás).

Napirend után
Hatvani Zoltán a Pásztor-
falva utca sérült vízelvezető 
árkairól szólt. Bizonyos he-
lyeken annyira szűk lett az 
árok keresztmetszete, hogy 
képtelen elvezetni nagyobb 
esőzés idején a csapadékot. 
A helyzet megoldásához a 
képviselő az illetékes alpol-
gármester segítségét kérte. 
Hrutka Zsolt a Kaszáló ut-
cai és a Csárdás játszótér 
körüli anomáliákra hívta 
fel a figyelmet. Utóbbinál 

méteres a gaz és a parlag-
fű. Fenke Ferenc (KDNP) 
arra kérte Hrutkát, hogy 
a problémával keresse őt 
meg a fogadóóráján. Hor-
váth Tamás alpolgármester 
elmondta, hogy folyamatos 
a kerület kaszálása, a kutya-
piszok elleni harcban pedig 
a lakosságnak is nagyobb 
szerepet kell játszania. A 
polgármester megjegyezte, 
hogy a Csárdás játszótér is 
a főváros tulajdonában lévő 
terület, fenntartása jelenleg 
az ő kötelességük. 

Ruthner György a gar-
zonházas problémákról ér-
tekezett. Meglátása szerint 
a bérleti összeg nem reális. 
Az épületek aljában lévő 
intézmények őrzése nem 
önkormányzati feladat 
lenne? – kérdezte a képvi-
selő. „A hosszú évek során 
rengeteg probléma volt a 
garzonházakkal, jelentős a 
károkozás. Ezért az önkor-
mányzatnak lépnie kellett. 
A lakóknak is felelősségük 
volt abban, hogy az épület 
állaga romlott és az önkor-
mányzatnak tízmillió fo-
rintot kellett ráfordítania 
arra, hogy az lakható ma-
radjon.” – hangzott Hor-
váth Tamás alpolgármester 
válasza. Lukoczki Károly 
(MSZP) a civil szerveze-
teknek nyújtott támoga-
tást kevesellte, ami sok-
szor „könyöradománynak 
is kevés”. „A 2006 előtti 
szocialista városvezetés 
időszakában kétmilliós ösz-
szeg állt rendelkezésre, ami 
a mostaninál jóval keve-
sebb.” – emlékeztette kép-
viselőtársát Dunai Mónika 
(Fidesz) frakcióvezető. Vi-
rág Mihály az Erdős Renée 
Házban tartandó képeslap 
kiállításra invitálta a tes-
tület tagjait, ahol ezúttal 
Rákocsaba gazdag törté-
nelmét tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Horváth Tibor 

Virág Mihály Fenke Ferenc
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Parlagfüvet irtottak Rákoskerten
Parlagfűirtási akciót szervez-
tek június 25-én a Pipishegyi 
lakóparkban élők Balázs 
Márton lakó kezdeménye-
zésére, amit támogatott 
Rákosmente Önkormányza-
ta, Fohsz Tivadar alpolgár-
mester, területi képviselő, 
a kezdeményezéshez csat-
lakozott a Parlagfűmentes 
Magyarországért Egyesület, 
a Kék Forrás Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesü-
let, a Keresztúri Társaskör, 
a Rákoskert Vasúti Közle-
kedéséért Alapítvány és a 
Rákosmenti Környezetvédő 
Egyesület. 

Szombat reggel 
Rákoskerten, a Függőcinege 
utca és az Ecseri dűlő sarkán 
gyülekeztek a Pipishegyi 
lakópark önkéntesei, akik 
először gyomnövény-bo-
tanikai bemutatón vettek 
részt Grisztel Ferencné ta-
nár és természetvédelmi 
szakmérnök jóvoltából. 
Dr. Juhászné Halász Judit, 
a Parlagfűmentes Magyar-
országért Egyesület elnöke 
országos feltérképező ver-
senyt hirdetett meg, illetve 
parlagfű ismeretterjeszté-
si totó kitöltésére biztatta 
a résztvevőket, miközben 
elmondta, programjuk kö-
zött szerepel, hogy június 
1. és október 15. között fi-
gyelemfelkeltő szándékkal 
minden hét végén sajtó-
bejárást és gyomtalanítást 
kezdeményeznek a parlag-

fűvel fertőzött területeken. 
A rákoskerti vasútállomás 
udvarán allergia- és légzés-
funkció vizsgálatot is végez-
tek a lakosság részére.

Rózsahegyi Péter és Piláth 
Károlyönkormányzati kép-
viselők is csatlakoztak a hét-
végi akcióhoz és Oláh Lajos 
parlamenti képviselő, az Or-
szággyűlés fenntartható fej-
lődés bizottságának (FBB) 
alelnöke, valamint az FBB 
által életre hívott Allergia 
és Parlagfű Kerekasztal és a 
Pest Megyei és Főváros Kor-
mányhivatal Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatalának 
(MGSZH) szakembereinek 
társaságában kora délután 
felkeresték a Tarcsai út és 
a Kiskáros-híd utcánál lévő 
mintegy 15 hektáros ma-
gántulajdonban lévő napra-
forgótáblát, amely szemmel 
láthatón erősen szennyezett 

volt a parlagfűtől. Rózsahe-
gyi Péter tájékoztatta a je-
lenlévőket, kerületünkben 
a parlagfű főleg külterületi 
mezőgazdasági területeken 
terjed, így az önkormányzat 
önmaga nem rendelheti el a 
közérdekű védekezést.

A szakemberek a rendez-
vényen keresztül akarják 
felhívni a gazdálkodók fi-
gyelmét, hogy a jogszabá-
lyok július 1-jét határozták 
meg a parlagfű-mentesítés 
határidejeként. A sajtóbe-
járáson szóba került, hogy 
napraforgó helyett a szeny-
nyezett területeken ta-
karmánynövényeket kell 
termeszteni, mint például 
a lucerna, vöröshere. El-
sősorban nem a büntetés a 
cél, hanem a pollenveszély 
elhárítása. Ehhez a gazdál-
kodókkal együtt kell meg-
találni a legjobb megoldást. 

Fontos, hogy felhívják a fi-
gyelmet, hogy a parlagfüvet 
folyamatosan kell irtani, 
még a virágzás előtt el kell 
pusztítani, hogy ne szórhas-
son virágport, ne érlelhes-
sen termést. Ha már virág-
zik a növény, a gyerekek ne 
vegyenek részt az irtásban, 
mert az erős pollenkoncent-
ráció a levegőben kiválthat-
ja a lappangó allergiát. Ne 
érintsük meg a növényt köz-
vetlenül, mindig kesztyű-
ben végezzük a gyomlálást. 
A környezetet és a költsé-
geket is leginkább kímélő 
eljárás a kaszálás, amely a 
növény tömeges megjelené-
se után válik esedékessé. A 
parlagfüvet a talajszinten, 
a gyökérnyaki résznél kell 
elvágni. Általában három 
kaszálás biztosít megfelelő 
eredményt.

Szakács Zsuzsa 

Felhívás PArlAgFű-meNtesítési Kötelezettségre!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében, a 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek értelmében a tulajdonost, használót terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megaka-
dályozása és ennek a preventív magatartásának a – vegetációs időszak alatti – folyamatos biztosítása. A fentiek elmulasztása esetén közérdekű 
védekezést kell elrendelni, növényvédelmi bírság kiszabása mellett. A Korm. rendelet alapján a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellen-
őrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján; külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végzi. A helyszíni 
ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni.

KörNyezetvéDelem
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Sikeres rovásírók

A hivatalos megnyitó után 
a versenyt lebonyolító taná-
rok és a diákok felvonultak a 
második emeleti tantermek-
ben, hogy elkezdődhessen a 
verseny – alsós kategóriában 
heten, a felsősök harminc-
hatan, míg a középiskolások 
tizen vettek részt a budapesti 
döntőn.

A nap folyamán több nép-
tánccsoport is bemutatko-
zott, köztük a Gregor József 
Általános Iskola, a maglódi 
Vermesy Péter Művészeti Is-
kola növendékei, a Keresztúr 
Hagyományőrző Tánccso-
port tagjai, a Piroska Óvo-
da néptáncosai és a NOKI 
ÁMK-ÚRI néptáncosai. A 
rendező iskola pedagógusai 
kézműves foglalkozásokat 
tartottak: Donáth Máriával 
gyöngyöt fűztek a kislányok, 
Reckné Bielik Máriával 
karkötők, Pozsgai Ágnessel 
agyag medálok készültek, 
míg Kiss Katalin szalmadísze-
ket tanított az érdeklődők-
nek. Csikós-Nagy Katalin a 
csomózás művészetét mutat-
ta be, Szentandrássy István-
né filcfigurákat, Szabados 

Irén rongybabákat készített, 
míg Farkasné Nemoda Zsu-
zsától a nemezelést lehetett 
megtanulni.

Az iskola aulájában és az 
udvaron hangszerkészítők, 
textilművesek, fajáték-ké-
szítők, lószőr ékszerkészítők 
mutatták be portékájukat, 
de láthattunk diófaragót, 
csipkeverőt, bőrművest, 
ónfigura készítőt, üvegmű-
vészt. Markóné Szalay Szil-
via, Ferenczi Noémi, Zita és 
Ágnes szebbnél szebb mé-
zeskalácsokkal kínálták a 
vendégeket, Ducsai Barna-
bás papírsárkányt eregetett 

a gyerekek legnagyobb meg-
elégedésére. Az udvaron a 
Baranta Hagyományőrző 
Egyesület jurtát állított, és 
ősmagyar akadályversenyt 
rendezett a gyerekeknek. 
A fiatalabbak megismer-
hették, milyen lehetett va-
lamikor az őstermelői piac, 
amikor még házi kenyeret, 
péksüteményeket, száraz 
tésztát, tojást, zöldséget, 
gyümölcsöt, mézet, tejet, 
sajtot, túrót, magvakat árul-

tak nap mint nap a környék 
őstermelői. 

Rákosmente diákjai 
megint remek eredményt 
értek el a budapesti döntőn, 
ami nagy részben köszönhe-
tő a felkészítő tanároknak 
Bothné Kósa Erikának és 
Imre Lászlónak.

Alsós kategória. 1. Bognár 
Bence (Ráckeresztúr), 2. Bíró 
Réka, 3. Zsédő Szabrina (Zrí-
nyi Miklós Általános Iskola).

Felsős kategória. 1. Domb-
óvári Anna Lilla, 2. Fazekas 
Árpád (Gregor József Általá-
nos Iskola), 3. Vrana Tímea 
(Budapest, Ond Vezér Park 
5.).

Középiskolás kategória. 
1. Polner Nikolett, 2. Acsai 
Anna, 3. Szőke Julianna.

A rendezvényen részt vett 
Fohsz Tivadar alpolgármes-
ter, Dombóvári Csaba al-
jegyző, Dunai Mónika , Hat-
vani Zoltán, Virág Mihály 
önkormányzati képviselők.

Szakács Zsuzsa 

Korcsoportjában az ország 
második legjobb szorobánosa 
lett Kovács Levente, a Pál 
Apostol Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
4.a osztályos tanulója. A fi-
atalember a XVI. Országos 
Szorobánverseny finisében 
egyetlen apró hibát vétve 
csúszott a második helyre.

Kovács Levente négy év-
vel ezelőtt szeretett bele 

ebbe a számolási technikába. 
Felkészítő tanára Murányiné 
Mező Ildikó hamar felfedez-
te Levente tálentumát, a 
kötelező szorobánórákon túl 
szakkörbe is járatta a fiút, aki 
hamarosan hozta a jobbnál 
jobb eredményeket. Tavaly 
indult először az országos 
megmérettetésen, akkor ne-
gyedik lett, míg az idén si-
került a képzeletbeli dobogó 

második legmagasabb fokára 
lépnie.

Kovács Levente és Murá-
nyiné Mező Ildikó a Hírho-
zónak elmondta, a szorobán 
lényege, hogy rávezesse a 
gyerekeket a különböző szá-
mok közötti összefüggések 
felismerésére, a gyors fejszá-
molásra és a logikus gondol-
kodásra. 

Kili Tamás 

OKTATÁs

Pál apostolos siker az országos szorobánversenyen

A Gregor József Általános Iskola rovásíró szakkörének tagjai 
– Polner Nikolett, Dombóvári Anna Lilla és Fazekas Árpád – 
Imre László felkészítő tanár vezetésével kiemelkedő eredményt 
értek el június 18-án Pécsett, a XII. Kárpát-medencei Rovásírás 
Verseny országos döntőjében.
A középiskolások között Polner Nikolett – aki egy évvel ezelőtt 
fejezte be általános iskolai tanulmányait a Gregorban – első he-
lyen végzett, a felső tagozatosok között Dombóvári Anna Lilla 
második lett, aki az anyaországbeli versenyzők közül a legjobb 
eredménnyel került a döntőbe. Dombóvári Anna Lilla idén vég-
zett a Gregor 8. z osztályában. Az anyaországbeli verseny-
zők közül a harmadik legjobb eredménnyel került a döntőbe 
Fazekas Árpád is, aki szintén Rákosligetet, illetve Rákosmentét 
képviselte a mezőnyben. Ő is idén végzett a Gregor 8. a osz-
tályában. Mindhárman Imre Lászlónak, a Gregor József Általá-
nos Iskola rovásíró szakköre vezetőjének tanítványai.

Idén immár a hatodik alkalommal rendezték meg a Zrí-
nyi Miklós Általános Iskolában a Kárpát-medencei Terü-
leti Rovásíró verseny budapesti döntőjét és hagyomány-
ápoló napot. Az eseményt a Forrai Sándor Rovásíró Kör 
elnöke, Szakács Gábor nyitotta meg. 
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