ÖNKORMÁNYZAT

Fegyelmezett költségvetés,
lenullázott folyószámlahitel
Határoztak a járási hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás megkötéséről
A képviselő-testület októberi ülésén elsőként a
szeptember végén elhunyt
Szinte Gábor festő- grafikusművész, díszlettervező,
kerületi díszpolgár emlékének adózott. Szinte Gábor
1928-ban született erdélyi származású családban,
Rákoshegyre
1931-ben
költöztek. Első kiállítását
1958-ban Firenzében rendezte meg. Élete egyik fő
műve 2005-ben készült el a
franciaországi Saint Simonszékesegyházban, amely II.
Szilveszter pápát és Szent
Istvánt ábrázolta a koronázási szertartás közben.
A templom azóta jelentős
keresztény zarándokhellyé
vált. Szinte Gábor 2008-
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ban lett Rákosmente díszpolgára. (A november 8-án
tartott
megemlékezésről
lásd írásunkat a 20. oldalon.)
Kerületi pénzügyek
Riz Levente polgármesteri
tájékozatójában elsőként a
kerület pénzügyeiről szólt.
„Az elmúlt hónapok fegyelmezett
gazdálkodása
bizakodásra adhat okot. Folyószámlahitelünket teljesen lenulláztuk, jelentősen
előreléptünk a 2005-ben
még az előző városvezetés
által felvett kölcsön visszafizetésében. Jól haladunk
az EU-s pályázatok önrészeihez felvett fejlesztési
hitel törlesztésével is, ősszel

megtakarításunk maradt a
folyószámlánkon. Átmenetileg 900 millió forintot
köthettünk le, amely november végéig fog kamatozni.” – foglalta össze a polgármester.
Új fejlesztések
Elindult végre a csapadékcsatorna-beruházás és
buszsávfejlesztés a Pesti
úton. A vízelvezető rendszer bővítése az elöntéseket
szünteti meg Rákoskeresztúr kertvárosában, a buszsáv pedig jelentős segítséget
fog nyújtani rákoscsabai és
rákoskerti irányból a tömegközlekedést használóknak. Két új zebra is létesül:
az egyik a Csabai úti ipszi-

lon-elágazásnál, a másik a
Mezőtárkány utcánál. A
munkák kivitelezése kapcsán az önkormányzat sikeresen pályáztatott a közbeszerzésben, a tervezetthez
képest 42 millió forinttal
kevesebbe fog kerülni a
beruházás. A felszabaduló
összeget további útfelújításokra, csapadékcsatornák
korszerűsítésére fordítják.
Befejeződött
a Vigyázó felújítása
A Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújításának
projektje 2008-ban indult,
több ütemben zajlott, idén
ősszel fejeződött be. Közel
százmillió forintot fordítottak az épület megújítására.
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ÖNKORMÁNYZAT
„Egy modern, XXI. századi
kulturális intézmény jött
létre Rákosmentén.” – állapította meg Riz Levente.
A városvezető köszönetet
mondott a körzetes képviselőknek a lombzsák-programban való részvételükért,
amelynek során közel 60
ezer lombzsákot osztottak
szét. Erre az önkormányzat
nyolcmillió forintot biztosított, a helyi képviselők
kereteik segítségével ehhez
még 5,2 millió forinttal járultak hozzá. A faültetési
program is sikeresen halad,
közel nyolcszázan jelezték
igényüket a kerületi újszülöttek után járó növendékfákra.
Az önkormányzat bevezette az Erzsébet-utalvány
használatát egyes szociális ellátások kifizetésénél.
Egyelőre a gyermekvédelmi
kedvezmény esetében tudják ezt biztosítani, amelyet
a Hivatal pénztárában lehet
majd átvenni.
Adventi vásár
Végezetül az önkormányzat
szervezésében sorra kerülő
főtéri adventi vásárra hívta
fel a figyelmet a polgármester. A kerületi kereskedők
jelentkezését a hivatal Közrendvédelmi Csoportja várja. Az adventi műsorra EU-s
támogatás is rendelkezésre
vár, a jégpálya üzemeltetését pedig a Rákosmente TV
Kft.-vel közösen fogja lebonyolítani az önkormányzat.
Közbiztonsági
beszámoló
Krammer György r. ezredes a betöréses lopások és a
gépkocsi lopások számának
enyhe csökkenéséről számolt be. A kocsi feltörések
száma viszont nőtt, ám két
olyan eset is volt, amelyeknél a sértettek figyelmetlensége adott lehetőséget a
bűncselekmény elkövetésé2012. november 23.

Nótin Tamás

re. 44 embert fogtak el, 166
főt bírságoltak meg, 20 biztonsági intézkedést hajtottak végre. 716 gyorshajtásmérést sikerült regisztrálni
egy hónap alatt, ami nagyon magas szám. Nyolc főt
fogtak el lopás, hetet egyéb
bűncselekmény, egyet kábítószer birtoklása miatt, két
nyaklánckitépő is rendőrkézre került, továbbá egy
„top tízes” körözött. A kapitány kiemelt feladatnak
tartotta a nyaklánckitépés
elleni hatékony rendőri fellépést, ami a mostani két fő
elfogásával kerületünkben
pillanatnyilag megszűnt. A
fiatalok mobiltelefonjának
elrablása szintén a kerületi
rendőrség célkeresztjében
van. Igen sok a közlekedési
konfliktusból adódó bűncselekmény. „A számarányok mindent egybevetve

Ruthner György

csökkenő tendenciát mutatnak, ami jó hír.” – zárta
mondandóját a kapitány.
A jobbikos Nótin Tamás
a kerületi emlékművek és
nevezetességek
(Országzászló, Wass Albert-szobor)
fokozottabb védelmét kérte
a rend őreitől, amit az is indokolt, hogy október elején
lefújták a Horthy-emléktáblát. Hatvani Zoltán (Fidesz) rákoskerti képviselő
megköszönte a nyaklánckitépők elleni hatékony fellépést és az időseknek tartott közbiztonsági fórumot.
Krammer György ígéretet
tett arra, hogy jobban odafigyelnek a kerületi emlékhelyekre.
Napirenden
Elsőként a Bóbita Óvoda
intézményvezetői
pályázatát bírálta el a testület.

Az egyedül pályázó Szabó
Ildikót, aki megbízott vezetőként augusztus óta állt
az intézmény élén és 34
éve dolgozik az óvodában, a
testület egyhangúlag választotta meg öt évre.
Módosították a vagyonrendeletet a korábbi döntések szokásos átvezetése
miatt (20 igen). Módosult
a zöldrendelet is, hiszen
az Országgyűlés október
1-jén döntött arról, hogy a
kerületi önkormányzatok
önállóan szabályozhatják a
zöldfelületek ügyét, például
kerítésen belül is engedélyhez köthetik a fás szárú növények kivágását (14 igen,
6 tartózkodás).
Jogszabályi változások miatt meg kellett változtatni a
Bartók Béla Alapfokú Oktatási Intézmény nevét Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolára, a Gyurkovics
iskola a jövőben a Gyurkovics Tibor Előkészítő Szakiskola nevet viseli majd
(17 igen, 3 tartózkodás).
Módosultak a háziorvosi
tevékenység
vállalkozási
formában történő ellátására kötött szerződések (20
igen).
A kerületben nem példa
nélküli, hogy bizonyos ös�szefüggő utcahálózatokat
védetté nyilvánítanak (lásd
a rákosligeti római számos
utcákat, valamint az akadémia-újtelepi 500-as utcaneveket). Most lehetőség
nyílt arra, hogy a Helikopter-lakóparkban a magyar
repülés
hőskorszakának
alakjairól elnevezett utcanevek is hasonló védettséget kapjanak. Egyhangú
döntés született ezeknek
védetté nyilvánításáról.
Járási hivatalok
létrehozása
Határoztak a Budapest Főváros XVII. kerület Járási
(fővárosi kerületi) Hivatal
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1300 méternyi járdát újított fel
az önkormányzat
Rákosmente Önkormányzata idén is több helyszínen
újított fel rossz állapotú
járdákat. Az érintett utcákban elsősorban a lakossági
bejelentések alapján és a
Polgármesteri Hivatal ál-

tal felmért műszaki állapot
szerint kezdték meg szeptemberben a munkálatokat.
Az új járdák műszaki átadására október végén került
sor. Rákosmente Képviselő-testülete 20 millió fo-

Az önkormányzati fejlesztések helyszínei:
V.K. Utca
1 513. u. 12-22.
2 Újlak u. 21. (2 m széles)
5 Podmaniczky Zsuzsanna u. 5-11.
Szécheny u. (Újlak u. 110. Ált.Isk. mögött)
Petőfi u. 7-11.
6 Ady E. u. 41-73. (szakaszosan)
7 Felsőbánya u. 1-17.
8 Lemberg u. 158-162.
9 Pásztortűz u. 72.
Rákoskerti u. 34.
10 Izbég u. (Nemesbükk utcától)
Szabadság sgt. 84-88.
Szabadság sgt. 94.
12 Szent Imre h. út (Naplás út - Hidasnémeti u.)
Naplás út 75.
13 Kiskút utca 44-46.
Kiskút utca 54-60.
Naplás út 14.
14 Hősök tere, Ferihegyi út páros oldal (XIV. u. - templom között)
				
Összesen: 1323 m

rintot biztosított a 2012-es
költségvetésben ezekre a
szakaszokra, de az egyéni
képviselők saját keretükből
is hozzájárultak az építke-

zéshez. A beruházás során
több mint 1300 méternyi
új járdaburkolat készült el.
A szakaszok általában 1,2 m
szélesek, kétoldali szegély is
tartozik hozzájuk.
Az önkormányzat kérésére a Budapesti Közlekedési
Központ is megkezdte a járdafelújításokat egyes kerületi főútvonalak mentén, így
hamarosan befejeződnek a
munkák a Baross utca páratlan oldalán a Szabadság
utcától a Szent István térig,
valamint szakaszosan a Péceli és a Zrínyi út mentén.

Horváth Tibor 

Megszépült a rákoshegyi MÁV-állomás aluljárója
Új színekbe öltözött a rákoshegyi MÁV-állomás aluljárója
az Ashoka - Fiatalok a Változásért program és a Színes Város
Csoport együttműködésének köszönhetően. November 15én, a mintegy 300 négyzetméteren elkészült vidám falfestmények átadásán részt vett Riz Levente polgármester, Kriss
Béla, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója, Flór Péter,
a Színes Város főtitkára és Szabó Tiborné, önkormányzati
képviselő.
A rákoshegyi projekt során számos önkéntes munkájának
eredményeképpen szépülhetett meg
a vonatállomás aluljárója, amelynek
témája szerint a természet visszafoglalja a várost. – mondta Flór Péter.
Riz Levente mindenekelőtt méltatta a diákok és a civil szervezet
kezdeményezését és köszönetet
mondott a kreatív városszépítő
munkáért, amely a graffitikkal csúfított sötét aluljárót újjávarázsolta,
megidézve a természet vidám színeit. Az elmúlt időszakra visszate2012. november 23.

kintve a polgármester elmondta, sikerült jó kapcsolatot kialakítani a MÁV és Rákosmente Önkormányzata között. A
XVII. kerület mind az öt vasúti megállójában P+R parkolók,
kerékpártárolók épültek, beindult a vasúti ráhordó autóbuszjárat, amely a rákoskerti vasútállomásra szállítja az utasokat.
Örömmel tapasztalható – tette hozzá a polgármester, hogy az
utóbbi egy-két évben a MÁV is kiveszi a részét a fejlesztésekből. Megvalósult a rákoshegyi MÁV-állomás épületének
felújítása, a rákoskerti megálló peronfejlesztése. Jövő év végére elkészül az a tervdokumentáció,
amely a Hatvan–Miskolc irányába
közlekedő vasútvonal teljes rekonstrukcióját tartalmazza. A 2020ig megvalósuló beruházás során
megújul az utaskiszolgálás: elektronikus utastájékoztató rendszer segít
az eligazodásban, fedett váróhelyeket alakítanak ki jegyautomatákkal,
új felüljáró épülhet a Tarcsai és a
Cinkotai úton.

Kili Tamás 
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Fél évszázad után is
kimondták az igent

Mecseki Hargita
kiállítása

50. házassági évfordulójuk
alakalmából bensőséges keretek között fogadott ismét
örök hűséget egymásnak
Nagy Imre és Nagy Imréné,
Kotogán Etelka a Családi és
Társadalmi Rendezvények
Háza házasságkötő termében október 27-én. A családi „összeesküvés” sikerrel
zárult, mert a pár csak az
ünnepélyes bevonuláskor
szembesült a meglepetéssel:
a megerősítő és boldogító

Zenei áthallások – címmel
nyílt meg Mecseki Hargita szobrászművész kiállítása a Bokor Jutta vezette
Rákoshegyi Bartók Béla
Zeneház Petrovics Emil zeneszerző hagyatékát őrző
emlékteremben. A művésznőről köztudott, a képzőművészeti főiskola mellett a
jazz tanszakon elvégzett évek
sem múltak el nála nyomtalanul, az éneklés, a zene szeretete mindig jelen van életében. A művész elmondása
szerint a zene által inspirálva
alkotja szobrait, szobrai viszont inspirálják a zenében.
A nemrégiben átadott emlékterem először fogad be
képzőművészeti alkotásokat.
Mecseki Hargita kiállítását
Ilosfai Krisztián festőművész
nyitotta meg, aki hangsúlyozta, ezek a szobrok és festmények leginkább a zenei
világ szimfóniáival rokoníthatók. Az emlékteremben

igent Riz Levente polgármester előtt fogják kimondani, aki évek óta rendszeresen esket fiatal párokat, ám
Aranylakodalmon még nem
volt anyakönyvvezető. A
hűségben, kitartásban egymás mellett eltöltött ötven
év példaértékű életszövetség
– mondta a polgármester,
aki az önkormányzat nevében szeretettel gratulált a
Rákoskerten élő házaspárnak. 
Kili Tamás 

Legszebb biciklis élményem

Nagysikerű, „Bringázz a suliba” címmel a tavasz végén
zajlott biciklis kampányába
vonta be az óvodás korosztályt az Együtt Európáért
Alapítvány: október közepén rajzpályázatot hirdetett a
4-6 évesek számára. A kerületi óvodákban plakátokkal
hívták fel a gyerekek és szüleik figyelmét az eseményre.
A kicsiknek papíron kellett megörökíteniük egy
korábbi kedves biciklis élményüket a családdal, vagy
lerajzolniuk álmaik kerékpártúráját. A rajzok önma2012. november 23.

gukban is értéket képviselnek, de az Alapítvány
óvodánként a legszebb
alkotást egy, a legtöbb
képet küldő óvodákban
két kerékpáros bukósisakkal külön megjutalmazza.
November
23-ig
várta az Alapítvány a
gyermekrajzokat, összesen
ezernél is több érkezett. A
sorsolásra pedig – amelynek
eredményéről az óvodák külön értesítést kapnak – december elején kerül sor.
A „Legszebb biciklis élményem” rajzverseny az Együtt
Európáért Alapítvány Együtt
a fenntartható életmódért
című projektje keretében,
az Európai Unió támogatá-

kiállított művek megjelenítik a jó és a rossz harcát, de
a jövőbe vetett hit tolmácsolása is tetten érhető. Az
alkotások éreztetik velünk
a fájdalmat, a szenvedést, de
mindegyiknél ott van a feltámadás, az újrakezdés lehetősége is. Mecseki Hargitát
feltétel nélküli Isten-hite és
gazdag érzelemvilága mindig
átsegítik az élet nehézségein.
Szakács Zsuzsa



OKJ-s dajka- és pedagógiaias�szisztens-képzés indul decemberben, a XVII. kerületben, amely
utolsó lehetőségként szerveződik
a régi fizetési feltételekkel és
képzési tematikával.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20-393-7201

ADVENTI KOSZORÚ
ÉS KARÁCSONYI
ASZTALDÍSZ VÁSÁR

sával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
További részleteket, egyéb hasznos információt és érdekességeket a http://www.facebook.com/
EgyuttEuropaertAlapitvany oldalon találhat.

a Cédrus piac virágüzletében
1103. Fehér u. 3.
Tel.: 06-20-429-1023
A hirdetés felmutatójának
10%-os kedvezményt adunk

Nyitva:
H-P 7-18
Sz. 7-14
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KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG

Idegenekkel szemben legyünk bizalmatlanok!
A Rákoskerti Idősek Klubjának vezetője, Fülöpné
Szűcs Éva kezdeményezése
nyomán Közbiztonsági fórumot tartottak klubtagjaik
számára október 16-án, az
eseményen részt vett Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő is.
A fórumon a XVII. kerületi Rendőrkapitányság két
meghívott szakembere, Bódi
Ildikó százados és Gyebnár
Péter hadnagy többek között arra igyekezett választ
adni, milyen veszélyek leselkednek az idősekre, hogy
válhatnak sértetté, mit tehetnek a lopások, besurranó
tolvajok ellen a téli időszakban?
A rendőrség munkatársai
mindenekelőtt hangsúlyozták, budapesti viszonylatban

2012. november 23.

jók Rákoskert közbiztonsági mutatói, de óhatatlan,
hogy bárki sértetté váljon,
ezért nem árt az óvatosság.
Az országos tapasztalat azt
mutatja, hogy a bűnözők
egyre több bűncselekményt
követnek el idős emberek
sérelmére, akik nem tudják
megvédeni magukat. Manapság gyakran bukkannak
fel olyan profi bűnelkövetők, akik nyilvános helyen,
például piacon, közlekedési
járműveken a leendő áldozatuk bizalmába férkőznek olyan szinten, hogy a
gyanútlan idős ember egy
sor információt szolgáltat
ki önmagáról, és ezzel rossz
szándékú emberek kiszolgáltatottjává válik. Arra
kérik az időseket, ha bárhol
idegen emberekkel beszél-

getnek, ne mondjanak semmit önmagukról, például,
hogy egyedül, elhagyatott
környéken élnek, mennyi
a nyugdíjuk, megtakarított
pénzük, stb. A megelőzéssel kapcsolatban a két leghatékonyabb
védekezési
módszer: a szomszédok szoros kapcsolatot ápoljanak
egymással, és az idegenekkel
szemben legyenek bizalmatlanok! Nagyon fontos to-

vábbá, hogy az értéktárgyaikat – fülbevaló, nyaklánc,
pénztárca – soha ne hagyják
szem előtt. Egyedülálló idős
ember ne tartson otthon
értékes műtárgyakat, nagyobb értékű nemesfémet
és készpénzt, ezeket az arra
szakosodott értékmegőrzőben, vagy bankban tanácsos elhelyezni. Bármen�nyire is kecsegtető, utcai
árusoktól lehetőleg semmit
se vásároljanak, könnyen
előfordulhat ugyanis, hogy
a krumplit, tüzelőt, készségesen becipelő emberek
a lakásba érve felmérik a
terepet. Végezetül arra kérték a szépkorúakat, hogy ha
bármi gyanúsat észlelnek,
bátran hívják a rendőrséget
a 253-2312 ügyeleti telefonszámon.
Kili Tamás 
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