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Mérlegen a képviselő testület áprilisi ülése
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Zsolt (MSZP)
önkormányzati
képviselő
álláspontja

NAPIRENDEN
Az április 17-i képviselő-testületi ülés
előterjesztései közül a kerület
gazdálkodására kettő gyakorol komoly
hatást.
Fohsz Tivadar alpolgármester előterjesztésében a képviselő-testület tárgyalta a közétkeztetéssel kapcsolatos
előterjesztést. A jelenlegi önkormányzati vezetés közétkeztetést saját
konyhával, saját személyzettel kívánja
megoldani. Az előterjesztésben több,
mint 300 millió forintot kívánnak a
főzőkonyhák létesítéséhez felhasználni. Az előterjesztésben olyan szakértői
vélemény szerepel, mely meghatározza
azt, hogy az Újlak utcai konyhára,
illetve a Zrínyi utcai konyhára
építészetre, épületgépészetre, elektromosságra milyen összeget kíván az
Önkormányzat fordítani. Azonban nem
volt kidolgozva az, hogy a konyhaberendezések, illetve a szállítás tételesen milyen költséget fog az Önkormányzatra terhelni. Az előterjesztést
szakértővel átnézettük, a szakértői
vélemény az volt, hogy ebből az
összegből, melyet a képviselő-testület
jóváhagyott, nem lehet kialakítani, és
felszerelni a konyhákat. Képviselőcsoportunk az előkészítetlenség miatt a
szavazáson tartózkodott. Mi is azt
szeretnénk, hogy a kerület gyermekei,
és a szociális étkeztetésben résztvevők
kiváló minőségű ételt kapjanak.
Sajnos, ennek a biztosítékait jelenleg
nem látjuk.
A másik lényeges, a kerület
megítélését erősen befolyásoló előter-

jesztés a Rákosmente Kft-nél kialakult
helyzet. Az elmúlt időszakban Ruthner
György képviselőtársamat több vállalkozó kereste meg, és elmondták,
hogy a Rákosmente Kft. hónapok óta
nem fizeti ki az általuk elvégzett
munkát,
melyre
természetesen
szerződést kötöttek. Ezért Ruthner
György kérdéseket tett fel Riz Levente
polgármesternek a kialakult helyzetről.
A napirend tárgyalása előtt polgármester úr Hajdú Lászlónak, a
Rákosmente Kft. ügyvezetőjének adta
meg a szót, hogy válaszoljon
képviselőtársam kérdéseire. Hajdú
László a testületi ülésen 60 millió Ft ki
nem fizetett számlát ismert el. Ezután
tárgyalta a képviselő-testület az előterjesztést, mely a Rákosmente Kft.
törzstőke emeléséről volt hivatott dönteni. Kiss Lajos szocialista frakcióvezető az előterjesztés határozati
javaslatát oly módon kívánta módosítani, hogy a Rákosmente Kft-nél soron
kívül, külső szakértők bevonásával
folytassanak le vizsgálatot, amely
feltárja, mi okozta a jelenlegi, az
Önkormányzatot nagyon károsan érintő helyzetet; ténylegesen mekkora tartozása van a cégnek, illetve a vizsgálat
befejezte után, annak ismeretében
helyezzenek a képviselő-testület elé
előterjesztést a helyzet megoldására.
Annak érdekében, hogy a cég likviditási gondjai megoldódjanak, 80 millió
Ft hitelt javasolt a karbantartási keret
terhére. Hosszas vita, illetve frakciószünet után a képviselő-testület
elfogadta Kiss Lajos határozati
javaslatát. A napirend tárgyalása során
az előterjesztő Horváth Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Rákosmente Kft-nél vizsgálat folyik,
melynek befejezése májusra várható. A
vizsgálat eredményét a képviselőtestület június hónapban fogja tárgyalni. Érdeklődéssel várjuk a vizsgálat
befejezését, és az alpolgármester úr
javaslatait.

Leverték II. János Pál szobrának orrát
Megrongálták – sokak szerint meggyalázták – II. János Pál március 29-én
felállított és felszentelt szobrát
Rákoshegyen. Az elkövetők leverték a
pápa orrát.
Mint Babusa János, a szobor alkotója
kérdésünkre elmondta, április 21-én
délután három óra tájban, tehát fényes
nappal történhetett a szörnyű cselekmény. Az elkövetőkről a környékbelieknek sejtései vannak ugyan,
bizonyosat azonban nem lehet tudni.
Babusa utalt rá, hogy aznap délelőtt
11 óra tájban iskoláscsoport látogatott
a szoborhoz. A tanárnő a gyerekek
számára méltatta II. János Pál
munkásságát. Előadását két húsz év

Kedves Olvasónk!
Megköszönjük, ha adója
1%-ával lapunk alapítóját,
az IDENTITÁS
ALAPÍTVÁNYT
támogatja!
Technikai szám:
19703952-142

körüli, hosszú hajú fiatalember zavarta
meg, akik gitárral a kézben érkeztek a
csoporthoz, és dehonesztáló megjegyzéseket tette a pápára.
A szobrász jelezte, kapott ígéretet az
önkormányzattól, hogy a szobor
megvilágítása el fog készülni. Babusa
remélte, hogy már az avatásra meglesz,
most abban bízik, hogy minél hamarabb elkészül. Szó volt kamerás megfigyelőrendszer fölszereléséről is.
Ez a minden tekintetben méltatlan,
szörnyű cselekedet talán fölgyorsítja a
védelmi intézkedések megtételére
irányuló eljárást, amelynek alapját
jogszabályok rendezik.
Babusa János kijavította a szobrot.

A Jókai Mór Általános Iskola
idén második alkalommal rendezte
meg a Nyúlcipő óvodás futóversenyt.
Tavaly 150 óvodás vett részt, az idén
tíz óvodából, 240 ovis mérte össze
gyorsaságát. A középső csoportos
lányok versenyét a Hétszínvirág, míg a
fiúknál a Hófehérke óvoda nyerte
meg. A nagycsoportos lányoknál és a
fiúknál is a Napsugár óvoda 8 fős
váltója bizonyult a leggyorsabbnak.
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NAPIRENDEN
A 75 éves Rákoskertről napirend előtti
felszólalásban emlékeztem meg az
áprilisi testületi ülésen. 1933. február
19-én hozta meg a rákoscsabai
képviselői testülete végleges döntését
arról, hogy a terület gazdája, báró
Schell Gyuláné felparcellázhatja birtokának azon részét, ahol ma
Rákoskert fekszik. Ugyancsak ennek
az évnek az elején épült fel a vasútállomás épülete és 1933. május 15-től
megálltak Rákoskerten a vonatok, így
az új tulajdonosok könnyen megközelíthették a telkeiket.
A Rákoskerti Polgári Körben felvetődött az a gondolat, hogy ki kellene
fejezni hálánkat Rákoskert honalapítói
előtt. Elhatározták, hogy emlékérmet
és oklevelet adományoznak mindazon
családoknak, amelyek 1950 (Rákoskert
Budapesthez való csatolása) előtt ezt a
települést választották otthonuknak. Az
emlékérmet Orosz Károly és Szelepcsényi Sándor közösen tervezte. A
bronz érmen található jelképek
magukért beszélnek: a virágzó
cseresznyeág,
egy
szimbolikus
adásvételi szerződés és Rákoskert
címere. Összesen 103 családot sikerült
találniuk, amelyeknek a tagjai még ma
is itt élnek. Köztük van az az 5 család
is, amelynek fiai, lányai ugyan nem
laknak itt, de a kapcsolatuk velünk
olyan szoros, hogy elmondható, szívük
Rákoskerten dobog.
Az április 21-i ünnepség keretében
hangzott el az az emlékdal, amelyet
Zsuzsa Mihály rákoskerti előadóművész
komponált a település 75. éves évfordulójára. S amelyet Riz Levente polgármester ünnepi beszédében – az alkalomhoz illő, kegyes túlzással – Rákoskert

"himnuszának" nevezett. A polgármester
egyébiránt nem jött üres kézzel. A szintén
rákoskerti Ferenczi Zsuzsa és Orosz
Károly művészházaspár festővászonra
nyomott, vegyes technikával készült
montázsát hozta ajándékba, amely
mostantól a Rákoskerti Művelődési Ház
előterének falát díszíti.
A 75. születésnap alkalmat kínál arra,
hogy több, csaknem az egész 2008-as
éven
átívelő
programsorozatot
szervezzünk.
Június 8-án emlékparkot avatunk a
Rákoskert sugárút Irsa utca sarkán.
Augusztus 16-án a Kert nevű települések találkozóját szervezzük meg.
Húsz olyan települést találtunk, amelynek nevében a Kert szó szerepel,
közülük hat elfogadta meghívásunkat.
Egész napos majális jellegű, Szent
István napi ünnepség keretében
zajlanak majd az események. A Pesti
út-Erzsébet körút sarkán szintén
emlékparkot létesítünk, egy köztéri
szoborral, amit rákoskerti művész
készít. Hogy kiről, egyelőre titok.
Fohsz Tivadar alpolgármesterrel,
rákoskerti képviselőtársammal a
választókerületi céltartalékból 2,5 millió forinttal támogatjuk a rendezvénysorozatot. A Rákoskerti Polgári Kör – az adományok, tagi támogatások 1 millió forintja mellett –
további másfél millió forintot kap a
szervezéshez az önkormányzat költségvetéséből. A támogatók között van
a Rákoskerti Művelődési Ház is, aki a
programjait alakítja az alkalomhoz.
Ilyen lesz a Szent István napi rendezvény összevonása a Kert nevű
települések találkozójával.
Mindezek a rákoskerti gyökerek
erősödését, a helyi hagyományok
megőrzését szolgálják.
A kerület fiatal vezetését a többi
városrészben is hasonló célok vezetik:
úgy fejleszteni, építeni a modern
Rákosmentét, hogy közben odafigyelünk múltunk értékeire, erősítjük a
helyi identitást, a helyi közösségeket.
Remélhetőleg megérem, hogy a
századik évfordulót is közösen ünnepelhetem a rákoskertiekkel, 2033-ban.

Baseballosok kerestetnek
A kerületi Pedagógiai Napok
keretében a Jókai Mór Általános Iskola baseball bemutatót szervezett.
Szabó Sándor, aki a 424-es Alaplabda
Egylet elnöke és egyben edzője is,
ismertette a játék szabályait, majd
játékostársaival az iskola sportpályáján bemutatta a játék alapelemeit. A
résztvevők kipróbálhatták a felszereléseket, a dobásokat, az ütéseket.
Elsajátíthatták az edzéseken alkalmazott módszereket, amik szintén bemutatásra kerültek. A gyakorlati bemutatót Driskill Jamie amerikai edző. A
kollégák nagy figyelemmel hallgatták

az élvezetes előadást, a gyakorlati
részben pedig ki is próbálták
ügyességüket. A sportág, mint
elmondták, nincs még a legjobb
helyzetben, kevés a megfelelő létesítmény alkalmas a sportág gyakorlására.
Az egyesület 1993-ban alakult, ez a
16. szezon, amit a Magyar Bajnokságban játszanak. Legjobb eredményük:
Magyar Kupa V. hely. Székhelyük a
XVII. kerületben van, edzéseiket az
RTK pályán tartják, amelyen szívesen
látják az érdeklődőket, sportolni
vágyókat. Telefonszám: 06-30-99612-27, Szabó Sándor edző.

