Riz Levente már az
első fordulóban nyert
Rákosmentén
Riz Levente, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az országgyűlési választásokat Rákosmentén április
11-én. A polgármester már az első
fordulóban megszerezte a győzelmet, összegyűjtve 27457 szavazatot, ami a voksok 56,84 százaléka.
Rákosmentén eleddig soha nem
nyert országgyűlési képviselőjelölt
az első fordulóban. (Négy évvel
ezelőtt, 2006-ban Alexa Györgyre 26048 szavazatot adtak le – a
szerk.) Ezzel az eredménnyel – a 32
fővárosi választókerület közül – Riz
Levente kapta a legtöbb szavazatot
Budapesten, maga mögé utasítva
jelölttársait: többek között a hagyományosan konzervatív politikát
előnyben részesítő budai kerületek
jelöltjeit. Így Nagy Gábor Tamást (I.
kerület, 16540 szavazat, 53,33%),
Pokorni Zoltánt (XII. kerület, 20789
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szavazat, 56,1%), illetve a belvárosi
képviselőjelöltet, Rogán Antalt (V.
kerület, 11499 szavazat 53,62%).
További eredmények Rákosmentén:
2. Alexa György (MSZP, 9681 szavazat, 20,04%), 3. Szilágyi György
(Jobbik, 4653 szavazat, 9,63%), 4.
Berze Márton (LMP, 4035 szavazat,
8,35%), 5. dr. Farkas Tibor (MDF,
1292 szavazat, 2,67%), 6. Kovács
István (független, 1184 szavazat,
2,45)
Riz Levente Rákoscsabán, a
Filoména Katolikus Körben találkozott vasárnap este segítőivel, a
szimpatizánsokkal. A győztes emlékeztetett rá, 2006 tavaszán a Fidesz,
fájdalmas, keserű vereséget szenvedett a parlamenti választásokon,
ősszel azonban már győzelmet aratott az önkormányzati megmérettetésen.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Riz Levente fölényesen nyert

Riz Levente fölvágja az ünnepi tortát a vidám segítőtársak gyűrűjében a választás éjszakáján
(Folytatás az 1. oldalról)
Riz Levente elmondta, a mostani
választáson a 176 egyéni választókerületből 175-ben a Fidesz jelöltjei győztek, illetve állnak az első
helyen, ami azt jelenti, reális esély
van rá, hogy április 25-én a szervezet megszerezze a kétharmados parlamenti többséget. – Nem nyerhettem volna ma, ha nincs egy ilyen kiváló, fantasztikus csapat mellettem
Rákosmentén. Nagyon köszönöm
mindannyiótoknak azt a hihetetlenül nagy és minőségi munkát, amit
végeztetek – hangsúlyozta. Riz Levente név szerint kiemelte Hatvani
Zoltán kampányfőnököt. – Ritka az
olyan ember, aki ilyen személyes
képességekkel, ennyi energiával, tudással rendelkezik, s az idők folyamán képessé vált türelmes is lenni.
Párját ritkító ember, nincs még egy
ilyen Budapesten – fogalmazott Riz
Levente. Aláhúzta továbbá, ezzel az
eredménnyel feladták a leckét. A Fi-

desz e győzelem után nem okozhat
csalódást. A most megkapott bizalomért nap mint nap meg kell dolgozni. Hitelesen, becsületesen, erkölcsösen. – Én a jövőben azokat is
képviselni fogom, akik ma nem rám
szavaztak. Megpróbáljuk megszólítani azokat az embereket is, akik
jelenleg nem a Fideszben, nem Riz
Leventében látják képviselőjüket. A
következő hónapokban, években rájuk is gondolunk. Az én feladatom
minden kerületi lakos képviselete,
az ő akaratuknak is az érvényre juttatása a parlamentben. Ha a vereséget méltósággal kell viselni, akkor
a győzelmet még inkább. Alázattal,
elbizakodottság nélkül kell dolgozni, megtartani magunkat olyannak,
amilyenek eddig is voltunk – hangsúlyozta Riz Levente.
Alexa György nyilatkozata
A helyi választási eredmény „hozta” az országos tendenciánkat és erre
számítani is lehetett. Sajnos helyben

Az Adáshiba sikere

A sikeres április 10-iki bemutató utáni köszöntésen Szakonyi Károly
író, balra, és a társulat többi tagja: Nagyváradi Erzsébet, Karalyos
Gábor, Ozsgyáni Mihály, Marjai Virág, Debreczeni Borbála díszlettervező, Szacsvay László és Szabó Ágnes, a színház igazgatója.
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sem tudtuk megfelelően bemutatni
azokat az eredményeket, amelyeket
Rákosmente elért a szocialista kormányzás alatt. Nagyon megéreztük a
helyi objektív sajtó hiányát, hiszen az
elmúlt évek Rákosmentét érő fejlesztéseiben, az M0 keleti szektorában, a
Bajcsy-kórház felújításában, vagy útépítéseinkben ott van a szocialista politikusok és az én munkám is. Ezek az
eredmények a közpénzből működő és
befolyásolt helyi sajtó által elég méltatlanul, kisajátításra kerültek.
Ennek ellenére gratulálok a győztesnek és az ország érdekében kívánom,
hogy pártjával együtt meg tudjon
felelni azoknak a választói elvárásoknak, melyeket az elmúlt években nem
túl felelős ellenzéki retorikájukkal
keltettek. Köszönöm a szavazóknak
a Szocialista Párt és felém nyújtott
támogatását. Pártunk helyi szervezetének tagjai, önkormányzati képviselőink tovább folytatják munkájukat
Rákosmentéért és Magyarországért.

Valahol
Európában
A XVII. kerületben általános-és
középiskolás diákok Szimetrom
csoport néven tanulják a Valahol
Európában című musicalt. Első, jótékonysági előadásuk 2010. június
19-én lesz a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A darab fővédnöke
Riz Levente polgármester, védnöke
Dunai Mónika kulturális tanácsnok.
Makrai Pál színművész vállalta a
főszerepet. A közel 50 gyermekből álló csapat lelkesen gyakorol a
Békésy György Szakközépiskola
által ingyenesen biztosított színházteremben. A csoport a Vigyázó
Ferenc Művelődési Társaság segítségével egyesületi hátteret kapott.
Különböző korú, 10-18 éves fiatalokkal foglalkoznak a teljesen kezdőtől a majdnem kész színészig.

Adonyi József ajándéka

Az ismert kerületi vállalkozó, Adonyi József hatszáz festett és csokitojással lepte meg Húsvét
alkalmából a Pesti úti Idősek Otthonának lakóit. A tojásfestésben a Czimra
Gyula Általános Iskola tanulói is segédkeztek. Azok a gyerekek, akik részt
vettek a munkában csokitojást kaptak ajándékba.
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Mérlegen a képviselő testület márciusi ülései
Dr. Hrutka
Zsolt
önkormányzati
képviselő,
(MSZP),
álláspontja

ÉSZREVÉTEL
2010.március 18-i ülésén a testület nem tárgyalt olyan előterjesztést, amely éles vitát eredményezett volna.
Érdekesek voltak a napirend
előtti felszólalások.
Ríz Levente Polgármester napirend előtt elmondta, hogy a
Rákosvidék című újság valótlanságot állított az úgynevezett borraktárral kapcsolatban. Elmondása szerint az Önkormányzat nem
vesztett pert, a borraktár azért
nem épülhetett fel, mert az építési engedélye lejárt.
Kíváncsian várjuk, hogy az
Önkormányzat ellen – annak az
építéssel kapcsolatos magatartása miatt – indul-e kártérítési per.
Napirend előtti felszólalásomban elmondtam, hogy az élményfürdővel kapcsolatban az Önkormányzat vezetése súlyos mulasztást követett el, ezért az MSZP
képviselőcsoportja előterjesztést
kíván benyújtani áprilisban az
üggyel kapcsolatban.
Kiss Lajos képviselőtársam a
Hírhozóval kapcsolatban szólt.
Elmondta, hogy a közpénzből kiadott lapban azonos feltételeket
kell biztosítani a választásokon
induló pártoknak, jelölteknek.
Az MSZP számára elfogadha-
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tatlan, hogy a Fidesz kampányrendezvényéről egy teljes oldal
terjedelemben számol be a Hírhozó, míg az MSZP rendezvényéről jóval kisebb terjedelemben tudósít.
Érdekes volt a Ligetsor 10 ingatlannal kapcsolatos előterjesztés.
Ruthner György képviselő társam 2 alkalommal szólt az ingatlannal kapcsolatban napirend
előtt.
Érdekes módon azelőtt, mielőtt a testület tárgyalta az előterjesztést, melyben jóváhagyta
az ingatlan megosztását. Már az
ingatlanon belül a kerítést megépítették azon a helyen, amit a
testület jóváhagyott.
Ruthner György képviselőtársam az ingatlannal kapcsolatban
további kéréssel fogja megkeresni a polgármestert.
Április 1-én a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, melyen a Polgármester egy hozzá
eljuttatott szórólapról napirend
előtt szólt.
Rendkívüli testületi ülés előtt
az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint
napirend előtti hozzászólásra nincs lehetőség. Ez azonban
nem feszélyezte a polgármestert
abban, hogy részletesen beszámoljon egy, az MSZP-től illegálisan megszerzett anyagról. Ami
történt, azért is felfoghatatlan,
mert olyan szórólapról beszélt,
amely még pusztán munkaanyag
volt, kinyomtatva nem lett, így a
terjesztésre sem volt akkor lehetőség.

Hatvani
Zoltán
önkormányzati
képviselő
(Fidesz)
álláspontja

ÉSZREVÉTEL
Képviselővé választásomat követően hű maradtam ahhoz a vállalásomhoz, hogy napirend előtti
hozzászólásom témája mindig
érinteni fogja választókörzetemet,
Rákoskertet. Ettől csak nagyon
kivételes esetben térek el. Az első
kivétel 2007 júniusában történt,
amikor a megválasztott képviselők
vagyonnyilatkozatával kapcsolatban kértem szót.
Most elkövetkezett a második
alkalom, amikor a választási kampányban tapasztalható nemtelen
támadásokról szólnék.
Mint azt Önök közül is sokan
tudják, idén, a 2006-os évhez hasonlóan, ismét engem kért fel polgármester úr, a FIDESZ-KDNP
szövetség kerületi országgyűlés
képviselőjelöltje, a helyi választási
kampány megszervezésére. Nagy
örömmel és büszkén vállaltam a
feladatot. Tudom, hogy a kampányok során mindig érik támadások
a kampányfőnököt is, de ezzel már
2006-ban is számoltam. Akkor is
kaptam személyes támadásokat,
sőt vállalkozásomnál is hetente
jelentek meg különböző hivatalok
ellenőrei, revizorai. Nem találtak
semmit, sőt könyvelésemet és a
számviteli politikánkat külön is
megdicsérték az ellenőrzéseket lezáró jegyzőkönyvekben.
Az idei kampány azonban más
a korábbiaktól. Ebben az évben az
engem és persze a jelöltet érintő
valótlanságokon túl már a családomat is megemlítették. Ez pedig

megítélésem szerint elfogadhatatlan és gyalázatos. Mi – akik a helyi
közügyekben a választók akaratának megfelelően feladatot látunk
el – ehhez hozzá vagyunk szokva,
hiszen közszereplővé váltunk. De
családom, sőt feleségem nem lett
közszereplő. 2006-ban, az akkori
fő vetélytársunk is tiszteletben tartotta azt az íratlan szabályt, mely
szerint a közszereplők családját,
feleségét nem érhetik támadások.
2009-ben megjelent Rákosmentén egy új, agresszív, a kerület ügyeiről kevés ismerettel bíró
formáció, amely előbb egy mandátumot szerzett magának, majd
a szerzett mandátummal, és az azt
bitorló képviselővel célkeresztbe
vette a jobboldal vezető erejét. Ma
már ott tartanak, hogy a családot
sem kímélik. Ma már ott tartanak, hogy egy internetes portálon
engem vádolnak meg azzal, hogy
képviselőjüket megfenyegettem
felesége kirúgásával. Ezért az aljas
hazugságért bíróság elé fog állni a
cikk szerzője. Kedves Attila, kérlek, válaszolj, itt és most, Te voltál,
aki ezt a szájukba adta? (A kérdezett önkormányzati képviselő Lázár Attila – a szerk.)
Te, akit az igaztalan támadásaid
beindításáig barátomnak tartottalak? Te, aki a Fidesztől történő kilépésed előtt 4 héttel kétségbeesve
kerestél meg, mert köztartozásaid
miatt megszorultál? Akinek ott
segítettem, ahol tudtam? Pont Te
vádolsz meg engem?
Én, mint a kerület egyik pártjának, jelöltjének kampányfőnöke
ígérhetem, hogy a választási kampányunkban, ahogyan eddig, úgy
ezután sem fogunk foglalkozni az
ellenfelek, jelöltek, kampányfőnökök, képviselők családjával, még
akkor sem, ha ő korábban közénk
tartozott, de azután rejtélyes okok
miatt cserbenhagyta szavazóit és
pártját.
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