ÖNKORMÁNYZAT

Nyereséges az önkormányzati cégek gazdálkodása
Vita a képviselő-testületi SZMSZ módosításáról
Napirend előtt
Május utolsó csütörtökén tartotta rendes ülését
Rákosmente
Képviselőtestülete. A polgármesteri
beszámoló keretében Riz
Levente röviden szólt az új
városközpont felavatásáról, megköszönte mindazok
segítségét, akik közreműködtek a megvalósításban.
A városvezető szomorúnak
nevezte, hogy az írásbeli és
szóbeli meghívás ellenére az
ellenzéki képviselők közül
senki sem jelent meg az ünnepségen. A polgármester
ezt követően bejelentette,
hogy az Alkotmánybíróság
elutasította az önkormányzat beadványát a Liszt Ferenc Repülőtér zajszen�nyezése kapcsán, ezért a
városvezetés további jogorvoslati fórumok keresését
helyezte kilátásba.
„Ecser
település
a
rákoskerti Vida-dombon
a kerülethatártól szinte
karnyújtásnyira, a kegyeleti emlékmű és a játszótér
közvetlen
szomszédságában, egy harminc méter
magas adótornyot kíván
engedélyezni „Rákoskert
6” néven.” Riz Levente elmondta, hogy minden jogorvoslati lehetőséggel élni
fog, hogy megakadályozza
ennek felépítését, ezen túl
Fohsz Tivadar és Hatvani
Zoltán körzetes képviselőkkel közösen aláírásgyűjtést
is kezdeményez a lakosság
körében.
Hrutka Zsolt frakcióvezető azzal magyarázta a kerületi MSZP távolmaradását a
Főtér-avatásról, hogy május
1-jén pártja központi rendezvényén vettek részt a
Városligetben.
Nótin Tamás (Jobbik) a
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felújított Pesti út aszfaltozásának hibáiról szólt. Men�nyibe fognak kerülni a toldozgatások? – szólt a kérdés.
Horváth Tamás alpolgármester válaszában elmondta, hogy a Pesti út felújítása
a Fővárosi Önkormányzat
beruházásaként jött létre,
ezért a problémák vizsgálata
az ő feladatuk. Az alpolgármester nem látja rossznak
az út minőségét, a kerületben sok helyütt örülnének,
ha ilyen minőségű útjuk
lenne.
Piláth Károly (Fidesz) a
választókörzetében növekvő biodiverzitásról szólt.
A BOH Hungary Zrt. a
tulajdonosa a rákosligeti
Szőlőhegynek, ahol jelentős fejlesztéseket tervezett
megvalósítani. A cég a gazdasági válság következtében
érdemi tevékenységet nem
folytat az adott területen,
ennek következtében a szőlőt visszahódította a természet, burjánzanak a gyomnövények. A képviselő arra
kérte a polgármestert, hogy
kényszerkaszáltassa a területet, és annak költségét
terhelje a cégre. Horváth

Tamás arról tájékoztatott,
hogy a Szőlőhegy művelésére a tulajdonos nem kötelezhető, mert a területet
2005-ben kivonták a művelésből. „Ha nem lenne kivonva, akkor a Földhivatal
kötelezhetné a tulajdonost
erre. Kényszerkaszálást pedig csak abban az esetben
lehet elrendelni, ha az adott
terület legalább 30%-át
parlagfű borítja.” Az önkormányzat az ügy megoldása
érdekében két héten belül
egyeztet a tulajdonossal.
Hrutka
Bibó-idézettel
kezdte mondandóját, majd
elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy a jövőben „el
akarják némítani az ellenzéket a napirend előtti felszólalások megszüntetésével.”
„Önnek a parlamenti padtársai sok segítséget nyújtanak abban, hogyan kell
felépítenie egy helyi antidemokráciát. El kéne gondolkodnia azon, hogy kinek
az érdekét szolgálja ezzel. A
Magyar Köztársaságét biztosan nem.” A polgármester
válaszában valótlannak nevezte Hrutka állításait, hiszen a képviselők számára a

napirenden szereplő ügyek
véleményezése mellett továbbra is rendelkezésre áll
az interpelláció, a kérdés
és a napirend utáni hozzászólás lehetősége, amelynek
keretében számon kérhetik
a városvezetőket. Az előterjesztés kapcsán kizárólag gyakorlati szempontok
vezették, hogy az érdemi
napirend megtárgyalását ne
előzze meg egy-másfél órás
politikai vita, amely miatt
a napirendekben érintettek
várakozni kényszerülnek.
Lukoczki Károly (MSZP)
az új Főtér hiányosságairól
beszélt és a Fuchs-kastélyból eltűnt európai uniós
emlékműről. „Az EU pénze
jó, de az eszme nem kell?” –
hangzott a kérdés. Lukoczki
végül a gaz elszaporodásáról
szólt, amelyet kerületszerte sokhelyütt tapasztalt, ez
az allergiásokat komolyan
veszélyezteti. „Bármilyen
kivitelezési hiba van a Főtéren, azt a garancia keretében a kivitelezőnek ki kell
javítania. Az EU-emlékmű
visszahelyezését nem tervezzük a Fuchs-kastély kertjébe, az alkotás az Erdős ReHÍRHOZÓ
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née Házban van. A kaszálás
üteme valóban hagy kívánnivalót maga után, magam
is sürgettem az alpolgármesternél a munkák mielőbbi
elvégzését.” – hangzott a
polgármesteri válasz. Horváth Tamás elmondta,
hogy a lakótelepeknél már
a második kaszálási ütem
vette kezdetét, a közterületek, az utak területei javarészt készen vannak. A
csapadékos időjárás miatt a
fű gyorsabban nő, az anyagi lehetőségeink viszont
korlátozottak.
Ruthner
György (MSZP) a városközpont parkolási problémáiról szólt. A tízemeletes
házakban lakók parkolási
helyzete tovább nehezedett. „Mikor készül el már
a parkolási koncepció?”
Horváth Tamás elmondta,
hogy a városközpont parkolási gondjai évtizedek
óta megoldatlanok. Jelezte,
a piac mellett a tűzoltóság
tiltotta meg, hogy a tízemeletes épületek oldalában
parkolni lehessen, mert tűz
esetén nem tudnának hol
megállni a tűzoltókocsik. A
városközpontban jelenleg
nem áll rendelkezésre olyan
terület, ahol parkolót lehetne kialakítani, de keresik a
megoldást.
Kerületünk rendőrkapitánya, Kohári Péter a hozzá
intézett képviselői kérdésekre válaszolva elmondta,
hogy a Helikopter-lakópark
környékén lévő prostituáltak számára nincs kijelölve
türelmi zóna, a New York-i
Egyezménnyel szinkronban,
ha valaki ebből a tevékenységből kíván megélni, ellene nem lehet érdemben
fellépni, mert az nem bűncselekmény. A hajléktalanok okozta problémák sem
könnyen
orvosolhatóak,
de a köztereket folyamatosan igyekszik tőlük védeni
a rendőrség. A gyalogos
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járőrszolgálatot továbbra is
fenntartják, hogy tovább
erősítsék a közterületek
rendjét.
Intézményvezetői
pályázatok
A testület egyhangú döntése értelmében a Micimackó
Óvoda intézményvezetői
állását ismét Kovácsné
Pálvölgy Gabriella töltheti
be. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó

városvezetés és az ellenzék
(IRE, MSZP) megköszönte
az eddigi intézményvezetőnek, Benedek Katalinnak
az eddigi munkáját, aki
nyugdíjba vonul és a jövőben karitatív gyermekalapítványoknál fog dolgozni.
Zárszámadás
A zárszámadási rendelet
kapcsán a polgármester elmondta, hogy a 2010-es év
az önkormányzat közpon-

Kohári Péter rendőrkapitány

Mákvirág Óvodát Horváth
Mária vezeti a következő öt
évben is (21 igen). A Napsugár Óvoda élén továbbra
is Urbán Katalin látja el az
intézményvezetői posztot
(21 igen). Az Aprófalva
Óvoda élén húsz éve dolgozó Kalász Lászlóné ismét bizalmat kapott (21 igen). A
Hófehérke Óvodát továbbra is Koszorúsné Tóth Katalin vezeti, aki személyes
érintettség miatt nem vett
részt a szavazáson (18 igen,
2 tartózkodás). A Szabadság
Sugárúti Általános Iskolát
a jövőben is Jurecz Emil
igazgatja (21 igen). Javaslat született az Egészségügyi
Szolgálat vezetői teendőinek ellátására vonatkozó
pályázat kiírására valamint
a benyújtott pályázatokat
véleményező bizottság ös�szehívására és tagjának
kijelölésére Fenke Ferenc
személyében (21 igen). A

ti bevételeinek radikális
csökkenését hozta, az Államkincstártól érkező bevétel 254 millió forinttal volt
kevesebb az előző évhez képest, úgy, hogy a kötelező
feladatok nem csökkentek.
Ezt tetézte az iparűzési adóbevétel 372 milliós csökkenése 2009-hez viszonyítva,
ami hűen tükrözte a gazdasági válságot. Ilyen körülmények között kellett az
önkormányzat pénzügyeit
menedzselni, ami nem volt
könnyű feladat. A kedvezőtlen folyamatok ellenére
a takarékossági intézkedéseknek köszönhetően a
költségvetési gazdálkodás
stabil. A zárszámadást a
testület elfogadta (15 igen,
6 tartózkodás). Egyhangú
döntés született egy új közterület-rendelet megalkotásáról. Módosították a helyi
közművelődésről szóló rendeletet (15 igen, 5 nem, 1

tartózkodás). Módosult a
Polgármesteri Hivatal szervezetéről, munkarendjéről
és ügyfélfogadási rendjéről
szóló 25/1996. (V.17.) rendelet (16 igen, 3 nem, 2 tartózkodás).
Riz Levente a vagyonrendelet módosítása kapcsán
beszámolt egy újabb sikeres
pályázatról, amely a Pesti út 27. és 29. szám alatti
Garzonházakban lévő liftek
felújítását célozta. A Fővárosi Önkormányzathoz 20
milliós támogatási kérelmet
nyújtottak be, amelyet el is
nyertek.
Maratoni vita
az SZMSZ módosításáról
A polgármester bevezetőjében elmondta: a képviselőtestületi SZMSZ módosítási
javaslata gyakorlati szempontokat követ. E szerint
a Magyar Orvosi Kamara
tanácskozási jogot kapna az
Egészségügyi Bizottság nyilvános ülésén. Kép- és hangfelvétel úgy készülhet a jövőben, ha az nem zavarja az
ülést, és nem sérti a képviselők emberi méltóságát és
személyiségi jogait. A jegyzőnek is lesz előterjesztési
joga. Megszűnik a napirend
előtti felszólalás intézménye, helyette rendelkezésre
áll az interpelláció, a kérdés
és a napirend utáni hozzászólás lehetősége. Rögzítik
az SZMSZ-ben azt is, hogy
három helyett két alpolgármester van és megszűnik a
tanácsnoki tisztség.
Hrutka Zsolt értetlenül áll
a munkaterv megszüntetése
előtt. A szocialista képviselő
úgy vélte, hogy nem ellenőrizhető a képfelvételek sértő jellege, a napirend előtti
felszólalások megszűntetése
pedig az ellenzéki jogosítványok súlyos megnyirbálása.
A polgármester válasza: „A
testületi munkatervet fölösleges adminisztrációnak tar3
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tom. A kép- és hangfelvétel
rögzítése elsősorban egy
etikai ajánlás. Az ellenzéki
számonkérés lehetősége továbbra is széles körű: a napirendhez kötődő hozzászólások mellett rendelkezésre
áll az interpelláció és a kérdés jogintézménye, illetve a
napirend utáni hozzászólás.
Hatvani Zoltán (Fidesz) az
egyik leggyakoribb felszólalója volt a napirend előtti
alkalmaknak, ennek ellenére nem érzi úgy, hogy a
jövőben hallgatnia kéne,
ezután napirend után fog
szólni. Kovács István frakcióvezető (IRE) a napirend
előtti felszólalások nagyobb
plénumáról és a „csúsztató
kerületi médiákról” szólt,
majd hozzátette: demokráciacsorbításként éli meg ezt
az előterjesztést. Hatvani
Zoltán egy megjegyzésére
reagálva Kovács ismét tagadta, hogy offshore cégben lenne érdekelt. Nótin
Tamás a napirend előtti
felszólalásokról szólva an�nyit jegyzett meg, hogy
azok általában 25-30 percig
tartanak, ami teljesen rendben lévő. Ruthner György a
polgármesteri tájékoztatás
jelenlegi formáját kifogásolta, amelyet nem kaphatnak
meg előre a képviselők. Az
MSZP-s képviselő nem tudja elfogadni azt sem, hogy
ezek a beszámolók fontosabbak, mint a képviselők
napirend előtti felszólalásai.
Koszorúsné Tóth Katalin
(Fidesz) szerint nem szabad a hallgatóság idejével
játszani. Dunai Mónika
frakcióvezető (Fidesz) az
ellenzék érdemi munkáját
hiányolta az előterjesztések
beterjesztésében, amit aligalig gyakoroltak 2006 óta.
Fachet Gergő (IRE) szerint
sosem kellett tartani az ellenzéki képviselők obstrukciójától a napirend előtti
felszólalásoknál, amely a
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demokratikus működés jelentős eszköze. Így viszont a
napirend utáni felszólalások
torzulhatnak a megítélése
szerint. Az előterjesztést a
testület végül elfogadta (15
igen, 6 nem).
A képviselők azt követően megalkották az önkormányzati
fenntartású
oktatási intézményekben
fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabá-

nos Iskola és Gimnázium
törekvését arra vonatkozóan, hogy az intézmény régi
épülete (ún. „fehér iskola”) falára felhelyezhessék
a pincében talált régi emléktáblát (18 igen, 3 nem).
A kerület egyik legrégebbi
oktatási
intézményének
számító katolikus népiskola épületét 1928-ban bővítették, erről az emléktábla
tanúskodott.
1945-ben

Dunai Mónika

Nótin Tamás

lyairól szóló rendeletet (15
igen, 3 nem, 3 tartózkodás).

viszont az iskola faláról leszerelték, átfestették, és a
pincébe került. Mivel az
intézménynek a tábla javíttatására nincs forrása,
közadakozás révén valósítaná meg a felújítást, a restaurálást és az újbóli felhelyezését. Egyhangú döntés
született a Gyökér utca 20.
alatti ingatlanban található
18 m² és 12 m² területű nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról a Delta
Polgárőrség számára. A polgárőrök szeptember 28-tól
vállalták, hogy mindennap
reggel két járőrrel segítik a
diákok balesetmentes átkelését a Pesti út és a Nyomdász utca sarkánál. Módosították a Piacfelügyelet
(18 igen, 2 tartózkodás), a
Piroska Óvoda (21 igen)
és az Egyesített Szolgáltató
Központ alapító okiratát
(18 igen, 3 tartózkodás).
A Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat évek óta

Határozathozatalok
A Jókai Mór Általános Iskola fenntartói jogának a
református egyház számára
történő átengedéséről egyhangúlag döntöttek, amelyet februárban egy elvi
döntés készített elő. Riz
Levente kiemelte, hogy a
református hitelvek szerinti
oktatást felmenő rendszerben vezetik be, legelőször
a 2012/13-as tanévtől. A
jelenleg idejáró gyerekek az
önkormányzat pedagógiai
programja szerint végzik el
a nyolc osztályt. A pedagógusok számára a jubileumi
jutalmak kifizetését 2016-ig
az önkormányzat vállalja és
garantálja.
Emléktábla felújítása
a Kőrösiben
A testület támogatta a Kőrösi Csoma Sándor Általá-

szervez tánccsoportjai részére nyári tábort, mert
fontosnak tartják a táncosok folyamatos képzését.
Ezért a képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy
a hagyományőrző táborok
is részesüljön támogatásban.
Útépítések 2011-ben
Riz Levente sikeres parlamenti módosító indítványának köszönhetően az
önkormányzat 461 millió
forint állami normatív támogatást kapott útépítés
céljára. A testület ez alapján határozott az idén megépítendő szilárd burkolatú
utakról, amelyek esetében
mindenhol a komplex vízelvezetés is megvalósul: Kaszinó köz (Péceli út – Fűzkút utca), Postamester utca
(Erzsébet körút – Bodonyi utca), Postakocsi utca
(Erzsébet körút – Dalnok
utca), Napkelet utca (Pest
út – Cséplő utca) és Cséplő
utca (Balassagyarmat utca –
Napkelet utca).
Ezt követően használati
megállapodás megkötéséről döntött egyhangúlag a
testület a Fővárosi Önkormányzattal a Pesti út 16.
akna és a Balassagyarmat
utca közötti csapadék-csatorna szakasz megvalósítása
érdekében.
Határoztak a folyószámla-hitelkeret nyitására irányuló közbeszerzési eljárás
megindításáról (15 igen,
3 nem, 3 tartózkodás). Az
önkormányzat közel egy
évtizede minden évben
igénybe veszi az évközi likviditáshoz szükséges folyószámla-hitelkeretet. Ezáltal
kiküszöbölhető a kedvezőtlen kamatozású hitelek
felvétele. A polgármester
elmondta, hogy a hitelkeret egy lehetőség, amelyre
azért van szükség, mert az
önkormányzat
bevételei
HÍRHOZÓ
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nem havi ütemezéssel érkeznek a folyószámlára, viszont a kötelezettségek havi
rendszerűek (intézmények
fenntartása, bérek), illetve a pályázatok utófinanszírozással működnek, az
EU-támogatás összegét az
önkormányzatnak meg kell
előlegezni a kivitelezések
során. A folyószámla-hitel
adott pénzügyi éven belül
mindig teljeskörűen visszafizetésre kerül.
Üdvözlőtáblák
kihelyezése
Döntöttek a kerülethatár
tíz helyszínén üdvözlőtáblák kihelyezéséről, amelyekre azért van szükség,
mert a régiek elhasználódtak, illetve egyeseket el is
loptak (13 igen, 1 nem, 4
tartózkodás). A Zajvédelmi
Bizottság tagjának Kalocsainé Rásztóczky Magdolnát
ajánlotta a testület egyhangúlag. Megszavazták a
XVIII. kerület bejelentkezése után a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat bővítését.
A XVIII. kerület 10 millió
forintot különített el erre a
célra és egy gépkocsit biztosított, mindez Rákosmente
költségeit csökkenti.
A Rákosmente Kft.
beszámolója
Elfogadták a Rákosmente
Kft. 2010. évi mérlegbeszámolóját (18 igen, 3 tartózkodás), valamint döntöttek
a cég ügyvezetőjének újabb
kétéves megbízásáról, a
könyvvizsgálói feladatok jövőbeni ellátásáról (18 igen,
3 tartózkodás), az idei üzleti
tervének elfogadásáról és a
társasággal kötött megállapodás módosításáról (15
igen, 6 tartózkodás). A cég
tevékenysége az elmúlt két
évben kifejezetten eredményes volt, hiszen több mint
százmillió forintos nyereséget termelt. Ez a működési
2011. június 13.

nában lévő Mercedes-busz
értékesítéséről (20 igen),
amit kisebb mikrobuszra
cserélnek. A napirend a
beszámolók elfogadásával
végződött.

költség leszorításának és a
jó munkaszervezésnek köszönhető, amihez gratulált
a menedzsmentnek Riz Levente. Kovács István szerint a cég profitja kétséges,
hiszen megrendeléseinek
több mint 90%-át az önkormányzattól kapja, így
nem is lehet az a feladata,
hogy nyereséget termeljen.
„A pozitív mérleg forrást
teremt modern eszközök,

A Pro Rákosmente beolvad
a Rákosmente Kft.-be
A fenti döntésekkel párhuzamosan
határoztak
a Pro Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft.-be történő beolvadásáról (16 igen,
4 tartózkodás). „Ennek a
kft-nek a létrehozását kény-

Napirend után
Hrutka Zsolt napirend utáni hozzászólásában ironikusan egyezséget ajánlott
Koszorúsné Tóth Katalin
képviselőtársának: „Amen�-

Piláth Károly

Hrutka Zsolt

Horváth Tamás

gépek beszerzésére, amelyek
képessé teszik a céget olyan
feladatok ellátására, amelyeket korábban ki kellett
szervezni.” – mondta a polgármester. Horváth Tamás
pont Kovácstól nem várta
volna ezt a kritikát, akinek
cége a Gyökér utcai teniszcentrum bérleti díjából fakadó 3,8 millió forintos tartozását még nem utalta át az
önkormányzat számlájára.
Kovács válaszából kiderült,
hogy fizetési hajlandósága a
márciusi ülés óta sem erősödött.
Elfogadták a keresztúri
városrehabilitáció
projektmenedzseri feladatait
ellátó, szolid nyereséget
termelő Pro Rákosmente
Városfejlesztő Kft. 2010. évi
beszámolóját is, valamint a
cég idei üzleti tervét, ezzel
párhuzamosan az ügyvezető
megbízatását meghosszabbították (15 igen, 2 nem, 4
tartózkodás). Döntöttek a

szerként éltük meg annak
idején, amelyet a EU-pályázatkezelő szervek írtak elő.
A hozzállás megváltozott, a
Pro Regio Kft. megadta elvi
engedélyét a beolvadáshoz.
Ez éves szinten 5-6 millió forintos megtakarítást jelent,
így megspórolható a dupla könyvvizsgálat, ügyvédi
költség, felügyelő bizottság
és ügyvezetés. A szociális
célú városrehabilitációs pályázatunk második fordulós
kedvező elbírálása esetén
pedig a pályázat finanszírozni fogja a Rákosmente
Kft-n belül végzett városfejlesztési tevékenységet.”
– összegzett a polgármester.
Ezt követően a korábbi
Hungarocamion-pályának
és az azt övező telkeknek
a pályázati úton való hasznosításáról döntöttek, mert
a korábbi bérleti szerződés
június 30-án lejár (19 igen,
1 tartózkodás). Határoztak
az önkormányzat tulajdo-

nyiben ön nem terjeszt rólam valótlanságot, akkor én
sem fogom önről a valóságot
terjeszteni.” A képviselőas�szony válasza: „A szakmát
nem kéne összekeverni a
politikával, de Hrutka ezt
nem tudhatja, hiszen szakmai munkát nem végez,
nincs civil foglalkozása.” A
polgármester mindkét részről kérte a személyeskedés
mellőzését a továbbiakban.
Kovács István a kerületi
strandok hiányát kifogásolta. Hatvani Zoltán képviselő a Kovács István részéről
felé intézett „sűrű parasztgyerek” minősítést köszönte meg, amit megért, mert
nagy támogatója a teniszpályás és vízórás mutyik felszámolásának. Lukoczki Károly
a Pajta utca burkolatának
minőségét kifogásolta. „Az
utcák garanciális javítása
elkezdődött.” – válaszolta
Horváth Tamás.

könyvvizsgáló megbízásáról
és módosították az alapító
okiratot.

Horváth Tibor
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Harmincnégyen végeztek a dajkaképzőn
Idén is indult dajkaképző
tanfolyam Rákosmentén, a
hat hónapos tanulás után
ünnepélyes keretek között
harmincnégyen vehették
át dajka diplomájukat a
Hófehérke Óvodában. A
külföldön is hasznosítható,
100 ezer forint értékű képzést a debreceni Poliforma
Kft. szervezte, az elméleti
oktatást Koszorúsné Tóth
Katalin, az intézmény vezetője tartotta, a gyakorlati
órák nyolc kerületi óvodában zajlottak.
2010-ben
huszonöten
végezték el az OKJ-s dajkaképzőt, ebben az évben
sokkal nagyobb volt az
érdeklődés – mondta el a
Hírhozónak
Koszorúsné

Tóth Katalin. Különösen
aktuális volt a dajkaképzés
elindítása, hiszen az elmúlt
években komoly óvodafejlesztéseknek lehettünk
tanúi. Tavaly nyitotta meg
kapuit a Helikopter lakó-

parkban a Hétszínvirág II
és Rákoscsabán a Betlehem
óvoda, mindkét intézményben szükség volt képzett
dajkákra. Másrészt lehetőséget kínáltak a kerületi
munkanélküliek,
illetve

pályamódosítók számára is
egy új szakma elsajátítására.
A képzésbe bekapcsolódtak
az óvodák szakképzettség
nélküli dolgozói is, miután
2009 óta csak szakképesítéssel rendelkező dajkák
foglalkoztathatók az óvodákban.
Varga Lajos vizsgabizottsági elnök elmondta, mindenki kiváló eredménnyel
szerepelt a záróvizsgán.
Hárman közülük külön
jegyzőkönyvi dicséretben is
részesültek.
Hárman közülük, Krúdy
Emese, Nyárasdi Ferencné
és Cvatkóné Kaposi Krisztina külön jegyzőkönyvi dicséretben is részesült.

Kili Tamás 

Százszorszép gyermeknap
Május utolsó hétvégéjén, Rákosmentén is különös odafigyeléssel, vidám játékokkal, műsorokkal köszöntötték a gyermekeket. Ezt tették a családias hangulatú Rezgő utcai Százszorszép Óvodában is, ahol Béres Károlyné
óvodavezető elmondta, a hétköznapok
során is fontosnak tartják, hogy a kisgyermekek megismerjék a hagyományainkat,
megtanulják figyelni és látni a természetet. Minden évben – közösen a szülőkkel
– kitakarítják az örökbe fogadott Szöcske-rétet és Titkos-erdőt, így az óvodások
kíváncsiságuk és a szép iránti természetes
fogékonyságuk révén együtt örülnek a

2011. június 13.

közös felfedezéseknek. Hagyományokat építenek a mindennapokba, az ünnepekbe, ez történt az óvoda gyermeknapi
rendezvényen is, amikor az egyik szülő jóvoltából Gárdonyból érkezett, különleges népi gyermekjátékokkal ismerkedhettek az apróságok.
Repült az udvar közepén felállított kézzel
hajtott fakörhinta a vesszőkosarakban
ülő óvodásokkal, a fából készült csigafuttatón is nagy volt a küzdelem a győzelemért, és a falovacskák még mindig nem
mentek ki a divatból. A vidám gyermeknapi délelőttöt Mikola Péter zenés gyermekműsora zárta. Szakács Zsuzsa 
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Rákoskert napja
Megemlékezés és régmúlt idők hangulata a Platánfasoron
A Rákoskerti Polgári Kör
immár negyedik alkalommal
rendezte meg május utolsó
vasárnapján Rákoskert napi
rendezvényét a Platánfasor
és a Jubileumi emlékpark
közötti területen. Délelőtt
a vasútállomáson, a Hősök
emléktáblánál Szelepcsényi
Sándor, a polgári kör elnöke
emlékezett a II. világháború
helyi áldozataira, hadifoglyokra és a szovjet kényszermunkatáborokban szenvedettekre. A rákoskerti
megemlékezések
egykori
kezdeményezője Szoboszlai
Pál volt, aki az első telepesek egyikeként, kivételes
egyéniségével képes volt
összefogni a helyieket, akik
pionírokként vették birtokba az 1933 után felparcellázott Schell-telkeket.
Ma már az ő nevét is márványtábla őrzi. A délelőtti
megemlékezésen koszorút
helyezett el Fohsz Tivadar
alpolgármester,
Hatvani
Zoltán önkormányzati képviselő, valamint az érintett családok hozzátartozói, akik közül sokan ma is
Rákoskerten élnek.
A hivatalos ünnepség
után Szelepcsényi Sándor-

ral a szombati vihar után,
gyönyörű napsütésben sétálunk a féltve óvott Platánfasoron, az emlékpark
felé, miközben elmeséli, a
rákoskertiek régen is szerettek közösen ünnepelni.
Már a harmincas években
majálisoztak a Kollár János építette vendéglőben
– amit a helyiek, csak Kol-

Budapest Főváros XVII. ker.
Rákosmente Önkormányzata
Egyesített Szolgáltató Központ
– értelmi sérültek nappali
és átmeneti otthonának megbízott vezetője –
munkakörbe
szakképesítéssel munkatársat keres.
Szociális területen szerzett vezetői gyakorlat előnyt jelent.
Bérezés Kjt. szerint.
Az állással kapcsolatos egyéb információt kaphat
az Egyesített Szolgáltató Központ vezetőjétől
a 256-7418, és az ÉNO vezetőjétől
a 256-3003 telefonszámon.
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lár kocsmának hívtak –, de
még a háború utáni nehéz
időkben is. Aztán hos�szú szünet következett, de
négy évvel ezelőtt a polgári kör tagjai megelégelték
a csendet, és létrehozták a
Rákoskert Napot, ahol alkalom nyílik feleleveníteni
az egykori mulatságok hangulatát.

A Rezgő utcai Százszorszép ovisok műsorával kezdődött a délelőtti program,
őket a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai és a
csinos Cassandra Táncstúdiósok követték. Fellépett
Zsuzsa Mihály előadóművész és a dalos klub, az ebéd
előtti térzenét a Bartók Béla
Alapfokú Művészeti Iskola Piccolino fúvószenekara
szolgáltatta.
A Rákoskerti Polgári Kör
és a támogatók – Rákosmente
Önkormányzata, Riz Levente polgármerster, Fohsz
Tivadar és Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselők – jóvoltából a gyerekek ingyen
vághattak neki a különböző méretű ugrálóváraknak,
felülhettek Mihály Gábor
lovaskocsijára, ami félóránként indult a vasútállomástól a Merzse-mocsárhoz a
két fáradhatatlan, gyönyörű
lóval. A régmúlt idők hangulatát idézte a körhinta, a
műanyag halacskák pecázása, a zsákbamacska, a vattacukor, az őstermelők portékái, a kézművesek, valamint
a jófajta barna és világos sör
kóstolgatása.
Szakács Zsuzsa
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