ÖNKORMÁNYZAT
hónapok
egyeztetését
követően a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
az
önkormányzatokkal
együtt elkészített egy tervdokumentációt,
amely
tartalmazza a kerületünket átszelő hatvani pályaszakasz teljes felújítását.
Jelen pillanatban a tervezési munkák folynak, a
megvalósítás 2014 után
következhet. A tervezési
dokumentáció része két új
felüljáró építése a kerületben, amelyek a Cinkotai
és Tarcsai útnál valósulhatnak meg. A vasúti
megállóhelyek is megújulnak, kiépül az elektronikus
utastájékoztatási rendszer
és a térfigyelő kamerák
hálózata, jegyautomatákat
helyeznek el, a peronokat
befednék, nőne a P+R parkolók kapacitása, a lakott
területeken pedig zajvédő
falak épülnének. A teljes
beruházás 2014 és 2020
között valósulhat meg.
Újabb
pályázati sikerek
Riz Levente azt is bejelentette: ismét sikeres EU-s
pályázatban vett részt a
kerület, amelynek célja a
fenntartható fejlődés és az
ehhez kapcsolódó egészséges minták terjesztése
rendezvények, információs eszközök révén. Az
önkormányzat az Együtt
Európáért alapítvánnyal
és más helyhatóságokkal
együtt pályázott és 95%os támogatási intenzitás
mellett 50 millió forintos
támogatást nyert el. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy
a kerületi iskolákban kéthetes „Bringázz a suliba”
kampányt, óvodai rajzversenyeket és egy nagyszabású biciklis megmozdulást
rendezzenek az Autómentes Napon. Egy másik pályázatban a polgármesteri
2012. március 30.

hivatal építéshatósági csoportja volt eredményes: az
elnyert 3,5 millió forint
lehetővé teszi a szárazhegyi

lyeken hétvégén, és a csellengők száma is szaporodik.
A gépkocsi feltörések száma elenyésző, a betörések

Dunai Mónika és Horváth Tamás

lakóparkban annak a támfalnak a megépítését, amelyet a korábbi kivitelező
elmulasztott megépíteni.
Közbiztonsági
tájékoztató
Krammer György rendőr ezredes a besurranásos
lopások tavaszi megemelkedéséről számolt be elsőként, amelyeknek melegágya változatlanul az
emberi
figyelmetlenség.
A rendőrök egyre több
gyermekkorú
személlyel
találkoznak a szórakozóhe-

száma viszont még mindig
magas, az elmúlt hónapban
négy elkövetőt fogtak el,
hármat pedig azok közül,
akik gépjárműből akartak
katalizátort lopni. 40 főt
állítottak elő a jogsértések
miatt, helyszíni bírságot
196 esetben szabtak ki. A
traffipaxnak 33 „találata”
volt és 35 közlekedési baleset történt a kerületben a
vizsgált időszakban.
A drogkiállítás nagy sikeréről is szólt a kapitány,
amely komoly elrettentő
erővel bírhat a fiatalok

Nótin Tamás és Koszorúsné Tóth Katalin

körében. Ruthner György
(MSZP) a kivezető utak
mentén álló örömlányokra
hívta fel a figyelmet, amelyek rossz hatást gyakorolhatnak az ifjúságra. „Ahol
a jogszabály engedi, ott folyamatos rendőri intézkedés várható.” – válaszolta
Krammer. Rózsahegyi Péter (Fidesz) a Bökényföldi
úton illegálisan gyorsulók
elleni fellépés szükségességéről szólt, amely megteremthetné az ott lakók
péntek esti nyugalmát. A
kapitány ez ügy kapcsán
vélelmezte, hogy átalakított autókban nem megfelelő vezetési képességű
fiatalok bravúroskodnak,
ami nagyon veszélyes. A
rendszeresen rendőri jelenlét szükséges, de sok időt
elvon az egyéb feladataiktól. Nótin Tamás (Jobbik)
a Helikopter lakóparkban
fellelhető utcalányokról
beszélt. A kapitány megjegyezte, hogy a hölgyek
azért vannak ott, mert
sajnos van rájuk kereslet, ezért összetettebb ez
a probléma. Hatvani Zoltán (Fidesz) az eszement
rákoskerti vandálizmusról
ejtett szót. (Bővebb cikkünket lásd a 29. oldalon.) A képviselő 50.000
forintos jutalmat ajánlott
fel annak, aki érdemi információt ad az elkövetők
hollétéről.
Napirenden
Egyhangúlag határoztak a
Balassi Bálint Gimnázium
pincehelyiségének ingyenes használatba adásáról
a Szimetrom Művészeti
Egyesület részére 2012. áprilisától egy éven keresztül.
Hrutka Zsolt szocialista
frakcióvezető az ingóságok
biztosításáról érdeklődött
ez esetben, amelyet véleménye szerint minden további szerződésbe is érde3
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közoktatási
intézkedési
terveket (19 igen, 2 tartózkodás).
Strandhulladék
újratöltve
Ruthner György ismételten szóba hozta a volt csabai strandon elhelyezett
illegális hulladék ügyét,
arról érdeklődve, készült-e
az önkormányzat részéről
azóta valamilyen vizsgálat
ez ügyben. „Ha a Tűzőrség
nem hajlandó ezt tovább
vizsgálni, akkor az önkormányzat sem tud másként
tenni.”- válaszolta Horváth Tamás alpolgármester. A szocialista képviselő
négy kérdést intézett ez
ügyben a városvezetéshez,
amelyekre írásban kap
majd választ.

nimum 250 ezer forint. Ez
a pénz egyáltalán nem sok
azokért a szolgáltatásokért,
amelyekért magánintézményekben a sokszorosát
kell fizetni. – összegzett az
alpolgármester.
Poros utcák
Lukoczki Károly (MSZP)
projektoros vetítés mellett
beszélt a Pajta utcai porról,

ütköztek az ünnepi megemlékezésekkel. Indoklása
szerint az MSZP bizottsági tagjai ezért nem tudtak
részt venni az ünnepségeken. A politikus példátlannak nevezte a Csaba Vezér
téren elhelyezett MSZP-s
koszorú emlékmű mögé
helyezését. „Számomra érthetetlen, hogy a kerületi
MSZP egyik rákosmenti

Napirend után
Bölcsődei személyi
térítési díj
Nótin Tamás a bölcsődei személyi térítési díjról
szólt, amely álláspontja
szerint anyagi többletterhet rak a szülők vállára.
„Ez semmiképpen nem segíti a családalapítási kedvet.” – mondta a jobbikos
képviselő. Fohsz Tivadar
alpolgármester válaszában
rámutatott:„A
bölcsődei normatíva a tényleges költségnek mindössze
40%-át fedezi, ami annyit
jelent, hogy a kerületi adófizetők tartják fenn a bölcsődéket, amely egyébként
nem önkormányzati alapfeladat. Ezeknek a kiváló
színvonalú intézményeknek fenntartásához azoknak kell elsősorban hozzájárulniuk, akik használják
őket. A gondozási díj a családban egy főre jutó nettó
jövedelem 10%-a. A maximális 25 ezer forintos díjat
az fizeti, akinél az egy főre
jutó nettó jövedelem mi2012. március 30.

Piláth Károly

amely 2010-ben készült el
szórt aszfaltos technológiával. Az utca a képviselő szerint már egyáltalán
nem pormentes, ezért az
újraaszfaltozást is meg kellene fontolni. Lukoczki az
Öntöző és az Ecsedháza
utcákról is mutatott be a
képeket, ahol szintén nagy
a porterhelés, és ebből kifolyólag az itt élők „port
esznek”. „Tavasszal több a
por, mint télen. -15 fokban
nem lehetett kátyúzni, de
azon vagyok, hogy minél
hamarabb kijavítsuk ezeket a hibákat. – válaszolta
Horváth Tamás alpolgármester.
Március 15.
és az MSZP távolléte
Hrutka Zsolt értetlenül
állt azelőtt, hogy a március 14-én tartott bizottsági
ülések időpontjai miért

48-as ünnepségen sem
képviseltette magát. A
15-iki keresztúri ünnepségről való hiányzásuk egy
központi esztergomi pártrendezvény miatt egészen
érthetetlen. Nem hiszem
azt, hogy ennyire kevesen
vannak.”- reagált erre Riz
Levente. Hrutka elmondta
még, hogy közleményben
jelezték a Honvéd síroknál
tartott ünnepségről való
távolmaradásuk okát.
Köszöntőlevél
Krosnóból
Fenke Ferenc frakcióvezető (KDNP) lengyel testvértelepülésünk, Krosno
elöljárójának
szívderítő
ünnepi
köszöntőlevelét
olvasta föl. Fenke doktor
Thomas Mannt idézte: Európa vigyázz! „Mert addig,
amíg Barroso, Schulz és
Tabajdi nevű „kaliberek”

döntenek a sorsunkról,
bajban vagyunk. De II. János Pál pápa utolsó szavait
megfogadva nem félhetünk.”
A Rákosvidékről
Piláth Károly (Fidesz) bevallottan
mazochizmusból fizet elő a rendkívül
alacsony
példányszámú
Rákosvidék című lapra.
Az újság a februári testületi üléssel foglalkozó cikkében valótlanul állította
azt Piláthról, hogy megszavazta a zöldrendeletet,
holott nem vett részt a
szavazásban. A képviselő
ezért helyreigazítást kért a
laptól.
Hatvani Zoltán a soha
nem tapasztalt rákoskerti
vandalizmusról számolt be
részletesebben. (Bővebb
cikkünket lásd erről a 29.
oldalon.)
Örömlányok
a Tarcsai úton
Utolsóként
Ruthner
György tett kiegészítést
a Tarcsai úton tapasztalt
anomáliákhoz,
amelyről
már a rendőrkapitánynak
is beszélt napirend előtt.
A politikus szerint rendeletekkel kéne tiltani, hogy
ezeken a helyeken árulják
magukat a lányok. 0-24
órás webkamerával is orvosolni lehetne a helyzetet
Ruthner szerint, ha ennek
megvan az anyagi háttere, és be lehetne vonni az
egyházakat is a prostitúció
elleni küzdelembe. Ez véleménye szerint alapvetően a
családok védelmét szolgálná. „Önnek is tudnia kellene, hogy webkamera kihelyezését a jogszabály tiltja,
hiszen azt nem nézheti bárki. A folyamatos rendőri
felügyeletnek pedig óriási a
költsége.– válaszolta Horváth Tamás.
Horváth Tibor
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Ha elfogy a tüzelő
Kertész Mihály rákoskerti
lakosnak februárban elfogyott a tüzelője, közterületen gyűjtögette a száraz ágakat, gallyakat, hogy minden
nap fűteni tudjon. Hatvani
Zoltán rákoskerti képviselő
bíztatta, hogy rászorultsági
alapon kérjen segítséget az
önkormányzattól, amit Kertész Mihály meg is kapott,
de nem volt szállítóeszköze,

Képviselői fogadóórák

hogy a két köbméter tűzifát
hazaszállítsa. Március 7-én
érkezett a segítség Hatvani
Zoltán személyében, aki saját autójával, kölcsönkapott
utánfutóval gördült be a
Rákosmente Kft. Széchenyi
utcai telephelyére, ahol Erdei Józseffel, a cég munkatársával kiegészülve hármasban
pakolták fel a tűzifát.
Kili Tamás



Karbantartási munkák
A Fővárosi Vízművek Zrt. április 5-én 08.00 óra és 16.00
óra között karbantartási munkákat végez a Ferihegyi úton.
A karbantartás miatt időszakosan víznyomáscsökkenés, vízhiány várható a XVII. kerület meghatározott részén.
Az érintett terület: Rákosliget, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Madárdomb, Rákoshegy.
A karbantartási munkák tervszerű elvégzése hosszú időre
garantálja a kerület lakosainak a megbízható és kiváló minőségű vízszolgáltatást.

Ingyenes szolgáltatások
a Fidesz irodájában
Jogsegély Veresné Dr. Hole Ágnes április 17-én (kedd) 18-19 óráig * Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki Teréz minden hónap első keddje 18-19 óráig
csak XVII. kerületiek számára. E-mail: krupanszkit@gmail.com * Növényvédelmi tanácsadás Gál Miklós, e-mail: miklos.gal@t-online.hu * Informatikai
tanácsadás Gulyás Lajos: gulyas.lajos @vodafone.hu, 06-70-367-97-00
Irodánk: Rákoscsaba, Péceli út 106. telefon: +36-1-259-13-14
Nyitva tartás: minden héten kedd és csütörtök 16-19-óráig.
www.rakosmente.fidesz.hu, rakosmente@fidesz.hu
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Polgármester, Országgyűlési képviselő
Riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 2533398.
Jegyző
Dr. Rúzsa Ágnes jegyző: április 23. Előzetes bejelentkezés:
257-5054.
Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – május 21. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz – április
16. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.
A képviselő-testület tagjai
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Dunai Mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap első
szerdáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület, egyeztetés alapján, tel.: 06-30-989-2625, (képviselő-testületi iroda).
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 4. evk., minden hónap első hétfőjén a Polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 14-15 között.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 1718-ig a Rákoskerti Művelődési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 9. evk., a hónap 1. keddjén
8.00-9.00-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban,
telefonon történő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Horváth Tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első
keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában, minden hónap első
szerdáján 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, minden hónap 1. hétfőjén 1819-ig az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – Fidesz, 1. evk. – hónap 1.
hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület – előzetes
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lukoczki Károly – MSZP, minden hónap 1. hétfőjén 1819-ig az MSZP irodában, Kaszáló utca 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfőjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények
Házában, Csabai út 20. Lehetséges más időpontokban is
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06- 20-225-5396.
Nótin Tamás Jobbik – előzetes telefonos egyeztetés alapján Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első
hétfőjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 18-19 között.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban.
Ruthner György – MSZP – a hónap 1. hétfőjén 18-19-ig
az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Szabó Tiborné KDNP, 5. evk. minden hónap utolsó csütörtökén 17-18 között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Várbíró Anita Fidesz, 2. evk. – minden hónap első hétfőjén az
Újlak utcai Általános Iskolában 18-19 között. Tel: 06-20-251-4801
Virág Mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda
8-9 óráig Edző téri Fehér Akác gondozási központ, 18–19
között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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Tanösvény-átadó
a Merzse-mocsárnál
A Rákoshegyi Polgári Kör
pályázatot nyújtott be a
Fővárosi
Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjához „Tanösvény a Merzsemocsárhoz” címmel. Az
egyesület 900 ezer forint
támogatást kapott a megvalósításhoz. A Polgári Kör
Rákosmente Önkormányzata, a Mezőőri Szolgálat,
a helyi vadásztársaság, erdészet, valamint a földtulajdonosok összefogásának
köszönhetően április 28-án,
szombaton adja át a természetszerető érdeklődőknek
a tanösvényt. Környezetvédelmi vetélkedő, madárodúkészítés várja a kirándulókat.
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Ekkor rendezi a polgári kör a
hagyományos „Rákoshegyi
Kismaraton” futóversenyét
is az erdei környezetben.
A tanösvény megközelíthető: Rákoshegyről az Erdőkürt utca felől, Rákoskertről
a vasútállomástól, továbbá a
Pesti útról az Összekötő út
felől. Kérem, figyeljék a kihelyezett információs táblákat. A terület megközelítése
gépkocsival csak a kijelölt
parkolási helyig lehetséges.
Onnan gyalog vagy kerékpárral. További információ:
258-3394, vagy a 20/9805711 telefonszámon, illetve
a kornyezet@rakosmente,hu
e-mail címen.

VÁROSTAKARÍTÁS 2012.
Dolgozzunk együtt lakóhelyünk tisztaságáért!
Találkozzunk április 14-én, szombaton 9 órakor
az alábbi helyszíneken:
• Rákoskeresztúr (Várbiró Anita, dr. Fenke Ferenc, Petrőczy Dániel,
Nagy Anikó) :
– Népkert mögött – Házasságkötő terem (CSTRH) mögött
• Rákoshegy (Szabó Tiborné, dr. Bényi Zsolt):
– Helikopter lakópark, sportpályánál – Lőrinci út – Bocskai
utca és Baross utca sarok – Erdőkürt utca vége
• Rákoskert (Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán):
– Összekötő u. és Ecseri dűlő sarok – Zsigmond utca
• Rákoscsaba (Dunai Mónika, Virág Mihály, Horváth Tamás):
– Csabai temető – Tanár utcai játszótér – Battonya utca
• Rákosliget (dr. Piláth Károly, Rózsahegyi Péter): Fackh Károly tér
A munka végeztével mindenkit várunk bográcsolásra
13 órától a ligeti Maros Mozi udvarára (IX. utca 2.)!
kornyezet@rakosmente.hu
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Új szabályok a fővárosi
szennyvízszállításban
A BVK Holding Budapesti
Városüzemeltetési Központ
Zrt. (BVK) tájékoztatása
szerint a szippantott szennyvíz elszállítását fővárosi közszolgáltatóként a Fővárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi
(FTSZV)
Kft. és szerződött partnerei
végzik. Az új rendszerben
a vízfogyasztás alapján, a
vízszámlával együtt kell fizetni azoknak, akiknek az
ingatlanja csak részlegesen
vagy egyáltalán nem csatornázott. A díj nettó 337,70
forint köbméterenként.
Az első évben, azaz 2012.
március 1-jétől 2013. március 1-jéig, átmeneti megoldásként lehetőség van arra,
hogy a díjat az átvett folyékony hulladék mennyisége alapján állapítsák meg.
Az erre vonatkozó igényt
az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáin (amelyek a
FŐTÁV
ügyfélszolgálati
irodáin belül találhatóak)

lehet személyesen jelezni,
március 19-től április 13ig. Az ügyfélszolgálati irodák címei megtalálhatóak
az FTSZV Kft. honlapján
(http://ftszv.hu/kapcsolat/
elerhetosegek.html).
Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumokra van
szükség: egy hónapnál
nem régebbi, az ingatlan
tulajdonlását igazoló dokumentum, továbbá a Fővárosi Csatornázási Művek
igazolása, amely azt bizonyítja, hogy az ingatlant
nincs lehetőség rákötni a
közcsatorna hálózatra (ezt
az igazolást az FTSZV Kft.
együttműködve a Fővárosi
Csatornázási Művekkel le
tudja hívni), valamint egy,
az FTSZV Kft. által kiállított, szennyvíz elszállítását
igazoló számlára.
2013. március 1-je után
már csak az ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolásra
lesz lehetőség.

Felhívás
Rákosmente Ebtartóinak figyelmébe!
Tisztelt Ebtartók, Kedves Gazdik!
Önkormányzatunkhoz rendre érkeznek bejelentések a közterületen szabálytalanul sétáltatott ebekkel kapcsolatban. Sokan póráz
nélkül sétáltatják kutyáikat, és nem gondoskodnak az eb által
okozott „szilárd szennyeződés” összegyűjtéséről.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §18 (1) bekezdése értelmében belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak
olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken
tartására képes.
Kérjük ezért Önöket, hogy a napi séta során legyenek tekintettel
arra, hogy találkozhatnak olyan emberekkel is, akik nem ismerik
az Önök tulajdonában lévő ebeket, esetleg félnek a kutyáktól,
ezért mindig tartsák pórázon az állataikat.
Fontosnak tartjuk leírni, hogy Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának a helyi állattartás szabályairól
szóló 17/2009. (III. 30.) rendeletének 11.§ (8) bekezdése
szerint az állattartó köteles gondoskodni az állat által a közterületen okozott szilárd, valamint a társasházak közös használatú
helyiségeiben okozott szilárd és folyékony szennyeződés haladéktalan eltávolításáról.
Amennyiben az eb a közterületen, az ingatlanok előkertjeiben
végzi el a dolgát, kérjük, hogy gondoskodjanak annak eltakarításáról, ne az ingatlan tulajdonosára várjon ez a nem túl hálás
feladat.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy Önök, lelkes kutyatartók,
felelős viselkedéssel, a séták során tanúsított odafigyeléssel példát
mutatnak Rákosmente többi polgárának!

A víz világnapja
Március 22-én ünnepeljük
„A víz világnapját”. Ehhez
kapcsolódott a Kossuth Lajos Általános Iskola napközis munkaközösségének
programja. Az 1-2. évfolyamon rajzversenyt hirdettek
csoportonként „Az én akváriumom” címmel. A 3-4.
évfolyam tanulói előzetes
felkészítés után egy 4 állomásból álló „akadályversenyen” vettek részt.
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Vandálok garázdálkodtak Rákoskerten
Mobil wc-t és térfigyelő kamerát gyújtottak fel, csengőket rúgtak le
A XVII. kerületi Rendőrség célkeresztjébe került
az a két 16 éves, egykori
kossuthos diák, akik azzal
gyanúsíthatók, hogy március 18-án hajnalban felgyújtották a Vida-dombi játszótéren felállított TOI-TOI
WC-t, majd tovább randalírozva az Erzsébet körúton tíz kapuról lerúgták a
csengőt, végül a vasárnap
éjszakai „szórakozás” méltó
befejezéseként letörték, és
elégették a kerület egyetlen webkameráját – amely
a Rákoskerti Művelődési
Ház melletti szelektív hulladékgyűjtő szigetet figyelte –, és betörték a két éve
felállított fedett buszváró
üvegfelületeit.
Hatvani Zoltán, a körzet
önkormányzati képviselője
– aki magánemberként 50

ezer forint nyomravezetői
díjat ajánlott fel – a Hírhozónak elmondta, hogy
18-án hajnali fél háromkor
a környék lakói kezdték el

oltani a műanyag árnyékszéket, majd a tűzoltók fejezték be a munkát. Érdekes
módon senki sem hívta a
kerületi rendőrséget, sőt

vasárnap sem jelezte senki,
hogy leégett az árnyékszék.
A károk felmérése folyamatban van, de az már szinte egészen bizonyos, hogy a
WC, a webkamera, illetve
a BKV utasváró üvegfelületeinek pótlása milliós nagyságrendre rúg. Krammer
György
rendőrkapitány
ezúton kéri a kerület lakosságát, hogy aki bármi
gyanúsat észlel akár a Vida-dombon, akár a kerület
bármelyik közterülete, játszótere környékén, hívja a
rendőrséget a 253-2340-es
telefonszámon. Akik pedig
tenni akarnak a vandálok
ellen, ők jelentkezhetnek
a játszóteret figyelők kicsi
csapatába (péntek és szombat esti elfoglaltság) a 0630-9440-203-as mobilszáKili Tamás 
mon.

BRFK XVII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Körözött személyek top 10-es listája

Várszegi Tünde

Normann Róbert Ferenc

Ódor Attila

Bakos Tamás

Kappelmayer Zsolt

Barta Krisztián Zsolt

Juhász József

Jakab Péter Zsolt

Pechmann Balázs

Magyar Kálmán

Amennyiben érdemleges információval rendelkezik, hívja a 06/1 253-24-40-es telefonszámot.
A bejelentő adatait a rendőrség titkosan kezeli!
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