ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Megemelték az óvodapedagógusok bérét
Ügyvezetőváltás a Rákosmente Kft.-nél
Szeptember 19-én tartotta
Rákosmente képviselő-testülete rendes havi ülését.
Riz Levente polgármesteri
beszámolóját jó hírrel kezdte, szeptember 12-én a
Rákosmente Kft. visszautalta
az önkormányzatnak a korábban nyújtott 80 millió forintos tagi kölcsönt, a pénz így
újabb városfejlesztési beruházásokra fordítható. Az önkormányzati tulajdonú cég 2009
óta minden évben nyereséges
volt, ez biztosította a mostani
visszafizetés fedezetét. „Reményeim szerint folytatódik
a nyereséges gazdálkodás a
jövőben is.” A polgármester
köszönetet mondott Szluka
Imre ügyvezetőnek és a menedzsmentnek.
Pesti úti
forgalomkorlátozás
– Elég volt!
„A buszsáv építése kapcsán a
forgalmi dugók joggal dühí-

tik fel a buszon vagy autóban
utazókat, a türelem elfogyott,
ezt a szerencsétlenkedést
ideje befejezni.” – húzta alá
a polgármester. A Fővárosi
Önkormányzat beruházásában megvalósuló fejlesztés
kivitelezői szerződése először
2013. július 7-re datálta a
munkák befejezését. Ehhez
nem tudták tartani magukat,
mert a Fővárosi Vízművek
közműtérképe pontatlanságokat tartalmazott, ezért
vízvezeték-áthelyezésre volt
szükség, amelyet újra kellett engedélyeztetni, emiatt
szeptember 30-ra módosult
a határidő. Az elmúlt hetekben az elektromos vezeték áthelyezésével adódtak
problémák, az idén bekövetkezett jogszabályi változások
miatt már csak földkábellel
oldhatják meg az áram vezetését, itt is újabb tervezési,
engedélyeztetési folyamatot
kellett indítani. „A mun-

kaszervezés ezzel együtt is
tarthatatlan. Miért a csúcsidőben aszfaltoznak? Tegnap
reggel a Kucorgóig, illetve
másik irányban a Kis utcáig
ért a kocsisor, a Ferihegyi úti
kereszteződés pedig gyakorlatilag átjárhatatlanná vált.
A polgármester megkereste
a beruházás lebonyolításáért
felelős BKK vezérigazgatóját, Vitézy Dávidot, hogy
jobban ellenőrizzék a kivitelezőt, a csúcsidőn kívüli
munkavégzést preferálják,
egyúttal kérte, hogy a beruházás mielőbb befejeződjön.
Ferihegyi út 84.
– újjászületett játszótér
A polgármester szót ejtett a
Ferihegyi út 84. előtti játszótér beruházásról, amely
Fenke Ferenc körzeti képviselő keretéből valósult meg
több mint négymillió forintos összköltséggel.
Augusztus végén új helyre

költözött a kerületi iskolák
fenntartói feladatát ellátó
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely eddig
a Polgármesteri Hivatal épületében működött. A KLIK
a Pesti út 80. alatt, 3,5 millió forintért felújított irodahelységekben folytathatja
munkáját..
A polgármester legvégül a
Nemzetközi Erősember versenyről beszélt, amelynek a
megrendezése az első világszínvonalú sportrendezvényt
jelentette
Rákosmente
történetében. A városvezető köszönetet mondott a
szervezésben közreműködő
munkatársaknak.
Közbiztonsági beszámoló
Sarkadi István megbízott
rendőrkapitány
elmondta, hogy tovább csökkent a
bűncselekmények száma az
elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva. Bravúros

Rákoskeresztúr nyerte a budapesti lakótelep-bajnokságot!
Nyáron hirdette meg az urbanista.blog.hu és a Főtáv Zrt. a lakótelep-bajnokságot, amelyen azt a klasszikus – panelből épült, távfűtéses – lakótelepet keresték, amelyet a budapestiek legjobban
szeretnek. A győztesnek a Főtáv nem csak félmillió forint értékű
dísznövényt ajánlott fel, de azt is, hogy munkatársaik önkéntes
munkával segítik az ottlakókat a kiültetésben. A parkosítást a Főkert segít majd megtervezni.
A internetes versenyen 15 lakótelep vett részt, kerületünket a
keresztúri lakótelep képviselte, amely a szavazás végeredménye
szerint Budapest legszerethetőbb és legélhetőbb lakótelepének
bizonyult. „A voksolás megmutatta, hogy kerületünkben erős közösség él, aki kiáll otthona mellett. Az elmúlt évek közel hárommilliárd forintos rákoskeresztúri beruházásai is közrejátszhattak a
végeredményben. Gondoljunk csak bele, a hatalmas buszpályaudvarral és a barna, tízemeletes házakkal tarkított városközpontra érkezett volna ennyi szavazat? Biztosan nem.” – mondta Riz
Levente polgármester a testületi ülésen, majd köszönetet mondott
a versenyben szavazó kerületi lakóknak.
Petrőczy Dániel (Fidesz) keresztúri képviselő a játékában való
részvétel kapcsán megjegyezte, hogy a siker a széles civil ös�szefogásnak volt köszönhető. „Már a selejtezőkört is rekordszavazattal nyertük, a döntőben pedig 669 vokssal diadalmaskod-
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tunk Kőbányát és Békásmegyert megelőzve. A Főtáv és a Főkert
munkatársai több parkosítási helyszínt jelölnek majd ki, amelyek
között egy újabb szavazás hivatott dönteni. Öröm volt látni, hogy
ennyien kattintottak Rákoskeresztúrért.”
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módon fogtak el egy gépkocsi tolvajt, aki azóta előzetes
letartóztatásban van. Az elfogások száma éves szinten
5-10%-os emelkedést mutat.
Nótin Tamás (Jobbik) véleménye szerint a rendőri létszám alacsony a kerületben.
A képviselő említést tett
egy pár napja a garzonházban baltával garázdálkodó,
őrjöngő emberről, valamint
továbbra sem látja megoldottnak a Fő tér esti védelmét. Nótin indokoltnak
tartaná, ha a közbiztonsági
beszámolóba a Polgárőrség
és a Közrendvédelmi Csoport vezetője is bekapcsolódna a jövőben.
Hatvani Zoltán (Fidesz) a
rákoskerti illegális szemétlerakásról szólt, amely több
köbmétert is kitesz. „Nagyon jó lenne, ha sikerülne
tetten érni egy sittlerakót
a Rákoskerti Művelődési
Ház parkolójában. Addig
viszont nehéz lesz a szembesítés, amíg senki nem meri
vállalni a tanúskodást a
szemtanúk közül.” Horváth
Tamás alpolgármester hozzáfűzte, hogy a rendőrségnek nagy segítséget jelentett
a garzonházban elhelyezett
kamera, amelynek segítségével könnyebben azonosíthatták az elkövetőt. „Plusz
biztonsági intézkedésként
két éjszakai őrt is állítottunk
ezekhez az épületekhez. Remélhetőleg ez az eset nem
fog megismétlődni.” A polgármester beszámolt arról,
hogy a Pesti úton kiégett
bérlakás lakóinak sikerült az
elhelyezését megoldani egy
szükséglakásban. A kiégett
lakás biztosítva volt, így
nem érte kár az önkormányzatot. „A szemetelés társadalmi probléma elsősorban.
Nagyon nehéz tetten érni
a szemetelőket 54 négyzetkilométeren, de igyekszünk
küzdeni ellene.” – reagált
Sarkadi István.
2013. október 4.

Napirenden
Négyéves időszak zárult le
azzal, hogy nyugdíjba vonult
Szluka Imre, a Rákosmente
Kft. ügyvezető igazgatója.
„Ügyvezetői korszaka önmagáért beszél, nagyon sikeres
éveket jelent a cég életében,
amely ez idő alatt folyamatosan nyereséges volt. A
reorganizációnak köszönhe-

kinevezése óta egyszer sem
emelték. „Az új ügyvezető
kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a kialakult
munkastílus folytonos legyen. Ezért a választásunk
Fehér Károlyra esett, aki eddig műszaki igazgatója volt
a cégnek. Javaslom, hogy a
következő két évre őt nevezzük ki ügyvezető igaz-

Dunai Mónika és Horváth Tamás

tően a társaság megindult
egy dinamikus fejlődési
pályán, ami azt is lehetővé
tette, hogy a folyamatosan
bővülő feladatokkal megbirkózzék. Ezek közé tartozott a
Városfejlesztési Divízió és a
sportüzemeltetés, valamint
a kerületi iskolák működtetésének komplett feladata.
Az egykor 50 fős cég ma már
250 embert foglalkoztat,
hiszen ide került az iskolák
összes technikai dolgozója.
A cég eszközeiben is nagyot
lépett előre, ezáltal egyre
több munkát képes végrehajtani saját hatáskörében,
alvállalkozók
bevonása
nélkül. A kft. transzparens
módon működött, politikai
vita nem hátráltatta teendőiben.” – foglalta össze Riz
Levente, aki megköszönte
Szluka Imre munkáját. A
testület elismerésképpen,
nyugdíjba vonulása alkalmából kéthavi illetménnyel
jutalmazta a leköszönő ügyvezetőt, akinek a fizetését

gatónak.” – mondta a polgármester. Ruthner György
(MSZP) is megköszönte
Szluka Imrének a munkája
szakmaiságát, amely minden
esetben felül tudta írni a politikai célokat. Ruthner az
anyagi elismeréssel nem értett egyet, mert azt „az ország
helyzete nem indokolja”.
Hatvani Zoltán hozzátette,
hogy az intézményfenntartás, a zöldfelület-karbantartás és a játszótér-üzemeltetés
terén is igen jók voltak a tapasztalatai a céggel. „Mindez az igazgató úr felkészültségének volt köszönhető,
ami a bizottsági üléseken is
megmutatkozott.”
Piláth Károly (Fidesz)
megjegyezte, hogy az előző
városvezetés alatt, a Lakás17 Kft. idejében sokkal
nagyobb prémiumot kaptak
egyesek évente többször is,
annak dacára, hogy az akkori
kerületi költségvetés folyamatosan hiánnyal küszködött. Virág Mihály (Fidesz)

szerint ilyen szakmai munka
után az a méltányos, ha elismerik az ügyvezetőt. „2006
előtt az Ép-17 és a Lakás17
Kft. ügyvezetője a fizetésén
felül 12 havi illetményben
részesült, azaz megduplázta a
jövedelmét. Mindezt annak
a szocialista elvi gyakorlatnak köszönhette, amely két
kézzel szórta a jutalmakat.”
– tette hozzá a polgármester. Horváth Tamás méltatlannak tartotta, hogy
Szluka díjazásáról vitáztak,
hiszen Ruthner is elismerte
munkája minőségét. Szluka
Imre elmondta, az elismert
teljesítmény mögött egy közösség erőfeszítése áll. Fehér
Károly megítélése szerint az
előző ügyvezetés jó munkát
végzett, amelynek ő is részese lehetett három éven
át. „Egy fejlődő, nyereséges
céget kell továbbvinnem,
ha megkapom a bizalmat.
Ugyanakkor nehéz ez a feladat, hiszen magasak az elvárások. A céget jellemző
rugalmasságot és átlag feletti
munkavégzést meg kívánom
őrizni, a szakmaiság további
erősítése mellett.” Szluka
munkáltatói jutalmát megszavazta a testület (15 igen,
4 nem, 2 tartózkodás). Fehér
Károlyt pedig két évre megbízták az ügyvezető igazgatói
teendőkkel, és döntöttek a
könyvvizsgáló mandátumának kétéves meghosszabbításáról is (15 igen, 3 nem, 3
tartózkodás).
Az egészségügyi
és szociális ágazat
díjazottai
A testület egyhangúlag
Kozma Gábornak, a kerületi orvosi kamara vezetőjének ítélte az Egészséges
Rákosmentéért díjat 2013ban. A szociális ágazatban
végzett kimagasló tevékenységért díjat egyhangúlag
Velkei Éva Gabriellának
adományozták.
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– kérdezte a képviselő. „A
mellékutakra terelt forgalom
Keresztúron a Kévekötő és a
Bélavár utcában okoz gondot elsősorban, ha viszont
ott is nekiállnánk most az
útjavításnak, abból totális
forgalmi káosz keletkezne. A
többi kátyújavítás folyamatosan zajlik, idén már több
mint 1300 m2-nyi kátyút javítottunk ki. Ez a feladat folyamatos üzemnek számít.”
– válaszolta Horváth Tamás.
Házhoz menő
szelektív gyűjtés
Hatvani Zoltán örömmel tapasztalta, hogy Rákoskerten
megszűntek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Gond
azonban, hogy a körzetek
felébe még nem érkeztek

Hatvani Zoltán

házhoz a szelektív kukák.
Ennek sürgetésében, illetve
kikényszerítésében kérte az
önkormányzat segítségét a
képviselő. „Ettől még az illegális szemétlerakás persze
nem szűnik meg. Az FKF
munkáját hátráltatja, hogy a
közbeszerzés nem zárult még
le, ezért nem áll rendelkezésükre kellő számú jármű,
amivel kiszállítanák a kukákat.” – reagált az alpolgármester.
Zöldhulladék – probléma
és lehetőségek
Rózsahegyi Péter (Fidesz)
rákosligeti képviselő a kö6
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zelgő lombzsákosztás kapcsán megjegyezte, hogy az
emblémás zsákok mellé kötegben kikészített gallyakat
mostanában nem viszik el,
holott a megállapodás szerint ezt kellene tenniük.
„Sőt, a márciusban elfogadott hulladékgazdálkodási
rendelet is tartalmazza ezt.
Az FKF honlapján megjelent tájékoztatás ennek
fényében önkényesnek tűnik, amely azt tartalmazza,
hogy a kötegelt faágakat
csak akkor szállítják el,
amennyiben melléhelyeznek kötegenként egy-egy
logóval ellátott lombzsákot. Vagyis egy üres zsákot
áldozzunk a jogosultság hitelesítéseként, amelyet bárki elvihet? Ez teljesen éssze-

Rózsahegyi Péter

rűtlen.” – tette fel a költői
kérdést a képviselő, aki azt
kérte a képviselőktől, hogy
várják meg a tárgyalások
végét az FKF-fel, amelyen
azt fogja szorgalmazni, hogy
térjenek vissza a régi módszerhez. „A zsákok mellé
tett gallyakat vigyék el,
mint eddig, hiszen az számukra értékes nyersanyag.
Középtávú célunk pedig az,
hogy olyanná alakíthassuk
át a fásszárú hulladékot,
amely alkalmas intézményi
tüzelésre, illetve szociális
tüzelőként adható a rászorulóknak.”
Horváth Tibor



Képviselői fogadóórák

240 kilométer csatorna épül Budapesten

Polgármester, Országgyűlési képviselő
Riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 2533398.
Jegyző
Dr. Rúzsa Ágnes jegyző: október 14. Előzetes bejelentkezés:
1/253-3320; 253-3319.
Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – október 14. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz – november 25. 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
7.45 - 8.45-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, minden hónap harmadik szerdáján17–18 óráig a Robogó óvodában.
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: 06-20-2514801
Virág Mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda
18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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 1. oldalról
„A főváros 2003-ban vette át
a kerületektől a csatornázási
feladatokat, a 2010 előtti
városvezetés nem jutott el
még a pályázatok leadásáig
sem. Az elmúlt három évben
szorosabbá vált a főváros és
a kerületek együttműködése, tavasszal pedig Orbán
Viktorral közösen aláírtuk
a Budapest 21 szerződést.
Ez a szerződés 27 fővárosi
nagyprojektet foglal magába, így nem csak ábrándokkal, hanem kész tervekkel
készül Budapest a jövőbeni
fejlesztésekre” – fogalmazott
Tarlós István. A főpolgármester hangsúlyozta: a mostani beruházás a kényelmi
és a környezetvédelmi szempontokon kívül műszakilag
is előrelépés. Nem terheli
szennyeződés a talajt, a talajvizeket, ezáltal a Duna
vize is tisztább lesz, és ezzel
Budapest egész lakossága
csak nyerhet. Hozzátette:
az elmúlt három évben két
szennyvíztisztító telepet is
átadtak Budapesten, mindkettő európai színvonalat
képvisel, és a főváros tulajdonába kerültek a Fővárosi
Vízművek is. „A hiányzó
szennyvízhálózat kiépítése
nem csak családok ezreinek
2013. október 4.

biztosít kényelmesebb mindennapokat, hanem hozzájárul a környezet megóvásához
is” – mondta Ughy Attila.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere hangsúlyozta, hogy a kerületben
egy éven belül megvalósuló
beruházás elsősorban nem

a pénzről szól, hanem egy
olyan sikeres küzdelemről,
aminek eredményeképpen
alapvetően megváltozik a
városrész, komfortosabb, zöldebb, szerethetőbb lesz. Az
óriásberuházás kivitelezési
munkálatai a XVIII. kerületben kezdődnek meg, ahol

összesen kilencven kilométer szennyvízcsatornát fektetnek le, és amelyhez közel
9500 család csatlakozhat.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre mellett további tizenöt
kerületben zajlanak majd a
csatornafektetési munkálatok a következő két évben.
A 16 budapesti kerületet
átfogó fejlesztés összköltsége
34,1 milliárd forint, amelyhez az Európai Unió a Környezet és Energia Operatív
Program keretében 27,6 milliárd forint támogatást nyújt.
Riz Levente a Hírhozónak
elmondta,
Rákosmentén
92 százalékos a csatornázottság, így most a maradék
8 százaléknyi terület van
hátra. Kerületünkben ös�szesen 15 km hosszúságban
készül el a csatornahálózat,
valamint egy szennyvízátemelő épül a Sáránd utcánál. A beruházás három városrészt érint: Rákoskertet,
Rákoshegyet és Rákoscsabát.
A kivitelező ígérete szerint
a munkák októberben kezdődnek el Rákoskerten és
Rákoshegyen. Rákoscsaba
keleti részén olyan nagyságrendű fejlesztés valósul meg,
amit ebben az évben, még a
tél beállta előtt nem lehetne
befejezni, így ott csak 2014
tavaszán kezdődhet meg a
munka, őszi befejezési határidővel. A fővárosi önkormányzat a csatornázás után
csak a nyomsávos helyreállítást vállalta, ilyenkor azonban gyakran olyan műszaki
problémák
jelentkeznek,
amelyeket utólag folyamatosan kezelni kell. Az önkormányzat szándéka, hogy bitumenpermetes útjavítással
hozza rendbe a csatornázott
utakat, erre azonban külön
forrást kell biztosítani a költségvetésben.
Kili Tamás
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Harmadszorra is Te Szedd!
Mindenki megtapasztalta
már élete során, mennyivel
könnyebb szemetelni, mint
a széthajigált dolgokat a
megfelelő helyre elvinni.
De az is nyilvánvaló, hogy
egyre több embert zavar, ha
a környezetében lévő utcákat, parkokat, erdőszéleket
elönti a szemét. Három évvel ezelőtt Magyarországon
is létre jött a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétszedési mozgalom, amelyhez Rákosmente
is csatlakozott.
Szeptember 14-én harmadik alkalommal nyílt
lehetőség, hogy kerületünk
legszemetesebb utcáit, parkjait, erdőszéleit közösen
megtisztítsuk az illegálisan
elhagyott szemétkupacoktól. A megbeszélt időpontban, szombat reggel leszakadt az ég Rákosmente
felett. A rákoskeresztúri
találkozási ponton, a Színes
Házak mögötti zöld területen Petrőczy Dániel (Fidesz)
és Nótin Tamás (Jobbik)
önkormányzati képviselők
azonban mit sem törődtek a
szemétszedéshez nem éppen
ideális időjárással, segítőikkel egymás után töltötték
meg a zsákokat, hisz eldobált szemétből volt bőven.
Nótin Tamástól megtudtam, először vett részt a
TeSzedd! akcióban, mert a

12

tavalyi országos szemétgyűjtés idején katona sírokat
gondoztak. A közelmúltban
viszont társaival megtisztították a Szentkereszt teret.
Petrőczy Dániel már rutinos
szemétszedő, évek óta részt
vesz az önkéntesek csapatában, és azt vallja, aki már
egyszer részt vett valamilyen
szemétgyűjtési
akcióban,
sokkal jobban odafigyel és
ügyel környezete tisztaságára.
A zuhogó esőben az
önkéntesek között dolgozott Simon Szilvia is,
aki három hete költözött
Rákosmentére.
Elmondta, szükségét érezte, hogy
csatlakozzon a kerületben
szervezett TeSzedd! programhoz, hisz mint a magyarországi Jane Godall Intézet
tagja, ő is évek óta a szebb,
egészségesebb jövő érde-

kében munkálkodik. Megtudtam, intézetük három
fő irányvonalat tűzött ki
célul, a csimpánzok, csimpánzmenhelyek és hazai állatmenhelyek támogatását,
Afrika-programok támogatását, kisebb afrikai projektek koordinálását és a hazai
környezeti nevelés terjesztését. – Attól eltekintve, hogy
esik az eső, ez egy olyan alkalom, egy olyan nap, amikor az emberek közösen
tehetnek valamit az élhetőbb, tisztább környezetük
érdekében – hangsúlyozta a
fiatal környezetvédő.
Rózsahegyi Péter, Rákosliget önkormányzati képviselője a Cinkotai út – Liget
sor sarkánál kesztyűkkel,
zsákokkal felfegyverkezve
várta az önkéntes szemétszedőket, akik ezúttal sem
okoztak csalódást. A sze-

metelők által igen kedvelt,
Forrásláp mellett levő részen indult el a kis számú,
de annál lelkesebb csapat.
A szemétszedési akcióban
részt vevő szülők, a rossz
idő ellenére sem hagyták
otthon gyermekeiket. Kardos Bálint és Kardos Olivér
a Gregor József Általános
Iskola 5. osztályos tanulói,
kishúguk, az ötéves Fedra,
valamint Tankovics Zsófia
Nóra, a Diadal úti iskola
szintén ötödikes diákja a
délelőtt folyamán egy életre
megtanulta, hogy nem szabad szemetelni. Rab Edit,
a Közösségi Pszichiátriai
Ellátás vezetője is részt vett
családjával a szemétszedésben. A hét közepén, amikor még sütött a nap, úgy
tervezte, a közösségükhöz
tartozó, pszichiátriai betegséggel küzdők egy csoportját
is elhozza a közös munkára.
– Nem ez lett volna az első
ilyen akciónk. Évekkel ezelőtt a Rákos-patak melletti
utat tisztítottuk meg együtt,
ahol mindenki nagyon élvezte, hogy közösen tehet
valami hasznosat. Most sajnos az időjárás közbeszólt,
de úgy hallottam Rózsahegyi Pétertől, hamarosan
szemétszedési pótnapot fog
szervezni, amire feltétlenül
eljövünk – mondta Rab
Edit.  Szakács Zsuzsa 
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Ipari kamerát a szelektív szigetekhez?
Kerületszerte igen nagy
gondot okoz az illegális szemétlerakás, amely immár
nem csupán a külterületeken, hanem a lakóövezetekben is megjelent, csúfítva a
városképet. A háznál történő szelektív hulladékgyűjtés
beindulásának következményeként a közterületi szelektívgyűjtő szigeteket a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. folyamatosan elbontja.
A jóérzésű emberek szemét
bántja a hulladékgyűjtők
helyén felhalmozott nagy
mennyiségű szemét, sitt.
Jóllehet a közterületi szemét
eltakarítása fővárosi feladat,
helyi képviselőink az elmúlt
időszakban nem kevés pénzt
és fáradságot fordítottak a
rend fenntartása érdekében.
A minap egy nevét nem
vállaló telefonáló kereste
meg a Hírhozó szerkesztőségét azzal az ötlettel, hogy
az illegális szemétlerakás
leghatékonyabb ellenszere
2013. október 4.

ipari kamerák felszerelése,
például Rákoskerten is a
Rákoskerti Művelődési Ház
parkolójában. Az érintett
terület önkormányzati képviselője, Hatvani Zoltán
megkeresésünkre a Hírhozónak elmondta: volt ott ipari
kamera, csak valakinek nem
tetszett és 2012 márciusában egyszerűen felgyújtotta.
2009-ben képviselői keretéből szereltette fel a kamerát
a Rákoskert sugárút – Erzsébet körút sarkán, és az
ott zajló eseményeket valós
időben az interneten is nyomon lehetett követni három éven át. Több sajtóorgánumban is meghirdették,
hogy minél többen nézzék a
kamera adását, és ha illegális szemétlerakást tapasztalnak, készítsenek fényképet
az esetről, és jelentsék be a
kerületi rendőrségen, vagy
értesítsék Hatvani Zoltánt.
Amíg a kamera működött,
és a szelektív edényeket el

nem szállították, addig általában rend volt a környéken, három év alatt csupán
egyetlen egy lakossági bejelentés érkezett, ami több
mint elgondolkodtató, de
talán a miértre is van magyarázat. Történt ugyanis, hogy képviselő úr 2011
decemberében azzal bízta
meg a Delta Polgárőrséget,
hogy két hónapon át – napi
20 órában – őrizzék a területet. Ez idő alatt a művelődési ház parkolójában 73
illegális szemétlerakó próbálkozott
megszabadulni
nemszeretem portékájától,
és mint kiderült, közülük
71 rákoskerti(!) lakos volt.
Rákoskerten már két évvel ezelőtt beindult a házi
szelektívgyűjtés – mondta
Hatvani Zoltán, azonban
a kezdeményezés érdektelenségbe fulladt, és ezen a
nyáron meg is szűnt, mivel
a Rákoskerten élő kétezer
családból csak 150 élt az

ingyenes szolgáltatás lehetőségével, így a vállalkozó
számára a munka nem volt
gazdaságos. Emellett az ipari kamera, a területet bevilágító külön közvilágítási
lámpatest
felszereltetése,
virágok ültetése, a szelektív
edények köré borításgátló
kalodák elkészíttetése több
százezer forintos közpénz
felhasználásával
valósult
meg. Történt mindez annak
ellenére, hogy a hulladékgazdálkodás, -szállítás nem
képviselői feladat. Összegezve Hatvani Zoltán sajnálattal állapította meg, hogy a
befektetett pénz és energia
– legalábbis egyelőre – nem
hozta meg a gyümölcsét.
Végül azonban bizakodva
megjegyezte: ha mindenhol
megvalósul a háznál történő
szelektív hulladékgyűjtés,
akkor talán normalizálódik
a helyzet és megszűnik ez az
össztársadalmi probléma.
Kili Tamás
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Felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 4/2008. (I. 23.) rendeletének 59. §-a alapján
pályázatot ír ki az alábbi, az Önkormányzat fenntartásában működő iskolák
épületeiben büféként üzemeltethető helyiségek bérbeadására.
Hrsz
137242

125393/45

127281

Cím
Kossuth Lajos Általános Iskola
1171 Budapest XVII. kerület,
Erzsébet körút 56.

Alapterület
6 + 6 m²

Kőrösi Cs. S. Általános Iskola és Gimnázium 15 m²
1173 Budapest XVII. kerület,
Akácvirág u. 49.
Szabadság Sugárúti Általános Iskola
1171 Budapest XVII. kerület,
Szabadság sugárút 49.

A
pá-

8 m²

A pályázati dokumentáció átvehető a Vagyonkezelői Irodán (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 324. szoba) 2013. október 1. és 2013.
október 14. között ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–17.00, szerda:
8.00–16.00, péntek: 8.00–11.00).
A pályázati dokumentáció ára: 15.000,- Ft + áfa.
A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A pályázati
dokumentáció térítési díjért vehető át a térítési díj befizetését igazoló bizonylat
bemutatása ellenében. A térítési díjat az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11784009-15517007 számú bankszámlaszámára történő
átutalással lehet befizetni. Az Önkormányzat célja, hogy minél több pályázó
számára lehetőséget biztosítson az iskolai büfék üzemeltetésére, ezért egy
pályázó maximum kettő iskolában található büfé üzemeltetésére adhat be
pályázati ajánlatot.
Az iskolai büféként üzemeltethető helyiségek jellemzőit a pályázati dokumentáció tartalmazza.
A helyiség megtekintését az adott helyiségre vonatkozó pályázati dokumentációt megvásárlóknak biztosítja a Vagyonkezelői Iroda. A helyiség megtekintésével kapcsolatos kérelmet legkésőbb 2013. október 14. napjáig kell
bejelenteni a pályázati kiírásban megadottak szerint.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. október 15. 10.00 óra

lyázat lebonyolítását az Önkormányzat megbízásából a Polgármesteri
Hivatal Vagyonkezelői Irodája (címe: 1173 Budapest, Pesti út 165. III.
emelet 324. szoba, telefon: 06-1/253-33-78; fax: 253-34-88; e-mail:
varro.jozsef@rakosmente.hu) látja el.

Érdeklődni és a pályázattal kapcsolatos további információt beszerezni az
igazgatási szünet ideje alatt a megadott telefonszámokon, azt követően a
fenti címen, a 06-1/253-3378 telefonszámon, valamint a varro.jozsef@
rakosmente.hu elektronikus levélcímen lehet.

Az eljárásban való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

Budapest, 2013. szeptember 26.
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Becsöngettek Rákosmentén
Szeptember első hetében a
kerületi iskolák igazgatóit
kérdeztük, miként indult el
iskolájukban az új tanév.
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium,
Hicz János igazgató: Augusztus 28-án iskolánk kiváló tanárát, Agócs Ágnest „Bonis
Bona” díjjal tüntették ki
kiemelkedő tehetséggondozó teljesítményéért. Fontos
év ez az oktatásban, hiszen
életbe lépett a köznevelési
törvény, és az 1., 5. és 9. évfolyamon már az új kerettantervek alapján kezdik meg,
illetve folytatják a tanulmányaikat a diákok. Megváltoztak a kötelező óraszámok, új
tantárgyak is lesznek, ilyen
például elsőben és ötödikben
az erkölcstan, illetve a hittan.
Újdonság, hogy az általános
iskolások többsége ezentúl
délután négy óráig fognak
az iskolában tartózkodni.
Továbbra is van napközi és
tanulószoba. A tanulók szabadon választhatnak, hogy
szakkörök, sportkörök, és a
fejlődésük érdekében javasolt felzárkóztató, vagy tehetséggondozó foglalkozásokon
vesznek majd részt.
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvi
Iskola, Sarkadi Nagy Adrien
igazgató: 930 diák kezdte meg
az új tanévet. Hat párhuzamos
osztályban indult el a képzés
az első évfolyamon. A szükséges pedagógus-létszámot két
üres álláshely betöltésével és
belső helyettesítéssel sikerült
megoldanunk. A törvényi
előírásoknak
megfelelően
szervezzük a pedagógusok kötött munkaidejét. Arra törekszünk, lehetőleg minél több
tanulónak tudjuk biztosítani
a fejlesztő tevékenységet, illetve a tehetséggondozást.
2013. október 4.

A hit- és erkölcstanoktatás
zökkenőmentes, az érintett
egyházak nagyon nyitottan
és együttműködően végzik
a feladatot. A mindennapos
testnevelés a szűkös teremkapacitás miatt nálunk is problémát jelent.
Czimra Gyula Általános
Iskola, Kulin Ferenc igazgató: Szeptemberben 764 diák
kezdte meg a tanévet, ez a
tavalyi évhez képest 50 fővel
több. Az idén öt első osztály
indult. Iskolánkban van művészeti osztály, és a Grund
FC legifjabb labdarúgói is
nálunk tanulnak. Az 1., 2., 5.
és 6. évfolyam mindennapos
testnevelése az alsó tagozatosoknál okoz némi nehézséget,
illetve az iskola étkezőjének a
befogadóképessége (514 fő).
Komoly szervezést igényel,
hogy a diákok zökkenőmentesen tudjanak ebédelni.
Diadal Úti Általános Iskola, Raffay Gábor mb. igazgató: Képviselői támogatással
bővítettük a vívásoktatáshoz
szükséges elektronikus pástokat, felszereléseket. Horváth Tamás alpolgármester
és Piláth Károly képviselők
segítségével a közeljövőben
interaktív táblák beszerzésére
kerül sor. A télen felfagyott
bejárati kövezetet az önkormányzat új burkolattal újította fel.
Gregor József Általános
Iskola, Bella Tibor igazgató:

Jövő tavasszal lesz iskolánk
110 éves, aminek méltó megünneplésére készülünk. Egy
osztállyal több elsős kezdett el
tanulni az idén, mint tavaly.
Részt vettünk két sikeres pályázaton, így hetedikeseink
Erdélybe fognak ellátogatni.
Az önkormányzat nyáron
tornaszobát alakított ki iskolánkban, így megoldódik a 2.,
6. osztályos tanulók mindennapos testnevelése is.
Kossuth Lajos Általános Iskola, Georgita Imre igazgató:
Szeptember 2-án 604 gyermek kezdte meg a tanévet,
ebből 104 elsős, így az eddigi
három helyett négy osztály
indult a legfiatalabbaknak. A
megemelkedett létszám miatt
az eddig tornaszobaként működő helyiséget át kellett tanteremmé alakítanunk. Fohsz
Tivadar és Hatvani Zoltán
képviselőknek köszönhetően
a nyáron megújult a napközis
udvar, elkészült a támfal és a
hátsó lépcső burkolata.
Szabadság Sugárúti Általános Iskola, Jurecz Emil igazgató: 376 tanulóval, két, harmincfős első osztállyal indult
meg az idei tanév. Szeptembertől már iskolánk minden
osztályában interaktív táblán
tanulhatnak a diákok, köszönhető a szülői alapítványnak, a helyi képviselők, Dunai Mónika és Virág Mihály
támogatásának, valamint az
iskola sikeres pályázatainak.

Zrínyi Miklós Általános
Iskola, Petrőczy Tibor igazgató: Szeptember 2-án 560
diák kezdte meg tanulmányait, négy első osztály indult, ez
egyel többet jelent a tavalyinál. Az idén is kiemelten kezeljük a környezeti nevelést,
mint Budapest egyik ÖKO
iskolája. Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően tavasszal megkezdődik
az iskolánk teljes gépészeti
felújítása.
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános
Iskola, Erdészné Nagy Éva
igazgató: Ünnepélyes istentisztelettel kezdődött a tanév
a rákoskeresztúri evangélikus
iskolában. Ötvenhat első osztályos kisdiák, két osztályban
kezdte meg a tanulást iskolánkban.
Pál Apostol Általános
Iskola és Gimnázium, Horváthné Vincze Judit igazgató:
Nálunk is több tanuló kezdte
meg a tanévet, mint ahogy
Rákosmente szinte minden
iskolájában. Az általános iskolában és a gimnáziumban
is két első osztályunk indult.
A délután négy óráig tartó
kötelező foglalkozást úgy a diákok, mint szüleik tudomásul
vették, de nagyon fontosnak
tartom, hogy a családok tudják, hogy gyermekeik nagyon
hasznosan, értelmesen fogják
eltölteni a délutánt az iskolában. Mindig lesz matematika- és magyartanár a foglalkozásokon, így alkalom lesz
felzárkózásra, de akár a tehetséges gyerekek gondozására is
jut majd idő.
Rákoscsabai Jókai Mór
Református Általános Iskola, Ágotai Ferenc igazgató:
Az osztályfőnöki órákon a
gyermekek megkaptak minden szükséges információt
és anyagot a zökkenőmentes
évkezdéshez. Elindulnak a
szakkörök, ismét lesz szolfézs
előképző.

Szakács Zsuzsa 
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Családi nap a Hófehérkében
Az
Akadémia-Újtelepen
lévő Hófehérke Óvodában
tizedik alkalommal rendeztek családi napot szeptember 14-én. Koszorúsné Tóth
Katalin óvodavezető igazi
lokálpatrióta
szemlélettel
képvisel és valósít meg minden olyan rendezvényt, ami
az óvodai közösség együttlétéről és elismeréséről szól. Így
volt ez most is, hiába ömlött
az eső, senkinek nem vette
kedvét. Az apukák vállalták,
hogy az eső áztatta udvaron
kialakítják a közös főzéshez
szükséges tűzhelyeket, és miután a fakanalat kézbe vették
– hogy időben elkészüljön a
paprikáskrumpli –, már csak
azon múlt az ebéd minősége,
hogy az anyukák által előkészített alapanyagot jó sorrendbe tegyék a bográcsba.

A gyerekek önfeledten
játszottak a szépen feldíszített termekben, és amikor a
felnőttek nem figyeltek, még
ebéd előtt sikerült nekik ellenőrizni, hogy jól sikerültek-e az otthonról hozott sütemények.
Volt hófehérkés fiatalokból – Nyitrai Adrienn,

Gyöngyösi Ádám, Ábrahám Mátyás – álló Őrült
szomszédok nevű zenekar
nyitotta meg a családi napot, majd Dunai Mónika, a
Rákosmente Erőforrás Bizottság elnöke köszöntötte
a jelenlévőket. Beszédében
hangsúlyozta, ahhoz, hogy
egy kisgyermek harmoniku-

san fejlődjön, nagy szerepe
van az óvodapedagógusok és
a családok közötti jó kapcsolatnak, ami ebben az óvodában ezen a napon is tetten
érhető.
Szép hagyomány, hogy az
óvoda vezetősége Köszönetdíjat adományoz annak a
szülőnek, aki kiemelkedően
sokat tett az óvodáért. Mecseki Hargita szobrászművész
alkotását ezúttal Horváth
Edit, kétgyermekes anyuka
vehette át Koszorúsné Tóth
Katalintól. A jubileumi családi napon egy Meglepetésdíj is gazdára talált – szintén
Mecseki Hargita munkája
– Malakuczi Gáborné Judit
óvodapedagógus személyében, akinek lelkiismeretes,
odaadó pedagógusi tevékenységét Sóskuti Zoltán református lelkész köszönte
meg a közösség nevében.
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Élelmiszer-adomány
gyermekeknek
Az Erősemberek Bajnokok
Ligája verseny rákosmenti
rendezőinek jóvoltából zöldséget, gyümölcsöt kapott az
Aprófalva óvoda szeptember
13-án. A friss, vitamindús
ajándékot Riz Levente polgármester, Nagy Ákos súlyemelő, erősember versenyző, valamint Acsay Lajos, a
Vitaricum kft. ügyvezetője
adta át az óvoda vezetőinek
és a gyerekeknek.
Riz Levente elmondta:
nemrégiben, a világ erős
embereinek
rákosmenti
megmérettetésén az egyik
versenyszámban sütőtökemelés volt a feladat. A rendezvény végeztével dönteni
kellett a 600 kg édes csemege további sorsáról. Nem
volt nehéz a választás – tette hozzá a polgármester, a
rengeteg sütőtök, valamint
18

Fáklyás felvonulással emlékeztek Kossuthra

A Kossuth Lajos nevét viselő rákoskerti általános iskola diákjai szüleikkel, tanáraikkal minden év szeptember
19-én hagyományos fáklyás
felvonulással emlékeznek
meg névadójuknak, a magyar szabadságharc szellemi
vezérének születésnapjáról.
Kossuth Lajos kétszáztizenegy éve született Monokon,
azt tartják róla, Szent István
mellett ő a legismertebb magyar történelmi személyiség.
Az Erzsébet körúton lévő
intézmény kerítése mellett
apró mécsesek lángjai je-

lezték már messziről péntek
este, hogy különleges eseményre várják az iskola közösségét. Hét óra előtt megtelt az udvar fáklyát tartó
diákokkal, akik szüleikkel,
testvéreikkel érkeztek iskolájukba ezen a szokatlan időpontban, hogy névadójuk
születésnapját fáklyás felvonulással ünnepeljék meg.
Ahogy közeledett az indulás
időpontja, az aulában felállított asztalokról is elfogyott
a hegyekben feltálalt lila
hagymás zsíros kenyér. Már
csak egy láda sárgarépa ár-

válkodott a fal mallatt, hogy
a nyolc lóval és egy nyolc
hónapos kiscsikóval érkező
péceli hagyományőrző huszárok lovait kellőképpen
meg tudják vendégelni a felvonulás után.
Hét órakor, a XVII. kerületi Rendőrkapitányság
által biztosított autós felvezetéssel indultak el a fáklyás felvonulás résztvevői a
Nyomdász utcán, a Zrínyi
utca irányába, hogy a Platán
soron lévő emlékműnél egy
főhajtással
emlékezzenek
meg iskolájuk névadójáról.

A Kossuth-napi esti rendezvényt alsós diákoknak és
hozzátartózóiknak szervezik,
mondta el az egyik pedagógus, aki örömmel számolt be
arról, hogy ennek ellenére
mindig nagyon örülnek,
amikor feltűnnek a várakozók között felsős, vagy
éppen már végzett diákok,
mert minden ilyen alkalom
azt jelzi, hogy jó közösség
jött létre iskolájukban. A
hagyományápoló
rendezvényen részt vett Hatvani
Zoltán önkormányzati képviselő. Szakács Zsuzsa 

a kft. további felajánlása:
paprika, paradicsom, vöröshagyma, sárgadinnye a kerületi óvodákba, bölcsődékbe,
anyaotthonokba kerül, ezzel
is segítve a gyermekek és
édesanyák egészségesebb,
változatosabb étrendjét.
Kili Tamás
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