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Áldott Karácsonyt
és boldogabb Új Évet

kíván Rákosmente
minden kedves polgárának

a XVII. kerületi
MIÉP nevében

Hatolkay Gyula és Dr. Fenke Ferenc

Rákosmentén tartotta közgyűlését a VEKE
Riz Levente polgármester invi-

tálására november 11-én a XVII. 
kerületben, a Családi és Társa-
dalmi Rendezvények Házában 
tartotta idei második, tisztújító 
közgyűlését a Városi és Elővárosi 
Közlekedésért Egyesület (VEKE). 
A közgyűlést a polgármester kö-
szöntötte, említve, hogy egy in-
ternetes fórumon évek óta szim-
patizánsként követi nyomon a 
VEKE működését, de a „szere-
lem plátói maradt”, ismerve a 
szigorú szűrőket (pártpolitikai 
semlegesség), nem lépett be az 
egyesületbe. Beszédében ösz-
szegezte Rákosmente közleke-
dési problémáit, majd szólt a vá-
rosvezetés közlekedésfejlesztési 
elképzeléseiről. 

Az alapproblémát az okozza, 
hogy a XVII. az egyetlen olyan 
kerület, ahová nem vezet kötött-
pályás tömegközlekedési eszköz. 
A bajok a hetvenes, illetve nyolc-
vanas években kezdtek megmu-
tatkozni, amikor a kerület és az 
agglomeráció népessége radi-
kálisan megnőtt. Közúton csak a 
szűk keresztmetszetű Keresztúri 
és a Jászberényi úton lehet be-
jutni Budapest központjába. A 
kerületen belüli közlekedést ne-
hezíti a nyolc (!) szintbeli vasúti 
kereszteződés, ami az elővárosi 
vasúti menetrend bevezetése óta 
még tovább lassítja a forgalmat. 
A kilencvenes évektől a forgalom 
napi rendszerességgel bedu-
gul, a tömegközlekedési hálózat 
korszerűtlenné vált és egy olyan 
akut probléma alakult ki, amely 
talán egyedülálló Budapesten. 

Ebből a helyzetből kereste di-
cséretes módon a kiutat az előző 

ciklus városvezetése is, amikor 
felvette a kapcsolatot a VEKE-vel, 
és egy tanulmányt készíttetett az 
egyesülettel a kerület közlekedési 
fejlesztéséről, ami 2006 szeptem-
berére készült el. Az új vezetés 
társadalmi vitát kezdeményezett 
a tanulmányról, melynek összeg-
zése után az önkormányzat meg-
határozta a rövid és a középtávú 
feladatokat. Rövid távú feladat-
nak jelölték ki egyes buszjáratok 
sűrítését, amiben több eredmény 
is született. A legnagyobb ered-
mény a 46-os busz beindítása 
volt, amely három (XV-XVI-XVII.) 
kerületet köt össze. A következő 
lépés az a buszfolyosó, amelyet 
a városközpont és az Örs vezér 
tere között építenek meg. A fővá-
ros tervei szerint jövő ősszel indul 
a beruházás, melynek befejezése 
2009 decemberére várható. 

Az elővárosi vasúttal kapcso-
latban örömmel nyugtázta Riz 
Levente, hogy minden érintett 
fél (a BKSZ, a BKV, a fővárosi és 
a XVII. kerületi önkormányzat, a 

MÁV és a VEKE egyaránt támo-
gatja ezt az elképzelést. Minden 
kerületi vasúti megállóhelyet 
P+R parkolóval, kerékpártáro-
lóval és lehetőség szerint busz-
fordulóval szeretnének ellátni. A 
BKV vállalta, hogy buszjáratokat 
közlekedtet az állomásokhoz, a 
MÁV-tól pedig azt várják, hogy 
javítsa az utastájékoztatás, vá-
rakozás feltételeit. Két vasúti 
megállóhely létesítését is kérik, 
szeretnék, ha újból megnyitnák 
a rákoskeresztúri megállóhelyet, 
valamint egy újat létesítenének a 
Helikopter lakópark, Madárdomb 
és Akadémia-Újtelep találkozásá-
nál. Középtávú célok közt a 2-es 
metró és a gödöllõi HÉV össze-
kötésével egy rákosmenti leága-
zás megvalósítását említette Ezt 
a tervet – melyről részletes tanul-
mányt kértek a VEKE-től – Ko-
vács Péter XVI. kerületi és Verbai 
Lajos X. kerületi polgármester is 
támogatja. A polgármester kese-
rűen jegyezte meg,  hogy napja-
inkban a politika a szakma fölé 
kerekedett Budapesten, ezért 
a gazdaságtalan, közlekedési 
szakemberek által indokolatlan 
presztízsberuházásnak tartott 
4-es metró építésének erőlteté-
se. Van élet a 4-es metrón kívül 
is, az arra fordítandó 500 milliárd 
forintból néhány milliárd már el-
képesztő változásokat hozhatna 
Rákosmentén. Vitézy Dávid – akit 
a közgyűlés később újraválasz-
tott munkacsoport-vezetőnek 
és szóvivőnek – megköszönte 
Riz Levente alapos előadását, s 
megköszönte a közgyűlés hely-
színének biztosítását, ami folyta-
tása annak a sikeres együttmű-
ködésnek, amit az egyesület és a 
XVII. kerület alakított ki az elmúlt 
években.        Dudás László

BERKY LILITŐL LENINIG. Berky Lili, V. I. Lenin, II. János Pál pápa, Gózon 
Gyula, Európé a föníciai királylány, a Kisjézus, Villon, Parrag Emil – vajon mi 
köti össze ezt a fura társaságot? A válasz nem mi, hanem ki: Babusa János 
szobrászművész, akinek alkotásaiból november 13-án nyílt kiállítás a Dózsa 
Művelõdési Ház Ballonyi Galériáján. A tárlat anyagát és az alkotót a barát, Sala-
mon György festőművész méltatta. A Talán lezárult egy korszak…(?) című kiállí-
táson mutatták be Berky Lili színésznő – akinek életútját Dunai Mónika kulturális 
tanácsnok ismertette – életnagyságú szobrát. Babusa János március óta nem 
faragott új szobrot, de ennek oka nem „alkotói válság”, hanem az, hogy pápa-
szobrát – mely jövőre lesz felállítva Rákoshegyen – másolta át egy 50 mázsás 
kőtömbbe. Fejben azért emlékműterveket gondol ki, s irodalmi ötletei is vannak a 
jövőre nézve, bár az első azért a kalapács és a véső marad… D. L.

VIII. Zöldnap
A Rákoskerti Művelődési Házban november 24-én tartották meg 

a VIII. Zöldnapot. Az egész napos környezet- és egészségvédelmi 
rendezvényt Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormány-
zati képviselő nyitotta meg. Ezután Karay Zsófia, a SZÉL Egyesület
elnöke beszélt a „Vándorkiállítás a fákért” című festmény- és fotótárlat 
születéséről, üzenetéről, a fák szerepéről életünkben. Az ünnepélyes 
megnyitót Agonács Gábor gitárjátéka és éneke, majd a Bartók Béla 
Zeneiskola és Művészeti Iskola növendékeinek zenéje és tánca tette 
emlékezetessé. A gyerekek ezt követően Olasz Etelka színművész, 
Kiss Gergely és Papp Gergely zsonglőrök előadásában a Manók kin-
cse című interaktív környezetvédő mesejátékban vehettek részt. Aki 
ügyesedni vágyott, próbálkozhatott zsonglőrködéssel a két hivatásos 
zsonglőr segítségével az udvaron. 

A Szivárvány teremben Urbán Lászlóné vezetésével kéz-
műveskedhettek: készíthettek tojástartóból angyalt, PET palack-
ból és cserépből madáretetőt, papírgurigából fenyőfát. Eközben a 
Délibáb teremben a felnőttek különféle előadásokat hallgathattak 
meg: Megújuló energiaforrások otthonainkban; Bababiznisz lebuk-
tatva, Az elektromos hulladékban található arany; Utólagos nyílás-
záró-szigetelés, Csírákkal a zöldebb jövőért. A Napsugárteremben 
a Magyar Géniusz díjat nyert Vivega (csökkentett nátrium tartalmú 
sókeverék)  gyártója és forgalmazója, Heródek Éva tartott előadást. 
A művelődési házban sikeres sorozattal szereplő Szabó Gyuri bácsi, 
a „bükki füvesember” az ízületi és mozgásszervi megbetegedések: 
reuma, köszvény, dagadt láb és fájós derék, valamint a méregte-
lenítés problémaköréről tartott felvilágosítást. “Kacskaringós Kata-
lin és András” a Kacskaringók Virtustársulat (az ez évi Vida-dombi 
Szentivánéji tűzgyújtás és tűzugrás „levezénylői”) a szép időben az 
udvarra hívta a rákoskerti képviselőket, gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt, hogy a téli ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokat és 
játékokat együtt keltsék életre. 

A szokásos vásáron kaphatók voltak bioételek, gyógynövények, 
méz, csírák, ehhez kapcsolódó eszközök, biofestékek, könyvek, fa-
játékok. A környezetbarát termékekből álló tombola tárgyakat Hatva-
ni Zoltán képviselő, Lipcseyné Horváth Ágnes igazgatónő és Velkei 
Éva, a Zöldnap szervezője húzták ki és adták át a szerencsés nyerte-
seknek. A – már lassan lenyugvó – napot a „Fényünnep” című tüzes 
zsonglőr mutatványokkal zárták. D. L.

Zászlót kapott Rákoskert
Nagy és örömteli megle-
petést okozott Fohsz Ti-
vadar alpolgármester és 
Hatvani Zoltán képviselő 
gesztusa, akik a Zöld-
nap keretében elsőként 
a Rákoskerti Művelődési 
Háznak nyújtották át – a 
képviselő-testület által alig 
néhány nappal korábban 
elfogadott – rákoskerti zászlót. Lipcseyné Horváth Ágnes igazgató-
nő után a további zászlókat a rákoskerti iskola, óvoda, vasútállomás 
és orvosi rendelő veheti majd át. Hatvani Zoltán elmondta, reméli, 
hogy hamarosan megismerik és megszeretik a rákoskerten élők a 
lobogót, s házaikra is szívesen kitűzik majd. (Fotó: Nikosz Ziszisz)
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