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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt. 

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – Január 26. Kihelyezett fogadóóra
február 18-án 14-17 óráig a Csekovszky Mûvelõdési
Házban, március 30-án 14-17 óráig a Rákoskerti Mû-
velõdési Házban. Bejelentkezés: 253-3306, 253-3398.

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: február 2. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – február 16. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – február 2. Bejelentkezni az ügyfélszolgá-
lati irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Lázár Attila – Fidesz közbiztonsági és
sporttanácsnok – a hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-
iroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula – Fidesz, mû-
szaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os
telefonszámon lehet.
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Folytatás az 1. oldalról >

A fejlesztések jócskán
túlmutatnak kerületünk
határán, a környezõ
agglomeráció és a pesti
kerületek számára is új
lehetõségeket rejtenek.
Riz Levente bevezetõjé-
ben megemlítette, hogy
a gazdasági válság és a
kormányzati megszorí-
tások, az állami norma-
tívák drasztikus csök-
kentése új kihívás elé ál-
lítja az önkormányzato-
kat. Véleménye szerint
a krízis negatív hatásait
úgy lehet csökkenteni,
ha a rendelkezésre álló
eszközökkel a helyi
gazdaságot igyekszünk

élénkíteni. Ezt legin-
kább beruházásokkal
lehet, amelyek munka-
helyet teremtenek,
munkát adnak a helyi
vállalkozóknak és mun-
kavállalóknak, növelik
az adóbevételét az ön-
kormányzatnak. A pol-
gármester megjegyezte,
hogy az elõzõ ciklusok
tapasztalatai nem vol-
tak szívderítõk: jelentõs
magánfejlesztésként
jobbára csak lakópar-
kok épültek, amelyeket
semmilyen közcélú be-
ruházás nem kísért. A
szabályozási tervek el-
fogadásakor a korábbi
városvezetés nem írta
elõ a nagyobb forgalom,

az oktatási, a szociális és
ellátórendszerre nehe-
zülõ többletigény kom-
penzálását. A gyorsan
növekvõ lakosság-
számhoz nem rendel-
tek közösségi tereket és
intézményeket. A lakó-
parkok mellé nem
épült bölcsõde, óvoda,
orvosi rendelõ, játszó-
tér és közpark. Új elve-
zetõ utak sem épültek,
te lepülésrendezés i
szerzõdés egyetlen al-
kalommal sem készült.
Példaként a pol-
gármester a Helikop-
ter-lakóparkot, a Szá-
razhegyi és a Pesti úti
lakóparkot említette.
„Ez a gyakorlat nem
tartható” - hangsúlyoz-
ta Riz Levente. 

A 2006 októbere óta
dolgozó kerületvezetés
a magánfejlesztéseknek
új irányt adott. „Gazda-
ságélénkítõ beruházá-
sokra van szükség a ke-
rületi munkavállalók
bevonásával, amely a

kerület adóbevételét is
növelik - ez csökkent-
heti az állami megszorí-
tások drasztikus hatá-
sait. Minden beruházás
tartalmazzon közcélú
vállalást, amelyet a fej-
lesztõ köteles megvaló-
sítani.” Az alapelveket
gyakorlatba ültették: a
leendõ magánberuhá-
zásokat mindenhol
közcélú beruházások
kísérik, amelyek összér-
téke közel 4 milliárd fo-
rint. A településrende-
zési szerzõdéseket a
képviselõ-testület 2008.
december 17-én hagyta
jóvá, január 5-én került
sor az aláírásukra.

Nagyobb 
önkormányzati 
beruházások

A  SPORTCSARNOK A Pesti
úton lévõ volt Hunga-
rocamion focipálya he-
lyén valósul meg a
sportcsarnok. Ezzel egy
kétezer fõ befogadására
alkalmas csarnokkal
bõvül Rákosmente,
amely nagyszabású
sportrendezvények,
koncertek és konferen-
ciák, kiállítások helyszí-
ne lehet. A sportcsar-
nok megépítése része
egy komplex szabad-
idõ- és rekreációs zóna
kialakításának. Az ön-
kormányzat a követke-
zõ években Rákos-pa-

Ilyennek álmodták meg az élményfürdõtA Kucorgó téri üzletközpont látványterve

Új fõtér épülhet Keresztúr központjában

Modern kertváros épül Rákosmentén
Nagyszabású fejlesztések a XVII. kerületben: több mint 100 milliárd forint mozdul meg
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó
1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvo-
dában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi Ház.

Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP
Péceli út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.

Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testüle-
ti iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-
elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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tak partjáig szabadtéri
sportpályákat (foci, te-
nisz, futó) hoz létre, a
szomszédos Népkertet
pedig felújítja: zenepa-
vilon, kávéház és ját-
szótér épülhet a terüle-
tén. A Rákos-patak
partján kerékpárutat és
gyalogos sétányt alakí-
tanak ki. 

ÚJ FÕTÉR A városveze-
tés európai uniós pályá-
zati finanszírozással kí-
vánja megújítani Rá-
koskeresztúr városköz-
pontját. A „Térnyerõ -
Újítsuk meg együtt Ke-
resztúr köztereit" nevû
program már befoga-
dott pályázat, jelenleg a
bírálata zajlik. A kétmil-
liárd forintos beruházás
keretében az Elágazás-
nál lévõ buszvégállo-
más felszámolásra ke-
rülõ területén Rákos-
mente fõterét kívánják
létrehozni, amely nem-
csak a városkép szem-
pontjából lesz meghatá-
rozó, hanem identitás-
erõsítõ funkciókkal is
bír majd. A fõtér alatt
egy 120 férõhelyes
mélygarázs épül. A
Szent Kereszt-templom
környezetét zöldterüle-
ti rendezéssel és a pavi-
lonok elbontásával kí-
vánják a helyhez méltó-
vá tenni. A Polgármes-
teri Hivatal épületét
akadálymentesítik, lift
épül, és megtörténik
energetikai korszerûsí-
tése is. A hivatali ga-
rázsként funkcionáló
épület helyét egy négy-
szintes épület váltja fel,
amelynek földszintjén
cukrászda és internet
kávézó létesül. 

A nagyobb fejleszté-
sek mellett minden vá-
rosrészben folytatnak
az útépítési, útfelújítási
beruházások, a járda-
építõ program, a zöld-
felületi munkák.

Magánberuházások
AZ  ÚJ  ÉLMÉNYFÜRDÕ Ke-
resztúron, az Újlak ut-
cai uszoda mellett épül
meg az új élményfürdõ,
a kivitelezési munkála-
tok tavasszal elindul-
nak. 2010 tavaszára el-
készülhet az élmény-
fürdõ, amely egész év-
ben várja a sportolni és
feltöltõdni vágyókat. A
beruházás keretében
w e l l n e s s - l é t e s í t -
mények, gyermekme-
dencék és vízilabda-
mérkõzés rendezésére
is alkalmas 33 méteres
medence, valamint étte-
rem épül. A kerületi la-
kosok 20 százalékos
kedvezménnyel vehe-
tik igénybe a szolgálta-
tásokat. 

SZÕLÕHEGY Magánberu-
házás keretében zsúfolt
lakópark helyett mo-
dern kertvárosi negyed
jön létre a rákosligeti

Szõlõhegyen. A koráb-
bi önkormányzat által
jóváhagyott rendezési
tervet, amely 1600 la-
kás építésére is lehetõ-
séget adott, újratár-
gyalta a jelenlegi vá-
rosvezetés a tulajdonos
BOH Hungary Zrt.-vel,
amelynek során a la-
kásszámot ezerre sike-
rült csökkenteni. Új
elemként megvalósul
egy irodapark szállo-
dával. A Szõlõhegy
kétharmada zöldterü-
let marad, itt egy golf-
centrum épül. A beru-
házás összértéke 300
millió euró. A beruhá-
zónak az önkormány-

zat elõírta, hogy 600
millió forint értékben
építse meg a Keresztúri
út és a Cinkotai út ösz-
szekötését, építsen egy
bölcsõdét, óvodát, or-
vosi rendelõt, közpar-
kot, játszóteret, ültes-
sen 1500 fát.

PESTI PARK A Kucorgó
tér elõtti Pesti Park te-
rületén négyszáz lakás
épül, valamint hozzá
számos közcélú fejlesz-
tés: óvoda, két játszó-
tér, közpark és 600 mil-
liós beruházásként egy
elkerülõ fõút, amely az
Összekötõ út meghosz-
szabbítása (a Pesti utat
köti össze a Ferihegyi

úttal). Az önkormány-
zat csak ezzel a feltéte-
lekkel járult hozzá eh-
hez a fejlesztéshez. A
beruházó Elephant
Holding (a Rákos Me-
zeje Zrt. új tulajdonosa)
ezek mellett vállalta,
hogy bõvíti ipari park-
ját a Bökényföldi úton,
és megépít egy bevá-
sárlóközpontot a
Határhalom út mentén.

KUCORGÓ  TÉREN A
Kucorgó téren három-
milliárd forint értékben
egy kereskedelmi üzlet-
központ (Interspar)
épül további kis üzle-
tekkel. A beruházó az
önkormányzat kérésére
vállalta, hogy közleke-
désfejlesztésként két új
csomópontot épít a
helyszínen, az itteni or-
vosi rendelõt kibõvíti, a
kihelyezett okmányiro-
da is itt kap végleges
helyet. A közelben lévõ
Százszorszép óvodát a
beruházó csoport- és
tornaszobával bõvíti. 

A három beruházás-
hoz kapcsolódó telepü-
lésrendezési szerzõdé-
seket 2009. január 5-én
írták alá a résztvevõ fe-
lek: a BOH Hungary
Zrt., az Elephant Hol-
ding (Rákos Mezeje
Zrt.), a Max Corner Kft.,
valamint Rákosmente
Önkormányzata nevé-
ben Riz Levente polgár-
mester. A beruházó cé-
gek képviselõi egyhan-
gúan üdvözölték a tele-
pülésrendezési szerzõ-
déseket, mert ezek segí-
tik a munkájukat, és ga-
rantálják a korrekt, sza-
bályozott kapcsolatot
az önkormányzattal. 

Végvári Gábor, az Elephant Holding mûszaki igazgatója és Riz Levente  

Baranyai Vince a Max Corner Kft. képviseletében szólt 
a Kucorgó téri fejlesztésekrõl 
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A magyar kultúra napja Kerten 
Kiállítás-megnyitó, ünnepi koncert és Bujtor István a Rákoskerti Mûvelõdési Házban

KILI TAMÁS

E mlékezetes prog-
rammal készült a

Rákoskert Mûvelõdési
Ház a magyar kultúra
napja megünneplésére.
Január 11-én került sor
Károlyi Ernõ rákoskerti
festõmûvész „Az én
Rákoskertem” címû ki-
állításának megnyitójá-
ra, amelyen dr. Piláth
Károly önkormányzati
képviselõ, az Oktatási
és Kulturális Bizottság
elnöke mondott ünnepi
köszöntõt. A tárlatot
Salamon György festõ-
mûvész nyitotta meg,
közremûködött Nagy
Sándor Endre klarinét-
mûvész és Sztankovics
Béla gitármûvész.

Dr. Piláth Károly kö-
szöntõjében hangsú-
lyozta, hogy a magyar
kultúra napja nem
pirosbetûs ünnep, még-
is hosszú évek óta fel-
hívja a figyelmet azokra
a tárgyi és szellemi érté-
kekre, amelyeket mél-
tán érezhetünk a ma-
gunkénak, ezért óriási
feladatunk, hogy ezt a
hatalmas értéket át-
mentsük az utókornak.

Salamon György a
kiállító mûvész mélta-
tásában kiemelte, hogy
Károlyi Ernõ piktúrája
eleven, zajos, õszinte és
vidám, érdekes szimbi-
ózisban él a mesterrel,

aki egy visszafogott,
halk szavú úriember. A
festõ legnagyobb eré-
nye a képekbõl áradó
sugárzó hõ, ez a gyó-
gyító, bágyasztó, de fo-
lyamatos felszólítás az
élet folytatására. Káro-
lyi Ernõ világlátott em-
ber, képein megjelenik
Párizs, London, Velen-
ce, a hazai tájak közül
pedig a Balaton és
Rákoskert. Megfestette
a platánsort is, ahol ér-
zékelhetõ a fasor mo-
numentalitása, a mély-
be, a vasúthoz vezetõ
út eleganciája. A fény
uralja a képet, igazítja
rendbe a fákat és tereli
az ember tekintetét az
alkotás középpontja fe-
lé, a színek emlékezete-
sek és emblematikusak.
Vászonra vitte a Vida-
dombot és a rákoske-

resztúri Országzászlót
is, ez utóbbi õszies,
melankólikus színvilá-
ga remekül illik a témá-
hoz. Károlyi Ernõ felfe-
dezi magának Rákos-
kertet, ezt a látszólag
motívumhiányos kert-
várost, amelynek egyik
kapuja a Kucorgó, neve
ráillik az egész telepü-
lésre. „Igen itt kucor-
gunk mi rákoskerti fes-

tõk, iparmûvészek, ze-
nélõk és verselõk, szob-
rászok, autószerelõk és
asztalosok, és jobb
idõkre várunk. Itt ku-
corgunk félálomban,
kulturális hibernáltság-
ban, és közben Károlyi
Ernõ megfesti helyet-
tem Rákoskertet. Jó lesz
igyekezni” – mondta
Salamon György. A ki-
állítás-megnyitó után a

Pál család adott ünnepi
hangversenyt, közre-
mûködött Pál István
Szalonna, a Magyar Ál-
lami Népi Együttes ze-
nekarvezetõje, Pál La-
jos, Pál Lajosné Jancsó
Katalin, Pál Eszter,
Karacs Gyula és Doór
Róbert. A család zenei
mûsorában megszólal-
tak a Kárpát-medence
népzenei gyöngysze-
mei, protestáns nép-
énekek Maróthi György
feldolgozásában, vala-
mint egy Bartók-össze-
állítás is.

Az ünnepi program-
sorozat január 18-án
folytatódott Bujtor Ist-
ván Balázs Béla-díjas
színmûvész és Bujtor
Balázs hegedûmûvész
„Ki gépen száll fölébe,
annak térkép e táj” cí-
mû verses, zenés elõ-
adóestjével. A mûsor
az 1848–49-es szabad-
ságharctól a II. világhá-
borúig terjedõ szakaszt
öleli fel a magyar köl-
tõk versei, a korhoz, il-
letve a hangulathoz illõ
zenemûvek és eredeti
dokumentum-felvéte-
lek segítségével. Az est
folyamán felhangzott
Petõfi Sándor, Arany Já-
nos, Vörösmarty Mihály,
Ady Endre, Babits Mi-
hály, Radnóti Miklós, Jó-
zsef Attila és Csanádi Im-
re egy-egy kiváló költe-
ménye.

HORVÁTH TIBOR

A KLB három jelen-
téktelennek tûnõ

betûje csalóka. Három
név: Kaltenecker Zsolt –
Lukács Péter – Borlai Ger-
gõ, akik együtt történel-
met írnak a magyar
kortárs zene világában.

Kaltenecker–Borlai:

virtuozitás felsõfokon.
Lukács Peta: szférikus
lebegés, felhõk gomoly-
gása, érzelmek vihara,
Pink Floyd- és Depeche
Mode-akkordok.

A kortárs jazz leg-
jobbjai közé sorolhatjuk
õket világviszonylat-
ban is. A Vigyázóban
adott koncertjük örök

élmény marad azok-
nak, akik ezen az estén
ellátogattak a Jazz-
presszóba, az ország
egyik legnívósabb jazz-
klubjába.

Százhúsz boldog em-
ber távozott január 11-
én késõ este a mûvház-
ból katarzissal telítõdve,
szótlanul.

A zene a tudatalattin-
kat keresi és leli meg,
ahol feloldja a hétköz-
napok görcsös, sokszor
kisszerû félelmeit, és
éteri szférákba repít. Ez
akkor történhet meg a
befogadóval, ha a zene
és a mûvészek valódiak.
Három világhírû mû-
vészt láthattunk és hall-

hattunk, akik, ha meg-
szólalnak hétköznapi
emberek, ha a hang-
szerük szólal meg a ke-
zük alatt, akkor varázs-
lók. Igaz, nem fõznek
egymásnak, nem men-
nek az õserdõbe sem, s
így nem ír róluk a bul-
vársajtó. Õk „csak” mû-
vészek.

Az év koncertje a Jazzpresszóban: KLB
Károlyi Ernõ: Balaton

A Pál család adott ünnepi koncertet




