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kereszteződésénél jelzőlám-
pás csomópont kialakítását, 
a Rákos-patak menti és a 
Cinkotai úti kerékpárutak 
összekötését, ezzel megvaló-
sulhat a Belváros közvetlen 
elérése, ami hatalmas elő-
relépés a kerékpárosoknak. 
A NIF elfogadta azt az igé-
nyünket, hogy a Czeglédi 
Mihály – Péceli út sarkán 
is jelzőlámpás csomópon-
tot építsen.. Egy módosító 
indítvánnyal kikötöttük, 
hogy a beruházás megvaló-
sítása nem keletkeztethet 
fizetési kötelezettséget az 
önkormányzat számára, az 
anyagi fedezet biztosítása a 
NIF Zrt. kötelezettsége.” – 
tette hozzá a városvezető. 
Rózsahegyi Péter (Fidesz) 
rákosligeti képviselő szerint 
ezek a kapcsolt beruházások 
régi vágyakat teljesítenek a 
közlekedésfejlesztésben. Az 
előterjesztést egyhangúlag 
fogadták el.

Új integrált 
településfejlesztési 
stratégia készül
„Az előző ciklusban elő-
terjesztettünk egy integrált 
városfejlesztési stratégiát, 
amely 2008 és 2013 kö-
zött meghatározta a tele-
pülésfejlesztési feladatokat 
Rákosmentén. Ennek a leg-
fontosabb célkitűzéseit si-
került is megvalósítanunk.. 
Most a jogszabályok válto-
zásának megfelelően egy 
integrált településfejleszté-
si stratégiát kell elkészíte-
nünk. A helyzetelemzés el-
kezdődött, ez egy hosszabb 
távú kerületfejlesztési prog-
ram lesz, amelynek során ki 
kell jelölni a fejlesztési irá-
nyokat. A stratégia anyagi 
fedezetének biztosításához 
kell a testület döntése.” – 
foglalta össze Riz Levente. 
Az előterjesztést elfogadták 
(19 igen, 1 tartózkodás). 
Ezt követően egyhangú-
lag döntöttek Dr. Berezvay 

Krisztina és Dr. Móra Imo-
la közötti működtetési jog 
átvételhez történő hozzá-
járulásról. A polgármester 
megköszönte a nyugdíjba 
vonult Berezvay Krisztiná-
nak a több évtizedes gyer-
mekorvosi munkáját.

1956-os nemzetőr 
emlékmű
A Rákoskerti Polgári Kör és 
a Rákosmenti ’56-os Ala-
pítvány pályázatot írt ki az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc nemzetőreinek 
emléke előtt tisztelgő köz-
téri alkotás tervezésére. A 

pályázat kiírói az emlékmű-
vet közadakozásból és egyéb 
támogatásokból kívánják 
megvalósítani. A beérke-
zett pályaművek közül a 
Budapest Galéria szakértői 
bizottsága állásfoglalásában 
a 4. számú pályaművet tá-
mogatta, amelynek benyúj-
tója Simorka Sándor szob-
rászművész. Szelepcsényi 
Sándor, a Rákoskerti Pol-
gári Kör elnöke a polgár-
mesterhez írott levelében 
kérelmezte, hogy a szobor a 
Kucorgó téren legyen felál-
lítva.

Szelepcsényi elmondta, 
hogy 1956. október 31-én 
alakult meg hivatalosan 

a Nemzetőrség. Összesen 
1100 ilyen testület alakult 
húszezer taggal, amelyek-
nek fő feladata a rend-
fenntartás volt. „Tagjaik 
nem viseltek egyenruhát, a 
jelvényeik elkészültek, ám 
azokat már nem tudták ki-
osztani, igazolvánnyal ren-
delkeztek és nemzeti színű 
karszalaggal. Sokszor harc-
ba bocsátkoztak a bevonu-
ló szovjet csapatokkal. Bár 
több emléktábla is megem-
lékezik a nemzetőrök bátor 
honvédelméről, emlékmű 
máig nem készült róluk. Ezt 
ismerte fel a Rákosmenti 

’56-os Alapítvány és polgá-
ri körünk. Simorka Sándor 
szobra egy fiatal nemzetőrt 
ábrázol a jobb vállán egy 
dióverő puskával, bal ke-
zében pedig 1956 szimbó-
luma, egy lyukas zászló lát-
ható. A szobor 2,5 méteres 
lenne, amit fehér mészkő-
ből faragnának ki.” – fog-
lalta össze Szelepcsényi 
Sándor. Az emlékmű elhe-
lyezését egyhangúlag támo-
gatta a testület.

Döntöttek a Rákos-patak 
feletti híd kis- és középfe-
szültségű hálózatkiváltással 
összefüggő, az önkormányzat 
tulajdonában lévő közterü-
leti ingatlanon elhelyezen-

dő közcélú villamoshálózat 
nyomvonalát és biztonsági 
övezetét érintő megállapo-
dás megkötéséről (20 igen). 
Költségvetési döntések 
meghozataláról döntöttek 
alapítványok részére tett 
képviselői felajánlások és 
a panelpályázat forrásának 
előteremtése ügyében, va-
lamint a számítástechnikai 
eszközpark modernizálása 
céljából a Gregor iskolában, 
a kerületi óvodákban és a 
védőnői szolgálatban.

Panelpályázat 
újratöltve
Ruthner György (MSZP) 
nagyobb forrást javasolt a 
panelpályázatra. „Számos 
közös képviselő jelezte ne-
kem, hogy problémájuk 
adódott a panelpályázattal 
kapcsolatban. A vissza nem 
térítendő önkormányzati 
támogatást indokolt lenne 
25%-ról 50%-ra emelni, hi-
szen a pályázat kerete szűk. 
A pályázat kiírásának idő-
szaka sem volt szerencsés, 
az augusztus 18. határidő 
pedig nehezen betartha-
tó a nyaralások idején. A 
körzetes képviselők a saját 
területükön pedig pályázat 
nélkül is támogathatták 
volna a beruházásokat.” – 
mondta Ruthner. A pályá-
zat elbírálása a Vagyonbi-
zottság hatásköre, amely új 
pályázati forduló kiírásáról 
döntött amiatt, mert a tel-
jes pályázati összeget nem 
tudták megpályázni a tár-
sasházak. A probléma tehát 
nem az összeg nagyságával 
volt, hanem a felhasználá-
sának a hatékonyságával. 
Most újabb egy hónapot 
biztosítunk a pályázatok 
elkészítéséhez. Ha a pályá-
zatok olyan mennyiségben 
és minőségben készülnek 
majd el, hogy az meghaladja 
a felhasználható keretet, ak-
kor egy következő testületi 
döntéssel megemelhetjük 

annak összegét.” – hang-
zott a polgármester válasza. 
Ruthner szerint 50%-os 
támogatottság esetén biz-
tosan több pályázó lenne. 
„Több összeggel, nagyobb 
intenzitással és szélesebb 
körben lenne célszerű pá-
lyázatot kiírni.” – mondta. 
A városvezető szerint előbb 
érdemes megvárni az újon-
nan kiírt pályázat lebonyo-
lítását. Ruthner módosító 
indítványát nem támogat-
ták. Az eredeti előterjesztés 
határozati javaslatait (I., II., 
III. és IV.) egyhangúlag el-
fogadták.

Határoztak a Hivatal tu-
lajdonában álló Mercedes 
Sprinter 413 CDi típu-
sú kisbusz értékesítéséről, 
amelyet két éve adtak köl-
csön a Rákoscsabai Baptista 
Gyülekezetnek használatra, 
ők kezdeményezték a tu-
lajdonba vételt (20 igen). 
Egyhangú döntés született 
a Péceli út 106. szám alat-
ti földszinti, 150 m² alap-
területű helyiség ismételt 
bérbeadásáról a Magyar 
Vöröskereszt részére. Az 
önkormányzat korábban 
megkereste az MNV Zrt.-t 
az állami tulajdonú RTK 
sporttelep tulajdonjogának 
átadása ügyében. Az ingat-
lan a korábbi szántóföld 
helyett kivett sporttelep 
besorolásúvá vált. Egyhan-
gúan határoztak arról, hogy 
az ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adás esetén vál-
lalják, hogy az ingatlant a 
tulajdonszerzést követő 15 
évig elsődlegesen sportcé-
lokra használják.

Beszámolók 
- 2014. II. negyedév
Elfogadták a szociális célú 
gazdálkodási tartalékról szó-
ló (20 igen), a polgármester 
átruházott hatáskörben ho-
zott döntéseiről szóló (16 
igen, 4 tartózkodás), a lejárt 
határidejű határozatok vég-

rehajtásáról szóló (15 igen, 
5 tartózkodás), az általános 
célú gazdálkodási tartalék-
keret felhasználásáról szóló 
(16 igen, 4 tartózkodás), a 
választókerületi céltartalék 
polgármesteri hatáskörben 
történt felhasználásáról szó-
ló (15 igen, 5 tartózkodás), 
a Városfejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Bizottság 
(19 igen, 1 tartózkodás) 
és Rákosmenti Erőforrás 
Bizottság beszámolóit (19 
igen, 1 tartózkodás) a 2014 
II. negyedévében átruházott 
hatáskörben hozott dönté-
seiről.

Napirend után
Alpári DK-s stílus 
és tájékozatlanság 
a kampányban
Virág Mihály rákoscsabai 
képviselő a helyi DK-s, 
MSZP-s politikusok dur-
va, személyeskedő meg-
nyilvánulásait tette szóvá. 
A polgármester megkér-
dezte a szocialista képvi-
selőktől, mire gondoltak 
akkor, amikor ezt írták ki 
a Facebookra: „A jelenle-
gi önkormányzati vezetés 
olyan emberekkel tölti fel a 
képviselőhelyek többségét, 
akiket sakkban tud tartani 
vagy saját, vagy családtag-
jaik egzisztenciájával.” Riz 
Levente arra kérte Lukoczki 
Károlyt, nevezze meg, kikre 
gondolt, de vigyázzon, ne-
hogy a bíróságon végződjön 

az ügy. „Megjegyzése minő-
síthetetlen színvonalú volt, 
én szégyellném magam az 
ön helyében. Képviselő-
társaimnak saját, önálló 
egzisztemciájuk van, nem 
tőlem függenek. Túl sok 
jeges vödrös vizet öntöttek 
a fejükre az elmúlt napok-
ban? Miért nem vállalnak 
fel pozitív ügyeket inkább?” 
– hangzott a polgármester 
kérdése. Hrutka Zsolt frak-
cióvezető (MSZP) elmond-
ta, hogy az MSZP közle-
ményben elhatárolódott 
Kroutil Gyula (DK-kép-
viselőjelölt) alpári módon 

becsületsértő, felháborító 
facebookos bejegyzésétől, 
amelyben Wittner Máriát 
és a Fidesz szavazóit sértet-
te meg. „ Lukoczki szerint 
a 14 fideszes jelölt „bele 
van folyva” a közigazgatás-
ba, ha nem is helyi szinten. 
„Túlságosan elment ebbe az 
irányba ez a történet.” Ne-
veket azonban nem mon-
dott, csak annyit, hogy a 
XVII. kerületben is kiépült 
már az „illiberális rendszer”. 
„Szavai annyit jelentenek, 
hogy ön nem ért egyet a de-
mokráciával, a többség ha-
talmával, amely dönt arról, 
hogy kik töltsék be a veze-
tő pozíciókat országszerte. 
Megjegyzése szerencsétlen 
és sértő volt a képviselő-je-
löltjeinkkel szemben.” – re-
agált Riz Levente.

Fenke Ferenc (KDNP) 
frakcióvezető rámutatott, 
hogy Gy. Németh Erzsébet 
kerületi járóbeteg szakel-
látást illető megjegyzése 
a DK-s polgármesterjelölt 
mellbevágó tájékozatlan-
ságáról tanúskodott. „Gy. 
Németh nem tudja azt, 
hogy a szakrendelő 2012-ig 
a Fővárosi Önkormányzat 
fenntartásában működött? 
Ennek a testületnek ő is 
tagja volt 16 évig. Ez alatt 
az időszak alatt a szakren-
delő felújításáért egyetlen 
alkalommal sem szállt síkra. 
A politikus asszonnyal be-
vásárlóközpontokban szok-
tam csak találkozni évente 
egyszer, testületi üléseken 
viszont sosem. Valamiért 
most sincs itt.” – jegyezte 
meg Fenke doktor. Dunai 
Mónika (Fidesz) frakció-
vezető is visszautasította 
Lukoczki megjegyzését a 
képviselők legitimitását il-
letően. „Jelöltjeink mind-
egyike megfelel a szigorú 
összeférhetetlenségi előírá-
soknak.”

Egy öninterjú margójára
Szabó Tiborné (KDNP) 
a súlyos felhőszakadások 
idején a Facebookra feltett 
Helikopter lakóparkos ké-
pekről szólva elmondta, az 
internetet sok mindenre 
lehet használni, köztük saj-
nos felesleges pánikkeltésre 
is. (Nótin Tamás jobbikos 
képviselő írta júliusban a 
fb-oldalára: A katasztro-
fális helyzetben az önkor-
mányzat magukra hagyta az 
embereket.) A rákoshegyi 
képviselő asszony a maga 
és mások nevében is visz-
szautasította ezt a mon-
datot. „Senki nem hagyta 
magára a lakosokat. Alpol-
gármester úr, a Katasztró-
favédelem munkatársai, a 
Városüzemeltetési Csoport 
dolgozói és a tűzoltók segí-
tettek a bajba jutottakon, 

Szelepcsényi Sándor

Virág Mihály és Nagy Anikó
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Képviselői fogadóórák
Polgármester, országgyűlési KéPviselő
riz levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 253-
3398.

Jegyző
Dr. rúzsa ágnes jegyző: szeptember 22. Előzetes bejelentke-
zés: 1/253-3320; 253-3319. 

alpolgÁrmesterek
Fohsz tivadar – Fidesz –  szeptember 22. Bejelentkezni az 
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth tamás – Fidesz – 
szeptember 22. 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 szer-
dáján 18 órától 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 második 
hétfőjén a Polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 13.30-tól 
14.30-ig tartja.
Fohsz tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén 
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 17-
18-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 (mozgásá-
ban 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 18-
19-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 18-
19-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 hét-
főjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium-
ban 18-19 között.
rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első csütör-
tökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban, min-
den 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 csütörtö-
kén 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 
18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

több száz homokzsákot 
töltöttek meg, hajnalig a 
helyszínen dolgoztak. De 
hol volt ön ekkor? A hely-
színen biztosan nem, mert 
akkor lapátot nyomhattam 
volna a kezébe.” – tette 
hozzá. Nótin saját bevallá-
sa szerint egy pinceköltöz-
tetésben vett részt az egyik 
itteni házban. Tudom, 
hogy önök kint voltak, s ez 
dicséretes is. Véleménye-
met azért fogalmaztam meg 
a közösségi oldalon, mert 
a Helikopter csoportban 
rengeteg panasszal szembe-
sültem.. Semmi olyat nem 
mondtam, amit ne vál-
lalnék most is. A korrekt 
kampány elvárásával egyet-
értek, személyeskedésekbe 
és mocskolódásokba ezután 
sem megyek bele.” – reagált 
Nótin.

Vigyázó–Podmaniczky-
mauzóleum
Hrutka Zsolt arra emlé-
keztetett, hogy pár évvel 
ezelőtt még a mauzóleum 
teljes helyreállításáról gon-
dolkodtak, de ezt tettek saj-
nos nem követték. Végül az 
egykori épület alapjait meg-
tartva emléket állítanak 
annak a családnak, amely-
nek sorsa kerületünkkel, 
Budapesttel és a Magyar 
Tudományos Akadémiával 
is összefonódott. „Tegnap 
jártam ezen a területen, és 
eléggé elszomorított az al-
építmény állapota, amelyet 
megrágott az idő. Az em-
lékfal tele van graffitizve, 
eltűnt a két díszpad és a 
szemetes is. Ez teljesen mél-
tatlan a család emlékéhez és 
a kerülethez is. Azt kérem, 
hogy rövid időn belül állít-
suk vissza azt az állapotot, 
amely a feltárást követően 
megvolt.” – mondta. „Ez az 
a pillanat, amikor teljesen 
egyetértünk. A graffitiket 
rendszeresen letakarítjuk, 
de azok folyamatosan újra-

termelődnek. a padokat és 
a szemetest pedig ellopták.” 
– reflektált a polgármester.
Emlék utcai csatornázás 
– szocialista örökség
Lukoczki Károly egy 2013 
októberében az önkor-
mányzatnak írt levelet ol-
vasott fel, amelyben egy 
lakos az Emlék utcában tör-
ténő telekátalakításokról 
szólt. „Erre a levelünkre 
nem érkezett válasz, és azt 
sem tapasztaltuk, hogy az 
ügyben intézkedtek vol-
na. Ismételten kérjük a 
polgármester urat, hogy 
a telekalakításokat meg-

előzően kiépült közművek 
áthelyezéséről szívesked-
jen gondoskodni, mert így 
ingatlanainkat nem tudjuk 
rendeltetésszerűen használ-
ni, azok az Emlék utca felől 
nyitottak, védtelenek, az 
ott közlekedők telkeinket 
használják kitérőnek az út 
keskenysége miatt. Az utca 
kiszélesítése egyéb közmű-
vek kiépítéséhez is indokolt 
lenne.” – olvasta fel a leve-
let Lukoczki, és rákérdezett, 
hogy áll azóta a helyzet. „Az 
Emlék utcai lakosokkal az 
önkormányzat folyamato-
san kapcsolatban áll. Több 
alkalommal én és Horváth 
Tamás alpolgármester sze-
mélyesen egyeztettünk az 
itt élőkkel fogadóóráinkon. 
Ennek az utcának a problé-
mája is a szocialista örök-

séghez tartozik, ugyanis 
hajdan úgy vont belterület-
be korábbi szántóföldeket 
az akkor még szocialista ve-
zetésű önkormányzat , hogy 
a döntés előtt a tulajdonos 
haszonélvezőktől nem kér-
te meg a szükséges közterü-
leteket útnak, játszótérnek, 
intézménynek. Nem írta 
elő számukra, hogy az utat 
csinálják meg az önkor-
mányzat helyett, hiszen az 
az értéknövekedésből adó-
dóan kitermelhető lett vol-
na. Így a lehető legrosszabb 
megoldásba kényszerítették 
bele a későbbi városveze-

tést, ugyanis az utak kiala-
kítására csak a kisajátítás 
nyújthat megoldást. Az 
ügy azért húzódik, mert az 
önkormányzat a tulajdono-
sok egy részétől megkapta 
a területet, mások viszont 
nem hajlandók erre. Őket 
meg kellett győznünk, hogy 
nekik is érdekük a kiszabá-
lyozott út létesítése, hiszen 
addig nem kaphatnak köz-
művet.” – reflektált a pol-
gármester.

Özönvíz Rákoskerten is
Hatvani Zoltán (Fidesz) a 
tűzöltók felé intézett kriti-
kát: „Rákoskertet is elön-
tötte az elmúlt hónapokban 
az özönvíz. A búvárszivaty-
tyúmat kölcsönadtam egy 
lakónak, 3-4 olyan be-
jelentést kaptam, ahol a 

pincékben térdig ért a víz. 
A tűzoltóság viszont nagy 
csalódást okozott, amikor 
elhárították a segítség-
nyújtást arra hivatkozva, 
ha nincs közvetlen életve-
szély, nem ők hivatottak 
segíteni a szivattyúzásban. 
Kihez forduljanak ilyenkor 
a rákoskertiek?” – kérdezte 
Hatvani.

Újra lombzsák-osztás
Rózsahegyi Péter elmond-
ta, hogy Rákosmentén 
13 éve indult az ingyenes 
lombzsákosztás, az akkori 
ligeti képviselő, Dombóvári 
Csaba és környezetvédő tár-
saságuk szervezésében. „Cé-
lunk volt, hogy kevesebb 
legyen a légszennyező avar-
égetés, ingyen, közpénzből 
szabaduljanak meg a lakók 
a fölös zöldhulladéktól. 
2006-tól kiterjesztettük a 
programot az egész kerület-
re, manapság már hetven-
ezer zsákot osztanak szét a 
képviselők minden ősszel 
lombhullás előtt. Legjobb 
a komposztálás, de ha nem 
megoldható, javasoljuk az 
elszállítást zöldfuvarral. Az 
FKF ma már közel teljes 
lefedéssel dolgozik, utcáink 
90%-ába eljut a gyűjtőjá-
rat. Örökzöldeket továbbra 
sem szállítanak el, viszont 
a kommunális szemétbe 
helyezhetők apránként, 
mert a hulladékégetőben 
ez megfelelő fűtőanyag. A 
Fővárosi Környezetvédelmi 
Bizottság tagjaként sike-
rült elérnem, hogy az emb-
lémás, megrakott zsákok 
mellé kihelyezett gallyakat 
is elszállítsák. A Hírhozó 
aktuális számában jelennek 
majd meg a lombzsákosztás 
helyszínei és időpontjai 
körzetenként. Köszönjük a 
rákosmenti polgároknak, 
hogy nem égetik a zöldhul-
ladékot! Ez ugyanis 2011 
óta szabálysértő egész Buda-
pesten.”  Horváth Tibor 

Ruthner György, Hrutka Zsolt és Lukoczki Károly
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 1. oldalról

Riz Levente köszöntőjében 
elmondta, örömmel adja át a 
kerület első kutyajátszóterét. 
Régi kívánságuk teljesült 
az itt élő kutyabarátoknak, 
akik kedvenceiket – reggel 
hattól este tíz óráig – kul-
turált körülmények között, 
póráz és szájkosár nélkül, 
a dupla kapus rendszernek 
köszönhetően biztonságos 
helyen nevelhetik és enged-
hetik szabadon játszani.

A polgármester elmondta, 
családjában is mindig helye 
volt a négylábúaknak, jelen-
leg egy 3,5 hónapos, Köles 
névre hallgató magyar vizs-
la gazdája, aki sajnos nem 
tudott vele jönni az ünnep-
ségre, mert még hiányzik két 
oltása.

A kutyajátszótéren öt do-
bogós és három bújócskás ku-
tyajátékot telepítettek, vala-
mint két padot és ivókútat 
– úgy a kutyák, mint gazdáik 

részére. A tervezők természe-
tesen gondoltak a kutyapi-
szok tárolására is.

A 25 méter hosszú és 10 
méter széles kutyafuttatót 
kerítéssel és cserjékkel vet-
ték körbe. A területet zú-
zottkő ágyazatra helyezett 22 
milliméteres speciális műfű-
vel burkolták, amely sokáig 
megőrzi állagát és könnyen 
tisztán tartható. Ezt a fajta 
műfüvet használják Európa 
és Amerika számos város-
ában, ahol már igen elter-
jedtek az ehhez hasonló ku-
tyajátszóterek. A kerítésen 
kívülre az önkormányzat 
cserjéket és egyéb növénye-
ket ültetett, az esővíz elveze-
tésére és gyűjtésére egy m3-
es szikkasztót helyeztek el az 
ivókút közelében.

A hivatalos ceremónia be-
fejezéseként a Rákosmenti 
KKI tartott bemutatót, majd 
az ünnepségre kilátogató ku-
tyusok ismerkedtek a játszó-
térrel.   Szakács Zsuzsa 

elkészült a kutyajátszótér

Reka
Highlight
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HATVANI ZOLTÁN, 
9. SZÁMÚ 
VÁLASZTóKÖRZET

Szerintem a helyi képviselők 
kétféle beszámolót írhatnak 
az eredményeikről, a körzet-
ben megvalósult fejleszté-
sekről és az általuk odaítélt 
támogatásokról. Az egyik az, 
amibe azok tartoznak, ame-
lyeket minden képviselőnek 
kötelező támogatnia. Ezek az 
intézményfejlesztések, út- és 
járdaépítések, valamint a he-
lyi civil szervezetek támoga-
tása. A saját körzetében élő 
képviselőről – ilyen vagyok 
én is – el nem tudom képzel-
ni, hogy ne támogatná a saját 
választókerületében lévő is-
kolát, óvodát, idősek klubját, 
polgárőrséget, stb.

De számomra ennél sokkal 
izgalmasabbak azok a fejlesz-
tések, amik ettől egy kicsit 
eltérőek, egyediek. Ezek mu-
tatják meg igazán a képviselő 
elképzeléseit a lakóhelyéről, 
értékrendjét, világnézetét és 
talán őt magát is. Én ezekre a 
különleges, sokszor nem mil-
liókba kerülő helyi fejleszté-

sekre, eredményekre vagyok 
a legbüszkébb. Például: 

Nálunk épült a kerület 
első iskolai kerékpártárolója 
a Kossuth Iskolában. Város-
részünk alig múlt 80 éves, de 
saját zászlóval rendelkezik, 
ami az utakon több helyen is 
látható . A kerületben csak 
nekünk van egyelőre „vas-
útbuszunk”, ez a 197-es szá-
mú járat. A civilek Kerten a 
legaktívabbak, erre jó példa 
a Rákoskerti Polgári Kör, 
amelynek sok-sok elképzelé-
sét támogatom, pl.: „Legyen 
minden házon nemzeti lo-
bogó”, Rákoskert Napjának 
megrendezése és a Kerti Le-
vél című lokálpatrióta lap 
megjelentetése. Rákoskerten 
állítottunk Budapesten első-
ként Wass Albertnek szobrot 

és nálunk lesz az első Aradi 
Vértanúk tere is. Lakóhe-
lyünkön van a legtöbb vi-
rágsziget és virágpiramis a 
kerületben. Miénk a kerület 
legszebb, legápoltabb játszó-
tere (Vida-domb). Itt épült 
az első kötélpálya és street-
ballpálya Rákosmentén. 
Nálunk működik a legbarát-
ságosabb Idősek Klubja és a 
legszerethetőbb óvoda is a 
miénk. Kerten jelent meg 
először a forgalomlassítás új 
módszere a Szigetcsép utcá-
ban, amit most más utcákban 
is alkalmazni szeretnének. 
A helyi nagycsaládos gyere-
kek az összes kerti gyermek-
előadásra ingyenes belépőt 
igényelhetnek. Én ezekért az 
újdonságokért szeretek kép-
viselő lenni.

A 2010–2014-es önkormányzati ciklus hamarosan befejeződik. Lapunk megkérte Rákosmente tizennégy egyéni kör-
zetes önkormányzati képviselőjét, hogy rövid beszámolóban összegezze az elmúlt négy év alatt választókörzetében 
elvégzett munkáját. Ebben a lapszámunkban a 9–12. választókerület képviselőinek a beszámolóját olvashatják.

DuNAI MóNIKA, 
11. SZÁMÚ 
VÁLASZTóKÖRZET

Képviselői munkámban 
mindig is kiemelt szempont 
a közösségépítés: olyan kez-
deményezéseket támoga-
tok, amelyek munkahelyet 
teremtenek, amelyek a 
Rákoscsabán élő emberek 
mindennapjait könnyítik, 
lakóhelyükhöz való kötődé-
süket erősítik.

Rákoscsaba infrastruk-
turális fejlesztése és a köz-
lekedés javítása volt a leg-
nagyobb, egyben a legtöbb 
költségvetési forrást igénylő 
önkormányzati feladatunk 
az elmúlt négy évben.

Aszfaltozások, járdafelújí-
tások minden esztendőben 
az anyagiak függvényében 
történtek, a jövőben is ez 

lesz az egyik legfontosabb 
teendő.

A legjelentősebb fejlesztés 
a most elindított rákoscsabai 
szennyvízcsatornázás. Régi 
adóssága volt ez már a kerü-
letnek!

Rákoskeresztúr után Rá-
koscsaba központja is meg-
újul hamarosan, hiszen sike-
resen pályáztunk a Fővárosi 
Önkormányzatnál kerület-

részi alközpontok kialakítá-
sára. 

A közlekedésben jelentős 
előrelépés volt a közvetlen 
buszjáratok indítása az Örs 
vezér terére és Kőbánya-Kis-
pestre, valamint az alacsony-
padlós autóbuszok üzembe 
helyezése. Nemsokára indul 
a vasútra ráhordó rákoscsa-
bai körjárat is.

A közlekedésbiztonság 
érdekében új gyalogátkelő-
ket, lámpás csomópontokat 
hoztunk létre a Péceli és a 
Zrínyi úton. Elkezdődött az 
Ecsedvára tér megújítása a 
kettős kereszt állításával, a 
szánkózódomb kialakításá-
val.

Intézményeink korszerű-
sítését kiemelt feladatnak 
tartottuk, idén a Péceli úti 
orvosi rendelőt látjuk el lift-
tel.

Sikeres volt az évenkén-
ti ingyenes lombzsákosztás, 
valamint az „Ültess egy fát 
gyermekednek!” program, 
amelynek keretében az új-
szülöttek családjai az önkor-
mányzat által biztosított fát 
ültethették el gyermekük 
érkezésének örömére.

Képviselői keretemből 
minden erőmmel támogat-
tam a helyi óvodák, iskolák, 
civil szervezetek működését, 
mert velük közösen haté-
konyabban tudtam hoz-
zájárulni számos területen 
(környezetvédelem, szociális 
segítségnyújtás, kulturális 
élet, sport) ahhoz a célom-
hoz, hogy Rákoscsaba sze-
rethető, otthonos és élhető 
zöld kertvárossá váljon.

Ezúton is köszönöm min-
denkinek a képviselői mun-
kámhoz nyújtott segítségét!

HORVÁTH TAMÁS, 
12. SZÁMÚ 
VÁLASZTóKÖRZET

Az önkormányzat minden-
kori éves költségvetésében 
biztosított pénzügyi kere-
tekből mint a 12. egyéni 
választókörzet képviselője 
és alpolgármestere igyekez-
tem minél nagyobb összeget 
Rákoscsaba és Rákoscsaba-
Újtelep fejlesztésére, az itt 
működő intézmények, civil 
szervezetek, az itt megvaló-
suló rendezvények támoga-
tására fordítani.

Az elmúlt ciklusban a 
Gyurkovics Tibor Általános 
Iskola részére 1.100.000.- Ft-
os támogatást biztosítottam 
auditív eszközök, számító-
gépes programok, játékok, 
szakkönyvek beszerzésére, 
valamint rajzpályázat díjaira. 
Az általam biztosított összeg 
segítette a „Nálatok van-
nak-e állatok?” elnevezésű 
gyermek-rajzverseny meg-
rendezését a Diadal Úti Álta-
lános Iskolában. Több millió 

forinttal támogattam a fia-
talok sportolási lehetőségét: 
a Diadal-Demjén utcai ját-
szótér kosárlabdapályájának 
felújítását, illetve a Diadal 
úti Iskolában új vívópástok 
kiépítését. A Nefelejcs Böl-
csőde udvarára fából készült 
játszóeszközöket, míg a Ro-
bogó Óvodába mozgásfejlesz-
tő eszközöket szereztek be.

Támogattam az alábbi 
egyesületeket, klubokat: Rá-
koscsabai Polgári Kör, Berky 
Lili Nyugdíjas Klub, Rákos-
csaba-Újtelepi Kertbarát 
Klub, Rákosmenti Tenisz 
Klub, Rákosmenti Testedző 
Kör, Rákoscsaba-Újtelepért 
Egyesület. Utóbbi közremű-
ködésével helyezték át – ron-
gálás miatt – az Aranykút 
játszótérről a Dia-dal Úti 
Általános Iskolába Szalai 
László köztéri ivókútját, illet-
ve virágoztattuk fel a Diadal-
Demjén utcai játszóteret. 

Négy évvel ezelőtt a kör-
zetemhez került a Lajosház 
utca – Battonya utca – Péce-
li út – Rákoscsaba utca által 

határolt terület is. 2013-ban 
megépítésre, illetve felújítás-
ra került a Lajosház utca és a 
Dédes köz, jelenleg is mun-
kák folynak a Battonya és a 
Muránykő utcákban.

Hosszú egyeztetés és szer-
vezés eredményeként készült 
el a Péceli úton a Pöröly 
utcánál egy lámpás, míg a 
Rizskalász utcánál és a Szí-
nes utcánál egy-egy normál 
gyalogátkelő – mindhárom 
esetben buszmegállókhoz 
kapcsolódóan. Így ezen a 
három helyen könnyebbé 
és biztonságosabbá vált az 
úttesten történő átkelés. 

Ugyancsak gyalogátkelő lé-
tesült a Naplás úton a Diadal 
– Jászivány utca keresztező-
désénél. 25 db új lámpatest 
felszerelése a körzet közbiz-
tonságának javítását célozta. 
Járdafelújításra közel 6 000 
000.- Ft-ot biztosítottam a 
költségvetési keret kiegészí-
téseként, jelentősen javítva 
a gyalogos közlekedés mi-
nőségén. Különös hangsúlyt 
fektettem kerületrészünk 
szépítésére, így minden év-
ben gyönyörködhettek a 
kereszteződéseknél kiépített 
virágágyásokban.

Befejezés előtt áll a Naplás 
úti felnőtt házi orvosi rende-
lő áthelyezése a Diadal út 40. 
szám alá. Ezzel párhuzamosan 
rövidesen átépítjük, korsze-
rűsítjük, bővítjük a Naplás 
úti gyermekorvosi rendelőt.

Reményeim szerint a köz-
eljövőben Rákoscsaba köz-
pontját, a régi csabai piac 
és a Csaba vezér tér térsé-
gét sikerül megújítani, így 
valamennyiünknek tetsző 
közösségi teret kialakítva.

VIRÁg MIHÁLY, 
10. SZÁMÚ 
VÁLASZTóKÖRZET

Rákoscsabán több út kapott 
szilárd burkolatot. Eltűnt a 
csapadékvíz számos problé-
más helyről, átépítették a 
Csaba Vezér téri 900 mm-es 
átereszt, illetve a Tál pataki 
9000 m3-es tározót. A nyílt 
vízelvezető csatornák kar-
bantartása mellett kiemelt 
figyelemet fordítottam köz-
tereink, pihenőparkjaink, 
játszótereink állapotának 
megőrzésére.

Több mint 5.600 méter új 
út épült, 14 utca vonatkozá-
sában. 5.300 méter burko-
latot újítottunk fel: Tanár 
utca, Kőhúr utca, Tápióbics-
ke utca, Csabagyöngye utca, 
Orchidea utca.

Átépítésre került I. ütem-

ben a Tanár utca vízelvezető 
rendszere, majd II. ütemben 
Tanár utca –Kaszinó utca- 
Fűzkút utca Rákoscsaba utca 
nyomvonalon, zárt rendsze-
rű csatornában bevezetésre 
került a Rákos-patakba. 

Képviselői keretből támo-
gatott fejlesztések: Tanár 
utcai játszótér, javítás, fej-
lesztés.

Járdaépítések: Tanár utca, 
Szabadság sugárút.

Szabadság Sugárúti Ál-
talános Iskola támogatása: 
emléktábla, táboroztatás, 
karácsonyi ünnep, 2012 
perc az olimpiáért nagysi-
kerű rendezvény, tetőépítési 
program (Nyitány u. felőli 
szakasz), egyéb programok, 
rendezvények. Anna utcai 
tagintézményben kaputele-
fon, fűtéskorszerűsítés.

Piroska Óvoda: műfüves 

pálya, bútorépítés, udvar fel-
újítás, ünnepségek és moso-
gatógép vásárlása.

Az elmaradhatatlan és na-
gyon népszerű lombzsák ak-
ció támogatása.

Bitumenpermetes tech-
nológiával készített utak: 
Agyagos utca ( a Szabadság 
sgt - Nápoly utca között),  
Nyeremény utca ( a Nápoly 
– Kisvárda u. között ).

Zrínyi Miklós Általános 
Iskola: erdélyi utazás Szé-
kelyudvarhelyre a rovásíró 
versenyre, műfüves pálya 
zajfogó palánk beépítése, 
fiú- és lányöltöző vizesblokk 
felújítása, Rovásíró verseny 
és eszközvásárlás, oktató 
célú tanösvény, táborozta-
tás.

Rákosmente Kft. bevoná-
sával a Tanár utcai játszó-
téren kosárlabda palánk és 
pad, Derkovits tér (szükség-
szerinti) felújítása.

A körzetben, illetve an-
nak szoros közelségében 
lévő református, katolikus, 
baptista és görög katolikus 
egyházakat, legyen felújítá-
si, karbantartási, illetve csak 
rendezvényi célt szolgáló 
kérelmük örömmel támo-
gattam eddig, és támogatni 
kívánom a jövőben is.

ÖNkormÁNYzat ÖNkormÁNYzat

Képviselői mérleg


