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Környezetkímélő járműveket közlekedtet a vonalon a BKV

Shuttle-busz járat indult
Rákoskerten
Fél óra alatt vonattal a Belvárosba lehet érni
Augusztus 23-án elindult a
rákoskerti vasútállomásról a 197-es
shuttle-busz járat. Az ünnepi eseményen megjelent Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán önkormányzati
képviselő és Vitézy Dávid, a Városi
és Elővárosi Közlekedési Egyesület szóvivője. A vonattal utazókat
a vasúthoz és délután onnan viszszaszállító körjárat az első buszvonal, amely a vonat menetrendjéhez
igazodik. Hétköznaponként a kora

A busz menetrendje a vonatcsatlakozást biztosítja: A reggel 4.45ös, Keleti pályaudvar felé közlekedő vonatot már el lehet érni az első
busszal, a belvárosi irányú csatlakozási lehetőség egészen a 12.45ös vonatig lesz lehetséges. A busz
hétköznap a reggeli csúcsidőben 20
percenként, egyébként félórás követési idővel közlekedik. Délutántól
az este negyed tíz körüli üzemzárásig a Keletiből félóránként közlekedő vonatok érkezéséhez

séget. Hatvani Zoltán elmondta, a
későbbiekben -- a tervek szerint -- a
járat Rákoskerten a Zsigmond utcáig közlekedik majd, ott fordul rá a
Pesti útra.
Vitézy Dávid, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szóvivője hangsúlyozta, a MÁV és a
BKV ilyen típusú operatív együttműködésére még eddig nem volt
példa a hazai közlekedésszervezésben. Kiemelte továbbá azt is, hogy
a rákoskerti példa több kerületben

A 197-es útvonala
reggeli óráktól este negyed tízig
közlekedik. Az új járattal jelentősen
csökken az utazási idő Rákoskert és
a Belváros között.
Az eseményen Riz Levente
polgármester hangsúlyozta, idén
nyáron készült el a Rákosmente
Önkormányzata és a Parking Kft.
beruházásában, uniós társfinanszírozással a rákoskerti P+R parkoló, a
biciklitároló, illetve a buszforduló.
Ezután nyílt lehetőség a korábban
ígért buszjárat elindítására.
A XVII. kerület és a BKV megállapodása alapján a járat az alábbi
útvonalon fogja Rákoskertet körbejárni: Rákoskert vasútállomás vá.
- Kísérő utca - Rákoskert sugárút
- Sáránd utca - Pesti út - Kucorgó
tér - Zrínyi utca - Rákoskert sugárút - Kísérő utca - Rákoskert vasútállomás vá. Megállók: Rákoskert
vasútállomás vá. (új BKV-megálló), Rákoskert sugárút, Erzsébet
körút, Sáránd utca, Pesti út, Nyomdász utca, Nyomdok utca, Olcsva
utca, Kucorgó tér, Rózsaszál utca (a
162-es és 262-es buszok megállói),
Rákoskert sugárút (a Volánbusszal
közös megálló), Rákoskert vasútállomás vá. (új BKV-megálló).
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igazodik a busz. A rákoskerti végállomás kialakítása lehetővé teszi,
hogy a buszvezető lássa a vonattól
a buszhoz érkező utasokat, így biztosítva, hogy minden átszálló utas
elérhesse a buszt. A vonatok esetleges késéséről a BKV diszpécsere
értesíti a busz vezetőjét, 15 perces
késéséig a vonathoz alkalmazkodva biztosítja a csatlakozást a busz.
Negyed óránál nagyobb késés esetén egy plusz indulást iktatnak be
az elérés érdekében. A menetrend
tehát elsősorban a reggel munkába,
iskolába járók, illetve délután, este
hazatartók igényeit veszi figyelembe. Ugyancsak az önkormányzat
kérésének megfelelően sikerült elérni, hogy a BKV biztosítani fogja a
vonalon alacsonypadlós, környezetkímélő busz közlekedését.
Az IK-412-es típus károsanyag-kibocsátása lényegesen kisebb, mint a
régi Ikarus 260-as buszoké. A buszvezetők pihenőjét a Vasúti Közlekedéséért Alapítvány által gondozott
állomásépületben alakították ki. Az
alapítvány elnöke, Árvay Ferencné,
aki maga is örömmel üdvözölte az
új járatmegindulását, díjmentesen
bocsátotta rendelkezésre a helyi-

fölkeltette a városrészvezetők érdeklődését. A szomszédos XVIII.
kerületben például a Szemere telep
vonattal közlekedő lakosságát tervezik ilyen típusú shuttle-busszal a
vasútállomásra szállítani.
Ugyancsak augusztus 23-tól lép
érvénybe egy másik, a kerület által régen szorgalmazott változás:
csuklós buszok fognak közlekedni
a 276E járaton. Az elmúlt években
nagyon sok panasz érkezett a szóló buszok zsúfoltságára, különösen
a reggeli csúcsidőben. Riz Levente
fővárosi képviselő javaslatára
a fővárosi Városüzemeltetési Bizottság június 24-én úgy döntött,
hogy a BKV-nak augusztus 23-tól
csuklós buszokat kell közlekedtetnie a fontos autóbuszvonalon. A
vonalon részben már megjelennek a
Volvo buszok is. A reggel változatlanul 6 percenként közlekedő csuklós buszok a mainál jóval nagyobb
férőhelyet fognak biztosítani. A járat délelőtt 10, a délutáni csúcsban
7,5, illetve este 10 percenként fog
közlekedni. Este nyolc után, illetve
hétvégén szóló buszok járnak a vonalon, jelenlegi követési idejük nem
változik.
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Rákoskert sokat fejlődött az elmúlt négy évben – Mérlegen Fohsz Tivadar képviselői, alpolgármesteri munkája

Szőkéné: „Odafigyelnek arra, amit a lakók szeretnének”
Tekintélyes méretű az a teljesítmény-lista, amely tartalmazza:
mit tett Fohsz Tivadar rákoskerti
önkormányzati képviselőként, illetve alpolgármesterként a városrészért az elmúlt négy év során. A
teljességre törekedni éppen ezért
lehetetlen. A következőkben azon
listaelemeket vesszük számba,
amelyek révén Rákoskert lakói
a leginkább érezhették, jól dolgozik értük Fohsz Tivadar. „A
jelenlegi önkormányzati vezetés
időszakában érezhetően fejlődött
a kerületrész, de az egész kerület.
Odafigyelnek arra, amit a lakók
szeretnének” – foglalta össze a lényeget az egyik Tiszafüred utcai
lakos.
A legnagyobb horderejű munkálatokat Fohsz Tivadar körzetében is az útépítések, útfelújítások
teszik ki. Megépítették az utat a
Tiszafüred, a Fuvaros, a Gyolcsrét utcában, valamint elkészült a
szervizút a Pesti út mellett, és a
Hegyalatti és Vecsey Ferenc utcák
között. Az ott élők kérésére zsákutca lett a Strázsahegy utca, a Vecsey
Ferenc és Hegyalatti utca között,
sebességcsökkentő
küszöböket
építettek a Felsőbánya utcában. S
szintén a lakók kényelmét szolgálja a Hegyalatti utcát a Kucorgó téri
buszmegállókkal összekötő járda
megépítése.
Hatvani Zoltán képviselőtársával együtt Fohsz Tivadarnak
oroszlánrésze volt a Vida-domb
játszóterének,
kötélpályájának,
kosárlabda pályájának megvalósításában. Mindabban a közösségszervező munkában, amely révén
ma már a Vida egy valódi ékszerdoboz. Az ott élők féltik, óvják, sőt
karban is tartják. Az ötéves Balog
Ármin anyukája Rákoskerten nőtt
föl. Sokat mesélt gyerekkoráról a
kisfiának. A fiúcska a minap egy
játszótér padon üldögélve idézte
föl Rákoskert fejlődését. „Amikor
a mama még itt lakott a szüleinél, a
Vida csak egy kopasz domb volt.”
Ma sportpálya, játszótér kicsiknek, nagyobbaknak, kötélpálya,
streetballpálya áll rendelkezésre,
s mindez rendben, tisztán, ahogy
a nagykönyvben meg van írva. S
a Fuvaros utcában is csak földúton
lehetett a családi házukat megközelíteni, ma pedig aszfaltozott
úton.
S ha már a kicsinyeknél tartunk,
érdemes néhány szót szólni az
óvodai fejlesztésekről is, amelyekkel a Rezgő utcába járó gyerekek
szülei, vagy a Kossuth és Zrínyi
iskola diákjai szembesültek. Az elmúlt időszakban készült el a Százszorszép Óvoda homlokzatának
hőszigetelése, vakolása, színezése,
az előterek leburkolása, az udvar
egy részének gumitéglázása, a bejárati lépcső felújítása, az öltözők,
a mosdók, a folyosók burkolása.
Fohsz Tivadar nagyteljesítményű,
allergénmentesítő takarítógéppel
is ellátta az intézményt. De hozzájárult a képviselő a Kossuth iskola
nyelvi termeinek kialakításához, a
tantermi falburkolatok készítéséhez, a bejárati előtető, a kerékpártároló megépítéséhez is. Mindez
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azért is különösen fontos, mert ez
a környék azon szerencsés városrészek egyike, ahol folyamatosan
nő a gyermeklétszám.
Fohsz Tivadar alpolgármesterként is nagy hatással volt
Rákoskert, sőt egész Rákosmente
fejlődésére.
Tevékenységével
olyan, tízezreket érintő, hatalmas
területeket felügyel, mint a városrész fejlesztéspolitikája, az egész-

– egy vadonatúj épületbe költözött
a Péceli útra. A régi intézményt az
önkormányzat teljesen felújította, s
a létesítmény új gyermek-elhelyezési lehetőségként áll majd a kerületiek rendelkezésre. A másik óvoda pedig a Helikopter lakóparkban
nyílik, szintén napokon belül.
Az elmúlt négy év során több
orvosi rendelő felújítása is megtörtént.

az Újlak utcai iskolában folynak.
Nyílászárókat cserélnek, javítják
az épületek hőszigetelését, zajlik
a gépészeti felújítás is. A forrást
pályázat útján, önkormányzati önrésszel biztosítja a hivatal.
Érdemes említést tenni a szintén
az alpolgármester által kézben tartott kisebbségekkel való kapcsolat
minőségéről is. A városrész kisebbségi önkormányzatai számára

vény megszervezésének fedezetét
az önkormányzat pályázati úton
teremti elő.
S még egy a jó hírek közül:
Rákoskerten minden akadály elhárult a templomépítés elől. A
Rózsaszál utcai önkormányzati tulajdonban lévő terület addig lehet
az építtető Református Egyház birtokában, ameddig csak a templom
áll. Erről hamarosan megszületik

Riz Levente polgármester, Vitézy Dávid, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szóvivője, Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar képviselő,
alpolgármester a régen várt rákoskerti 197-es buszjárat minapi megindításán a vasútállomási végállomáson
ségügyi, a szociális terület, az oktatás, a kultúra vagy a sport.
Ha pedig fejlesztés, akkor érdemes az elsők között megemlíteni a kerület két új óvodáját és
két új bölcsődéjét. A Gyökér utcai
bölcsit tavaly, a Lázár deák utcait
most szeptemberben adják át. Erre
azért is nagy szükség van, mert az
áprilisban leváltott kormányzat háromról két évre csökkentette a gyes
időtartamát. Az új kabinet visszaállítja ugyan a régi rendszert, ennek ellenére nem minden anyuka
tud otthon maradni a kicsi három
éves koráig. A gyermekelhelyezéshez sok családnak van igénye bölcsődére. Figyelemre méltó, hogy
e fejlesztésekkel – és más jogszabályi változásokkal – markánsan
lecsökkent a bölcsődei várólista.
Rákosmentén sokkal kedvezőbb a
helyzet, mint a környező kerületekben. A mi ötvenünkkel szemben
a XVIII. kerületben például több,
mint háromszáz gyerek bölcsődei
elhelyezése megoldatlan.
Jól áll a kerület az óvodai helyek
bővülésével is. Szeptember folyamán két új óvoda készül el. Az
egyik Rákoscsabán, ami a korábbi református óvoda, a Betlehem
helyébe lép. A Betlehem Óvoda –
mint arról korábban beszámoltunk

Több alaklommal Fohsz Tivadar
alpolgármester egyéni képviselői keretéből eszközfejlesztéshez
nyújtott hozzájárulással támogatta
a városrész egészségügyét, a felnőtt háziorvosokat, gyermekorvosokat, fogorvosokat. Dr. Benedek Katalinnal, az önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának vezetőjével közösen szorgalmazták
a kerület új szakmai elismerésének alapítását, amely az Egészséges Rákosmentéért Díj elnevezést
kapta. A képviselő-testület éppen
augusztusi ülésén fogadta el a javaslatot. Ezzel az egészségügyben
dolgozók számára is lehetővé vált,
hogy a városrész kinyilvánítsa
nagyrabecsülését az iránt, akit közülük az adott évben a szakmai grémium a legméltóbbnak tart rá. Idén
először szeptemberben adják majd
át az Egészséges Rákosmentéért
Díjat.
Sokat tett Fohsz Tivadar az oktatási körülmények javításáért is
az elmúlt időszakban. Az ágazat
szakmai irányvonalának kiigazítása kormányzati feladat. Helyben
az oktatási körülmények javításával próbálnak meg segítséget
nyújtani a központi célok megvalósításához. A legnagyobb szabású
felújítási munkálatok a Diadal és

évente pályázat révén segíti a testület az érték- és hagyományőrzést,
a kulturális identitás erősítését. Az
önkormányzat és a kisebbségek
között jó az együttműködés. Ennek szemléletes példája a német
nemzetiség jelenléte az Újlak Utcai Általános Iskolában, ahol magas fokú német nyelvoktatás is
zajlik. Ennek a munkának része,
hogy a napokban kezdte meg munkáját a Csillagszem Óvodában is
a német nemzetiségi tagozat. Példaértékű a lengyel kisebbségekkel való együttműködés is. Mint
ahogy a XVII. kerületi Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége önmagában is elsőrangú.
Elnöke, Buskó András a közelmúltban kapott lengyel kitüntetést, a Magyar-Lengyel Baráti Kör
pedig érdemérmet. Rákosmente
testvértelepülési kapcsolatot ápol
Krosno járással. Hasonlóan jó a
kapcsolat Gyergyószentmiklóssal,
testvérvárosunkkal, illetve a Keresztúr Szövetségen keresztül
más hazai és határon túli településekkel, így Székelykeresztúrral
is. Fohsz Tivadar munkájának is
köszönhető, hogy a szövetség legutóbb úgy döntött, 2011-ben Rákoskeresztúr rendezheti meg ismét
a Keresztúr Találkozót. A rendez-

a megállapodás. A leltárkészítés
legfeljebb abbahagyni lehet, befejezni nem. Hiszen nem szóltunk
a Főtér-fejlesztésről, illetve a kerületi alközpontok tervezett megújításáról, mint a Kucorgó, vagy a
Csaba vezér tér. A Fogarasi Mihály
téri és a Gyolcsrét utcai játszótérfejlesztésről, s a művelődési házak
felügyelete során létrehozott megannyi értékről.
A Vigyázó Sándor Művelődési ház megújításáról, a Csabaház
kertjének kulturparkká alakításáról, a Rákoskerti Művelődési Ház
klimatizálásáról, homlokzatának
felújításáról. S arról a gyakorlatról
sem, hogy a nagycsaládosok gyerekei – Hatvani Zoltán és Fohsz
Tivadar felajánlása révén – ingyen
tekinthetik meg a Rákoskerti Művelődési Ház gyerekelőadásait.
Évente kétszer, Gyermeknapon és
a karácsonyi Mikulás esten pedig
minden városrészi gyerek ingyenesen léphet be a rendezvényre.
– A jelenlegi önkormányzati
vezetés időszakában érezhetően
fejlődött a kerületrész, de az egész
kerület. Odafigyelnek arra, amit a
lakók szeretnének.
Szeretünk itt lakni – foglalja öszsze véleményét a Tiszafüred utcában lakó Szőkéné Németh Noémi.
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VÉRADÁS

Régi idők szellemében
SÖR – VIRSLI
MINDEN
VÉRADÓNAK
Helyszínen vérnyomás
és vércukorszint mérés
Helyszín: Bp. XVII..
Kaszáló utca 47. az új
piac épületében
Kérjük, hozza magával
TAJ kártyáját és
személyi igazolványát.

Mérlegen a képviselő testület augusztusi ülése
Dr. Hrutka
Zsolt
önkormányzati
képviselő,
(MSZP),
álláspontja

ÉSZREVÉTEL
A képviselő-testület augusztusi
ülésén ismét napirendre került az
egykori csabai strand ügye.
Szinte napra pontosan két év
telt el azóta, hogy a képviselő testület 2008. augusztus 28án tárgyalta a volt rákoscsabai
strand megvásárlására irányuló
előterjesztést. Akkor a kerület
polgármestere, Riz Levente azt
mondta, hogy megbízott egy építész csoportot, akik ilyen típusú
beruházásokban is járatosak,
hogy készítsenek javaslatokat.
Majd hozzátette: „Szeretnénk
hamar megtalálni azt az ideális
megoldást, amivel ez a terület
fejleszthető, bízom benne, hogy
ez az anyag majd megmutatja ezt
az utat. Nem gondolom, hogy ez
probléma lenne.”
Mivel a testületi ülésen egyértelmű volt a kerületvezetés azon
szándéka, hogy az egykor szebb
napokat látott strand területén az
itt lakók sportolási, illetve aktív
kikapcsolódási igényeinek teret
adó létesítményt kíván létrehozni, a szocialista frakció is megszavazta a terület megvásárlását.
Mindezek után hidegzuhanyként ért bennünket, hogy az
egykori strand területét az önkormányzat határozatlan időre
haszonkölcsönbe kívánja adni a
Rákosmente Kft-nek. A szerződés értelmében a cég lehetőséget
kap arra, hogy kerületben keletkező zöldhulladékot ott tárolja
és feldolgozza, s ennek során ezt
a területet zöldhulladék beszállítására, válogatására, továbbá
a szociális célra kiosztandó tűzifa tárolására, illetve az ágak,
gallyak és egyéb nyesedékek
aprítékolására használja. A vita
során elhangzott arra a kérdésre,
hogy mi lett a sorsa a két évvel
ezelőtt elkezdett „építész csoporti munkának”, amitől a polgármester annyira várt, és mennyit

fizetett ezért az önkormányzat,
azt a választ kaptuk Riz Leventétől, hogy „néhány építész barátomat, ismerősömet megkértem,
hogy segítsen. Ezért semmilyen
szerződést, és egyetlen egy fillér, forint közpénzt nem fizetett
az önkormányzat, tehát ez pusztán egy teljesen baráti szívesség
volt.” Ez már önmagában is furcsa, hiszen a képviselő-testület
még meg sem hozta a döntését a
terület megvásárlásáról, amikor a
kerület vezetője már megbízta az
építész barátokat, hogy készítsék
el a „tanulmányt”. Ezek után két
év telt el úgy, hogy a képviselőtestület nem kapta meg a „szakértői tanulmányt” és a polgármester a hivatali kollégáival közösen
úgy gondolta, hogy a strandot és
a Rákoscsabán található „sülylyedő kastélyt” egy portfólióba
összevonva „egy jó árukapcsolást lehet kitalálni” és befektetési
lehetőségként meghirdetni.
Miközben a polgármester a
testületi ülésen elmondta, hogy
„rendkívül jó” döntésnek tarja a
strand megvásárlását, mert saját
bevallása szerint az egy „aranytartalék”, ami „évről évre többet
fog érni”, arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy ezt az értéknövekedést a 110 milliós vételár,
a 176 milliós becsérték, vagy
esetleg egy eddig ismeretlen öszszeghez képest kell értenünk?
A kerület pénzéből eddig 110
millió forintot költött az önkormányzat arra, hogy a lepusztult
és funkcióját vesztett strand újra
a kerület lakosságát szolgálja.
Rejtély, hogy a polgármester egy
ekkora értékű beruházás esetén
miért „barátokkal”, számon kérhető, szerződésben kikötött konkrét feladat-meghatározás nélkül
készíttetett tanulmányt? Továbbá
miért döntött úgy kollégáival,
hogy két, egymástól területileg
és funkcióját tekintve is különálló ingatlant közös portfólióba
összevonva hirdet meg, ezzel is
elriasztva az arra esetleg pályázni kívánó befektetőket?
Ezek után talán nem meglepő
Riz Leventének a vita során tett
őszinte beismerése: „az ember
kitűz célokat, de ez akkor valósulhat meg, ha van olyan befektető, aki ebben fantáziát lát. Két
év eltelt, egyelőre nem találtunk
befektetőt.”

Tehetséggondozás. A nyolc évfolyamos képzés iránt ér-

deklődő tanulók számára, a tehetséggondozó program keretén belül felkészítést tartunk: 2010. október 6-tól – 2011. január 19-ig. A tematika a központi felvételi anyagának típusfeladatait fejleszti készség-szintre. A 60 órás
képzés a: matematika, magyar nyelv és irodalom és a képességfejlesztés
területeire terjed ki. A tanulók bármelyik 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezhetnek a felkészítés után. A 2010/2011-es tanévben, a 4. osztályt végző,
jó képességű, terhelhető tanulók számára nyílik lehetőség a célirányos felkészülésre. A szülői értekezlet időpontja: 2010. szeptember 29. 17.30-kor a
39-es teremben, a Balassi Gimnáziumban. Előzetes érdeklődés a szervezőtanárnál: Faragó Ildikó-magyartanár e-mail cím: sulibri@gmail.com
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Hatvani Zoltán
önkormányzati
képviselő,
(Fidesz),
álláspontja

ÉSZREVÉTEL
Egy sikertörténetről szeretnék
itt a képviselő-testületnek beszámolni. Mint Önök is tudják
a 2006-ban felálló új vezetés fő
célként, tűzte ki maga elé a közösségi közlekedés fejlesztését,
ennek kapcsán a kerület jó adottságainak kiaknázását. Ilyen jó
adottsága Rákoskertnek a VASÚT és a helyi civilek által megmentett vasútállomás. Körzetem
a 22-23-as kilométerkőnél fekszik, ami azt jelenti, hogy a fővárosban Rákoskert található a
legtávolabb a belvárostól, vagyis
az itt élőknek kell a legtöbbet
utazniuk belvárosi munkahelyeikre, iskoláikba.
2008-ban elkezdődött egy
szakmai munka mely során tervek készültek arról, hogy hogyan
lehetne a vasútra „ráhordani” az
utazókat. Több elképzelés is volt,
de végül a ma a szórólapokon és
az újságokban is látható útvonal
győzött.
Akkor néhány helyi politikai
erő ellenkampányba kezdett azért,
hogy megakassza ezt a beruházást. A tiltakozást a Rákoskerti
Vasútállomásért Alapítvány vezetője (Árvay Ferencné) is támogatta, sőt talán szervezte is. Fohsz
Tivadar és én, mint helyi képviselők több felmérést is készítettünk, amikből rendre az derült ki,
hogy a rákoskertiek többsége, a
vasúttal utazók 90%-a támogatja
az új busz beindítását. Az elmúlt
évben megépült a P+R parkoló

és idén a buszforduló és a kerékpártároló is. Egy dolog hiányzott
a 197-es beindításához, ez pedig
a sofőrök részére kialakított pihenőhelyiség volt. Néhány hete
a BKV illetékesei egyeztetésre
hívták a vasútállomás üzemeltetőjét (Árvay Ferencnét), aki szerződésben vállalta, hogy ingyen
biztosít mosdót és pihenőhelyet a
buszvezetőnek. Egy feltétele volt,
amit korábban az önkormányzat
is kért, hogy környezetbarát buszok közlekedjenek a vonalon.
Mai tapasztalatom a következő: a Pest felől beérkező egyik
vonatról 42 utas szállt le, akik
közül 14 busszal ment haza.
Az átadáson a BKV szakemberei elmondták, hogy kb. egy év
kell, ahhoz, hogy az utasok megszokják az új járatot, szerintem
itt nem kell majd ennyi idő. A
visszajelzések rendkívül jók, ma
két-három utas is jelezte, hogy
a jövőben nem autóval, hanem
busszal fogja megközelíteni a
vonatot. Ez lenne a cél, hiszen a
platánfasor védelme és a környék
lakóinak nyugalma miatt fontos
lenne, hogy minél többen válaszszák a közösségi közlekedést az
autó helyett. Egy utas most délután azt is elmesélte, hogy Kőbányán dolgozik, ahová eddig a
162-es utazott 53 percet oda és
55 percet haza. Ma 26 perc alatt
beért, és ha a busz azonnal indul,
akkor 31 perc alatt haza is jut.
Sokan már újabb ötletekkel
kerestek meg: Ők azt is jelezték, hogy a nagy távolság miatt
új megállót szeretnének a Művelődési ház és a Sáránd utca között. Ezzel az igénnyel már én is
többször találkoztam, remélem
néhány év alatt ezt is sikerül
megvalósítani, hiszen az eddig
elzárkózó BKV-s szakemberek
az átadó sajtótájékoztatón megfontolásra javasolták az igényt.

Indul a színházi évad
Szeptember 18-án tartja a 2010/2011-es évad első bemutatóját a Gózon
Gyula Kamaraszínház, jelentették be szeptember 6-án sajtótájékoztatón.
Harold Pinter: A születésnap című darabja kerül színre Csiszár Imre rendezésében. A főbb szerepeket Lőte Attila, Tímár Éva, Lux Ádám és Újvári
Zoltán alakítja.
Újvári Zoltán a mai tájékoztatón elmondta, rákosligeti lévén különösen
nagyszerű érzés számára a Gózon Színházban fellépni. -- Abban a színházban, amely annak idején -- más produkciók mellett -- Brecht Kurázsi mama
című művének színpadra állításával olyat kimagasló színházi érzékről tett
tanúbizonyságot, amelyre egyetlen fővárosi nagy színház sem mert vállalkozni -- mindezt Csiszár Imre rendező emelte ki, aki a Kurázsi mamát
rendezte Rákosligeten.
Novemberben kerül színpadra a budaörsiek vendégjátéka Vajda Katalin:
Anconai szerelmesek című zenés komédiája, Harangi Mária rendezésében. Februárban Scwajda György: Himnusz című komédiáját mutatják be
Árkosi Árpád rendezésében. 2011 áprilisában mutatják be az Írma, te édes
című zenés komédiát Dávid Zsuzsa rendezésében, Nagyváradi Erzsébettel
Írma szerepében.
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