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Disznóvágás az RTK pályán
Csodálatos napsütésben, ne-

gyedik alkalommal rendezett ja-
nuár 12-én évindító disznóvágást 
a Fidesz XVII. kerületi csoportja 
és a Rákosmente Polgári Körök 
Egyesülés az RTK pályán. Hor-
váth Tamás alpolgármester, a 
rendezvény főszervezője (képün-
kön Riz Levente társaságában 
töltik a kolbászt) elmondta, két, 
összesen 360 kg-ot nyomó ser-
tés bánta a hagyomány folytató-
dását – a pörzsölés már reggel 
hét órakor elkezdődött –, belőlük 
három szakértő hentes irányítá-
sával 160 liter orjaleves, kevéske 
töpörtyű, 80 kg kolbász és hurka, 
valamint sült hús készült, a kö-
zel kétszáz vendég örömére. Az 
ebédet rövid időre Riz Levente polgármester és Pesti Imre fideszes
országgyűlési képviselő beszéde szakította meg, akik megköszönték 
a jelenlévőknek, hogy segítettek átvenni a kerület irányítását a 2006-

os választásokon. Pesti Imre a 
polgári körök nevében is beszélt, 
hangsúlyozva, hogy Rákosmente 
meghatározó szerepet játszott a 
mozgalom elindításában. A Fi-
desz és a polgári körök egy csa-
lád, nem lett volna a siker, ha ez 
nincs így. Sok disznót kell még 
levágni, és remélem, hamarosan 
újabb disznótort tarthatunk… 
zárta beszédét az országgyűlési 
képviselő, aki civilben orvos, és 
pártja egészségügyi szakpoliti-
kusa. A jó hangulatról – a boroz-
gatás és beszélgetés majd este 
8 óráig tartott – a továbbiakban 
a helyi fiatalokból álló amatőr Tü-
net zenekar gondoskodott.

Dudás László

Fideszes ételosztás az Elágazásnál

Immáron harmadik éve rendezett ételosztást a 
hajléktalanoknak a Fidesz XVII. kerületi szer-
vezete. Horváth Tamás alpolgármester, az ese-
mény főszervezője elmondta, két kondérban 300 
adag gulyáslevest főztek, amit kenyérrel és teá-
val együtt osztottak szét a rászorulóknak decem-

ber 15-én az Elágazásnál. Az osztásnál segédke-
zett a kerület több fideszes vezetője, így például
Riz Levente polgármester, Rózsahegyi Péter ön-
kormányzati képviselő is. A maradék ételt – a ha-
gyományokhoz híven – a RÉS Alapítványnak, il-
letve az Anyaotthonnak szállították el. D. L.

Feltámasztották a 180-as buszt

Tavaly augusztusban örömmel számoltunk be a 46-os busz el-
indításáról, amely összeköti Rákoskeresztúr városközpontot a XVI. 
és a XV. kerülettel, átszállásmentes kapcsolatot biztosítva Mátyás-
föld, Cinkota, valamint Újpalota irányába. A változással egy időben 
azonban megszüntettek egy betétjáratot, a meglehetősen ritkán járó 
180-ast, amely Cinkota buszgarázs és Elágazás között közlekedett. 
A gond abból keletkezett, hogy a BKV szakemberei – a nagyobb 
utazóközönségre számítva – a 46-os busz útvonalát úgy határozták 
meg, hogy az a kerületbe lépve a Cinkotai és Pesti úton megy végig, 
érintve a lakótelepek lakosságát. A 180-as busz viszont korábban 
befordult a Gyöngytyúk utcába, és a Ferihegyi úton érte el végál-
lomását. E változás miatt megszűnt a Régiakadémia-telepen lakók 
közvetlen átszállásmentes kapcsolata Keresztúr központtal, és meg-
szűnt a Gyöngytyúk utca mentén lévő Tarack utcai buszmegálló ki-
szolgálása is. 

Az itt élők tiltakoztak Riz Levente polgármesternél, aki ezért tár-
gyalásokat kezdett a busz visszaállításáról. A megoldás megtalálá-
sát nehezítette, hogy mindennemű változtatást csak úgy lehetett ki-
vitelezni, hogy a hálózati összteljesítmény egy perccel, egy busszal 
sem nő. Ez nagyon nehéz feladatot jelentett akkor, amikor a BKV, a 
főváros járatritkításokat, megszüntetéseket tervez 2008-ban. A tár-
gyalásokon végül megállapodásra jutottak: januártól beindult a „Ga-
rázsmenet busz”, amely a Cinkotai buszgarázstól a Gyöngytyúk ut-
ca-Ferihegyi úti útvonalon éri el az Elágazást. A menetrend reggel 
5-7, délután 12-16, és este 19-21 óra között biztosít buszokat. A pol-
gármester ezzel együtt kérte még, hogy legalább reggel 8-ig járjon 
busz, hiszen az óvodába, iskolába, SZTK-ba igyekvők számára ez 
kulcskérdés, valamint kérte, hogy e busz rendes nevet kapjon. Ja-
nuár 9-én, egy újabb egyeztetésen ebben is megegyezés született: 
február 1-től 3 db 46-os buszt reggel 7 és 8 között befordítanak a 
Gyöngytyúk utcára, így lesz busz a Tarack utcában 7.00-kor, 7.30-kor 
és 8.00-kor. A járatot pedig elkeresztelték 46 G névre.

Felméri Kázmér

Szemetelő kukások
Megdöbbentő esetre hívta 

fel figyelmünket Hatvani Zoltán
rákoskerti önkormányzati kép-
viselő. Január 11-én este haza-
felé tartott, amikor Rákoskert 
„főterén”, a Sáránd és Sugár 
út sarkán hatalmas kupac ka-
rácsonyfát pillantott meg. Egy 
környékbeli lakótól megtudta, a 

késő délutáni órákban az FKF 
Rt. kukásautójáról pakolták le a 
„szeretet csomagot”. Felhívta a 
céget, ahol először azzal akarták 
lerázni, hogy majd a jövő héten 
valamikor elszállítják a fákat. Vé-
gül ígéretet kapott, hogy másnap 
délig tiszta lesz a terület. Fotónk 
másnap 16 órakor készült, te-
hát az ígéret ígéret maradt… Ez 
azért is szomorú, mert valamikor 
a hely „kedvelt” illegális szemét-
lerakó volt, s tavaly egymillió fo-
rintos költséggel tették rendbe, 
s ültették be cserjékkel, melyek 
jó része most tönkre ment… Ja, 
és már megjelent a farakás mel-
lett az első szemétzsák is… A 
Rákoskerten dolgozó kukások 

igen kreatívak, ugyanis a Pesti 
úton jövet kb. minden második 
utca sarkán 5-10 fenyő díszeleg 
a mély árokban… Az eset felhá-
borító és rendkívül káros, csak 
remélni tudjuk, a vétkesek példa-
értékű büntetést fognak kapni.
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