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Budapest késik a csatornázással
Riz Levente polgármester beszámolójával kez- zülük hat pályázó kidõdött a képviselõ-testület október 15-i ülése.
váló minõsítést kapott.
(Részletek a 13. oldalon)
 KILI TAMÁS
fejlõdést jelent majd. A Osztályfõnöki,
és
TÁMOP óvodai fejlesz- gyógypedagógiai pótiz Levente az ön- tésekre kiírt pályázatán lékra is pályáztak inkormányzat újabb két önkormányzati in- tézményeink, ahol toeredményes pályázata- tézmény, a Csicsergõ vábbi 8,3 milliót nyeriról szólva elmondta, és a Százszorszép óvo- tek általános iskoláink.
hogy az elmúlt egy hó- da összesen 14 millió
A polgármester a Fõnapban közel 200 mil- forintos
támogatást városi Közgyûlés októlió forinttal lett gazdagabb az önkormányzat. Kétéves küzdelem
után a Rákos-patak
menti kerékpárút és
gyalogos
sétánnyal
kapcsolatos pályázaton
125,5 millió forintot sikerült nyerni, ennek
eredményeképpen egy
3,6 kilométeres kerékpárút, sétány épülhet
meg a Rákos-patak
mentén a Rákoscsaba
utcától a Cinkotai útig.
Jól állnak a Fõvárosi
Önkormányzat kerületünkre vonatkozó pályázatai is, biztos nyertes az 501. utcától az
Elágazásig vezetõ kerékpárút kiépítése, az
Elágazástól egészen a szerzett többek között beri döntéseirõl is tájéKucorgóig megálmo- képzésekre, eszközbe- koztatta a képviselõdott kerékpárút pályá- szerzésre, játékgyûjte- ket, a grémium október
zatát viszont egyelõre mény bõvítésére. A 12-i ülésén három
tartaléklistára helyez- Mákvirág
óvoda olyan fontos döntés is
ték, de esély van arra, komplex akadálymen- született, amely a kerühogy ez a beruházás is tesítésére 15 milliós fo- letre nézve komoly
megkapja a támo- rintot nyert az önkor- jelentõséggel bír. A fõgatást. A sikeres pályá- mányzat. Sikeresen pá- városi képviselõk megzatoknak köszönhetõ- lyáztak a kerületi okta- szavazták, hogy a fõváen mintegy 10 kilomé- tási intézmények is az ros pályázatot nyújt be
ter hosszú kerékpárút ún. teljesítménymoti- a keresztúri metró
épülhet a kerületben vációs alapra. Az el- megvalósíthatósági ta2010 tavaszán, ami a je- nyert 21,7 millió forin- nulmányának elkészílenlegi két kilométer- tos összegen kilenc in- tésére, a megpályázott
hez viszonyítva óriási tézmény osztozik, kö- összeg 832 millió fo-
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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 – Elõzetes bejelentkezés: 2533306, 253-3398.
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rint. A 2-es metró meghosszabbításával és a
keresztúri szárnyvonallal kapcsolatos tanulmány az elsõ lépcsõ, megfelelõ elõkészítés után a 265 milliárd forintos fejlesztés a
következõ uniós ciklusban meg is valósulhat. A fõvárosi döntés

értelmében ennek legkésõbb 2020-ig meg
kell történnie – jegyezte meg a polgármester,
majd bejelentette, hogy
a Fõvárosi Közgyûlés
14 millió forintot hagyott jóvá kerületi közúti gyalogátkelõhelyek
kialakítására. Ennek
köszönhetõen a Zrínyi
úton négy, a Pesti úton
három új gyalogátkelõhely fog létesülni. A
kormány költségvetési
tervezetére rátérve a
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: november 2. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – november 16. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth
Tamás – Fidesz – november 2. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.
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polgármester hangsúlyozta, hogy annak elfogadása brutális megszorításokhoz vezet,
amelyben az önkormányzatok teljesen ellehetetlenülnek. A tervezet a szociális, oktatási és kulturális ágazatok központi támogatását olyan mértékben
megnyirbálná, hogy a
hiányt az önkormányzatok saját erõbõl nem
lesznek képesek pótolni. Megszüntették a fejlesztési támogatásokat
is: belterületi utak felújítása és a földutak
szilárd burkolattal való
ellátása normatívára a
jövõ évben nulla forintot „irányoztak” elõ.
Napirend elõtt elsõként Hatvani Zoltán (Fidesz) kért szót Rákoskert csatornázásával kapcsolatban. Kifejtette, hogy a Fõvárosi Csatornázási Mûvek
ütemterve szerint választókörzetében a csatornázatlan utcák nagy
részében csak 2011–
2012-ben kerül sor a
gerinchálózat kiépítésére. Az ütemterv más
kerületrészeket is hátrányosan érint. Bár a
lakók tudják, hogy
2007-tõl csak a fõváros
építhet csatornát Budapesten, a késlekedést és a tájékoztatás
elmaradását
mégis
rendre a helyi önkormányzaton kérik számon. A legnagyobb
baj, hogy a szennyvíz-
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Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár Attila – Fidesz közbiztonsági és
sporttanácsnok – a hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesziroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 258-33-94-es
telefonszámon lehet.

csatorna hiánya miatt
ezek az utcák szilárd
burkolatot sem kaphatnak. Ki a felelõs a
be nem váltott ígéretekért? – tette fel a kérdést képviselõ, hogy
2009-ben
Budapest
egyik kerületében jelentõs területen nincs
megoldva a szennyvízelvezetés. A fõvárosi
MSZP–SZDSZ-frakció
szétesése után még kilátástalanabbnak értékeli a helyzetet, mert
ma még azt sem lehet
tudni, hogyan lehet
politikai többség támogatása nélkül irányítani a várost. Riz Levente válaszában hangsúlyozta, hogy valóban
nagyon komoly elmaradást halmozott fel a
fõváros, a 2007-ben átvett feladatot nem tudta teljesíteni, a beígért
2010-es befejezési határidõt nem tudta tartani. Jelenleg a csúszás
miatt még mindig pályázati szakban tartanak, így az elsõ kapavágás nyár elõtt nem
várható. Nem a kerületen múlik, de fõvárosi
képviselõként személy
szerint mindent meg
fog tenni annak érdekében, hogy a kerület
csatornázatlan utcáiban az elsõ ütemben,
egy idõben, még 2010ben valósuljon meg a
szennyvízelvezetés.
Kovács István (Itthon
Rákosmentén Egyesület) a nemrégiben átadott Mirr Murr bölcsõdérõl szóló hozzászólásában soknak találta az intézmény fel-
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újítására fordított 100
millió forintot. Áttekintve az ingatlanpiaci
árakat arra a megállapításra jutott, hogy
egy, a bölcsõdéhez ha-

(MSZP) felszólalásában az Összekötõ út
mellett kivágott fákról
érdeklõdött, kérdéseire
írásban kap választ.
Kiss Lajos (MSZP) a fek-

nem rendezte 254 ezer
forintos tartozását. Az
egyesület frakcióvezetõjét a szerkesztõség telefonon és írásban
többször felszólította a

Petrõczy Dániel

Kovács István

Kiss Lajos

sonló nagyságú családi
ház olcsóbb, mint
amennyibe a bölcsõde
felújítása került, és ez
érvényes az új építésû
ingatlanokra is.
Szerinte ki kell vizsgálni, hogy egyáltalán
érdemes volt-e ilyen
áron a bölcsõdét felújítani. Válaszában Horváth Tamás alpolgármester megjegyezte,
hogy az elmúlt három
évben, mint most is,
Kovács képviselõ úr
arról tett tanúbizonyságot, hogy minden
szakmához kiválóan
ért. Elképzelni sem
tudja ugyanis, hogyan
lehet összehasonlítani
egy lakóingatlant egy
oktatási intézménnyel,
majd beleértve a bontásokat is, részletesen
felsorolta mindazokat
a munkálatokat, amelyek a felújítás során
megvalósultak a Mirr
Murr bölcsõdében.
Ruthner
György

võrendõröket hiányolta az újonnan épült ligeti utcákban, nehezményezte, hogy nem
egyidõben épülnek az
úttal.
Petrõczy Dániel (Fidesz) napirend elõtti
hozzászólásában jelezte, hogy „Szembesítés”
címmel új sorozatot indít frakciója, a következõ hónapokban egyegy igaz történetet fognak megosztani a testülettel.
Igyekszik
szembesíteni néhány
„igazságosztót” a saját
tetteivel a testületi üléseken elhangzott hozzászólásaik fényében.
Az Itthon Rákosmentén Egyesület a Hírhozó idei elsõ három számában politikai hirdetéseket jelentetett meg.
Az önkormányzat hivatalos lapja 20 százalékos
kedvezményt
biztosított a hirdetõnek, ennek ellenére az
egyesület a mai napig

hirdetés ellenértékének
befizetésére, a tértivevényes értesítõt pedig
Kovács István, mint a
hirdetés feladója nem
vette át a postástól.
Személyes megkeresésre végül képviselõ
úr átvette ugyan az értesítõt, de negyedmillió forintos tartozásukat azóta sem fizették
meg. Kovács István és
Fachet Gergõ felé címezve Petrõczy Dániel kijelentette, nagyon szomorú, hogy „önök számára ez jelenti azt,
hogy itthon Rákosmentén, azt, hogy itthon fizetés nélkül távozhatnak, azt, hogy itthon
önökre nem vonatkoznak a szabályok. Rá
kell jönnünk: önök
nem csak szócsövei a
helyi MSZP-nek, önök
valódi szocialisták.”
Végezetül Fachet Gergõ egy korábbi testületi ülésen tett mondatát
idézte: „ha nincsenek

O G A D Ó Ó R Á K

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó
1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
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 Közösségi Ház.
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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 –
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konklúziók, akkor a jövõben is bárki, bármikor, bármit csinálhat.”
Kovács István személyes
érintettség
okán ügyrendi hozzászólásában megkérdõjelezte Petrõczy Dániel
hitelességét, majd azzal magyarázta a fizetés elmaradását, hogy
az egyesület címe és a
számlázási cím nem
egyezik, ezért nem rendezték tartozásukat a
mai napig, függetlenül
attól, hogy a fizetési
felszólítást személyesen is átvette. Fachet
Gergõ reagálásában kifejtette: a Hírhozó jogi
úton érvényt szerezhet
az Itthon Rákosmentén
Egyesület tartozását illetõen, feltéve, ha a fizetési felszólítások formailag is megfelelõek
voltak.
„Ne higgyen a rémhíreknek”
címmel
Fohsz Tivadar alpolgármester szólt utoljára
napirend elõtt, amelyben tényként könyvelte
el, hogy megindult a
választási
kampány
Rákosmentén. Az elõzõ hozzászólás fõszereplõje, az Itthon Rákosmentén Egyesület
minden szalmaszálat
megragad, hogy népszerûségét növelje, és
attól sem riadnak viszsza, hogy rémhírekkel
riogassák a kerület lakóit. Most éppen a Kucorgó térre tervezett
kereskedelmi beruházás ellen gyûjtenek aláírásokat, felkarolva a
szomszédos
telken
épült lakóházban fris-

O G A D Ó Ó R Á K

egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi 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., SZLBelnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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Újabb lépés Rákosmente metrója felé
Új zebrák a Pesti úton és a Zrínyi utcában
 HORVÁTH TIBOR
Fõvárosi Közgyûlés október 12-i
ülésén három, Rákosmente számára fontos
döntést hozott.

A

A fõváros
pályázik
a metró
érdekében
A Hírhozó február 26-i
számában számoltunk
be arról, hogy Riz Levente polgármester, fõvárosi képviselõ indítványára a 2-es metró és
a gödöllõi HÉV összekötése, abból egy rákoskeresztúri szárnyvonal megépítése bekerült Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervébe, a
2020-ig megvalósítandó projektek közé.
Most újabb lépéssel
kerültünk közelebb a
keresztúri metróhoz: a
Fõvárosi
Közgyûlés
október 12-én elfogadott egy projektcsomagot, amelyben az elkövetkezendõ tíz évben
megvalósítandó közlekedési nagyprojektek
szerepelnek. A fõváros
e projektek elõkészítése érdekében idén EUpályázatot nyújt be a
Közlekedési Operatív
Program (KÖZOP) e
célból rendelkezésre ál-

ló hatmilliárd forintjára. Az elfogadott projektcsomag része többek között egy átfogó
villamos- és trolibuszhálózati fejlesztés, az
észak-déli gyorsvasút
Astoriától délre esõ
szakasz elõkészítése. E
körbe
polgármesterünk javaslatára bekerült a 2-es metró és a
gödöllõi HÉV összekötése, valamint ehhez
kapcsolódóan a rákoskeresztúri szárnyvonal
megvalósíthatósági tanulmánya. Ez utóbbira
831 millió forintot igényel a fõváros.
„A megújult 2-es
metróvonal közvetlen
összeköttetést kap az
Örs vezér terén a közúti gyorsvasúttá alakuló HÉV-vel. A Körvasútig kéreg alatti új

koskeresztúri elágazás további 30 ezer
napi utast jelent e vonalon.” – áll az elõterjesztésben.
A keresztúri metró
elõkészítésével kapcsolatos végcél, hogy a következõ négy évben készüljenek el a jogerõs
tervek, majd az Európai Unió következõ
költségvetési ciklusának (2014–2020) elsõ
évében megkezdõdhessen a munka, azaz
addigra engedélyt kappálya, Gödöllõig meg- jon a projekt Brüsszelújuló pálya épül ös- bõl és a magyar korszesen 26 km hosszan. mánytól is.
A belsõ szakaszon
Hét új gyalogosmetróüzem, a külsõ
átkelõhely épül
szakaszon
közúti
a kerületben
gyorsvasúti üzem tervezett. A Körvasútnál A másik, kerületünket
elágazó új nyomvonal kedvezõen érintõ dönépül Rákoskeresztúrra tés, hogy – ugyancsak
8,2 kilométer hosszan, Riz Levente polgárebbõl a külsõ szaka- mester kezdeményezészon 3,2 kilométer ké- sére – 14 millió forint
reg alatt. Az elágazó á t c s o p o r t o s í t á s á r ó l
szakaszon metróüzem döntöttek a fõvárosi
képviselõk, amelybõl a
tervezett.
Az új gödöllõi rend- Pesti úton és a Zrínyi
szer 160 milliárd Ft, a utcában új gyalogátkerákoskeresztúri elága- lõhelyek épülnek. Ezzó vonal 105 milliárd zel a Fõvárosi ÖnkorFt becsült költségû. mányzat régi adóssáAz elágazó nyomvo- gát törleszti, hiszen a
nal forgalmilag erõsíti Pesti út külsõ szakaa projektet. Az Örs ve- szai, valamint a Zrínyi
zér téri összekötés na- utca felújításakor a napi 40 ezer utassal nö- gyon hiányzó zebrákveli a forgalmat, a rá- ról elfeledkeztek. Ha-

marosan négy zebra
épül a Zrínyi úton, a
Császárfa, a Regélõ, a
Nagyszentmiklós, és a
Csabagyöngye utcáknál. Három gyalogátkelõt a Pesti úton alakítanak ki, az Olcsva utca, a Nyomdok és az
Aknász utcáknál. A
zebrákra a fõváros biztosította a költséget, 14
millió forintot.
A kivitelezés jövõ tavasszal
várható,
amelynek eredményeként lényegesen biztonságosabb lesz az átkelés e két fontos,
nagyforgalmú úton.

Létrejött
a keresztúri
fõtér telke
A Fõvárosi Közgyûlés
elfogadta azt a kerületi
javaslatot, amely Rákoskeresztúr városközpontjának fejlesztése
kapcsán az új fõtér telek jogszabályi kialakítására vonatkozott. A
beruházás érdekében
össze kellett vonni
azon telkeket, ahol Rákosmente fõtere létrejön, amely így a jövõben a fõváros és a XVII.
kerület közös tulajdona lesz.
A fõvárosi képviselõk
egyhangúlag támogatták a kerület kérését.

Új buszmegállók Rákoskerten a Zsigmond utcánál
 MUNKATÁRSUNKTÓL
któber 12-tõl a
BKV ismét használatba vette Rákoskerten, a Pesti út mentén a Zsigmond utcai
megállópárt. A több
mint tíz éve felhagyott
megálló újbóli üzemelésére azután lett lehetõség, hogy idén au-

O

gusztus végétõl ismét
közlekedik a Pesti út
külsõ szakaszán, a
Sáránd utcától keletre
is rendszeresen BKVjárat. Az egykoron a
TSZ-be
közlekedõ
busz helyett az M0-s
autóút melletti bevásárlóközponthoz közlekedõ 162-esre van
mostantól lehetõség

felszállni a Zsigmond
utcánál a Rákoskert
legkeletibb csücskében lakóknak.
A busz menetrendje
az új megálló beiktatásával nem változik,
reggel 9-tõl este körülbelül 10 óráig hétköznap napközben és este, valamint hét végén
egész nap félóránként,

a hétköznap délutáni
csúcs idején pedig 20
percenként közlekedik.
A Fõvárosi Önkormányzat a Pesti út ezen
szakaszát néhány éve
felújította ugyan, de a
Zsigmond utcai megállók járdáit elfelejtette
visszaépíteni. A 162-es
idei augusztusi kiveze-

tésekor az érintett áruház vállalta, hogy saját
költségén a nyár folyamán elkészíti a beruházást. Erre azonban
mégsem került sor. Végül a BKV – a XVII. kerület nyomására – az
õsz folyamán saját forrásból megépítette a
megállókhoz vezetõ
járdákat.
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Tüntettek az önkormányzatok
 KILI TAMÁS
unai Mónika kerületi pedagógus, önkormányzati képviselõ
is felszólalt a Parlament
elõtt azon a tüntetésen,
amelyet Kósa Lajos, Debrecen polgármestere hívott össze, hogy a helyhatóságok tiltakozzanak a jövõ évi költségvetés önkormányzatokat érintõ 120 milliárdos
pénzelvonása ellen. A
drasztikus kormányzati
megszorítások az alapintézmény-rendszert
érintik: a bölcsõdéket,
óvodákat,
iskolákat,
szociális intézményeket, kórházakat. Fenntartóik, az önkormányzatok jövõre sokkal kevesebb normatív állami
támogatást kapnak, intézményeik mûködése
bizonytalanná válhat.
Végsõ soron a felhasználók: a családok, gyermekek, idõsek járnak
rosszul, az ellátás színvonala sokat romolhat.
Október 10-én, a tábla- és zászlóerdõbe öltözött Kossuth téren több
ezer demonstráló elõtt
Dunai Mónika elmondta, hogy az elmúlt hét
esztendõben a hozzá
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nem értésbõl, vagy tudatosan züllesztett oktatásügy még az év végére padlóra kerülhet a
pedagógusok, a szülõk
és a fenntartó önkormányzatok
minden
igyekezete ellenére. Látva a költségvetés számait, gyaníthatóan a
kormánynak az a célja,
hogy az oktatási-nevelési intézményeket úgynevezett gyermekmegõrzõvé züllessze. Ebbe
az irányba mutat az is,

hogy az osztálylétszámokat jelentõsen növelnék. Durva támadást indítanak a szociálisan rászoruló gyerekek ingyenes étkeztetése ellen is,
a benyújtott tervezet
szerint egyharmadára
kívánják csökkenteni a
normatívát. Egy fõre
naponta 123 forintot
szán a kormány az önkormányzatoknak,
hogy biztosítsa belõle a
rászoruló gyermekek
ingyenes, napi három-
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szori étkeztetését. Bár
utólag az éles ellenzéki
kritika következményeként tévedésnek minõsítették ezt a számadatot, mi mégsem lehetünk nyugodtak, mert
már ígértek sok mindent, amibõl semmi
sem lett. A gyerekektõl
nem szabad elvenni a
játék örömét, a tanulás,
az egészséges testi-lelki
fejlõdés lehetõségét és
fõleg a jövõt, mert az õ
jövõjük egyben a mi jövõnk is. Tízmillióan vagyunk egymásra utalva
ebben az országban, és
ha a gyermekeket hagyjuk elveszni, egyben a
hazát hagyjuk elveszni.
Ezért nem engedhetjük
meg, hogy szerencsejáték költségvetése le-

gyen az országnak mondta Dunai Mónika.
Abszurdisztán. Így titulálta hazánkat Kósa
Lajos. A polgármester
szerint 20 éve nem volt
arra példa, hogy a helyi
állam tüntessen a központi állam ellen. Azért
kényszerültek
erre,
mert az önkormányzatok már mindenbõl kifogytak. Hosszan foglalkozott azzal, hogy a
kormány mûködésének
egyetlen célja van: a hiánycél elérése. Szerinte
ezt már régen elérték,
mert amióta a szocialisták kormányoznak, azóta hiány van a költségvetésben. Végül felolvasta azt az önkormányzatokról, azok jogairól és céljairól szóló
12 pontot, amit két nappal késõbb a parlamentben is ismertetett. Eszerint minden településnek joga van iskolához,
az élethez, vagyonához,
jövedelméhez és az ellenálláshoz, ha például
a kormány az alkotmányosságot fenyegeti. A
kormány csak akkor
szabhat kötelezõ feladatot az önkormányzatok
felé, ha annak feltételeit
is megteremti.

Hirdetmény
Elfogadás elõtt áll a Budapest, XVII. kerület Rákospatak menti kerékpárút és sétány a Cinkotai út és a
Czeglédi Mihály utca között, valamint a Rákos-patak Cinkotai út – 128576 hrsz.-ú út – Ferihegyi út által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve. A terv és a
hozzá tartozó szabályzat kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal portáján (Pesti út 165.), illetve
megtekinthetõ a www.rakosmente.hu honlapon
2009. október 26. – november 25. között. A tervekkel
kapcsolatos véleményüket kérjük a Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészetén (312. szoba) vagy az
Ügyfélszolgálati Irodán leadni szíveskedjenek.
Észrevételeiket elõre is köszönjük.
Helyreigazítás. A Hírhozó október 8-án megjelent számában az Új óvoda épült Rákoscsabán címû cikkben
rosszul írtuk le Váradi Gáborné óvodavezetõ nevét.

