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Vigyázzunk együtt Rákosmente tisztaságára! Ez volt a nagy
várostakarítás szlogenje, amelyet a kerületi önkormányzat az FKF
Zrt-vel közösen ismét megrendezett. Az önkormányzati képviselők
is keményen megdolgoztak azért, hogy szebb legyen a környék.
Az egynapos nagytakarítás sok kerületit megmozgatott, akik megértették:
a tisztaságra nem csak otthon, és a kertben van szükség. Felnőttek,
gyerekek, családok kilenc helyszínen csatlakozhattak az akcióhoz.
Rákoskerten ugyan kis létszámmal, de annál nagyobb intenzitással láttak
neki a munkának. A Zsigmond utca–Rákoskert sugárút sarkán Hatvani
Zoltán rákoskerti képviselő nagyon gyorsan végzett annak ellenére, hogy
csak egy, Sáránd utcai család érkezett a helyszínre és segített a konténert
megrakni. – Még az M0-ás építkezéséről maradtak ezen a területen
betondarabok, de azokat csak munkagéppel lehetett megmozgatni.
A gép gyakorlatilag 20 perc alatt megrakta a konténert – mondta a
képviselő. Azt tapasztalta, amióta a bozótos területeket kicsinosították,
oda nem kerül szemét. Ilyen például a Rákoskert sugárút–Sáránd utca
sarkon a buszmegálló mögötti terület. Ott már nem divat szemetelni.
Hatvani Zoltán a kisgéppel együtt csatlakozott Fohsz Tivadar
alpolgármesterhez, aki a Kísérő utca végén takarított, és bizony ott is
elkelt a gép ereje. – Ez a terület nem a XVII. kerülethez, hanem Ecserhez
tartozik, de miután ez az út vezet a Merzse-mocsárhoz, fontosnak
tartottuk, hogy itt is megszüntessük az áldatlan állapotokat – mondja az
alpolgármester, aki társaival két konténert töltött meg. Arra is volt
gondjuk, hogy a vasútállomás környékét, a peronokat megtisztítsák. – A
konténerek hamar megteltek, és még mindig maradt legalább negyven
köbméter szemét, amit a géppel egy kupacba rendeztünk. A következő
alkalommal már ennyivel gyorsabban megy majd a munka – tette hozzá,
majd megjegyezte, fel fogja venni a kapcsolatot az ecseriekkel, hogy a
környék további takarítását együtt végezzék el.
Fohsz Tivadar egyetért képviselő társával abban, a gondozott, virágokkal
beültetett helyeken megszűnik az illegális szemétlerakás. A karbantartás
költségeit viszont az önkormányzatnak kell állni.
– A zöld területek gondozását már több helyen is a kerületben átvállalták
a lakók, civil szervezetek, akik éberen figyelik azt is, az általuk rendben
tartott környéken ki akar szemetet lerakni. Ennek a fajta lakosságiönkormányzati együttműködésnek eddig csak pozitív jelei vannak –
mondja Fohsz Tivadar. Rákosligeten, a Szőlőhegy mellett Rózsahegyi

Péter rákosligeti képviselő erősítette a nagy várostakarító csoportot,
autókarosszéria-elemeket, teherautó-gumikat és 30 zsák szemetet
szedtek össze. A Lőrinci út–Bocskai út sarkán Horváth Tamás
alpolgármester szervezte a munkát. Ott is több konténer hulladékot
gyűjtöttek össze. – Előzetes becsléseink szerint, több, mint 70 m3-nyi
szemetet gyűjtöttünk össze és szállítattunk el. A szemétgyűjtésben több
helyi vállalkozó is segített. Tavaly az illegális hulladék-elszállításra a
költségvetésben 19 millió forint állt rendelkezésre, ebből egy konkrét
utcát, területet, a Kerektói utcát takarítottuk ki, ami 6 millió forint volt.
Sajnos kerületünk peremkerületi helyzetéből adódóan, fokozottan ki van
téve az agglomerációból származó „behordott” szemetelésnek –
nyilatkozta az alpolgármester. Az 525. téren a Hófehérke Óvoda vezetőjét,
Koszorúsné Tóth Katalint a tisztább térre vágyó gyerekek és a felnőttek
vették körül. A nap zárásaként a mezei őrszolgálat munkatársai minden
résztvevőt vendégül láttak a Naplás-tó mellett egy bográcsozásra.
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