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Átadták az M0-s keleti szakaszát
A kerület a környezetvédelmi beruházások maradéktalan megvalósítását kéri

Folytatás az 1. oldalról >

Vecséstõl az M3-as au-
tópályáig tartó kétszer
kétsávos út Ecser,
Maglód, Pécel, Nagy-
tarcsa, Kistarcsa, Csö-
mör mellett halad el,
érintve a XVII., a XVI.
és a XV. kerületet. 

A beruházás 
részletei

Az új útszakasz beton-
technológiával épült,
amelynek lényege,
hogy az út burkolata
nem aszfalt, hanem
egy különleges beton-
réteg, amely közel két-
háromszor nagyobb
terhelést bír el, mint a
hagyományos burko-
lat. Fenntartása ol-
csóbb, mert a hazai
szélsõséges idõjárás
mellett sem nyomvá-
lyúsodik, ami azért kü-
lönösen fontos, mert
elõzetes becslések alap-

ján naponta 50-55 ezer
jármûvel számolnak az
új szakaszon. A teljes
nyomvonalon negyven
mûtárgy, aluljáró, fe-
lüljáró és kilenc forgal-
mi csomópont létesült,
a keleti szektorral
együtt a budapesti kör-
gyûrû hossza megkö-
zelíti a 70 kilométert. 

Gyurcsány Ferenc az
elmúlt hat évben át-
adott autópálya-szaka-
szokról beszélt, majd
hangsúlyozta: „Ez a
kor nyilvánvalóan sok-
fajta jelzõt fog majd
kapni az utódoktól. Az
az ambíciónk, hogy az
egyik jelzõ az legyen:
ez egy építkezõ idõ-
szak volt. Építettek
utakat, hidakat, építe-
nek iskolákat, kórháza-
kat, óvodákat, építenek
egy új Magyarorszá-
got. (…) Az M1-es au-
tópályától az M3-as au-
tópályáig megépült

körgyûrû, lényegében
közlekedési szempont-
ból körbezárt. Sok-sok
évtized munkája van
ebben, és mi lehettünk
azok a szerencsések,
akik feltehettük az i-re
a pontot. Hálásnak kell
lennünk az elõdöknek,
akik elkezdték ezt a
munkát, és meg kell
köszönnünk azoknak a
ma köztünk dolgozó
kollegáknak, akik ezt
befejezték.”

A kerület üdvözli 
a megnyitást

A ceremónia után Riz
Levente, Rákosmente
polgármestere a Hír-
hozónak elmondta,
nagy öröm a kerület
számára az új út át-
adása, azt reméli, a vá-
rosrészünket terhelõ
jelenlegi forgalom egy
része mostantól az
M0-s körgyûrûn fog
zajlani. Így különösen

az észak-déli irányú
útjainkon (Lõrinci út,
Baross utca, Cinkotai
út, Zrínyi út, Czeglédy
Mihály út, Tarcsai út)
várják a személy- és
teherforgalom csökke-
nését. A kerület célja,
hogy ezekrõl az utak-
ról kitiltassa a kamion-
forgalmat.

Ami még 
hátra van

Az átadás kapcsán fel-
merültek zaj- és porvé-
delmi problémák,
amelyek érzékenyen
érintik a  autópályával
szomszédos városré-
szek – Rákoskert, Rá-
koscsaba, Rákoscsa-
Újtelep lakóit. Ezért
Riz Levente kezdemé-
nyezésére Budapest
XVI. és XVII. kerülete,
Ecser, Maglód és
Kistarcsa önkormány-
zata közleményben
hívta fel a figyelmet

arra, hogy több kör-
nyezetvédelmi beru-
házásával nem készült
el a Nemzeti Infrast-
ruktúra-fejlesztõ Zrt.
(NIF). A véderdõ céljá-
ból elültetett csene-
vész fák gondozása
nem megoldott, nagy
részük szemmel látha-
tóan már kipusztult. A
zajvédõ falak mennyi-
sége kevés, ahol meg-
épültek, ott nem egy-
séges magasságúak,
néhol alacsonyabbak,
mûszaki tartalmuk
szemmel láthatóan el-
tér az autópályákon
megszokottnál. Kérik
a NIF-et, hogy a zajvé-
dõ falakat egységesen
a legmagasabb szint-
hez igazítva egészítse
ki, továbbá véderdõ
gyanánt pedig a ter-
vekben elõírt elõnevelt
facsemetéket telepít-
tessen minden kijelölt
helyszínre.
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Hulladékgyûjtési akció
Ingyen szállítják el októberben a háztartási lomokat

Ö nkormányzatunk
ismét ingyenes

hulladékgyûjtõ akciót
szervez Rákosmentén.
Környezetünk tisztasá-
gáért felelõsséget érez-
ve október 6-tól 10-ig
öt helyszínen adhatják
le a feleslegessé vált
háztartási lomot, illet-
ve építési törmeléket
(sittet): október 6-án
Rákoskerten (Zrínyi
utca 224/A, a gyógy-
szertár mellett), októ-
ber 7-én Rákoscsabán
(Piactér), október 8-án
Rákosligeten (Fackh
Károly tér), október 9-
én Rákoskeresztúron
(Pesti út 33-35. közötti
parkoló), október 10-

én Rákoshegyen (Sza-
bad Május tér).

A gyûjtés naponta
délelõtt 10 órától dél-
után 18 óráig tart.

Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy veszélyes
hulladék és zöldhulla-
dék leadása most nem
lehetséges!

Önkormányzatunk-

nak tavaly 7 000 000 fo-
rintba került az illegális
szemét elszállítása, ame-
lyet parkosításra, virá-
gosításra, a zöldfelüle-
tek állapotfenntartására
lehetett volna fordítani.

Közös a felelõsségünk, 
vigyázzunk együtt

Rákosmente tisztaságára! 
Rákosmente Önkormányzata

� MUNKATÁRSUNKTÓL

K özel egy éve mû-
ködik a hivatali

zöld szám, amelyen
bármilyen, a kerületet
érintõ kérdésben lehet
bejelentést tenni.
A legtöbb bejelentés  –

az összes telefonhívás
1/3-a, közel 200 hívás –
a bennünket körülvevõ
környezettel kapcsola-
tos: az utcákon és tere-
ken található elszórt
szemétkupacok, fûnyí-
rás után otthagyott ka-
szálék, a favágás, met-
szés mellékterméke-
ként el nem szállított
gallyak, játszótéri hiá-
nyosságok bejelentése,
továbbá kérdések a
lomtalanítással, a kerti
padok elhelyezésével
kapcsolatban stb.

A mellékelt diagra-
mon jól látható, hogy
sokan a szemét és zöld-
hulladék meglétét tart-
ják az egyik legfonto-
sabb kerületi tehertétel-
nek, de emellett jónéhá-
nyan a zöld számon ke-
resztül jelzik a játszóte-
reken elõforduló ki-
sebb-nagyobb hibákat
és hiányosságokat, va-
lamint várnak választ

az égetéssel, faültetés-
sel, lomtalanítással kap-
csolatos kérdéseikre,
felvetéseikre. A hivatali
zöld számnak is kö-
szönhetõen az önkor-
mányzat Rákosmente
problémáiról hamarabb
értesül, és ezáltal annak
megoldása is gyorsab-
ban megtörténhet.

Zöld szám:
06-80-217-217

A magyar õstermelõk segítségéért 
szeptember 27-én 

rendkívüli õstermelõi nagybani árusítást szervezünk 
a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház 

(Pesti 113.) udvarában.

Az õstermelõi vásár egyszeri, reggel 8.00-18.00-ig tart.
Árut megrendelni a proniferi@gmail.com 
és az info@elotisza.hu oldalakon lehet.

Fõszervezõ: Proniewicz Ferenc, a ÉLÕ TISZÁÉRT segí-
tõje, a XVII. kerületben segítõ Kaszap István közhasznú
Alapítvány elnökhelyettese, mint magánszemély.
Segítõk a Élõ Tiszáért Alapítvány munkatársai és XVII
kerületi társadalmi munkások.
Tájékoztatásul az árak:

20 kg-os kiszerelésben alma: 
GÁLA (édes), FREEDOM (savanyú) 2100 Ft / 20 kg
ELSTAR (édes) 1900 Ft / 20 kg  
ezek nem télállóak, 3 hónapig maradnak frissek.

TÉLI TÁROLÁSRA ALKALMAS MAGYAR TERMÉKEK
ALMA
JONATÁN (édes, savanyú) 2500 ft/ 20 kg
kimérve 150 Ft/kg
IDARED (savanyú) 2500 ft/20 kg
kimérve 150 Ft/kg
JONICCA (édes) 3100 ft/ 20 kg
kimérve 180 Ft/kg
JONAGOLD 3100 ft/kg
kimérve 180Ft/kg
GOLDEN 3100 ft/kg
kimérve 180Ft/kg

BURGONYA MAGYAR TÉLÁLLÓ 
több fajta 1750 Ft/ zsák 30 kg kb 58 Ft/kg

VÖRÖS HAGYMA
MAGYAR TÉLÁLLÓ több fajta 600 Ft/zsák 60/kg
TERMELÕI MAGYAR MÉZ sok fajta kiszerelésben,
300g-tól 1,5 kg különbözõ árakon

KÖRTE: VILMOS és BOSC KOBAK kimérve és ládázva,
ár még nem ismert

SZILVA: TÖBBFAJTA 20-án 120 Ft/kg volt a ringló
típusú és kicsi besztercei is.

Az áruk részben a Tisza környékérõl, részben Velencei-tó,
Zala és Szabolcs-Szatmár megyébõl jönnek.
Szilva Vámosmikoláról, méz Karcagról

A rendelést e-mailben kérik leadni, mert azokat elteszik
a megrendelõknek 12 óráig, és a maradékot és amiért
nem jelentkeztek árusítják szabadon.

Érdeklõdni és rendelést leadni: Proniewicz Ferenc
proniferi@gmail.com 06-20-462-7945
info@elotisza.hu Szabadkai Andrea

Proniewicz Ferenc, fõszervezõ

Sikert aratott a zöld szám

Vásároljunk 
az õstermelõktõl

IDÉN IS FOLYTATÓDIK A KÖZTERÜLETI FÁSÍTÁSI PROGRAM!
Tisztelt rákosmentiek! 

Ingyenesen igényelhetnek facsemetéket, sõt ezúttal cserjéket is
október 6-ig a hivatal környezetvédelmi csoportjánál. 
Telefon: 253-3410 e-mail: kornyezet@rakosmente.hu
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KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL

ÉPÜLETBONTÁS, 
FÖLDMUNKA

LLEEÁÁNNYYFFAALLUUNN
909 m2 telken, 218 m2-es, 

kétszintes, beépíthetõ 
padlásterû, négyszobás 

70 százalékosan elkészült, 
örökpanorámás ház, 
50 m2-es garázzsal, 
kerti faházzal, eladó. 
Ár 32 millió forint. 

ÉÉrrdd..::  0066--3300--220099--7788--7744

Kossuth-nap Rákoskerten
Új, gumitéglával ellátott játszóudvart is kapott az iskola

� SZAKÁCS ZSUZSA

A rákoskerti általá-
nos iskolások név-

adójukra, Kossuth Lajos-
ra emlékeztek szeptem-
ber 19-én, születésének
206. évfordulóján. Az
ünnepségre eljött a 87
éves Vince Valéria, aki
1942-43-ban az iskola
elsõ tanítónõje volt, Rá-
kosmente önkormány-
zatát Fohsz Tivadar al-
polgármester, Hatvani
Zoltán képviselõ és
Varjúné Fekete Ildikó, az
oktatási, mûvelõdés és
sportiroda vezetõje
képviselte, aki tizenöt
diáknak nyújtott át ok-
levelet, gratulálva sike-
res angol nyelvvizsgá-
jukhoz.

Áldási Edit igazgató-
nõ köszöntõje, és a ha-

gyományos Kossuth-
napi mûsor után Fohsz
Tivadar alpolgámester
adta át a gumitéglával
ellátott játszóudvart,
ami ezután nemcsak a
diákok biztonságát
szolgálja, de megszûnik
a mindig problémát
okozó homok- és sár-
tenger is. A pedagógu-
sok javaslatára indult el
februárban a gumitég-
la-vásárlási akció. A
pénzadományok mel-
lett voltak más támoga-
tási módok is, mint pél-
dául a papír és pet-
palackok, vagy az egy
és két forintosok gyûjté-
se, de a farsangi belé-
põkbõl is hozzájárultak
a gumitéglás játszóud-
var létrehozásához.
Végre elkészült az isko-
laudvart elválasztó fal

is, amelynek a kifesté-
sére minden osztály ter-
vet készített, a rajzok az
iskola aulájában van-
nak kiállítva, és amelyi-
ket a legtöbben ellátják
kézjegyükkel, az fog az
udvaron megvalósulni.
A most birtokba vett
játszóudvar és fal költ-
ségeihez Rákosmente
Önkormányzata, vala-
mint Hatvani Zoltán és

Fohsz Tivadar képvise-
lõk is hozzájárultak sa-
ját keretükbõl. 

Az ünnepség után
Vali néni – aki 1956 óta
Kanadában él családjá-
val – örömmel járta vé-
gig az osztálytermeket,
régi emlékeket keresve
és mesélve. Visszaemlé-
kezett azokra az idõkre,
mikor elkezdett taníta-
ni itt Rákoskerten, és

meghatódva lapozta
végig az általa vezetett
1942-es osztálynaplót.
Gratulált Áldási Edig
igazgatónak és a tanári
karnak, mert nagyon
tetszett neki, hogy itt
még a gyerekek kedve-
sek, tisztelettudóak és
fegyelmezettek. 

A nap folyamán még
sok érdekes program
várt a gyerekekre, volt
akadályverseny, a fel-
sõs tanulók tanárok és
szülõk felvezetésével
Isaszegre kerékpároz-
tak, hogy ott koszorút
helyezzenek el a kopja-
fán, majd az esti zsíros
kenyér buli után közö-
sen indultak szülõk, ta-
nárok, gyerekek, hogy
együtt vegyenek részt a
Kossuth-napot záró
fáklyás felvonuláson.

Vasútmodell-kiállítás 
harmadszor

� MUNKATÁRSUNKTÓL

O któber 3-5-ig immár har-
madik alkalommal ren-

dezik meg a Vasút- és Villa-
mosmodell kiállítást a Vigyá-
zó Sándor Mûvelõdési Ház-
ban az 1. Villamos Klub szer-
vezésében. Az elmúlt évek si-
keres tárlataihoz hasonlóan

sok mûködõ terepasztallal,
kisvasúttal várják a gyereke-
ket és a modellezés kedvelõit.
A TT terepasztalon zakatoló
kisvasút mellett az 50-es évek
modelljei és LEGO vasút te-
kinthetõ meg, s lesz képeslap-
kiállítás is. A gyerekek favo-
natos játszótéren építhetnek
kisvasutat.
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