Rákoskerti, Szárazhegyi probléma térkép
(vázlatszerű leirat arról, hogy milyen fejlesztéseket, ügyeket szeretnék a körzetemben képviselni)

Családbarát lépések:
Játszóterünk (Vida-domb) őrzése és folyamatos karbantartása.
Baba-mama klub támogatása. (Rákoskerti Művelődési Ház)
3-7 éveseknek tornaszoba építése a rezgő utcai (Százszorszép) óvodába.
Nagycsaládosok támogatása (ingyenes jegy a gyermekeknek) a Kakaó-matiné
gyermekszínházi előadásokon.
Közlekedés:
Járdaépítés (évente min.:450-500m).
Szigetcsép és a Szárazhegy utcákat összekötő utcák sokszor járhatatlan szakaszainak
rendbetétele.
Szilárd burkolat (szórt bitumenes) megépítése a Csengés, Holdsugár, Bögöte és a Dalnok
utca hiányzó részén.
Gyalogátkelő jelek felfestetése a Pesti úton.
Vitatott forgalmi rendű kereszteződések közlekedési táblával való ellátása.
Közbiztonság:
Pesti úton a Nyomdász utcánál rendőrségi és/vagy polgárőri biztosítás a Kossuthos
gyerekek reggeli átkelésénél
Az állomás környékén rendszeres járőrözés (kábítószer értékesítés, autófeltörés, utcai
„támadások” elkerülése érdekében).
Forgalomlassítás (indokolt estben) az aszfaltozott utcáinkban (virágládákkal, vagy
forgalomlassító küszöbökkel).
Közvilágítás fejlesztése a rosszul megvilágított utcákban.
Egészségügy, betegség megelőzés:
Orvosi és a védőnői rendelők (Csongrád utca) bővítése.
Rákoskerti cukorbetegek támogatása.

Civilek, helyi vállalkozók bevonása a döntés előkészítésbe:
Rugalmas időbeosztással működő fogadóórák (havi egy délelőtt, havi egy délután).
Időseknek, mozgásukban korlátozottaknak telefonon való bejelentkezés és egyeztetés.
után fogadóóra az érdeklődő lakásában.
Rákoskerti Polgári Kör és a helyi vállalkozók ajánlásait beépíteni a kerületrészt érintő.
javaslatokba, fejlesztésekbe.
Évi rendszerességgel megtartott Rákoskerti közmeghallgatás, vagy helyi „népszavazás”.
Utcáink, tereink összképének javítása érdekében:
Rákoskerti Parkőri Szolgálat támogatása.
Új szelektív hulladékgyűjtők kihelyeztetése, vagy a „háztól” történő elszállítás
szorgalmazása.
A hiányzó vagy sérült utcanév-táblák pótlása egész Rákoskerten.
Szelektív hulladékgyűjtők „kalodába” zárása a borogatások ellen.
Őszi falevélgyűjtő zsákok osztása, házhozszállítása.
Vizes árkok takarítása, karbantartása.
Zöld környezetünk védelme:
Pesti úti mályvabokor sor pótlása, újra ültetése.
Cseresznye, meggy, stb. fák pótlása és karbantartása.

Kultúra:
Köztéri szobrok, emléktáblák felállításának támogatása.
Rákoskerti művészek alkotásait bemutató kiállítások támogatása.
Nyugdíjas klub tagjainak uszodabérlettel és aquafitness bérlettel való támogatása.
Magyar Kultúra Napjának támogatása.
A Rákoskerti Művelődési Ház bővítésének megterveztetése.
Rákoskerti Templom Alapítványt támogatva előrelépéseket elérni a templomépítés
megkezdésének érdekében.
Wass Albert emléknap szervezésének támogatása.
Kerti Levél kiadásának támogatása.
Sport és hagyományőrzés:
A Rákoskerti Torna Kupa kiemelt támogatása.
Rákoskert Napjának megszervezése a Platánfasoron.
Szent István napi vigaszságok megszervezése a Vida-dombon.
Zajvédelem:
Lobbizás a Zsigmond utca melletti (azzal párhuzamos) véderdősáv telepítése érdekében
az M0 körgyűrű átadásáig.
Terveim közül a legnagyobb lélegzetvételű: (programom zászlóshajója)
A Zrínyi utcai üzletsor (Rákoskert főtere) környékének rendbetétele, utcabútorokkal,
köztéri csobogókkal és kultúrált parkolókkal.
A Rákoskerti Művelődési Ház külső homlokzat-felújításának befejezése és az intézmény
bővítési lehetőségeinek feltárása.
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