Megújul Csaba és Kert központja

Dunai Mónika, Riz Levente és Virág Mihály a rákoscsabai városrészközpontban megtartott sajtótájékoztatón

A jövő évben elkészülő két városrészközpont, Rákoscsaba és Rákoskert centrális
területeinek fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatót ma Riz Levente polgármester – Dunai
Mónika és Virág Mihály csabai képviselők társaságában – a Péceli út és Laffert utca sarkán
lévő kis téren.
Ez az Árpád-kori település a több, mint 950 éves Rákoscsaba központja, Főváros által
tulajdonolt közterület. Az egykori piactér az utóbbi évtizedekben nem fejlődött, a
környezet állapota csak romlott. A lebontásra kerülő bódékban ma még vállalkozók
kínálják portékáikat, a cukrászda teraszára gyakran befújja a rossz állagú parkolók porát az
őszi szél.
Szeptember végén döntött a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy a XVII. kerület összesen közel
228 millió forintot nyert a Fővárosi Városrehabilitációs Alaphoz benyújtott pályázataival.
Rákoscsaba főterének megújítására 157 millió 900 ezret, Rákoskert Zrínyi utca mellett lévő
egykori piactere és környéke rehabilitálására 68 millió 753 ezer forintot.
Rákoscsabán, az egykori piac területe díszburkolatot, a zöldfelület megújítását kapja a
fejlesztéstől, pihenőpadokkal, virágokkal, bokrokkal. A közepén elhelyeznek egy
zenepavilont, amely a muzsikusok bázisa lehet a nyári időszakban. Mellette – lebontva a
jelenlegi építményeket – a Weöres Sándor játszóteret építik föl fából készült
játszóeszközökkel, Weöres-i mesefigurákkal. Csing-ling-ling száncsengővel, Sehallselát
Dömötörrel, csodaszép pejkó paripával, Bóbitával.

A közeli ABC körül 26 parkoló és egy kerékpártároló készül. Ha a fejlesztés megvalósul, az
ABC tulajdonosa – ígérete szerint – megújítja az üzlet homlokzatát.
Az ABC túloldalán, szemben a Csaba Házzal csendes pihenőterület lesz padokkal, Jókai Mór
és Laborfalvi Rózsa emlékfallal, akik hajdan a közeli római katolikus templomban esküdtek
egymásnak örök hűséget.
Készül – a tervek szerint – egy gyalogátkelőhely is innen a Csaba Házhoz, amelynek szintén
jobb sorsra érdemes előtere is várhatóan megújul.
A helyi önkormányzat önrészéből jut pénz a Csaba-vezér tér zöldfelületének megújítására,
térkövezett sétány kialakítására. Elsősorban azon területeken, amelyeken a márciusi és
októberi megemlékezések zajlanak.
A csabai fejlesztéshez tartozik még – szintén önkormányzati önerőből – a piactér melletti
zöldfelület felújítása és tizenöt parkolóhely kiépítése.
Dunai Mónika aláhúzta, ez a fejlesztés nagyon ráfér már Csaba központi részére.
Képviselőként azon dolgozik, hogy minél hatékonyabban lefaragható legyen az elmaradás,
amit a városrészközpont az elmúlt 30 ében elszenvedett.
Virág Mihály, Rákoscsaba másik önkormányzati képviselője hozzáfűzte, hogy a szóban
forgó terület az első olyan közösségi tér, amelyre a fővárosba keletről érkező látogató eljut.
A fejlesztés révén azt szeretnék elérni, hogy mindenki láthassa, a csabaiak kulturált
környezetben élnek, s jól érzik magukat az Árpád-kori gyökerekkel rendelkező településen.
Rákoskerten 68 millió 753 ezer forintot fordíthat pályázati pénzből városrészközpontfejlesztésre a kerület. Rendbe hozzák a Rákoskert sugárút és a Zrínyi utca sarkán álló
kőkereszt környékét, egy úgy nevezett zöldkubust alakítanak ki, hogy elfedjék a gázművek
itteni, nem a legszebb létesítményét, egyben közösségi célokra hasznosítva a dísz- és
gyógynövényekkel körbefuttatott területet. A tér díszburkolatot kap, pihenőpadok
kerülnek ki. Tizenkét új parkolót is kialakítanak, a tér mögötti utat leaszfaltozzák.
Átellenben, egy rendkívül elhanyagolt saroktelken, a romok helyén megvalósulásra vár egy
katolikus közösségi ház, amelyben várhatóan kápolna is működik majd.
A munkálatokhoz tavasszal fognak hozzá, s várhatóan az év végéig be is fejezik a
fejlesztéseket.
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