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XVI–XVII. kerület

Szerkesztő: Temesi László

XVI–XVII. kerület

Díszkivilágítás Rákosmentén

Kilenc helyett négy imahely úszik esténként sárga fényben

Hagyomány, hogy ebben az időszakban
megrendezik a Lokálpatrióta Bált az
Erzsébetligeti Színházban. Most szombaton este a XVI. kerületért legtöbbet tevők
mulathatnak, Kovács Péter polgármesterrel az élen. Házigazdák: R. Kárpáti Péter
és Kenéz Mariann. Fellép többek között
Kovács Erzsi, Poór Péter és Sasvári Sándor.

Főposta szombaton is
Éppen egy esztendeje, januárban
derült ki, hogy bezárják a rákosmenti
főpostát szombatonként – fel is
zúdultak a helyiek –, de néhány hete
újra kinyílt. Mint az azóta eltelt időszak
forgalmi adatai bizonyítják, érdemes
volt felülbírálni a döntést.

Közérdekű információk
XVI. kerületi polgármesteri hivatal:
Havashalom u. 43.
Központi telefonszám: 401-1400
Okmányiroda: 401-1520
Környezetvédelmi iroda: 401-1599
Szakorvosi rendelő:
401-1300
Mentők:
403-9865
Rendőrség:
407-8455
Tűzoltóság:
459-2376
XVII. kerületi polgármesteri hivatal:
Pesti út 165.
Központi száma: 257-3333, 253-3300
Ügyfélszolgálati és okmányiroda:
253-3437, 253-3436
Városigazgatás: 253-3400
Állatorvosi rendelő:
256-9403
Szakorvosi rendelő:
257-2445
Mentő:
256-0815
Rendőrség:
253-2300
Tűzoltóság:
459-2317

Riz Levente polgármester valamennyi
helyszínen köszöntötte a híveket, és
örömét fejezte ki, hogy Rákosmente
ezen patinás épületei így jobban tündökölhetnek, és még inkább javítják
a városképet. Hangsúlyozta, hogy
különösen az év ünnepi időszakaiban
fontos a fény, a világosság szerepe,
hektikus világunkban talán picit lelassítunk templomaink környékén.
Az ünnepségeken a helyi plébánosok és lelkészek vettek részt: Snell
György, Kiss Áron, Kósa László, dr.
Füzesi Zoltán és Galambosi Endre.
Templomaik fényessége láttán mindannyian lelkesedésüknek és örömüknek adtak hangot.
A tervezés és a kivitelezés bruttó
tizenöt millió forintba került, ebben
benne van a négy templom díszkivilágításának tervezése, a villamossági
munkák, a villanyoszlopok felállítása és a fények beállítása. A kerület
a fényforrások üzemeltetését átadja
a fővárosnak, így templomaink fénye
az egységes budapesti díszkivilágítás
része lesz.
Az önkormányzat eredeti terveiben
kilenc templom díszkivilágításának
kiépítése szerepelt, de anyagi okok
miatt csak a legfrekventáltabb helyeken lévő négyre futotta büdzséből.
A hatóságok által elfogadott végleges tervekben különben az szerepelt,
hogy mind a négy imahely tornyait
minden irányból megvilágítják, a fő-
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Lokálpatrióták báloznak

A tervezés és a kivitelezés bruttó tizenöt millió forintba került az önkormányzatnak
homlokzatokat kiemelik, és ahol lehetőség van rá, az oldalak is kapnak
fényt. A megvilágításra mindegyik

épületnél egységesen sárga fényű nátriumlámpa szolgál. A fényárban úszó
épületek javítják a városképet.

kertvárosi sétagalopp – járdapályázat
jellemezte Rákoskerten
a tavaly meghirdetett,
járdaépítést célzó pályázatot. Az önkormányzati
költségvetésből
elkülönített összeg azon
lakosokra várt, akik lakhelyüknél hiányolták az
aszfaltozott gyalogló sávokat és ezek építésére
az önrész kifizetését is
vállalni tudták, akarták.
Évtizedek óta hiány van járdából a kertvárosi övezetben
A kertvárosi övezetnek
nagy szüksége van a
Valamennyi járdafelújításra benyújtott pályá- fejlesztésre, mivel évtizedek óta hiányt
zat nyert a XVII. kerületi önkormányzatnál. szenved járdákban és csatornákban. EzA tervezett ütemterv azonban nem valósul- zel magyarázható, hogy a vártnál több
hatott meg a kivitelező cég felülvizsgálata és pályázat érkezett, ám a képviselő tesátszervezése miatt.
tület egyhangú döntéssel valamennyit
elfogadta és emelt a rendelkezésre álló
Ha tavasszal kezdetét veszi a munka, keretösszegen. Ennek értelmében jövőre
2009-re valóra válthatók a tavalyi ígé- ezer méter új járdaszakasznak örülhetretek. Nagy érdeklődés és aktív részvétel nek a rákoskertiek, tudtuk meg Hatvani
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Az év végén a kerület négy templomát világították ki: a rákoskeresztúri Szent Kereszt,
a rákoskeresztúri evangélikus, a rákoscsabai református és a rákoscsabai öreg katolikus templomot. A beruházás tizenöt millió
forintba került.

Zoltántól, a jelenlegi többség színeit képviselő önkormányzati képviselőtől. Hatvani maga is elismerte: ráfér az övezetre
a fejlesztés.
Egyetért ebben ellenzéki képviselőtársa, Ruthner György is, aki szerint egyetlen üröm vegyül a lakossági örömökbe, a
kivitelezés késése. Ennek okaként azt nevezi meg, hogy a kerület jelenlegi vezetése hosszadalmas felülvizsgálatnak vetette alá, majd összevonta a korábban efféle
munkákat végző vagyonkezelő Lakás17
Kft.-t és kivitelező Ép17 Kft.-t. Az ennek
eredményeként alakult Rákosmente Kft.
vette át mindkét tevékenységi kört. Ez a
folyamat tavaly tavasztól őszig tartott és
így visszavetette a munka folyamatát.
Mostanra azonban végéhez ért az
átszervezés, így tavasszal kezdődhet az
érdemi tevékenység. Ha újabb körülmények nem lesznek kerékkötői a folyamatnak, jövőre átadásra kerülhetnek a várva
várt járdák.
Sz. L.

