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Fórum Rákoskerten a közlekedésrõl
A vasútállomás közelében élõk élénken tiltakoztak a tervezett környezetbarát buszjárat ellen
Május 3-án lakossági fórumot rendezett a XVII. kerületi Önkormányzat
Rákoskert új buszjáratának beindítása ügyében a Rákoskerti Mûvelõdési
Házban. Az önkormányzatot Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ képviselte. A fórumon
részt vevõ mintegy 70 rákoskerti lakost Lévai Zoltán, Varga Sándor tervezõk,
Kéthelyi József a BKSZ és Vitézy Dávid VEKE szakértõje próbálták meggyõzni az új rákoskerti buszjárat, a P+R parkolók építése fontosságáról.

 KILI TAMÁS
iz Levente megnyitó
beszédében összefoglalta az önkormányzat Rákoskert közlekedési helyzetének javítására
vonatkozó elképzeléseit.
A jelenlegi vezetés úgy
gondolja, segít a helyiek
közlekedési problémáin
azzal, ha egy új buszjárat
közvetlenül eljuttatná a
rákoskertieket a vasútállomásra, illetve ha ez a járat összekötné a rákoscsabai és a rákoskerti állomást, ahol P+R parkolók is épülnének. Ezzel
mindkét kerületrész lakói
is kihasználhatnák a vasúti közlekedés elõnyeit,
azok is, akik messze laknak a vasútállomásoktól.
Rákoskertrõl vasúton 2025 perc alatt el lehet eljutni a Keleti pályaudvarra,
míg tömegközlekedési
eszközökkel vagy személygépkocsival ehhez
minimum kétszer ennyi
idõ szükséges. Az önkormányzat és a BKSZ ezért
megbízta Lévai Zoltán
cégét, hogy készítsen tanulmányterveket a járathoz kötõdõ buszfordulók, valamint az építendõ
P+R parkolók kapcsán. A
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polgármester kiemelte: a
kerület közlekedését javító intézkedéseik megvalósítása csak úgy lehetséges, ha a végleges döntés
elõtt kikérik az érintett lakosság véleményét is,
ezért szervezték ezt a fórumot.
Ezt követõen Lévai
Zoltán mérnök ismertette
a tervezõiroda által kidolgozott, három lehetséges
változatot. A Pesti út zsúfoltságára tekintettel nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vonatközlekedésre. A buszok menetrendjét a vonatindulásokhoz
igazítva rövid idõ alatt lehetne
eljutni
Rákoskertrõl a Keleti pályaudvarra - állította a
szakértõ.
Úgy tûnt, a jelenlévõk
egy részét a tervek nem
érdeklik, hiszen a tervezõ
elõadását parázs beszólások kísérték. Egyesek a
bemutatott tervrajzokat
komolytalannak nevezték, mások azt hangoztatták: a rákoskertieknek
nincs szüksége új buszjáratra.
Vitézy Dávid a VEKE
munkatársa azt hangsúlyozta, hogy miután a
Pesti út és a Keresztúri út

O G A D Ó Ó R Á K

Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtökén 17-19 óra között. Parlamenti látogatásra folyamatosan lehet jelentkezni a 06-20-663-0019-es számon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – június 11. – elõzetesen bejelentkezni az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán
lehet.

*

F

nem képes nagyobb forgalmat átengedni, a városba való bejutást pedig
biztosítani kell, ezért volt
kézenfekvõ az új buszjárat megvalósítására tett
javaslatuk. Elmondta,
hogy a tervezett buszjárat
csak munkaidõben közlekedne körülbelül 20-30
perces idõközönként.
Reggel 6 és 8 óra között
óránként három, 8 és 16
óra között óránként egykettõ, 16 és 18 óra között
pedig szintén három
busz teljesítené a fordulókat. Éjszaka, hétvégén,
ünnepnapokon nem zavarnák a lakók nyugalmát. A Rákoskert sugárút platánfáival kapcsolatban kijelentette: ha a fejlesztés valóban veszélyeztetné az értékes fasort, akkor szerinte is
azonnal le kellene állítani
a beruházást, de ez nincs
így. Az önkormányzat
két szakértõt, egyetemi
docenst is felkért arra,
hogy külön-külön készítsenek szakvéleményt az
esetleges veszélyek kapcsán, de mindkét anyag
egybehangzóan állította:
a tervezett buszjárat semmi veszélyt nem jelent a
platánfákra.

Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ (Fidesz) elmondta: tisztában
vannak azzal, hogy ebben az ügyben nem hozhat végleges döntést száz
ember. Ugyanakkor a
mai nap is jó példája annak, hogy mindig könynyebb valami ellen tiltakozni, mint kiállni valami
mellette. Érdekesnek találta, hogy a lakók csak a
buszközlekedés miatt aggódnak a platánfákért,
ugyanakkor az autóktól
nem féltik azt. A buszjárat beindításával a platánok alatti parkolási lehetõséget is meg lehetne
szüntetni. Az ellenzõknek címezve hozzáfûzte:
sok levelet kapott olyan
rákoskertiektõl, akik a kerületrész külsõ szélein élnek és csak gyalog jutnak
el a vasútállomásig. Õk
azt szeretnék, ha megvalósulna a terv. Ha ez nem
sikerül, akkor a parkolót
kellene bõvíteni, így viszont még több autó jönne ide, az pedig már
tényleg jobban szennyezné a levegõt, mint az a néhány busz. A képviselõ
azt is elképzelhetõnek
tartja, hogy telefonos felmérés, vagy helyi szavazás döntsön a fejlesztés
megvalósításáról, vagy
elvetésérõl.
Kéthelyi József a BKSZ
képviselõje szerint a terv
rendkívüli lehetõséget
biztosítana
mintegy
3500-4000 rákoscsabai és
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Jegyzõ/aljegyzõ
Dr. Nagy István jegyzõ, Keserû Lajosné aljegyzõ az irodájában, bejelentkezés (Ügyfélszolgálati és Okmányirodán) után május 21, június 25.

Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – június 4. elõzetes
bejelentkezés alapján * Fejér Gyula – Fidesz –
június 18. elõzetes bejelentkezés alapján * Fohsz Ti-
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rákoskerti lakos számára,
mert mindegy, hogy a
busz éppen melyik irányba közlekedik, mindkét
vasútállomáson lesz vonatcsatlakozása.
Az egyik lakos a platánfákon élõ madarak
miatt fejezte ki aggodalmát, szerinte a buszközlekedés elriasztaná a fákon élõ rigókat, denevéreket. Egy másik lakossági vélemény szerint viszont a fákat rendszeresen
kellene permetezni, mert
sok rajtuk a bogár.
Bíró Ferenc rákoskerti
lakos egy új javaslattal
állt elõ. Eszerint a tervezett buszjárattal kapcsolatban nincs kifogása, ám
- a Rákoskert sugárút alsó
részének igénybevétele
nélkül - annak a 97-es és a
297-es autóbuszok vonalán kellene közlekednie
egy kis kitérõvel. A
Zrinyi útra rátérve Ecser
irányába a Budapest végét jelzõ táblánál elkanyarodva mintegy 50
méteres szakaszon közelítené meg a rákoskerti
vasútállomást. Ezt az ötletet egyébként késõbb
(az ellenzõk közül is) többen támogatták.
Az
elhangzottakra
Fohsz Tivadar alpolgármester reagált: ez az ötlete is lehet egy alternatíva.
A busz szántóföldre terelése valóban ideális lenne, mert akkor valóban
senkit sem zavarna, ám
az a terület nem a XVII.
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vadar – Fidesz – május 14., június 18. Bejelentkezni
az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106.

Útfelújítások
kerületszerte
 MUNKATÁRSUNKTÓL
egkezdõdtek májusban az idei útfelújítási munkálatok a
kerületben.
Rákosmente szilárdburkolatú
útjai közül számos felújításra szorul. Ennek
érdekében az önkormányzat tavaly sikeresen pályázott a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsnál, a költségek felét sikerült így biztosítani, a
másik felét a kerületi
költségvetésbõl állják –
tájékoztatta lapunkat
Riz Levente polgármester.
A május 3. és augusztus 9. között zajló munkálatok során az alábbi
utcák burkolatát, vízelvezetõ árkait újítják fel:

M

- Hidasnémeti utca
(Szent Imre herceg útja
és Kopolya utca között), valamint Jászivány utca (Tarcsai út
és Naplás utca között);
- Petõfi utca (Széchenyi utca és Bányapart
utca között), valamint
az Árpád fejedelem utca, Hunyadi utca, Kölcsey utca, Bulyovszky
utca, Báthory utca, Széchenyi utca teljes szakaszában;
- Edzõ utca, Nagyszentmiklós utca, Peregi utca (Nagyszent-
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Átadták a Kép utcai csarnokot
A bõvítéssel megszûnhetett a gyerekek buszoztatása

miklós utca és Regélõ
utca között);
- Gátfutó utca, Kristály utca, Heltai tér,
Gózon Gyula utca,
Liszt Ferenc utca, Bojtorján utca, IX. utca;
- Szabadság sugárút
teljes szakaszában
- Rezgõ utca a Zrínyi
utca és a Kísérõ utca között; Rózsaszál utca a
Zrínyi utca és a Kísérõ
utca között;
- Kaszáló utca a
Péceli út és a Ferihegyi
út között; Ásvány utca
(Ferihegyi út és Bélavár
utca között);
- Bártfai utca (Diadal
utcától végig)
A rossz állapotban lévõ utak felújítása elkerülhetetlen, ez várhatóan némi átmeneti kellemetlenséggel jár majd az
ott élõknek. A lakók a
beruházásokkal kapcsolatos
észrevételeiket,
kérdéseiket, bejelentéseiket a Polgármesteri Hivatalban (Bp. 1173 Pesti
út 165.) tehetik meg a
Városigazgatási Irodán
(III. emelet, 307-es szoba,
telefon: 253-3408), személyesen ügyfélfogadási idõben H: 13-18, Sz: 816, P: 8-11.30, vagy telefonon minden nap munkaidõben.
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig az Újlak utcai iskolában.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – hónap 1. hétfõje 17 órától 18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában, a Csabai út 20. alatt. Minden hónap második
csütörtökén 17–18 óráig a Sági utcai bölcsõdében.
Tel.: a körzetében lakóknak 06-20-336-6058.
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Folytatás az 1. oldalról >

Kékesi Istvánné igazgatónõ
köszöntõjében az épület
történetérõl mesélt: háromnegyed évszázada a
rákoshegyi jegyzõ háza
volt, majd az ötvenes
évektõl az iskola tornaterme. Az elmúlt évekre
már igencsak megromlott
az állapota, sürgõs felújításra, átépítésre szorult.
Az igazgatónõ kiemelte,
hogy az új csarnok nemcsak az iskolásoknak, hanem délutánonként a
sportolni vágyó felnõtteknek is helyet ad majd.
Kékesi Istvánné megköszönte az elmúlt vezetés –
különösen Péczely Terézia
– sikeres „harcindítását”
(a többlépcsõs beruházás
állami pályázat gyümölcse), valamint a jelenlegi
önkormányzat készséges
támogatását. Az igazgatónõ a gyerekek és pedagógusok türelmét is megköszönte, de most végre
vége a másik épületbe
buszoztatásnak, a kopácsolás-zajjal övezett tanóráknak, az építési törme-

lékek kerülgetésének.
Végre ismét nyugodt tanítás folyhat az iskola falain belül. A diákok ünnepi mûsora következett:
„A varázshangok kórusa” számos dalt adott elõ
hazai és külföldi szerzõktõl, a másodikosok
néptáncot jártak, a sportosztályosok pedig látványos ejtõernyõ-bemutatót
tartottak. Ezután meghallgathattuk a hatodikosok csengõzenekarát és
Lázár Ervin Foci címû versét Fazekas László tolmácsolásában. Riz Levente
polgármester a mûsort
követõen elmondta, hogy
háromszorosan is örül az
új létesítménynek: mint
kerületi vezetõ, mint pe-

dagógus, és végül, nem
utolsó sorban mint sportot szeretõ ember. „A tornacsarnok átadása a
gyõztes gól pillanata”, tette hozzá, „mindegy, hogy
én rúgom, vagy valaki
más a csapatból”. „A lényeg a szív, amely elvisz
az álomtól a célig”. A polgármester megköszönte a
korábbi városvezetõknek, helyi képviselõknek
e cél érdekében tett erõfeszítéseit, végül sikeres
munkát, eredményes tanulást kívánt a Kép utcai
iskola pedagógusainak,
diákjainak.
Bakos Miklós, a kivitelezõ HUNÉP Rt. ügyvezetõje átadta a beruházást
Riz Leventének, aki az iskola jelképes kulcsát Kékesi Istvánné igazgatónõnek nyújtotta át. A református, katolikus és baptista gyülekezet képviselõinek házi áldása után a
résztvevõk a Kép u. 14.
szám alatti, központi tanintézményt tekintették
meg, majd állófogadás
mellett gratuláltak a vezetõségnek a gyönyörû
épülethez.

MEGHÍVÓ
A XVII. Kerületi Önkormányzat vezetõi májustól városrészenként kihelyezett meghallgatásokat tartanak. Az
elsõ fórum Rákoskerten május 15-én 18.30-kor lesz a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban. A fórum résztvevõi: Riz
Levente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti képviselõ (10.vk.), Fejér Gyula alpolgármester, Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ (11.vk.).
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Oláh László – SZDSZ, KB-elnök – egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZP – a hónap 3. szerda 1819-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor Diadal úti Általános Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – hónap 2.
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hétfõjén 18-19 óráig a Polgármesteri Hivatal ebédlõjében környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., EUB-elnök – a hónap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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Dózsa Mûvelõdési Ház

Rákoscsabai Közösségi Ház

(Pesti út 113., tel.: 256-4626)

(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)

Május 20., vasárnap 20 óra: a XVII. kerületi
Napok keretében: Nemzetközi Jazzgála. Fellép:
a világhírû Jojo Mayer (Svájc) és a Nalanda.
14-18 óráig kurzusok, 19-22 óráig koncert.
Május 25-én, pénteken és 26-án, szombaton 17 órától: a Magic Dance
Mozgásmûvészeti Stúdió évadzáró show-mûsora.
Május 27-én, vasárnap 10-18 óráig a XVII. kerületi Napok keretében:
Gyermeknap Keresztúron. Kiállítások, bemutatók, elõadások, filmvetítés,
kézmûvesmûhely és játszóház, vetélkedõk, gyermekkoncert, légvár, stb.

Május 13. vasárnap, Orczy-kert: KincsM Majális. A Rákoscsabai Közösségi Ház képviseletében: egész nap Csigasátor! Keresd a Csigát!
Nagyszínpadon 15.30-tól Dudás Tibor, a latinamerikai táncok 7x-es magyar bajnoka vezette Csabai Tánciskola bemutatója. A Tószínpadon 16.50-tõl a Lighthouse Együttes Kincs koncertje!
Május 13-án gyimesi és moldvai táncok tanítása, táncház a Mokányos
Együttessel!
Május 18-án, pénteken 19 órakor: Hajkó Zsuzsanna festõmûvész kiállításmegnyitója „Igében, dalban, versben, táncban, ölelésben” címmel.
A tárlat június 1-ig látogatható.
Május 19-én, szombaton 10-18 óráig: Fogadd el, fogadj el! Országos
kampány a „félelmek, elõítéletek” csökkentésére, a lojalitás és a tolerancia
növelésére a fogyatékkal élõ emberekkel szemben. Lesz Térzene, Szabadtéri Mûvészeti Alkotómûhely, Palánta Bábelõadás és számos fellépõ (pl.
Lighthouse, a Nemadomfel, a Zeneprés, a Dudás Tibor tánciskola, a Bartók Béla Zeneiskola és Mûvészeti Iskola tanárjai és növendékei, a Jókai
Mór Általános Iskola énekkara és színjátszó köre, stb.). Bemutatkozik a
Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és a Kuckó Óvoda. Vendég lesz Szilvási András para-olimpikon
és Ecsedi Csaba feltaláló. Rendõrségi- és tûzoltó bemutató, kirakodóvásár.
Május 21-én és 22-én, hétfõn és kedden: Mesés napok. Hogy kik jönnek
el a mesékbõl? Megláthatja mindenki, aki betér a Csigaházba.
Május 22-én 18, és május 29-én 17 órakor: Bibliai Szabadegyetem, elõadással.
Pályázat „Az én Rákoscsabám” címmel. Pályázni lehet: film, festmény,
rajz, fogalmazás, vers, próza témakörben. A pályázatokat május 21-én,
hétfõig lehet benyújtani a Rákoscsabai Közösségi Házba.

Rákoskerti Mûvelõdési Ház
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
Május 15-én, kedden 18.30 órakor: Beszéljük
meg! címmel lakossági fórum rákoskertieknek, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán képviselõk körzetében lakóknak. Vendég: Riz Levente polgármester.
Május 19-én 19 órakor: Kertész Ákos: Névnap – az Ascher Oszkár Színház elõadása. Rendezõ: Timár Tibor.
Május 20-án, vasárnap 17 órakor: Galgóczy Árpád költõ-mûfordító, a
XVII. kerület díszpolgára „Véletlen szerencse” címû kiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthetõ: június 3-ig.
Május 20-án, vasárnap 18 órakor: Galgóczy Árpád, József Attila-díjas és
Palládium-díjas költõ-mûfordító „A túlélés mûvészete”, Magyarok a Gulág
haláltáboraiban címû könyvének díszbemutatója. Köszöntõt mond: Riz Levente polgármester. Közremûködik: Szilágyi Tibor Kossuth-díjas, Érdemes
Mûvész, a Budapesti Kamaraszínház tagja; és Blaskó Péter Jászai-díjas,
Érdemes Mûvész, a Nemzeti Színház tagja. A belépés díjtalan!

Rákoshegyi Közösségi Ház
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394)
Május 13-án, vasárnap 18 órakor: „Toscanai barangolások: Firenze, Pisa, San Gimignano és
Siena” - dr. Kálmán Alajos vetítettképes elõadása.
Május 19-én, szombaton 9 órától: Rákoshegyi Sokadalom. Egész nap gyermek- és felnõtt programok.

Rákoshegyi Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. www.bartokzenehaz.hu)
Május 11., péntek 19 óra: „Francia szonáták és
sanzonok” – koncert. Elõadók: Czeloth-Csetényi
Gyula (fuvola), Surányi Bea (zongora).
Május 12., szombat 15 óra: Mi szebb egy harsonánál? Elõadók: Sütõ András, Káip Róbert, Pálinkás Péter, Veér Mátyás. Házigazda: Szabó Vilmos.
Május 18., péntek 19 óra: „Együtt”, a Fabini Teofil János Alapítvánnyal.
Kamarazenei slágerek.
Május 19., szombat 19 óra: Orosz bérlet II. Koncertmûsor: Csajkovszkij:
A-moll Trio, Dalok, Melankolikus Szerenád. Elõadók: Bokor Jutta, Somogyi Péter, Várdai István, Borbély László, Irina Szavoljeva.
Május 20., vasárnap 11-14 óráig: Vasárnapi szimpozium Bartók - Kodály
népzenei hagyományai nyomán, a MAT XVII rendezésében. 11 óra: dr.
Tátrai Zsuzsa, a Néprajzi Intézet fõmunkatársa: Bartók – Kodály népzenei
hagyományai alapján. 12 órakor fellép Faragó Laura, Tóth János, zongorán közremûködik: Kereskedõ Tamás. 13 óra: dr. Domonkos László professzor látványtervezõ: „Bortörténet az egyházi hagyományokban”.
Május 22., kedd 15 óra: W. A. Mozart: Zauberflöte – Varázsfuvola, német
nyelvû elõadás. Belépõjegy: 500 Ft.

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház
(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
Május 11-én, pénteken: A Születés hete országos rendezvénysorozat keretében: 10-11
óráig: Gyermekünk mozgásfejlõdése –
Vidáné Válóczi Éva elõadása. 11.30-12.30 óráig: Aquafitnesz – Karmacsi
Krisztina elõadása filmvetítéssel.
Május 12., szombat 15-16.30-ig: Gyakorlati útmutató a szülõszobán –
kispapáknak, Héber Judit elõadása. 16.30-17.30 óráig: Anya születik –
Prém Jánosné elõadása. 18-19-ig: Apák Klubja – apává válás, beszélgetés
Hortobágyi Miklós pszichológussal.
Május 18-án, pénteken 14-16 óráig: Ötletkuckó: szélcsengõ, pörgettyûkészítés a kertbe. Részvételi díj: 200 Ft/alkalom. Foglalkozásvezetõ:
Kobza Enikõ mûvelõdésszervezõ.
Május 22-én, kedden 18 órakor: Mûvészeti Szalon 2007 – a Bartók Béla
Zeneiskola és Mûvészeti Iskola Képzõmûvészeti Tanszakának vizsgakiállítása. Mûvészeti vezetõ: Breitkopfné Losovy Beáta. A kiállítást megnyitja:
Fohsz Tivadar alpolgármester.

Erdõs Renée Ház
(Báthory utca 31.)

Május 19-én, szombaton 18 órakor Reich Károly grafikusmûvész emlékkiállítása. Megnyitja:
Kratochwill Mimi mûvészettörténész. Fellépnek
a Czimra Gyula Általános Iskola diákjai.
Május 19-én és 20-án 10-18 óráig: az Erdõs Renée Ház idén is képviselteti magát a Múzeumok Majálisán, ezúttal a Rákoshegyi Bartók Béla Zeneházzal és a Csekovszky Árpád Mûvészeti Közalapítvány Kiállítóházával közösen.

