
Rákosmentét 
építjük!

Nyolc éve vezeti Rákosmente önkormányzatát. Hogy tud-
ná röviden összegezni ezt a nyolc évet? 

Számomra fantasztikus élmény volt ez a nyolc év, mert 
bebizonyosodott, hogy Rákosmente nagyszerû hely,  
az itt élô emberek közösségében óriási lehetôségek rej-
lenek.  Ha ôslakosokkal beszélek, mindig azt mondják, 
nyolc év alatt többet fejlôdött a kerület, mint az elôzô 25-
30 évben. Márpedig egy város csak akkor tud dinamiku-
san fejlôdni, ha a polgárai szorgalmasak, tehetségesek, 
összetartanak, odafigyelnek egymásra és lakóhelyükre. 
Nálunk ez történik. Látható, hogy egyre erôsebb közös-

ség formálódik, az én feladatom pedig az, hogy ezt támo-
gassam. Munkatársaimmal egységes csapatot alkotunk, 
azt tartjuk szem elôtt, hogy minden fejlesztésnek, beru-
házásnak, intézkedésnek a közösséget kell szolgálnia.  
Az elmúlt nyolc év fô eredménye, hogy a korábbi alvó te-
lepülésbôl egy barátságos otthon lettünk, amelynek ka-
raktere, öntudata van. A sok zöldterület, a friss levegô, a 
jó közbiztonság erôsítése mellett egy fejlett infrastruktú-
rával rendelkezô, pezsgô közösségi élettel teli várost épí-
tünk. Megtiszteltetés, hogy a kerület polgármestereként 
lehetek részese ennek a közös munkának.
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az újonnan aszfaltozandó utcákban, valamint a Helikop-
ter-lakóparkban és a Madárdombon sürgetô. Támogat-
ni fogjuk a panelépületek és családi házak energetikai 
korszerûsítését. Állami beruházás formájában megvaló-
sul a hatvani vasútvonal-fejlesztése, amelynek keretében 
új közúti felüljárók épülnek a Cinkotai és a Tarcsai úton 
és megújulnak a vasúti megállók. Újabb játszótereket, 
kültéri fitneszpályákat, közösségi kerteket alakítunk ki, 
parkjainkat tovább szépítjük. Van tehát terv és feladat bô-
ven, azonban ezeknek a megvalósításához szükség van a 
rákosmentiek támogatására és összefogására, egységre 
a képviselôtestületben.

Önrôl tudjuk, hogy rendszeresen sportol és zenél. Hogy 
fér bele az idejébe?

Fôként késô este, vagy korán reggel járok futni. Nagyon 
szeretem, igazi testi-lelki tisztítókúra. Túl vagyok már 
egy félmaraton-versenyen, idén voltam a Kékes-csúcs-
futáson,  nyáron az UltraBalatonon teljesítettem 35 kilo-
métert. Egyszer az életben egy maratont is szeretnék le-
futni. A muzsika ugyanilyen szenvedély, zenekarommal, 
Abaházi Csabával és az RLB-vel rendszeresen koncerte-
zünk. A zenével teljesebb, szebb az emberi élet.

Sokan gondolják úgy, hogy az önkormányzati választás 
csak a polgármester megválasztásáról szól. A képviselô-
testület összetételének mi a jelentôsége? 

Szerintem az itt élô polgárok kellôen tájékozottak és 
tudják, hogy a képviselôtestület összetételén sok múlik. 
Igaz, hogy vezetô nélkül nincsen csapat, de éppúgy igaz 
a fordítottja is, csapat nélkül nincs vezetô. Ahhoz tehát, 

hogy Rákosmente a jövôben is fejlôdjön, szükségem van 
a képviselôtestület stabil többségére. Ezért arra kérem 
Rákosmente polgárait, október 12-én feltétlenül menje-
nek el szavazni, és szavazatukkal támogassák a Fidesz-
KDNP jelöltjeit, Rákosmente elkötelezett és egységes 
csapatát! Csak együtt tudjuk valóra váltani közös terve-
inket!

Ezért döntött úgy, hogy inkább harmadszor is polgár-
mesternek jelölteti magát, viszont országgyûlési képvi-
selônek nem?

Így van. Ez nem volt kérdés számomra. Amikor megtud-
tam, hogy választani kell, azonnal döntöttem. Itt élek, 
ideköt minden, a család, a barátok, munkatársak. Itt 
helyben tudok a legtöbbet tenni a közösségért. Minden 

nap örömmel megyek be a hivatalba, mert úgy érzem, 
van értelme, haszna annak a munkának, amit a csapa-
tommal végzünk.  

Nem is sajnálja, hogy nem vesz részt az országgyûlés 
munkájában?

Büszke vagyok arra, hogy 2010-tôl négy éven át ott le-
hettem a fontos döntéseknél a Parlamentben, részt ve-
hettem Magyarország talpraállításában. Hoztunk ebben 
a négy évben néhány történelmi jelentôségû döntést, 
amelyekre jó érzés visszaemlékezni. Ilyen a nemzeti ösz-
szetartozás napjáról és a kettôs állampolgárságról szóló 
törvény, az új nemzeti alkotmány, ilyen a bankok és nagy-
vállalatok megadóztatása, a devizahitelesek megsegíté-
sét célzó jogszabályok, a rezsicsökkentés, a munkahelyek 
védelmét és újak teremtését célzó akciótervek beindítá-
sa.  Rákosmentének parlament munkámmal több mint 
5,2 milliárd forintnyi pluszbevételt tudtam megszerezni.  
Az útépítési normatív támogatás, a Ferihegyi út meghosz-
szabbítására kijárt pénz, a repülôtérre kivetett telekadó, 
a forrásmegosztási törvény kedvezô módosítása jóval 
nagyobb mozgásteret ad fejlesztési céljaink megvalósí-
tásának.  Jó kormányzati kapcsolatokat sikerült kialakí-
tanom az elmúlt években, ezek akkor is mûködni fognak, 
ha nem ülök bent az Országgyûlésben.

Mi a tétje az önkormányzati választásoknak itt Rákos-
mentén?

Az önkormányzati választás azért különösen fontos, mert 
a közvetlen környezetünkrôl, otthonunkról döntünk. Arról 
a helyrôl, ahol a mindennapjainkat éljük a családunkkal. 
Október 12-én Rákosmente jövôje a tét. A kerület sokat 
fejlôdött az elmúlt nyolc évben. Ezt annak köszönhetjük 
elsôsorban, hogy erôs, összetartó közösség vagyunk és 
egységes a városvezetés. Az önkormányzat együtt tud 
mûködni a kormánnyal és a fôváros irányítóival, mert az 
értékrend és alapvetô célok tekintetében egyetértés van. 
Az a mostani választás tétje tehát, hogy folytatjuk-e, amit 
együtt elkezdtünk, tovább fejlôdik-e a városunk úgy, mint 
az elmúlt években. 

Milyen tervekkel készül a városvezetés a következô 
ciklusra?

Továbbra is nagy lendülettel és energiával szeretnénk 
folytatni a modern kertváros építését, fejlesztését. Sok 
tennivalónk és közös tervünk van. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan nagy dolgokra vállalkozhatunk a következô 
öt esztendôben is. Elsôként említeném az egészségügyi 
ellátást, ezen a téren nagy lépést tehetünk elôre. Immár 
van gazdasági erônk ahhoz, hogy saját kezünkbe vegyük 
a Ferihegyi úti járóbeteg szakrendelôt és felújítsuk, bô-
vítsük. Az a célunk, hogy korszerûbb és gyorsabb legyen 
az ellátás, ne kelljen az embereknek több helyre menni a 
különféle vizsgálatokért vagy kezelésekért, mindent el-
érjenek egy épületben, csökkenjenek a várólisták. 
Folytatjuk a városrehabilitációt, következnek külsô város-
részeink. A következô öt évben újjáépítjük Rákoscsaba, 
Rákoskert, Rákoshegy és Rákosliget központjait. Közbiz-
tonság terén is akad bôven tennivaló. November elején a 
XVII. kerület minden bevezetô útját bekamerázzuk, hogy 
„kapuôrként” vigyázzák kerületünk közbiztonságát. Se-
gítségükkel visszaszoríthatjuk a városszéli prostitúciót 
is. A térfigyelô-programot kiterjesztjük a kerület jelentôs 
csomópontjaira, egyúttal támogatjuk a rendôséget, hogy 
tovább sûrítse az utcai járôrözést. Az út- és járdaépítések 
tempóját fokozzuk, a jelenleg csatornázás alatt álló ut-
cáknak jövôre szilárd burkolatot kell kapniuk.  2015 tava-
szán befejezzük a Ferihegyi út építését, az elkerülô utat 
bekötjük a Béletelepi útba, Rákoshegy tehermentesül az 
átmenô forgalomtól. Ugyanez a feladat a Cinkotai út és a 
Keresztúri út összekötésénél, az új ciklusban ezt is meg-
oldjuk.  A következô években folytatódhat a Rákos-patak 
menti kerékpárút: nyolc település összefogásával meg-
épülhet a bicikliút végig, Gödöllôtôl egészen a Dunáig. 
2015 nyarán kezdjük az új sport- és rendezvénycsarnok 
építését, erre állami támogatást sikerült szereznünk.  
Az M0 autóút mellett alakítjuk ki Rákosmente munkahe-
lyi övezetét. A törvényi feltételeket elôzô ciklusban átvit-
tem a Parlamenten, most a közmûvesítés, a vállalkozá-
sok idecsábítása a következô feladat. Szeretném, ha több 
lenne a munkahely a kerületben, itt a lakott területektôl 
távol esô területen ez megvalósítható. Tovább fejlesztjük 
a kerület csapadékvíz-elvezetô rendszerét, ez különösen 
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ellátása. Ha ezek a fejlesztések megvalósulnának, akkor 
Rákoskertnek is lenne egy központja, Fô tere, ahol közös-
ségi programokat, találkozóhelyeket, üzleteket lehetne 
kialakítani, ahová szívesen mennének a rákoskertiek, 
szárazhegyiek. Emellett nagyon fontosnak tartom az utak 
építését. Amikor elôször lettem önkormányzati képviselô, 
a kerületrész 43%-a volt földutas, ez a szám mostanra 
10 % körülire csökkent. Megválasztásom esetén szilárd 
útburkolattal látnánk el a Csengés, Pásztortûz, Perec, 
Tiszaörs, Gyöngyfüzér, Lilaorgona és a Zsigmond utcá-
kat. Ezek az utcák ma már csatornázottak, így minden 
adott ahhoz, hogy szilárd útburkolattal legyenek ellátva. 
Tovább szeretném folytatni a közterületek szépítését.  
A helyi lakókkal, civil szervezetekkel ez idáig is jó kapcso-

latot ápoltam és szeretném ezt követôen is a szoros, napi 
együttmûködést fenntartani. Ahogy eddig, úgy a jövôben 
is kereshetnek bizalommal! Az M0-ás autópálya mellett 
fontos fejlesztési projekt a zajvédô fal kiépítése, ennek 
megvalósítására kaptunk a kormányzattól ígéretet, ami 
megvalósulása esetén Rákoskertet is mentesítené a zaj-
ártalomtól.

Mivel foglalkozik a civil életben, mire a legbüszkébb?

A legbüszkébb arra vagyok, hogy három gyermekes apu-
ka vagyok, még gyakorló, mert a legnagyobb gyerkôcünk 
is otthon, velünk él. Szeretnék jó férj lenni, bízom abban, 
hogy ez így is van, hisz feleségemmel több, mint húsz éve 
élünk boldog házasságban. Büszke vagyok a munkahe-
lyemre is, huszonkét esztendeje egy csapágyak és tar-
tozékok kis- és nagykereskedelmével foglalkozó céget 
vezetek Kôbányán és szomszédos kerületeiben.

Hogyan tölti szabad idejét, mi a kedvenc hobbija?

Szeretek utazni, igyekszem minél többet jönni, menni fe-
leségemmel, akár csak egy napra, vagy hosszú hétvégék-
re. Hobbim a munkám is. A cég, amelyben dolgozom, ki-
csi, kétfôs vállalkozásként indult a ’90-es években, mára 
már tizenkét ember és családjuk megélhetését biztosítja 
és jó hírnevet szerzett a csapágyszakmában. Ezen kívül 
pedig imádok kertészkedni.

www.hatvanizoltan.fidesz.hu h
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Kérjük, elsôként meséljen arról, élete hogyan kötôdik Rá-
kosmentéhez, azon belül a választókörzetéhez?

Közel 20 éve élek Rákosmentén, azon belül Rákoskerten, 
a körzetem szívében. Három gyermekem már itt szüle-
tett, ôk már elmondhatják, hogy tôsgyökeres rákoskerti-
ek, de remélem, a helyiek úgy érzik, én is az vagyok!

Mit tett az elmúlt években városrészének fejlôdéséért?

Amikor képviselôvé választanak, mindig van egy zászlós 
hajóm, úgynevezett fô célom, amit szeretnék megvaló-
sítani. Az elsô ciklusban ez a Vida-domb és környéké-
nek rendbetétele volt. A mostani 4 évben a Rákoskerti 
Mûvelôdési Ház programjainak, épületének, környéké-
nek a helyrehozatalát tûztem ki célomul. Véleményem 
szerint léteznek olyan feladatok, melyeket minden helyi 
képviselônek támogatni kell, ilyenek a civil szervezetek, 
az útfejlesztések, az intézmény, épület felújítások, de leg-
alább ennyire fontosak az egyedi sikerek, eredmények.  
Ilyen egyedi dolog Rákoskert zászlaja. A kerületrész 81 

esztendôs és önálló lobogóval, címerrel rendelkezik. 
Büszke vagyok a kerületrész ünnepére, Rákoskert Nap-
jára, amely igazi közösségi élmény minden látogató és 
helyi számára. Csak nálunk van úgynevezett „vasútbusz”, 
mely pár éve a kertieket szállítja a vasútállomásra. A Szi-
getcsép utca forgalomlassítása újdonság volt a kerület-
ben, az út szélességét próbáltuk virágládákkal szûkíteni. 
Ez olyan jó példa a XVII. kerületben, hogy Rákoshegyen 
is láttam már hasonló megoldást. Október 6-án adjuk át 
Rákosmente elsô Aradi Vértanúk terét a Bodonyi utca - 
Andráshida utca sarkán, mely civil kezdeményezésként 
indult, az önkormányzat pedig finanszírozta a megvaló-
sítást. Idén tartottuk az elsô lecsófesztivált a Rákosker-
ti Mûvelôdési Házban, amely iránt nagyon nagy volt az 
érdeklôdés, jövôre még többen jelezték részvételüket. 
Rákosmentén elôször nálunk, a Kossuth Iskolában épült 
kamerával megfigyelt kerékpártároló, ma már több kerü-
leti oktatási intézményben alkalmazzák ezt a megoldást, 
melynek köszönhetôen nem volt sem lopás, sem rongá-
lás a biciklik környékén. Az ingyenes lombzsák program 
nálunk, Rákoskerten és Szárazhegyen egy picit másként 
mûködik, mint a kerület más pontjain, de ezt elég, ha a 
helyiek tudják.  Képviselôtársammal, Fohsz Tivadar al-
polgármesterrel rengeteg közös sikerünk is volt, ezek 
közül néhány: Wass Albert tér létrehozása, Százszorszép 
Óvoda támogatása és az Ascher Színház felújításának fi-
nanszírozása.  Úgy gondolom, képviselôi tevékenységem 
alatt gazdára találtak a rákoskerti kiteresedések, ahol 
virágszigetek, virágpiramisok épültek, amiket folyamato-
san gondozunk és rendben is tartunk. 

Kíváncsiak vagyunk választási programjára. Milyen el-
képzelésekkel indul neki a következô önkormányzati cik-
lusnak?

Amennyiben engem választanak meg a szavazók, a követ-
kezô 5 évben is jó gazdája szeretnék lenni Rákoskertnek 
és Szárazhegynek. A következô ciklusban Rákoskert le-
endô Fô terének, a régi piactérnek a rehabilitációját sze-
retném megvalósítani. Ebben a munkában is számítok 
Fohsz Tivadar alpolgármester úr és Riz Levente polgár-
mester segítségére és támogatására.  Itt három ütemben 
tervezzük a fejlesztést. Ennek elsô lépéseként, melyre 
72 millió forintot nyertünk a fôvárostól, a Kôkereszttôl a 
mai orvosi rendelôig tartó területet szépítjük meg. Ennek 
munkálatai hamarosan megindulnak. Második lépcsô-
ként az orvosi rendelô kérdését kívánjuk rendezni, amely 
során egy új épület kialakításán gondolkodunk a közel-
ben. A harmadik ütem lenne a meglévô üzletsor környé-
kének, épületének a fejlesztése, egységes arculattal való 
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•  Újjáépítjük Rákoscsaba, Rákoskert, Rákoshegy és Rákosliget központját
•  bôvítjük, felújítjuk a kerületi szakrendelôt
•  Folytatjuk a földutak aszfaltozását, a járdaépítéseket, a csapadékvíz-elvezetô rendszerek kialakítását
•  Új elkerülô utat építünk a Keresztúri út és a Cinkotai út között
•  100%-os lesz a csatornázottság
•  Közúti felüljárók épülnek a Cinkotai és a Tarcsai úton
•  Térfi gyelô kamerákat telepítünk a XVII. kerület bevezetô útjaira és központi tereire
•  Támogatjuk a panelépületek és családi házak energetikai korszerûsítését
•  Megépítjük Rákosmente sport- és rendezvénycsarnokát
•  Kerékpárút-hálózatunkat tovább fejlesztjük, összekötjük a belvárossal
•  Játszótereket, kültéri fi tneszpályákat, közösségi kerteket alakítunk ki
•  Növeljük a foglalkoztatottságot, új munkahelyi övezetet hozunk létre az MO autóút mentén

                       Riz Levente polgármester
1. választókerület (Akadémia-újtelep, Madárdomb, Rákoskeresztúr) • Koszorúsné Tóth Katalin
2. választókerület (Rákoskeresztúr) • Sarkadi Nagy adrien
3. választókerület (Rákoskeresztúr) • Petrôczy dániel
4. választókerület (Rákoskeresztúr) • dr. Fenke Ferenc
5. választókerület (Rákoshegy, Madárdomb) • Szabó Tiborné
6. választókerület (Rákoshegy) • dr. bényi Zsolt
7. választókerület (Rákoskeresztúr) • Nagy anikó
8. választókerület (Rákoskert, Rákoscsaba) • Fohsz Tivadar
9. választókerület (Rákoskert, Szárazhegy) • hatvani Zoltán
10. választókerület (Rákoscsaba) • Virág Mihály
11. választókerület (Rákoscsaba) • dr. Füzesi Péter
12. választókerület (Rákoscsaba-újtelep, Rákoscsaba) • horváth Tamás
13. választókerület (Rákoscsaba-újtelep) • dr. Piláth Károly
14. választókerület (Rákosliget, Rákoscsaba-újtelep) • Rózsahegyi Péter

RÁKOSMENTéT éPÍTJüK! EddIGI MUNKÁNK a GaRaNCIa!

FoLYtAtjUk!

Irodáink: Péceli út 106., Pesti út 170.
Nyitva tartás: H-P 14-19 óra, SZ 9-12 óra között
Telefon: (06-1)-259-1314, 06-20-955-9605

E-mail: rakosmente@fi desz.hu
Honlap: www.rakosmente.fi desz.hu
Facebook: www.facebook.com/rakosmente.fi desz 

Riz Levente  
polgármester

KöSZöNJüK TÁMOGaTÁSÁT!OKTóbER 12.

eDDiG eZUtán

Budapest elsô Wass Albert szobrát 
Rákoskerten állítottuk fel

Felújítottuk a Rákoskerti 
Mûvelôdési Házat

Vida-dombi játszótér

Megvalósult fejlesztések Terveink

9. SZ. EGyéNI VÁLaSZTóKERüLET •  RÁKOSKERT, SZÁRaZhEGy

Az Ön képviselôjelöltje az október 12-i önkormányzati választáson 
a Fidesz-KDNP színeiben: hatvani Zoltán

Beindult a 197-es busz

Folyamatos fejlesztések 
a Százszorszép Óvodában

Új parkoló 
a Kossuth-iskola elôtt

Épül a szennyvízcsatorna 
Rákoskerten
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Rákosmentét építjük!


