
Példaértékű környezetvédelmi, 
turisztikai, s alapvetően család-
barát fejlesztés alapjait tették le 
a minap Rákosmentén. Zugló és 
Rákosmente kezdeményezésé-
re négy agglomerációs telepü-
lés – Szada, Gödöllő, Isaszeg, 
Pécel –, négy fővárosi kerület 
– Rákosmente, Kőbánya, Zugló, 
Angyalföld – vezetői, kormányzati 
szakértők, illetve a Budapesti Köz-
lekedési Központ Zrt. és szakmai 
szervezetek képviselői vettek részt 
az Együttműködés a Rákos-patak 
menti kerékpárút megvalósításáért 
elnevezésű fórumon.

A közel 44 kilométer hosszú Rá-
kos-patak a Duna magyarországi 
szakaszának egyik leghosszabb bal 
parti mellékvize, mely a Gödöllői-

dombságból ered, és a Dunába tor-
kollik. Vonzáskörzetében közel 1 
millió ember él. A patak alkalmas 
arra, hogy turisztikai- és hivatásfor-
galmi kerékpárút épüljön a partján.

A tanácskozást követően dr. 
György István főpolgármester-he-
lyettes, dr. Papcsák Ferenc Zugló 
és Riz Levente Rákosmente polgár-
mestere sajtótájékoztatón ismertet-
te a fórumon elhangzottak lényegét. 

Mint Riz Levente elmondta, va-
lamennyi jelen lévő település kép-
viselője egyetértett az összefogás 
szükségességében, a Rákos-patak 
menti kerékpárút teljes vonalban 
történő kiépítésében. Ehhez uniós 
forrást terveznek igénybe venni a 
települések az EU 2013-2020 kö-
zötti pénzügyi ciklusában. Meg-

állapodtak abban, hogy egy kö-
zös nyilatkozattal a kormányzat 
számára is nyilvánvalóvá teszik a 
fejlesztésben való együttműködési 
szándékot.

Papcsák Ferenc kiemelte, megfe-
lelő előkészítés után elérhető, hogy 
a kormányzat kiemelt projektként 
delegálja a Rákos-patak mentének 
fejlesztését az uniós pályázatok 
közé.

Az előkészítő munkálatok 2014 
végéig befejeződhetnek, s ha si-
keres lesz a pályázat, Riz Levente 
személyes becslése szerint, 2016-ra 
megvalósulhat a fejlesztés.

György István köszönetet mon-
dott Rákosmentének és Zuglónak 
a mai találkozó megszervezéséért, 
e nagyszerű folyamat elindításáért. 
Egyben utalt rá, a Főváros, illetve 
a Budapesti Közlekedési Központ 
is fontosnak tartja a megvalósítást.

A mai tanácskozás helyszíne 
azért esett Rákosmentére, mert itt 
már megvalósult egy 3,6 kilométer 
hosszú kerékpárút-fejlesztés a Rá-
kos-patak mentén. Továbbá tavaly 
fejeződött be egy másik, a Pesti út 
mentén megvalósított kerékpárút-
építési projekt, így mintegy 11 ki-
lométernyi egybefüggő kerékpárút 
található már a XVII. kerületben. 

A találkozón jelen volt Dunai 
Mónika önkormányzati képviselő 
is, aki személy szerint is szívügyé-
nek tekinti a kerékpározást, felté-
teleinek bővítését. Maga is rend-
szeresen biciklizik a Rákos-patak 
menti, illetve a Kucorgónál véget 
érő, illetve onnan induló szakaszon.      
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Dr. György István, Riz Levente és dr. Papcsák Ferenc a sajtótájékoztatón. Egyet akarnak. 

Népes családi násznép előtt fogadott 
ismételten örök hűséget egymásnak 
házasságkötésük ötvenedik évfor-
dulóján Nagy Imre és Nagy Imréné 
Kotogán Etelka a Családi és Társadal-
mi Rendezvények Házában. A jeles 
eseményt szervező családi képviselők 
jól konspiráltak, így a Rákoskerten élő 
„ifjú” pár számára az utolsó pillana-
tig nem derült ki, hogy Riz Levente 
polgármester előtt mondják majd ki 
a házasságuk megerősítését jelentő 

igeneket. Így amikor a városvezető 
nemzetiszínű selyemszalaggal díszít-
ve belépett a házasságkötő terembe, 
nagy volt a meglepetés.  Arra a kér-
désre, mi kell az ötven éves házas-
sághoz, Etelka asszony úgy válaszolt, 
hogy kitartás. Voltak az öt évtizednek 
nehezebb és könnyebb szakaszai, 
idézte föl a múltat Nagyné, de megér-
te kitartani, szögezte le határozottan. 
A családot semmi nem pótolhatja az 
ember életében.  

Aranylakodalom Rákoskerten 
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