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Közlemény
Megújul Rákoscsaba és Rákoskert központja
Több mint kétszáz millió forintból a jövő év folyamán megújul a XVII. kerületi
Rákoscsaba és Rákoskert központja. Riz Levente polgármester sajtótájékoztató
keretében elmondta: „Egy modern kertváros megteremtésén dolgozunk, ennek első
üteme, a rákoskeresztúri kerületközpont újjáépítése - közel 3 milliárd forintos beruházás
révén - a napokban befejeződött.”
A városvezető szerint „harminc év mozdulatlanság után” most Rákosmente külső városrészeiben
a történelmi faluközpontok rehabilitációja következik, amelyhez az önkormányzat a fővárosi
városrehabilitációs alap pályázatán nyert támogatást. A polgármester jelezte: ennek forrása az a
pénz, amelyet a budapesti kerületek a lakástörvény nyomán befizettek az eladott önkormányzati
lakások után.
Az egyik támogatott projekt az Árpád-kori Rákoscsaba egykori faluközpontjának megújítása. A
fejlesztés eredményeként korszerűsödik a volt piactér és a kapcsolódó közterület, díszburkolat
épül, s új zöldfelületek alakítanak ki. A tér középpontján egy zenepavilon épül, mellette pedig egy
Weöres Sándor ihlette játszótér jön létre, ahol a költő verseinek klasszikus szereplői elevenednek
meg a fajátékokon. A tér környezetében egy irodalmi és zenei wifi-könyvtár is elérhető lesz, az
érdeklődők ingyenesen hozzáférhetnek a letölthető tartalmakhoz.
A területen – a régi hagyományra tekintettel – az önkormányzat időszakos vásárokat tervez, a
magánforrásból megújuló abc előtt parkolóhelyeket és kerékpártárolókat helyeznek el. A tér
mellett egy pihenőparkot is kialakítanak, itt kap helyet Jókai Mór és Laborfalvi Róza emlékfala,
akik a közeli katolikus templomban tartották esküvőjüket. A rákoscsabai fejlesztésre csaknem 158
millió forintot nyert el a kerület, saját forrásból további parkolóhelyeket létesít és sétányt épít a
szomszédos Csaba vezér téren.
Riz Levente elmondta, hogy a pályázaton 68,7 millió forintot kapott az önkormányzat Rákoskert
egykori piacterének rehabilitációjára. A cél, hogy valódi közösségi hely jöjjön létre, ahol kulturális,
egészségvédelmi és sportprogramokat terveznek. A tér egyik sarkában a katolikus egyház egy
közösségi
ház
építését
tervezi,
így
válhat
teljessé
a
beruházás.
A közel 230 millió forint összértékű fejlesztések tanulmánytervei már elkészültek, a tervek szerint
tavasszal kezdődnek a munkálatok.
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