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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nincs veszélyben a Népkert!
A 2019. július 8-án a www.peticiok.com oldalon, a „Népkert védelmében!” címmel online
aláírásgyűjtési felhívás jelent meg. E kezdeményezés elindítói annak érdekében kívánnak fellépni,
hogy Rákosmentén ne épüljön multifunkciós és szabadidő központ A petíció felhívó szövege megtévesztő módon – azt állítja, hogy a beruházás veszélyezteti a Népkert zöldfelületeit, továbbá
a tervezett csarnok szolgáltatásai annak közvetlen közelében jelenleg is hiánytalanul elérhetők.
A petíció indoklásaként megfogalmazott érvek valótlanságát az alábbi tények támasztják alá:
A multifunkciós csarnok létrehozása több évtizedes kerületi álom, a rákosmentiek jogos igénye.
1990 óta a különböző kerületi képviselő-testületek több határozatot is hoztak szükségességéről,
de az építkezés végül elmaradt. A beruházás megvalósításához nélkülözhetetlen jelentős állami
költségvetési forrás bevonása is. Riz Levente polgármester 2012-2014 között parlamenti
képviselőként készítette elő azt a megállapodást a magyar kormánnyal, ami megnyitotta évtizedes várakozások után - a csarnok létrehozásának valós lehetőségét, így biztosítva lett az
építkezés anyagi forrása. Az elmúlt években a beruházással kapcsolatban számos önkormányzati
híradás történt, sajtótájékoztatóra is sor került, az éves közmeghallgatások alkalmával mindig
szóba került a csarnok ügye. A Kaszáló-lakótelepen élők érdekeit figyelembe véve a tervek
kialakításánál a csarnokot a lakóépületek irányába (az esetleges zajterhelés miatt) zárttá tettük, a
Kaszáló út menti jelenlegi zöldsávot megóvjuk, megerősítjük. A Pesti út - Kaszáló utca
kereszteződésében létesítendő jelzőlámpás csomópont a közlekedést mind a gépjárművezetők,
mind pedig a gyalogosok szempontjából biztonságosabbá teszi.
Talán nincs is még egy olyan helyi ügy, ami ilyen régóta lenne napirenden, így az az állítás
miszerint a tervezés a nyilvánosság elkerülésével történt nem valós. A közmeghallgatások kapcsán
írásban és szóban minden alkalommal részletes tájékoztatást nyújtott az önkormányzat.
Ugyancsak ismert tény az itt lakók körében önkormányzatunk azon törekvése, amelynek egyik
sarokköve a kertvárosias jelleg, zöld karakter megőrzése, a kerületszerte elérhető minőségi
zöldfelületek biztosítása. E törekvést jól példázza, hogy a korábbi városvezetések idején funkcióit
elvesztő, folyamatosan pusztuló, elhanyagolt Népkertet, a kerület legnagyobb közparkját 2013ban közel 210 millió forint felhasználásával az önkormányzat felújította. A kialakított sétány,
korszerű közvilágítás, többgenerációs játszótér, sportpálya, gördeszka-park és az új pihenőpadok,
hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, ivókutak, a faállomány fokozott védelme mind-mind
hozzájárultak ahhoz, hogy ma már a Népkert egy igazi zöld közösségi felület, változatos
programok színhelye. Rákosmente Önkormányzata büszke a Népkertre, ami a kerület féltve
őrzött kincse, így a multifunkciós sport és szabadidő központ tervezésekor alapvető szempont
volt, hogy az építkezés a Népkertet semmilyen módon nem érintheti.
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A fentiek értelmében az online petíció azon érve, miszerint a csarnokberuházás veszélyezteti a
Népkertet teljesen alaptalan.
Rákosmente sokáig arról volt ismert, hogy itt csak utaznak, átutaznak az emberek. A helyiek
reggel munkába mennek, majd munkájuk elvégzésével szabadidejüket is a belső kerületekben
töltik el, aztán a kerület területén csak annyit mozognak, míg haza nem érnek. A modern
kertváros vízió egy másik fontos sarokköve, hogy minél több szolgáltatás elérhető legyen a kerület
határain belül. Legyen mód kikapcsolódásra, sportolásra, vásárlásra, a szabadidő hasznos
eltöltésére, anélkül, hogy a településtáblával találkozni kellene. Az elmúlt közel másfél évtized
fejlesztései mögött ez a törekvés húzódott meg. Így lett új Fő tér, kerékpárút hálózat, számos
játszótér és tornapark. Ami viszont évtizedek óta hiányzik, ami a legjelentősebb fejlesztés ebben a
sorban, az a kerületi multifunkciós sport és szabadidő központ.
Rákosmentén több mint 50 sportegyesület működik 23 sportágban, de az egyesületek közül
pusztán 5 rendelkezik kisebb sportlétesítménnyel, így egyes szakágak sportegyesületei
mérkőzéseiket kénytelenek más kerületben lebonyolítani. A kelet-budapesti régióban és a
környező agglomerációban a mai napig nincs olyan multifunkcionális sportcsarnok, amely mind a
tömegsport, mind a versenysport igényeit kielégítené, egyúttal helyet biztosítana nagyobb
közösségi rendezvényeknek. Ezt a hiányt hivatott majd pótolni a külső megjelenésében is egyedi,
1500 fix ülőhelyes csarnok mely Budapest ékessége lesz. Lehetőséget nyújt a rákosmenti
iskoláknak, egyesületeknek a sportfoglalkozásokra, teret ad élvonalbeli sportesemények
megrendezésére. A versenytér méreteinek köszönhetően számos sportág edzéseinek,
versenyeinek szolgálhat helyszínül, illetve nemzetközi tornáknak, edzőtáboroknak adhat otthont.
A teljesség igénye nélkül a sportágak: asztalitenisz, birkózás, judo, kézilabda, kosárlabda, futsal,
floorball, röplabda, súlyemelés, torna, vívás. A versenysportok felhasználásán túl, a
multifunkcionális csarnok három részre osztva egyidejűleg alkalmas lesz iskolai diáksportra,
egyesületek tömeg-, és szabadidősport programjaira. A sportkomplexum lehetőséget biztosít
egyéb közösségi, társasági jellegű rendezvények lebonyolítására is, többek között iskolai
rendezvényekre, koncertekre, szakkiállításokra, konferenciákra, különböző vásárok megtartására.
A csarnok földszintjén táncterem, mászó terem boulder és alpin falakkal, edző-fitneszterem,
vendéglátóhely, üzletek épülnek. Régóta helyi igény az is, hogy a kerületi középiskoláknak legyen
végre egy alkalmas helyszín megrendezni a szalagavató ünnepségeket, ez az épület erre a célra is
megfelelő lesz.
A petíció azon állítása mögött, miszerint a fenti szolgáltatások mindegyike megtalálható jelenleg
Rákoskeresztúron, remélhetőleg csak információhiány húzódik meg.

Rákosmente Önkormányzata

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET
RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA

1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3519; +36 1 253-3520;
Fax: +36 1 253-3565; E-mail: sajto@rakosmente.hu
-2-

