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150.000 forint helyi ad6
ISO !lOO, nem tevedes, akar SZ~IZOlVCllCZer forint hel\l ado meg
llLetesere is kotelezhetik a XVII. kerulct csaUldi hilzas ovczekhen
d6k egy reszet, ha Demszky C;ahor f6polg~mnester keresztiilvlsli a
Fiivarosi Kozgylilesen a v{lrosvezetes elkepzdcset az uj, egyseges
!Ovarosi epitmeny- es telekadorol
A Kozgyliles varhat6an a marciusi ilIesen targyal a iavaslatr61.
mdvet kiiI6nb()zii v,'tltozatokban ugyan milr t6hbszlir· is el6ter~
Jesztettek, am e!eddig egyik rn6giitt sem loll clcgemlii politikai
tilmogatas. Most azonhan ugy tiinik. a F6varosi Kli/l(viiies SlDSZ
MSZP t6bbscge megegyezett, hogy meglscsak bCl'c/etik 2()() I j<l11Uilr
I-jetiil az tIl adM.
A helyi ad6k kozill jelenleg a kerilletek lwlasklirebe laI1Ol1k al
cplllllcnyad6, a telekad6 es a mag{llls/elllClyek kOlllmUIl<llis adolimak
szahMyozasa, azaz a keriileli kepvIselil-lestiilelek d6nthetl k el
lllelyiket vezetik be, s a tiirvenv szahta keretek kozlitt milyen adc):
ldeleket alkalmaznak. A XVll. kerillet OnkOll11imvzala 199G. ianuilr
I-]etill mll1dharom ad6nemet bevezette. oly m6don, hOl(\ ill
~pitm~nyek kozill a lakasok utim nem kell adol ti;etlll. dZ csak ~'l nem
lak<'ls celjara szolgitl6 epitmcnvek (pL iiLlethehi:iegek) luhl]donos([11
terheli, a telekad6 al61 mentesek azok a telkek (barr·nckkor{lk
lcgyenek is), amelyeken lak6epillet all, a kOl11lllUlliillS ad6 lllcI1cke
pedig a tiirl'enyhen r6gzitett lcgalacsonyahh teteL cn .\ I )()() t(lllnl.
A Demszky Gabor !Opolg~mnesler iillallegv/dl uJ tClvilrosi
tervezet szerint az epitmenyek kliziil azok a Iclkilsok lesZllek csak
Illentesek az adc) alr)L amelyekben a llllajdollos vagv a hao;zondvezil
lakik. Az ad6 mertcke eVl 90() FtJncgvzetmcter !eSI. amI all ic!enti.
hogy ha valaki, mondjuk, a SILi!ei tuhlJdonilhan !eVl) I ()() nc~vzc1
meteres lakasban lakik, ugv. hogI" a slulilk nem laknak olt. ~lkkor
cvente 90.000 Ft (!) ad6t ics! ki1tclcs llzdlll a mVafOS kasslCliilila A
garazsok evi ad6ja 300 FUncgvzetmeter lesL dial eg\ I 5-20
Ilcgvzetmeteres gar{lzs utan evente 4 511()-(, (}()() forintot lizelhdilnk.
A telekad6 tekll1teteben meg nagy/obb terhekre szinnithatunk. A
vdhetoen valamelyik irodaban ilZ ir6asztul mellett sliilclett. S a
peremkerilickk viszonyait teljesen figvclmen kivi.i1 hagv6 lervael
,zerint ugyanis telekad6t kell maj d liletni azon teickrcsz utan is 
rLiggetlenLil att61, hogy a telken lahls vag) milS epitmenv itll -. amely
a heepitettseg tizszereset meghaladia.
. .
Ez a rendelkezes elsiisorball <llOkat a kerllidi c,;abdokal
sUJtja majd, akik nagy tel ken kts hazban clnek. Ilyen mgatlauok foicg
Rilkoscsaba regi telepiilCsreszein vannak. Itt egy-egy teick csupim 10
12 meter szeles, am tObb mint 100 meter hosszu, es sok helven ma is
mezogazdas{tgi tevekenyseget folytatnak railuk !-ia egl' ilven.
mondjuk, 400 negysz6g616s (144() run) telken itIl cgl' h5~ncgyzet
meteres kis baz, akkor a teickbol 650 negyzc1mctcr menks ug~an a
telekad6 alol, de 790 negyzetmeter utan tilclni kelL Mivel a~ ad6
merleke evi 200 Ft/negyzetmeter, koru1\t;n klszamolhat6. hogy ez
eselben evente 158.000 forint (I) tekkad6t kell fizetni.
A tervezett szahalyozas nines tekintettel azokra a koz6s cictLlkel
epp, hogy elkezd6 fiatal vagy ad ott esethen milr gycrrnekes
hazasparokra sem, akik annyit mar e!ertek, hogy tudtak venni egv
epitcsi telket, de az epitkelcshel meg tOVilbh kell sp6rollll (lk::t

VI. evfolyam 1. szam
llgya11ugv sdlZezres nagysagrendii ad6 fogja sujtani, hiszen az
Ujonnan ktalakitand6 epitesi telkek minimalis merete szabadonall6
becpiks esetcn S()O negyzetl11eter, azaz egy ekkora telek utan evi
1GO.OOO forint ad6t kell majd fizetniilk a fiataloknak, ahelyett, hogy
ezt az 6sszeget az epitkezeshez tudnak felretenni. Tl)bb tizezer
t'orintot kell fizetniuk azoknak is, akik ugyan e!kezdtek mar epitkezni,
de clsii iitemben csak egy ktsebb, mondjuk, 50 negyzetmeteres
lakitsra fulotta Ez esethen a SOD negyzetmeteres telek 300 negy
.
zetmetere utan kell ad6t fiz.etniiik, megpedig evi 60.000 forintot.
Rakosligeten a mar be~pitett terilleten a telkek merele sok
esethen cleri a 200 negysz6g6lt (720 Ilt~gvzetmeter). Azoknak, akik
egy ekkora lelken egy kisebb, peldaul (,0 negyzetmeteres hazban
elnek. 1211 nc:g\7etmeter utan kell telekad6t fizetniiik, evi 24.0()()
tClrlntol. Clllli a jelenlegi konununalis ad6 nyolcs7.0rosa 1
Fgves logcrtelmezesek szerint a lakassal azonos helyrajzi szamon
itll6 gmul.sok cs mas epitmenyek utan mc:gscm kell majd
epitmcnyadot lizetni, ha egyebkent a lakasban a tulajdonosa lakik,
aki igv mentes iiI az epitmell\ad() aIM. Ez esetben viszont szamolni
kell azzal, hogy azok, akiknck a baza kisebb, mint a telke egytized
rcsze, annak erdekeben, hogv 11e kelljen telekad6t fizetniiiL
lllllldenfcie epitmenyeket (gar(lZs. mllhely,' surni) fognak a te!keken
CpilcllL Illllldaddig, amig ezek OSS/CS alapteriUete eleri a telek 1110
1\ XVII keriilet Onkormanyzatimak Kepvlse!6-testiilete 2000.
fcbruill 24-cn liugvalt a fOvarosi javaslatr61, am I'egul semmilven
vclemcIl\I sem llldott kialakitani. Az MSZP-SlDSZ tiibbseg ~em
mert szt:mbehelyezkedni a topolgartllester allflspontj{iVal, ugyanakkor
a vititban elhangzott ervek hatasara elailt att61, hogy tamogassa a
lervezelcl. Devanszkine dr. Molnar Katalin polgimnester (MSZP) es
dr. Pcczclv Terezia alpolgartllester (SZDSZ) a vita kezdeten meg
tillllogatni javasolta a tOviiIOSi Javaslatot, s csak kisebh m6dositasok
rnegtcll1toliisat aJanlottak volna a Fovarosi K6zgylilesnek. Az ellemck
rcszeriil viszont egymas utan hangzottak el az ellenervek, melyeket
lle111 iganin tudott senki sem megcitfolni. Vegill Domb6vari Csaba
(FIDESZ) es Risk6 Nagy Laszlo (FIDESZ) egyiittes m6dosit6
inditvanyban javasoitak, hogy a Kepvisel6-testulet utasitsa el a
terve/c1ct Miuliin a polgartllester eredeti hatarozati Javaslata
"erdekes I11Cldon" semmilyen d6ntesi javaslatot nem tartalmazott, igy
az emlitett rn6dositas volt az egyetlen szavazasra feltett inditvanv
Az ellenzek javaslatilra a kepviselok nev szerint szavaztak ;6Ia, s
ill eredl11env a megismetelt szavazast k6vet6en is az lett, hogy mig az
elienzek es a Filggetlen Polgarok SZI)vetsegenek (FPSZ) egyik kep
viselbJe tal110gatta az elutasitast inditvanyoz6 javaslatot, addig az
MSZP es az SZDSZ kepvisel6i, valamint az FPSZ masik kepvisel6je
tart6zkodtak, igy 12 igen es 13 tartt'Jzkod,{s mellett nem sziiletett
d6ntes.
DOMBOVAAr CSABA

Az 1848 1849. evi forradalom es szabadsaglzarc evfordulc'1a
alkalmahol megemlekezest es koszorUzast tartunk a H6sok teren a
nemzeti lobogonal 2000. marcius 14-en 17 orakor. UnlJepi beszedet
mond: Koltai lldiko, a XVll. keriilet orszaggyiilesi kepvisel6je. Koz
remiikodnek a Hosok terei iskola diakjai.
Minden rakosligeti polgart szeretettel var a Polgari Kor.

Rakosliget
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2000 elcjen immilr negyedszer nyilik lehcliiscgiink ana, hogy
szemelyi ji)vec!eiemac!6nk I szazalekimak kiizcelu fclhasLluil,iscir61
magunk di)nlhessunk, s il" m6don is tamogathassuk d rilkosbgeli civil
szervezetekcl.
A tiirvenv ertelmeben az ad6 I szazalehlr61 csak (cllcS cgeszchen
lehd rendelkezI1l N i)nad6z6k rcszcn.: az APLI [ iI kJkiilc!i)tt
ac!6bevallilsi csomagban egy levelezolap meretli tClIllldl1\Umtatv,invt
mellekdt e celra A nyomtatvilnyra a tamogalni SDllllkkolult
szervezet nevet es ac!6szamill kell rainll, lIlai d azt egy vele azonos
mcretli boritekba kell helyezni, amelvet Ie kcll Z1Jmi. A boritekon az
adMizeto szemely nevet, lakcimet cs ac!6szilmill kell feltuntetni. A
!czart boritekot az iinad6z6knak az ad6bevalhisi csomagba kell
beieteIU1iuk, s azzal egytitt legkesiihb milrcius 20. napjaig postara
ac!niuk, a nem iinad6z6k pedig a munLiitat(llUknak adhatjak ill (az ii
nvi!atkozataikat a mUnkaItat6 juttatja e! al APEH-hoz)
A tamogatott szervezetek a penzt - tC\'ekClly'segi kCiriikiin beWI 
csak kiizcelra torc!ilhatjak, amit az Al'EH ellen(lrt7111 ]ogosult liz
iisszeg felhaszn{t!asar6! sz616 beszamol6l it szer\,cl.dckllck !cgkcsilbb
2001. okt6bereig saJlokiiz1emenyben nyilv{moss,tgra kcllllOlniuk
Tavaly neg\' rakosbgeti szervezetct, Illdve intC!Illcl1\t ulim!otlunk
figyelmukbe. r\ll1ld a negy megfclelt it l()I\e11\ ,dtill eliiirt
fclteteleknek, igy az APEIf iisszel jc)ly6sitolta s/illllukru a tavalv cv
eleJen felal'inlott i)sszegeket. E renc!elkezesllogunkkul Idell IS
erc!emes elnunk, hlszen igy ac!6nk eg\ sliuakk<I1() I bl/toscm
ludhatjuk, hogy kiizvet1enul RakosiIgd ]'IV:lt s/olgillja '

Rakosligetell ez alkalommal 5 heln szen'('zef, illef,,1!. illf('Znlf!In'
(Csaha-Liget Alapitvany, CsekOl'szkv .·i'plld Afiil'eWe/esi Ilciz, Feher
Karcicsony Alapitvany, Rakosfigeti Polglin KDI", Szupa S1Ifi Alapit
\'{in,~ keri ant, hogy jovedelemad()ja 1 sZllzalekeil'al kiiziiliik l'alame
Iyikef tcimogassa. Ne feledje, bcimzelyikef is fcimogatja, azzal l'ciros
rI!szrJllkef, Rcikosligetet Ii/mogatja/ KbsZii/lJiik'

Nem kell tlirelmi zona
a komyeken!
A Fopolgarmesteri Hivatalban e litrgvhan keszlill javaslat szerint
a slomszedos XVI. kerulet deli, keliiietiinkhiiz legkiizeiebb esii
rcszeben, a Cinkotai ut kiizvel1en kiirnvezeteben lenne (lett voJna?) a
tOvaros egyik turelmi z6naja. Bilr a terOlet a XVll keri.ilet kiizigaz
galilsi hataran kiviil esik, az ott folytatlll engedett tevekenvseg, s
kivaltkepp aIU1ak "hozackka" (k!ibit6szer. eriisluk. S/enelclt biilli'l
zes) igen karns hatilssal lehd keruletiinkre is, Illslen at. erintett
teriilethez Rakosliget legalabb olyan kiizel van minl Cinkota.
Bar a tiirveny szerint "vet6jog" csak azt a kerulcti iinkonnimyzatot
illeti meg, amelyik elozoleg a maga reszcrol "fdajilnlotta", hogy teru
ietcn ttirelmi z6na letesithet6, s a XVII keruld ilyen klajanlast nem
tett, a Kepviselo-testulet ugy dontiitt, hog\' ~'a kerOlet kiizbiztonsagat,
a kerulet polgarainak nyugalmat CS a kerOieli gyermekek szellemi es
t:rkiilcsi fejl6deset sulyosan es kiizvetienOI veszdyeztetii volta miatt a
ieghatarozottabban tiltakozik azon fli\,urosl javaslat ellen. melv
szerint a kiizeljiiviiben a sz011lszedos XVI. keriilet ddl res/en, a kCt
keruletet iisszekiitii Cinkotai ut kiizvetlen kiiLCieben tlireimi 76na
kialakitasilra kerulne sor, me1y teruleten a prostlluitltak slcxuillis
szolgaltatasra szabadon felajanlkozhatnak.·'
(A leguJabb fiivarosi elkepzeJesek szerint - mel\ckrlil lapzilr
tankkor ertesultunk - ncm lesz ttirelmi z6na a XVl keriilctben.)

Ad6nk l%-anakfelajanlasaval iden is
tamogassuk varosresziinket, Rakosligetet!
Csaba-Liget Alapitvliny (ad6szam: 18048755-1-42)

Az. Alapitvanyt a Polgan Kiir hozta Jetre 1993-ban. Az Alapitv{my
celja - egyebek mellett - az, hogy hozzajaruljon Rakosligeten es
Rakoscsaba-Ujtelepen a polgari tarsadalom iinszervezodcschez. a
hclyi hagvomanyok es kultunilis ertekek apolasahoz es meg6rzcsehez,
a helyi TlVIlvanossag megteremtesehez, a termcszeti es epitett
kiimyezel {lpalilsahoz, vedelmehez es fejlesztesehez.
Csekovszky Arpad MiivelOdesi Haz (ad6szam: 16924248-2-42)

A MClvdiidesi Hftz 1991 6ta mukiic!ik iina1l6 muveliidesi intez
memkcnt a XVII. kernlet Onkormanyzatanak feIU1tartasaban. A Hftz a
R,ikosligden es Rakoscsaba-lJjtelepen el6k tilrsas kapcsolatainak,
mi\veliidcsenek, sz6rakozas{mak szintere, kulturilis ertekek hordo
z6ja CS kiizvetit6]e, celja e rcgi6 kulturilis-kiiziissegi igenveinek
szolgalata, e varosreszek kulturalis hMranyainak enyhitese.
Feher Karacsony AiapitvlillY (ad()szam: 18153543-1-42)
Az A1apitvimyt magilnszemdvek alapitottilk 1995-ben. Az J\lapit
v,inv celja - egyebek mellett - a Heltai teri B6bita Ovodaban a
\'ilUalIs valamlllt az egeszseges eletm6dra illdve a kiimyezet
ismcretrc nevdes felteteleinek ja\'itasa, az 6voc!ai jatekeszkiiziik es a
gvcrmckkiinwtar fejlesztese, az 6vada esztetikus kiilso es belso
kiirl1\czetCnek biztositasa, a t6bbsziiriisen hiltnin\os hdyzetli gyer
mekek tUlIlogatasa.

i?eiiwsiIgefi j'o/gari Kiir (ad6szam: /8048748-1-42)

A Polgari Kiir 19LJ2 liSlCIl alakult. i\z egyesulet cdjd, hogy t{unogassa
Rakosligeten a helvi kiizelet clemokratikus fejl6deset. Ennek
crdekehen a helvi hagvom{l!lvok ilpolasaban, a helyi kultur,ilis ekt
szinesilcseben, a kiirnyezcl vedelmeben es a helyi erdekek kep
viseletchen kivan tevekenven reszt vallalni. A Kiimek kezc!emcn\ezli
szercpe volt abhan, hog\' megkcl.dodiitt a Hosiik tere par kJ{mak
rel uJ itasa .
Szuper Sufi Alapitvany (ad6szam: 18015827-2-42)

lV J\lapitvanyt maganszemelyek haztak ktre 1992-ben. Az Alapit
van',' celia eliisegiteni a Hosiik terei iskola tanul6inak szcllemi es testi
feJliideset, az iskola oktatasi-nevelesi felteteleinek Javitasat, szin
vonalanak fcjleszlcsct, llliiveszeti cs kulturftlis tevekenysegek. tanul
manyutak, nyilri taborok es sporttevekenysegek szervezeset cs a mas
iskol,ikkal val6 kapcsolattartast.

Rakosliget
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SZERKESZTOSEG: 1171 BUDAPEST, LEMBERG UTCA 94.
LEVELCIM 1172 BUDAPEST, HEL T AI TER 8.
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Megismaradnak a pavilonok
:vkgiscsak a hcivukon maradhatnak a IIiisiik tell'l p,mloI1ok,
ll11U1;:m a Kepvlsl'lo-kstiilet MSZP-SZDS/-FFS/-tvlI11' tohhsl'gl' ilgV

Lilll1tbtt: khet6ve kivimja tenni a pill'il'lI1ok 11l1'lILionosainak. hof.:Y a
pavilolliaik alattJ fiildteriikt megvilsilrolhilss;'lk. s 19l iCkpitll1ell~CIK
veglegesen a helyukllll marmlhassanak
Az ugy el6zmenyeilill tlldni kelL hog I ,I f(cpn:;cll)-!Lstidct hat
evvel ezeititt, 191)4, maIciusaban t()gmila l'l 'I HO:;lik lere reszletes
rendezesl tervet (RRTl. A terv azoll rellcieIKC/,l"l'. meiv szl'rint a
pavilonoknak hoss7abh lavon nines hell Clk d tel C/el1 S/c~ktCbcIL al
i1kkon vitak soran kialakult kCilmegeglc/l':;t t(\krim, 1\; clilkesllti\
t{lrgvalasok soran ugyanakkor eglcrklm(llc 1M! a pa\llollok
clbontisa nem a bennilk tol\tatcll1 kerl'sKl'cil'lmi-smlf.:,'t!lat6 tel'ckenv
,egek "s/amiiLcset" cclozz;l. hiszen klskere:;kedelmi ~kl eKelll:;l'f.:ekre
s/OKseg van R[lko,ligct k07pontjahan. /\/l)ta scm Kercil)ll'k/k' l11e"
senki a celt hogv e ,'Mlalko;ilsokl1i1K ,I l:m),rCSI Kl)Zpontlaha;1
talftljunk lllyan III e!hl'l\czest, wnciv lck mtl'ttl'l lillI l11ind ,Il i\ Uzlctl
crdckeikre, mmd pedig alTa a kozossegi crdekre, hogl ;1 P,IIKot al
l'rlnkll teruleten hclvreallithassuk [ celt S/el1l ci()tt tartvd tcttcll1
javaslatot tavaly cv elcjen a I· crihegvl l1t~'l S/. cpOiet l1a:;;I1U:;Il,'ISCml
s kczdemcnvczescmre d Kepvlselii-tc:;tliiel
h;ltino/ott ho!!\' ,1/.
cplilctet az OnkOllllCl11vzat Kereskcdell11l-,/ol,,:i11ut,) Kh';i1lalk()~:I:.;oK
elhelVClesere kil'illlid 'hasznosltalli, s elsl):;orl)'1Il CI 111)C;OK lL'n:11 ;i1lo
pavilonokhan 11111K<)dii vallalkoz{lsokndK KIVUI1 C/,liLii Ul liL·hel
hlztosita1l1
.
I\z C)llkonnilnvzat 'lIi11l1atu I1l'ill t,i1,il~o/ott ;1/ cnntctt v'llluIKO!()K
a III. uicu sdrkil1l ,dl() epCiiet
:;/ClndekmvaL akik ll~\, nvilatko/tak.
cgyreszt tiil messze vun uzleteiK leienie,.i hl'hdiil. IIHlsrl':;/t nem
dlkalmas drU1YJ iilielhelyiseg kiaLlki1;lsdll dl1lClIl1\1 \,dlaIKozilS
cnntett al iigvhcn. S,lIllillatos, hogl ill ()11K, 1I1n,I1l\/ilt IC/etese a
hularozatball eliiirt eg\c/tetesekel u l'idlulKo/oKLiI CS;IK tiihh hilllapos
kesc:;scl kezdte I11l'g, s Id6kiizben rnillcienlCie. 'I l';d,)s;l!!iol IIClll
egyszer igeI1l:sak tavol esii (al )hin:K tclll'dteK cl RUKO:;IJ~ctl'lI 1\1.
ll/lettlllajdonosok ugv crtelrne/tcK ,1/ (lllkorl11dl1\ ICll uj;mliltdt. ho!!\
unllak dutasit,l:;,1 C~VC! .iclellt a puvi\(lllok elhollLhill1,IK d/olln,'lll
elrendekscvcl. 1101011 erriil S71') sern I'ol!. ,I t'll'all'i h'pllsclii-tc:;tllkti
Oksek Jegv/ok(i1l\'l'l'l hiien tukriizik az elhdllg/ott<tbl ,t Lel u/ volt.
hogv a val1alko/ok 0s az ()nkolln;'I11I/ilt Kli/iitt I11l'gL'g\ L'les II)Jliill
klrc. (/\1. ig:lI.silg ,1/. hog\' UI ClnKOllll,lll\/ut mar l'eIdlg IS hillllll~()1
clrenLil'lhette volml a hOlllas!. Jl\ggctklliil att()L Iw!!\ illcl-c l1lih
l'lhcil'l:/cst bi/tosilani UI illlcltlllaldolll)SOKnuk "I~\ ,l'IIl ill Cli
Kiitekzcttsege ugVUl1I.s nines. dc eppell d/L'lt IIL~lll "cnllt cITe cddlg
SOL melt mas elhelvC/cs hl~lIlvilhall ,I hllnt"s 1<llobUII Ci!"Ct Ic1cntett
loina e kereskedch1l1-:;lOlgiiltatll iIIIlKU, l~
:-;;'lll1ll/l'Sl'IL:r. ami
vi:;Lunt ellentmonuot\ vnlna a renLie/csl ten kC:;lltcsCKIlI l1ICl!
logalmazodott sZ~llIdek()knak) l\lilllk/l'K cllcncrl' al II/1cttllL:;
dllnosok alafrasgviijtesbc Kezdtck. Il1l'h'lld Slltill1 ,II ,lblll)K tilt;l
KU/lak IlZ ULletek elhontilsa miall,
Kiss Lajos alpolgilllnester (MS!]') S/l'llnt d kcrdest
lchct
l1Icgoldani, hI! <lZ Clnkolln;'mYZat Iiclvt ad ,II illicttilluidollll:;()k
igenvcnck, s a rcndeLesi tet\' m6dositlls2l\al lchcti)vl' tcS/I S/<lIl111krn.
hog) al Hzletek alatti fbldtcrOletct IlIC2\'ils;'lroll'lK. al1ll c2\bl'Il a
pavilonok I'egleges tellnmaradilsilt is hi/tll~'ltia
.
Az en allaspontoI11 szerint egv kCi/.me"cg\c/.cs I11cntcll Idreliitt
slatus quo megvitltoztat:l:;a kd kiiriillllcl1\ cg\iltks knn,lllasa es~ten
lchetseges. Az egyik az, hog, a I;'dt,)/.lliias Ilidob mdlilll\'olhiltcl
kgyen. a masik pedig az. hog\' al lli n:lllkzc, U'I111ogatotts:'lga al
erintett kiizosseg kiireben nagyobh leg'. l'll (dl~ lcguLIhh IIgVClI lCIKKora J,
mint a statlls quo tenntarLlsimak lalllilgiltottsilgd kkl1 cscthcll ell
erintett villlalkozok szilndek{mak indoKa ,1/ (1 s/cIIljlontillkh61
mdtilnyolhato, Ig! a masik kltete!t kell alapo:;ahh<lll IIlL'gl'i/Sg;'dl1l
(}nmagilban az a konilmeny, hogv a l'criilcg\'i lIt 39. SI ingatlan
has/llo:;itasa kapcscll1 nem sikcrillt egyei,cgre jutm a p:i\'il()llokhan
milkcidil vallalktlzilkkaL m~g nem indokolja <II RRT l11()dOSllcl:;'11 /\
vallalko/6k altai bell\ujtoll Wbb mint iits/iil all11l'(lst dtt;llIuln"llilo/l:i

Rakosliget
rn~~allapithat6, hogy a/. alair6k tbbb mint 60%-a nem Rilkosligcten,
hancrn ti)bbnyire Rakoscsaba-Ujtelepen vagy meg tavolabb) varos
reszcKhel1 illctve nms kerulctben lakik, s csak 205 alilir6 rakosligelJ
pOlgul Marpedig egy ilyen kerdCsbel1 alapl'ctoen a helyi koziisseg
vdemcnye kell, hogy szamitson (Rilkosligeten csaknem 4000 vil
laszt6polgur d.)
Ene! egyiitt terrneszetesen nem zarhat6 ki, ho!!\ rna mar a
nikosligetiek koreben is tbbbseghell van az az allaspo~t, miszerint a
pavilonoknak meg)s csak rnaradniuk kellene, de errol meg kellene
kcn!c/ni ilKd I Targvilagosan, sem egyik, sem milsik valtozatot nem
"ai ill1lva " I J<I l(ihben vmIllak azok, akik szerint megis maradJanak a
p:l\'IlonuK mllil uzok, akik szerint a jelenlegi RRT szerinti celt kell
II1cgval6s1talll, akkor kell e!gondolkodni alOn, hogy jogllag milven
formilt lehct tahllni e slilndeknak.
A viII osfcJ lcsztesi hlzottsilg ulesen Kiss Lajos ugy j(lgalmllzott:
I ag\ RRT modosllas, vagI" bontas (legkes6bb 2002-heIl), de
mindl'nkeppen vegIegesen Ie kell zilnll al. ii!!yet Ellel szemben cn
llg\' I'clem, hog, sem egyik, sem !I1flsik ;l"incs telJcs mertekben
iisszlEIII!,han a Icndezesi tervve! kapcsolatosan klalakult kiizaKarattaL
IIa llg\anis az ()llkOllnanvlat leltet6ve teszi a pavilonok alatti
f(jldt~li\letek megv,\sarlasat, an.al \'egleg lemond arr61 a lehetosegrc)L
hogy egvszer val6ban helyreftllitsa a parkot a Hosiik teren. Hi! vis/ont
milr most llgv dont, hogv marpedig bontani kelL akkor - ha add)g
nem ,Ikerill mas dhe!yezest tahilni - az eredllleny al lesz, hogy ezek
a s/lllg,r1lC1l;'lsok i:; eitulUlek R,\kosligctr61. I\z altalam eloterjesztctt,
kOI11Pl\)11liss/.lllllll:IK szant javaslat lem'ege Cli I·olt. hog\' a Kepvlselil
(c,wkt Ill' Ke;:dl'lllemClJe az RRT m6dosftasat, I'ag\'i:; hagl)a 1IIeg a
khctii,cgct annal,., hogy d parkot egyszer telje, egesLehl'n Itl'l\Te
,iI IlthassuK. lIg\Clnakkor nytl vilnitsa ki, hogy a kiizparK helndd Iitas;'!!
to\'uhbra is awn sZl'11lpont Slem e!iitt tarlas{lval kivanja mcg
lal()sitcI111 hog\ a pavilol1okban mukiidil vallalko/:'isok it I'arosresl
kilLpOllllabilll 11\erhessenek ilJ dhclye/est,
a szolg;illatil-;ok
IIlcglartclsii crdckebcn khet61eg csak aUor kendilln sor :1 pavilonok
elhont:lsilra, ha e,en tevekenyscgek elhdyezese Rakosligct kiizponll
res/,cn IlIcgfcldil JI16don megold()(lIk.
Milltill1 ll~\ tiinik, hog\' az dk(ivetkezo nehill1', cvben ',~c::'kicii)
cplilet hi'lII\'illxlI1 vilrhall);;] nem leSI m6L1 al U/!etck {llhelvc~cs0re.
jav(l,()ltam. hog) a Kepvlsclo-(csliilct - aL erilltctt vitilalkoz(lk
erdl'kclre is tigye!emme! - a kiizterulet tul;!JdoIlosakcnt a Il6sok terell
{dill pUlilonok esctehen a kijzterulet hasznill:Jt,'tt 201J3 uecembcr 31.
naplilig engedclyezze.
,\1 RRT m6dositasa eglchKcllt oh m()don, hogv a pavllon
tuLlieIlll1()sok megvilsarolhasS:!k a feicpilmcllveik alattl filldterlilekL
CSilK ug\' lehctscges, ha a terUklet a Kcpiscl6-testulet bvonja a
Ki)/terliktcK Kiilul, cpit~si telekke (telkekke) l1\ilvanitJa, s igy
crtekesill AZLll1 tul, hog\' igencsak megiontoland6 egy viJrosresz
eg\'l'hkent sem tid tAgas kcizponti tercilek ilyen m6don tbrten6
:;/ukitese. egy ilyen ir{l!l\,ll m6dositashoz sZiikseg lelillc a j()vilros
1c1\,'thagl':'lsiml. itt ugvanis zbldtcrtilet intezmenvtcrUlettC tiirtCnii
i11sorobs:I is :;/liksege:;. ami csak az F6varosi Szabillvoz{lSi Knellerv
1I1('ldosita,,'lval t(irtCnhet. Tekintettel alTa, hogv a F6varosi Onkor
I1l;'IlIY/at l1Iihen elsL:'lJItsaggal vedelmeL minden egycs ncgl"zc(me
tcnni parkterUletct, hOZZ<'ljilrul:'lsunak megszerzesere keves az esdy.
All{!spontom szerint tehclt a megoldilst a jelenlegi RRT keretci
kOliilt kell( ell volna) kcresni, figyelemmel mind a hdyi k(izosseg,
mind a \:'dl,dkoI6k erdekeire. A Kepvise]()-testOlet JI1askepp dbntbtt.
1\ .1'lvaslatr()1 - ha majd reszletesen kidolgozz;'tk - lakossagi fc1rum
kcret0bcn valamellllyi erdckl6d6 kifejtheti allaspontjat.
DUMB()',',\RI ('SAD"

IUkosliget onkomlanyzali kep\'lSd6jc

. "[)izlollsag - k(jzbiztonsag" cimmel a Rakosligeli Polgar! Kar
Lrtelnll.'iegl Klubjaball a III. es a XVII. kern leI rendorkapilanvaval
heszelget Veegh Adam Iljsagir6 2000. marcius 21-ell, kedd~1I 18
()rakor a Csekovszky Arpad AHIl'elodesi Hazban. A Polgari Kar 20()O.
(iprilis 25-ell tartja k(jvetkezd tarsasagi estjet.
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Rakosliget tortenete XXI.
Rakosliget kiuriteset 1944. november 5-en rendeltek el a larasi
hat6sagok. December 28-an detel6tt fet tizenegykor jbttek be a ;oman
csapatok a kbzsegbe - jelentette 1945. Jlll11usaban Csek fOjegyz6.
Ezen a napon egy egeszen uj vilag vette kezdetet a lakossag s/,imara
veget crt a haboru, de ami utana kbvetkezett meg lOsszabb lett.
Mivel harei esemenvek, katonai objektumok a kiimyeken nem voltak,
it Voros Hadsereg hare netkul atvonult, de egyes egysegei itt
maradtak, s ez a teny az etet ujraindulasara minden tekintetben
ranyomta bet yeget.
Az els6 dokumentum 1945. lanuar ()-i keltezesiL ebb61
megtudhat6, hogy a kozseg felelos vezetojc Csele Lasz[() alJegyzb
volt. Januar 29-en kezdodott meg ismd a tanitas, amel\' okt6ber Ma
szunetelt Ekkor meg ket lak6hazhan folvt a7 oktatils, ugyanis a2:
iskolak tobbszor egym,\s utan knlonbiizll katona! rnc"sz{llliist cltck at,
az ilyennel egytitt jar6 rombolassal. A beirt lets/elm 33] tanull) volL
kiizuWk 119 gyermek meg nem jelentkezett. Devenyi Em6
.1eknteseben megemlit nehany tamirt a Keresztun hazaspilrt,
A.damne Csert6y Magdoln{!t, Murai Istv{mt, Vasas (In!li:net, valamint
neMny menekult pedag6gust: Kovacs Ibalvat es SzCili Lenkd
A helyi nemzeti bizattsag megalakulils{mak pOlltos id6polltlara
1I111es adat, Az elso olyan dokumentum, Clmelvbtln a ncmzeli hizottsilg
szercpel 1945. fcbruar 16-im kelt. Ez cgv igazolils, melye1 dr
Kiirmoezi Laszl6 irt ala. Az iratban a rakoshgetl llemzeti hl70ttsag
kerte, hogy Maros Marton zoldsegkeresked6 s/abad mozg{lst kapjon
etelmiszerbeszerzes celjab61. Maruszki Mihillv, a keresztllri neporpa
rancsnok elutasit6 va!asza miatt ujabb kerest irtaL Az al<iiras
lanusaga szerint a ligeti nemzeti bizottsilg elnbke ekkor l'ilpai Vince
volt. Febmarban dr. 8ab6csa Endre, Gr6sz Marcell es Push!s hme
nemzeti bizottsagi tagok kertek az e!elmezcsi kllnnilllvblltost61
hasonl6 igazolvanvt, szinten elelemszerzesi cella]
Marciusban kczdodtek a rendszeres robotoltatilsok. Milrcius 1
Idol 5 napon keresztiil napi 50 fO kircndelescrc utasitotta " k07seg
vezetoseget a szovJe1 klirzeti paranc,;noksilg. Az emberek a llHityas
Wldi repDI6ter helyreMIit<isan dalgoztak
Budapest oslroma utan kezdtek visszatemi aLOk a ligdiek, akik
ilZ 1944. novemberi kiuritesi parancsnak engedelmeskedtek. Koztuk
volt Dvoracsek Sandor es felesege lapai nagYSzU!clIn) es l Iarg!ttai
Belane, nagyanyall1 huga is. Kul6n kervenyezlll kellett, hogy " sajat
h,izaikat a kozseg kiutalJa nekik~ lobb hetig tarll) huzavona UUill
tudtak visszakoltolni otthonaikba. Az orosz parancsnoksag nem
cngedte meg, hogy mas kozsegbbl - pelduul Rakoscsab{If(\1 - h{lrki
IdekolWlzon. A visszateres sokak szam{ml liljd"lmas volL ckkor
demIt kl, hogy nemcsak az atvonll16 kat()mls~lg pllsztitotta az
elhagyott otilionokat, hanem olykor meg" slomszedok IS
Marciusban kezdodott meg a kozhi vatalnokok !galOlasa IS.
Rakosligeten ennek nagy jelentosege volt, mert ncmcsak a helyi
hivatalokban dolgoz6kat kellett "ll1egvizsgidni", hancm a fiivarosban
dolgoz6 tisztviselokd is. Az igazol6 bizottS(lg miikbdesejogilag igen
zavaros volt. A Iigeti nemzeti bizott,;ag es a megye! nemzeti hizottsag
kozotti leve!valtasokb61 kidemlt, hogy a mareills vegen mcgalakult
rakosligeti igazol6 bizottsag illetektelcll valt. A Janis osszevontan
akarta megoldani Rakosliget, Pecel es Isaszeg tisztviseliilllek "vizs
galatat", de ez nem sikemlt. Ezt kovetOen Orf Istvan majllS 24-en
eskut tett ugyan a megyei nemze1i bll.ottsilg ellitt. 01/. azonban megis
Rakoscsabahoz tette ilt a Iigeti ugyeket. Rakosligd ezt nem fogadta
e1, s ujra kerte az onall6sagot. Mire a vita leziulllt, a Iigeti bizottsag 
ll1elynek tagjai az rv1KP es a Szocialdemokrata Part (SZDP) soraib61
kemltek ki - mar el is vegezte a munkM. A bizottsag ve!emenve (Wn
toen befolvasolta az altaI uk "megvizsgalt" cll1berek allasat, tlzctcset,
nyugdijat, iparengede!yd, sot, szemeIycs szabadsagat isl
(Folytatjuk)
DR. DOMBClVARI ANTAL

a Csekovszky Arpad Muvel6desi Haz
2000. marciusi rendezvenyeib61
RAKOSLIGETI MOVESZETI NAPOK

2000. MARCIUS 7-12.
MUVESZETI SZALON
Marcius 7-en, kedden
18,30: Rakoscsaba kepz6- es iparmuveszei
mutatkoznak be Rakosligeten.
A kiallitast megnyitja: Dunai M6nika,
rakoscsabai onkormanyzati kepvisel6
19.30: a p6diumon irodalmi est, a Bohem
Asztaltarsasag rakoscsabai alkot6inak estje
"TORETLEN HITTEL"
Marcius 9-en, csutortokon 20,00 6rakor:
Dinnyes J6zsef dalestje
"Az ALLAMALAPiTO"
Marcius 10-en, penteken 10.00 6rakor:
a Nevesincs Szinhaz el6adasa
"AMI AMARAl NAPLO-BOL KIMARADT"
Marcius 10-en, penteken 19.00 6rakor:
Balmt Andras szinmuvesz onall6 estje
"TERULJ, TERULJ, ASZTALKAM!"
Marcius 12-en, vasarnap 11.00 6rakor:
a Maskara SzinjeHsz6 Tarsulat el6adasa
PENTEK 20 ROCK-BLUES KLUB
Marcius
Marcius
Marcius
Marcius

3,:
17.:
24,:
31,:

CSEPREGI ROCK BAND
TOROK ADAM es a MINI
DOORS EMLEKZENEKAR
BLUES RADIO BUDAPEST

SZOMBAT ESTI TANCPARTY
Marcius 1 L GESAROL
Marcius 25,: BEAT BOX STAFETA
TANCHAz
a Kolompos es a Mez6 egyuttessel minden masodik
szombaton (marcius 11. es 25" aprilis 8, es 22.) 15,30 as
16.30 kozott

