
 
 

80 éves lett városrészünk, Rákoskert (2013.10.26.) 
 

 
Jó napot, szép délutánt kívánok minden megjelent vendégnek, elsőként 
köszöntöm az itt helyet foglaló 80 éves Rákoskertieket, akik elfogadták a 
meghívásunkat. Köszönöm szépen az invitálást, örülök, hogy ilyen sokan 
elfogadták a művelődési ház meghívását és eljöttek, hogy együtt ünnepeljük 
Rákoskert 80. születésnapját. 
 
 
Az ember életében 80 év egy egész emberöltő, de egy település esetében ez még 
csecsemőkort jelent csak. 1933-tól számoljuk e ma már nem is olyan kicsi 
városrész létrejöttét, hiszen ettől az évtől állt meg a helyi, ideiglenes vasúti 
megállóban a vonat. Ezután indulhatott el Rákoskert fejlődése, ami remélem 
Önök is érzik, azóta is töretlen. 
 
 
Így 1933, egy izgalmas és fontos év lett számunkra, de mi történt ebben az 
évben a világon és Magyarországon: 
 

• a világban javában tombol a gazdasági világválság 
• Európában aláírják a Kisantantszerződést 
• Németországban Kancellárrá választják Adolf Hitlert 
• Magyarországon elkezdik építeni a Lakihegyi adótornyot, megrendezik a 

cserkészek IV. nemzetközi világtalálkozóját, a dzsemburit 
• Budapesten elindul az első trolibusz és az ÚJPEST nyeri az NB1-t 
• és ebben az évben is jól halad Shell bárónő a területének, a mai 

Rákoskertnek a felparcellázásában és a telkek értékesítésében. 
 
 
 
Az elmúlt 80 évben rengeteget fejlődött lakóhelyünk, hiszen gondoljunk csak 
bele 80 éve alig néhányan éltek itt, ma pedig közel 8.000 lakónk van. 
Városrészünk büszkélkedhet óvodával, iskolával, művelődési házzal, Ascher 
Színházzal, szép játszóterekkel, de én olyan dolgokra vagyok a legbüszkébb, 
ami máshol nincs. Így például ilyen gyönyörű platánfasort talán az egész 
országban nincs, Wass Albert terünk is csak nekünk van Budapesten, de a 
kerületi városrészek közül is csak nekünk van zászlónk és Jubileumi Parkunk.  
 
 
 



 
 
Rákoskerten működik a kerület legnagyobb és leghangosabb civil egyesülete, a 
Rákoskerti Polgári kör, ezt külön szeretném megköszönni az egyik alapítónak, 
Orosz Károlynak és a jelenlegi elnökünknek Szelepcsényi Sándornak. Ez a civil 
közösség 20 éve ad ki újságot, a Kerti Levél címűt, ad ötleteket és tanácsokat a 
helyi képviselőknek, szervez Rákoskert Napja című egész napos ünnepségeket 
és tart rendben kiteresedéseket és virágágyásokat. 
 
 
Az elmúlt 80 évből közel 8 éve részben én vagyok felelős a helyi fejlesztésekért, 
beruházásokért. Azért mondom, hogy részben, hiszen képviselőtársam Fohsz 
Tivadar mindenben partnerem, sőt tapasztalatával sokszor tanácsadóm, sőt 
mentorom is. 
Nagy álmaink megvalósításában mindig számíthattunk és remélem a jövőben is 
számíthatunk a helyiek tanácsaira, kritikáira, a civilek ötleteire, sőt 
intézményeink vezetőinek, dolgozóinak segítségére is. A városrész arculatát 
jelentősen befolyásoló nagy beruházásokban mindig támogató partnerünk Riz 
Levente polgármester úr is, aki nélkül nem épülhetett volna meg Rákoskert első 
játszótere a Vida-dombon, nem újulhatott volna meg az állomás környéke,  
gondolok itt a parkolókra, buszfordulóra, nélküle nem szépülhetett volna meg a 
helyi idősek klubja, ami ma már a csabai szépkorúakat is várja és segíti. Néhány 
hete is polgármester úr hozta a jó hírt, hogy a leendő főterünk, piacterünk 
felújításának első ütemére nyertünk közel 70 millió forintot. 
 
 
Mozgalmas volt az első 80 év, de sok minden vár még Rákoskertre a következő 
években is. Be kell fejezni a csatornázást, folytatni kell az útépítéseket, meg kell 
építeni két templomot. Az egyiket a helyi lobogónkban is látható 
templomdombra, (ezt Makovecz Imre tervezte) a másikat az előbb emlegetett 
főtérre, vagy régi nevén a piactérre. Jövőre szeretnénk átadni a kerület első 
Aradi vértanúk terét, ahol a 13 vértanút jelképező fát már évekkel ezelőtt 
elültettük. Vigyáznunk kell a régi és új hagyományainkra, a házban működő 
klubjainkra (pl.: a Baba-mama klubra, ez a kedvencem) és a mindenki számára 
oly fontos Merzse-mocsárra. A Vida-domb helyett új helyszínt kell 
kialakítanunk a nyári szabadtéri rendezvényünknek, ennek munkálatai már el is 
kezdődtek itt, a művelődési házunk kertjében. Tehát van még mit tenni.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fontos, hogy legyünk büszkék a nagyjainkra is, őket évente a Rákoskertért díjjal 
jutalmazza az önkormányzat. Erre a díjra év, mint év a helyiek ajánlhatnak arra 
méltó jelöltet és el kell mondanom, hogy nekünk képviselőknek nehéz dolgunk 
van, hogy az adott évben kit válasszunk a sok-sok jelölt közül. 
 
Külön meg kell említenem a helyi művészeket is, akik dalban, nótában, 
kerámiában, festményben, gobelinben és versekben (remélem nem hagytam ki 
semmit) viszik hírét településünknek. 
 
 
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Jenei Mónikának, a művelődési ház 
vezetőjének és a ház dolgozóinak és a mai napra felkért háziasszonynak, Vidáné 
Válóczi Évának a mai ünnepségért. Külön szeretném megköszönni a mai 
rendezvényünk támogatását Dunai Mónika képviselő asszonynak, akire ha 
Rákoskertről van szó, akkor mindig számíthatok. 
 
Jó egészséget kívánok mindenkinek! 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 
 
 
 
 
 


