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 A hiteles tájékoztatás – a bizalom záloga. Ezért a 

„Kerti Levél” áprilisi számában megjelent „Katolikus 

templom Rákoskerten….” cikk félretájékoztató jellege 

megkívánja a helyreigazítást és a valós tények közlését. 

 Az igazság kedvéért vissza kell 

menni a múltbeli eseményekig.  

 Már az 1920-30-as években, amikor 

Schell bárónő kiparcellázta a rákoskerti 

telkeket, az itt majdan letelepedő csalá-

dok számára (felekezeti hovatartozástól 

függetlenül) Rákoskert legszebb panorá-

májú telkére, a Rózsaszál u. – Tiszaörs 

u. - -Tiszanána u. által határolt területre 

megálmodta a TEMPLOMOT. A Gond-

viselésnek köszönhetően, háborút és 

szocialista rendszert átvészelve, a telek 

megőrizte rendeltetését és 2013-ban a 

HIT évében, elkezdődhet a TEMPLOM 

építése. 

 A rákoskerti „őslakosok” nem feled-

ve a bárónő óhaját, mely egyezett a leg-

bensőbb akaratukkal, már a 90-es évek-

ben aláírásaikkal megerősítve jelezték 

az Önkormányzat felé, hogy szeretnének 

templomot építeni, hitéletük gyakorlásá-

ra. Az alulról jövő kezdeményezés elin-

dítói (négy katolikus és egy református 

hívő) tudván, hogy egyházi támogatás 

nélkül nem építhető templom, 2003 má-

jusában kérelemmel fordultak Dr. Erdő 

Péter érsek úrhoz, legyen segítségükre, 

hogy Rákoskerten felépülhessen az 

„Isten Háza”. 

  A válaszlevélből, mely 2003. június 

5.-én érkezett, két részlet:  

1./” …. a templomépítés ügye a Főegy-

házmegye részéről jelenleg nem aktuá-

lis…”  

2./  „….amennyiben a társegyházak vállalják a temp-

lom építésének előkészítési, szervezési feladatait, anya-

gi terheit és az Önkormányzat  biztosítja a szükséges 

ingatlant, abban az esetben az ökumené szellemében 

történő együttműködésnek akadályát nem lá-

tom…”(Aláíró: Dr Udvardy György mb. vagyonkezelő)  

 A történelmi egyházakkal történt egyeztetés után  a 

Bp.-Rákoscsabai Református Egyházközség vállalta 

ezt a feladatot. Ezen felbátorodva, az ökumené szelle-

mében, 2003 novemberében alakult meg a Rákoskerti 

Templom Alapítvány, többségében a katolikus feleke-

zethez tartozó alapítókkal és tisztség-

viselőkkel.  Az ökumené már Schell 

bárónő életében is létezett, hiszen 

férje református volt, Ő katolikus. Az 

akkori iskolának a termében tartották 

vasárnaponként a katolikus szentmi-

séket és a református istentisztelete-

ket. 

 Azt is tudatni szeretnénk, hogy a 

„Mennybemenetel”ökumenikus temp-

lomnak két építtetője van: a Rákoscsa-

bai Református Egyházközség és a 

Rákoskerti Templom Alapítvány. 

 Templomunk benne van abban a 

„MAKOVECZ- TEMPLOMOK” 

aranyszínű nagykönyvben, melyet a 

világhírű magyar építész személyesen 

ajándékozott 2011-ben XVI. Benedek 

pápának. Ebben a könyvben látható 

még két Szlovákiában megépült ökume-

nikus templom, mely az ott élő keresz-

tény magyar emberek hitéletét össze-

fogja. Ez az összetartozás és összefogás 

legyen példaértékű számunkra is ebben 

a keresztény gyökereit megtagadó Eu-

rópában, ahol templomok ezreit zárják 

be, adják el szent épületeit. Örvendetes, 

hogy Ferenc pápa pünkösdi nyilatkoza-

tában is az egyház nyitását szorgalmaz-

ta. Hangsúlyozta, hogy az önmagába 

bezárkózó egyházak veszélyesek, mert 

ha az egyház elveszíti befogadó képes-

ségét, a hívők más utakat keresnek. 

 Végezetül Makovecz Imre szavait idézzük: „minden 

templom építése egy dráma, amely folyamatában válto-

zásokat hordoz és fejez ki.” Ezeknek a folyamatos vál-

tozásoknak voltunk részesei tíz éven keresztül, mellőz-

ve minden rosszhiszeműséget, reménytelenséget, mert 

rendületlenül erős hittel valljuk: „Egyedül Istené a di-

csőség” 

a Rákoskerti Templom Alapítvány alapítói 

Készülőben Makovecz Imre „Mennybemenetel” ökumenikus temploma 
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Várható változások és megvalósult fejlesz-

tések Rákoskerten és Szárazhegyen  
 

 Kerti Levél: Sokaknak feltűnt, hogy elszállították a 

szelektív hulladéktároló edényeket a Kucorgó térről. Mi 

történt? Hogyan tovább? 

Hatvani Zoltán: Évek óta problémát jelent a szelektív 

szigetek környékén tapasztalható mocsok és illegális 

szemétlerakás. Mára már odáig fajult a dolog, hogy ha 

nincs szemét az edények körül, vagy ha nem látunk ille-

gális szemétlerakást, akkor már el is csodálkozunk, hogy 

mi történt, mert valami hiányzik az edények körül. Ta-

valy, 2012-ban a Szigetcsép utca – Pesti út sarkán lévő 

szigetet számoltattam fel a környéken élők kezdeménye-

zésére, amit egy helyi népszavazás előzött meg. Tettem 

ezt azért, mert hiába volt korlát az edények körül, hiába 

hívtuk akár naponta a rendőrséget, hiába takarította az 

üzemeltető (FKF) a szigetet hetente, mégsem lehetett 

biztosítani a környék rendjét és nyugalmát. Idén első 

lépésként a Kucorgó téren, majd később a Művelődési 

ház mellől is elszállítják a szelektív edényeket. Így né-

hány hónapon belül megszűnik minden lehetőség Kerten 

a szelektív hulladék elhelyezésére. Remélhetőleg az ille-

gális szemétdombok is eltűnnek ezekről a pontokról. 

Közel két éve a kapuk elé kikészített hulladékot ingyene-

sen vitték el, most Dóra Sándor vállalkozó balesete miatt 

bizonytalan az elszállítás, amíg az FKF ki nem terjeszti a 

háznál történő szelektív hulladékgyűjtést Rákoskertre.  

 K.L: Sokan észrevették, hogy a jó idő, a nyár bekö-

szönte óta milyen szépek lettek ismét a kiteresedéseink. 

Minek köszönhető ez, hiszen a kerület és a főváros más 

részein sokszor derékig ér a fű vagy a gaz? 

H.Z: Rákoskerten az önkormányzat által kezelt területe-

ket a Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálat és a 

Rákosmente Kft. tartja rendben. Idén a csapathoz köz-

munkások is csatlakoztak, ezért bírtak el eddig a felada-

tokkal. Sokan nem tudják, de közel 20 helyszínen dolgo-

zik ez az öt fős csapat, többek között a Vida-dombon, a 

Rózsaszál utcai játszótéren, a Wass Albert téren és sok-

sok kiteresedésünkön. Sajnos minden nap kapok kérdé-

seket és panaszokat, hogy miért ilyen gazos a 197 busz 

végállomása vagy a Pesti út környéke, de sajnos ezek a 

területek a főváros kezelésébe tartoznak, így mi itt nem 

tevékenykedünk.  

 K.L: Végre megérkeztek az egynyári virágok is, eze-

ket is gondozni fogják? 

H.Z: Ahogy az elmúlt években, úgy idén is sokat költünk 

a virágszigetek karbantartására. Sajnos egy dolgot nem 

tudunk megtenni, az ellopott virágokat nem lehet pótol-

ni. Az egynyári virágok kiültetésének szezonja május 

végén, június elején volt. Sajnos tavaly a nyár végéig a 

virágok több mint 10%-át ellopták, ezt később mi már 

újraültetni nem tudjuk. Ezek a virágok 50-60 forintba 

kerülnek nagy tételben, ezért érthetetlen, ha valaki ebből 

lop el 4 darabot. Ő így megspórol magának néhány száz 

forintot, de a közterületen ott marad a hiányos sziget.  

 K.L: Örök kérdés a csatorna, mit tud nekünk ígérni? 

H.Z.: Amióta képviselő vagyok azóta mindennapos ez a 

kérdés. Az én utcámban is csak 70%-ban van csatorna, 

tehát ez ott nálunk is téma. Szerintem mára már minden-

ki tudja, hogy a csatornát nem az önkormányzat, hanem 

a Főváros fogja megépíteni. A pályázat részleteit ismer-

ve az biztosnak tűnik, hogy 2015 nyaráig mindenhol át 

kell adni a gerincvezetéket. A kivitelezők kiválasztása 

és versenyeztetése a napokban zárult le. A tárgyaláso-

kon elhangzottak alapján én 2014 tavaszi munkakezdést 

mondanék. A XVII. kerületi csatornaépítés, ezen belül a 

rákoskerti a XVI. kerületivel együtt fog történni. Mivel 

nekünk itt az önkormányzatban semmi közünk sincs a 

fejlesztéshez, ezért csak remélni tudom, hogy ezek az 

ígéretek végre valóra is válnak! 

K.L: Legyen egy másik örökzöld téma is: útépítés. Itt 

miről tud beszámolni az olvasóknak? 

H.Z.: Minden helyi lakótársunk tapasztalta, hogy tavaly 

sajnos egy centi út sem épült a városrészünkben. Ennek 

egyszerű az oka, se Uniós, se hazai forrás nem állt ren-

delkezésre, amiből finanszírozni lehetett volna az épít-

kezést. Képviselőként is azt vallom, mint magánember-

ként, hogy hitelből nem szabad fejlesztésekbe belevág-

nunk, hiszen annak visszafizetése évekre megbéníthatja 

a kerületet. Idén viszont kormányzati forrásból sikerült 

fél milliárd forintot lehívni, amiből a Toldi Miklós utca 

egy szakaszát tudjuk megépíteni. Itt a lakók már meg-

kapták a névre szóló tájékoztatót is. A csatornázott ut-

cák közül a Becske utca, a Gyümölcsösdűlő és a Száraz-

hegy köz kap szórt bitumenes felületzárást, aminek kö-

szönhetően ott néhány évre biztosítani tudjuk a kulturál-

tabb közlekedést. Járdaépítésre is bejelentkeztem a mű-

szaki irodában, több helyszínt adtam le, reményeim sze-

rint legalább a felével nyerni fogunk. A Csengés utcából 

23 aláírással érkezett valaki az egyik reggeli fogadó-

órámra. Az út állapotát panaszolta el és kérte, kérték a 

közbenjárásomat. Ott is elmondtam, de itt is megemlí-

tem, hogy a Csengés, Zsigmond és a Pásztortűz utcák 

gréderezése meg van rendelve, remélem néhány napon 

belül megérkezik az útkotró és úthenger. Ez a beavatko-

zás minden évben megtörténik, de sajnos hosszantartó 

javulást nem eredményez. 

K.L: Intézményeink fejlesztéseire marad-e pénz? 

H.Z: Szerencsések vagyunk, mert intézményeink veze-

tői évek óta mindent megtesznek a „házak” fejlesztésé-

ért, folyamatosan pályáznak és ha nem nyernek, akkor 

tőlünk kérnek segítséget. Legnagyobb intézményünk a 

Kossuth Iskola, ahol idén egy tanteremben sikerült fal-

burkolatot felszereltetnünk, amiben Koszorúsné Tóth 

Katalin képviselőasszony és egy apuka is segítségünkre 

volt. Nyáron az iskolagazda kérésére remélem, elkészül-

het az a 24 méter hosszú támfal, ami a „kicsik” játszóte-

rét fogja használhatóbbá tenni. A művelődési ház a kon-

ténerek áthelyezésével szeretné bővíteni az udvart, de a 

végleges tervek itt még nem állnak rendelkezésre. A 

Százszorszép Óvoda is rengeteg fejlesztésben gondolko-

zik, de itt sem nekünk kell kitalálni a célokat, hiszen 

Béres Károlyné és csapata minden évben konkrét és ki-

dolgozott ötletekkel keres meg bennünket, képviselőket. 

Nagyon büszke vagyok az Idősek klubjára, hiszen az 

elmúlt hónapokban rengeteg új tagot sikerült felvenniük, 

kiváló programokat szerveznek. A vezető hozzáállásá-

nak és lelkes munkájának köszönhetően mára már a ke-

rület legnépszerűbb klubja lett a miénk. 
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K.L: Úgy tudom, hogy mára már több mint 50 tagja 

van a Rákoskerti Polgári Körnek. Milyen velük a kap-

csolata? 

H.Z: A Rákoskerti Polgári Körnek immár nyolc éve én 

is tagja vagyok, talán ezért is, de nagyon jó a kapcsolat. 

Büszke vagyok erre a civil erőre és vezetőjére, 

Szelepcsényi Sándorra, mert nélkülük szegényebb lenne 

Rákoskert. Gondolok a rengeteg segítségre a Rákoskert 

Napjára, a zászló átadásokra. Idén is a helyi tagságból 

lett a legújabb Rákoskertért Díjasunk - Zsigó Barnabás, 

aki az elmúlt években is rengeteget tett a közösségért. 

Néhány hónapja is egy tagtársunk, Tissevits Dezső egy 

támogatandó kezdeményezést és egy értékes felajánlást 

tett a civil egyesület előző ülésén. Szeretné október 6-án 

az aradi vértanúk napját már Rákoskerten ünnepelni. 

Ehhez szeretne egy emlékhelyet kialakíttatni, ahová 

felajánlott egy Erdélyből származó, ott készült kopjafát 

is. Fohsz Tivadar képviselőtársammal évek óta dédel-

gettünk egy ehhez hasonló álmot, ami kapcsán már a 

kezdő lépéseket is megtettük. 2008-2009 során rendez-

tük a Bodonyi és Andráshida utca sarkán lévő telket. A 

munkálatok során virágsziget, virágpiramis készült és 

elültettünk 13 fát, amik mára már szépen fejlődnek. Ezt 

a területet szánnánk a későbbi Aradi vértanúk terének. 

A hivatalos lépéseket megtettük és reményeink szerint 

2014. október 6-án már nem Csabán, hanem itt ünnepel-

hetjük ezt az emléknapot.  

K.L: Említette a Rákoskert Napja című rendezvényt, 

amit idén is a platánfák árnyékában rendeztek meg. 

Idén is a Vida-dombon lesz megtartva a Szent István 

napi vigasság? 

H.Z: Nem. Amikor ezt kimondom, akkor az egyik sze-

mem sír, a másik pedig nevet. A West Balkánban történt 

tragédia óta - ott három fiatalt tapostak össze a tömeg-

ben - nagyon megszigorították a rendezvények biztonsá-

gi előírásait. Láthattuk ennek nyomait a platánfa soron 

is, amikor a „Menekülési Irány” feliratú táblák sokasá-

gával szembesültünk. Sajnos ezeknek az előírásoknak a 

részben körbekerített játszótér és domboldal nem felel 

meg. Sajnálom azért, mert Rákoskert büszke lehetett 

arra, hogy évekig nálunk rendezte meg a kerület ezt a 

szép ünnepet. Örülök viszont, mert a játszótér és kör-

nyéke a rendezvény után csak hetek, sőt hónapok után 

tudta kiheverni az ünneplők által okozott sérüléseket. A 

döntés megszületett, idén a Nyúldombon, a Bakancsos 

utcánál a Vigyázó Műv. ház mögött lesz megrendezve 

ez a rendezvény. 

K.L: Ha már említettük a Vida-dombot, akkor nem 

hagyhatom szó nélkül a következőket. Napokkal ezelőtt 

lettem arra figyelmes, hogy a dombon szorgos kezeknek 

köszönhetően megújult sok-sok minden. Mi történt a 

játszótéren? 

H.Z: Örülök, hogy észrevette, így valóban van értelme a 

karbantartásnak is. Való igaz, hogy június 15-ig felújí-

tottunk sok mindent a téren. Minden játszóeszközt és 

padot idén is újrafestett Rákoskert Öcsi bácsija - Hor-

váth Előd. A lassan a polgári körbe is belépő Kalocsai 

István és édesapja kicserélték a kötélpálya csapágyas-

görgős kocsiját, így újra akadály nélkül gördül a hinta a 

sodronyon.  Egy kőbányai cég segítségével újra- 

húzták a labdafogó háló drótjait, a gondnok - Sós Tibor - 

pedig kicserélte a kapukon az elöregedett hálót. Néhány 

lakó kérésére a streetball pálya mellett „hangfogó” falat 

épített az önkormányzat, hogy ezzel is csökkentse a kör-

nyék lakóinak terhelését. A Sáránd utcában parkolót épí-

tő vállalkozó - Varga István - pedig ingyenesen kicserél-

te a homokot a kicsik játszóterén. Köszönöm szépen 

mindenkinek a segítséget, remélem a fiatalok is megbe-

csülik majd és vigyáznak a játszótérre. 

K.L: A honlapján (www.hatvanizoltan.hu) és a 

facebook oldalán olvastam, hogy korábban tartja a reg-

geli fogadóóráit. 

H.Z: Ez így igaz. Többen kérték, hogy ha van rá mód, 

akkor a reggeli fogadóóráimat (minden hónap első kedd-

je) tartsam korábban, mert még munkába menet előtt 

jobban ráérnek az észrevételeikkel és problémáikkal 

megkeresni, mint később. Eddig 8 órakor kezdtem, idén 

tavasztól már 7.45-kor a művelődési házban vagyok és 

8.45-ig várom a helyieket. A délutáni fogadóórák beosz-

tása nem voltozott, ezeket minden hónap második pénte-

kén tartom 17.00-tól szintén a művelődési házban, de ha 

valakinek sürgősebb ennél a találkozás, akkor továbbra 

is álok mindenkinek a rendelkezésére telefonon a 06/30 

9440-203-as számon. Hetente egy-egy alkalommal pedig 

egyeztetést követően a lakásomon eddig is, ezután is 

szívesen látom a bejelentkezőt. 

 

Százszorszép hír  
 

 2013. június elején nagyszabású gyermeknapi rendez-

vényt tartottak a Százszorszép Óvodában. Volt légvár, 

aszfaltrajz verseny, óriás puzzle kirakás és bohócműsor 

lufi hajtogatással. A rendezvény fő támogatója Varga 

Gergelyné a Pensio 17 Kft. ügyvezető igazgatója volt, 

aki hálából és köszönetének kifejezéseként ajándékozta a 

bohócműsort, azért hogy gyermeke az elmúlt négy évet 

kellemes környezetben, gyermekszerető felnőttek között 

tölthette. Éremmel és oklevéllel jutalmazta azokat a fiú-

kat, akik a kerületi Ovifoci bajnokságon az intézményt 

képviselték és öt óvoda közül az első helyezést hozták 

el. 

 

Közúti balesete volt? Kárigénye lenne? Előzetes költségek nél-

kül SEGÍTEK! 5 évre visszamenőleg is lehetséges!  

0630/353-5655  
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Egyéni vagy kiscsoportos (2-3 fő) angol oktatás, céges nyelvoktatás, nyelv-

vizsga felkészítés, érettségi, felvételi felkészítés, gyakorlás állásinterjúra és 

külföldi munkára, fordítás, tolmácsolás. 

Honlap: www.angoltanar.eu , Mobil: +36 20 535 4986  

Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb dugulások 

elhárítása. Sarokszelep cserétől a teljes korszerűsítésig.  

06-30-359-65-79  

Zalakarosi apartman kiadó: 30 238 98 82 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai: 

Szeptembertől intézményünk színes programokkal, klubokkal, 

tanfolyamokkal várja ismét kedves látogatóinkat. 

Gyermek tanfolyamok: 

szeptember 17-tól keddenként 16.15-17.00 óráig 

Bátor Bocsok 

mozgásos részképességfejlesztő  

szeptember 17-tól keddenként 16.15-17.00 óráig 

Pepita Panda 

Részképességfejlesztő, iskola előkészítő  

Ringató—új időpontban—szeptember 13-tól 

Díjtalan bemutató foglalkozás: szeptember 6.  

Péntekként 10.15-10.45 

Buboréktánc—szeptember 17-től 

Díjtalan bemutató foglalkozás: szeptember 10  

Keddenként 10-10.45 óráig 

Málna Rajziskola: szeptember 5-től 

Csütörtökönként 15.30-16.30 óráig 

Kids Club-vidám zenés angol-4-7 éveseknek:  

szeptember 12-től 

Csütörtökönként 17.00-17.45 óráig 

Kids-Klub - Jazz-mataz:szeptember 12-től 

vidám zenés angol klub 2-4 éves gyermekeknek szülői 

részvétellel  

Csütörtökönként 16.15-16.45 óráig 

Cassandra Táncstúdió - Modern Tánc Tanfolyam:  

4 éves kortól a felnőtt korosztályig szeretettel várjuk a 

jelentkezőket!  

Felnőtt tanfolyamok: Hatha Jóga, Alakformáló torna,  

Cassandra Táncstúdió - Modern Tánc Tanfolyam, Rákoskerti 

Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub, Meditációs Klub 

Kellemes Nyarat kívánunk! 

FOTÓPÁLYÁZAT  
Az Rákoskerti Művelődési Ház fotópályázatot hirdet, melynek 

témája: "Rákoskert".  

A pályázatra egyéni alkotásokat várunk. 

Pályázati feltételek: 

A pályázaton 16-99 éves korig lehet részt venni. Pályázni 

szerzőnként maximum 3 db saját készítésű, számítógépes 

beavatkozás nélkül elkészített fotográfiával lehet,  

amellyel a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más 

fotóversenyen nem ért el eredményt. A pályaművek leadásakor 

szerepeltetni kell a következő adatoknak: az alkotás címe, a 

pályázó neve, életkora, elérhetősége. Nevezési díj nincs! 

Az alkotásokat személyesen kérjük eljuttatni  

a Rákoskerti Művelődési Házba nyitvatartási időben. 

Cím: 1171 Budapest, Rákoskert sgt. 66., tel.: 257-4498 

Beadási határidő: 2013. szeptember 3. kedd -október 4. péntek 

Eredményhirdetés: 2013. október 26-án, szombaton a 

Rákoskert 80 éves programsorozat következő rendezvényeként 

megrendezésre kerülő  

Akikre büszkék vagyunk című Pódium Est és  

Rákoskerti Képző– és Iparművészeti Tárlat részeként. 

A beérkezett alkotásokat három fős zsűri értékeli. 

A fotópályázaton az első három helyezett alkotó díjazásban 

részesül. A díjazott fotók a tárlaton kiállításra kerülnek. 

A fényképeket nagy felbontásban, digitalizált formában, kell 

leadni CD vagy DVD lemezen. A file-ok elnevezésének 

tartalmaznia kell az alkotó nevét (pl.: kiss_jános_2.tif), továbbá 

mellékelt dokumentumban (papíralapon vagy elektronikus 

formában) a felvétel helyszínét és idejét.  

Felhívás valamennyi Rákoskerten élő 

hivatásos és amatőr művészhez! 
 

A Rákoskerti Művelődési Ház a Rákoskerti Polgári Körrel 

közösen, a településünk születésének 80. évfordulója alkal-

mából tartott ünnepségsorozat részeként 

2013. október havában meg kívánja rendezni a 

„Rákoskerti Képző- és Iparművészeti Tárlatát”. 

 

Ezúttal kérjük a köztünk élő hivatásos és amatőr képző- 

( festészet, grafika, szobrászat) és iparművészeket (textil, 

tűzzománc, bőr, üveg, stb.), hogy minden kötöttség nélkül 

készítsenek vagy válasszanak ki a már meglévő műveikből 

egy olyan alkotást, amelyet be szeretnének mutatni települé-

sünk közösségének. 

Az alkotásokból nyíló tárlatot 2013. október 26-án, szomba-

ton nyitjuk meg! 

Az alkotások begyűjtésének időpontja: 2013. október 8-tól 

október 11-ig a Rákoskerti Művelődési Házban nyitvatartá-

si időben, cím: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66, tele-

fon: 257-4498. 

Valamennyi képzőművészeti tárgy a művész tulajdonában 

marad, azt csak a kiállítás idejére kérjük kölcsönadni. 

A kiállításra minden kedves rákoskerti alkotó munkáját 

szeretettel várjuk! 

Segítségüket, kedvüket előre is megköszönjük. 

Szobafestés, mázolás, külső hőszigetelés 30 95 09 494  

mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu

