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Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyt  
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a  

Rákoskerti Polgári Kör, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán! 

Lapunkban időnként bemutatunk Rákoskerthez is 

köthető, tudományos-, szakmai térben kiemelkedő ered-

ményt elért, lakóhelyünkért, másokért tenni kész, jóaka-

ratú, jeles személyeket, akik a szakmai berkeken túl, a 

szűkebb környezetükben is méltán elnyerték lakótársaik 

elismerését. Ennek keretében kerül most sor  

Dr. Gschwindt András egyetemi tanár bemutatására.  

Nem véletlen, hogy Dr. Gschwindt András és egyete-

mi csapatának aktuális, szakmai bravúrját, műszaki tel-

jesítményét egy kis helyi lap a Kerti Levél is méltatja, 

Túl azon, hogy tudományos körökben sem mindennapi 

tett és esemény egy hazai miniműhold megtervezése, 

kivitelezése, égi pályára juttatása, az általa folyamato-

san küldött adatok kiértékelése, a MASAT-1 magyar 

műhold „atyja”, Gschwindt tanár úr immár 20 éve kö-

zöttünk él; rákoskerti lakos. Naponta láthatjuk, amint 

délelőtt a buszmegállóhoz, vagy este éppen hazafelé 

tart. Már nyugállományban van, de szinte minden sza-

badidejét munkahelyén, az egyetemen, tanítványai köré-

ben tölti. Mégsem a tudomány „elefántcsont-tornyában” 

él, hiszen amikor helyben szükség mutatkozott a hír-

adástechnikai ismereteire - egyetemi betáblázott teendői 

mellett jutott ideje a Rádió 17 stúdiója születésénél bá-

báskodni, értve ez alatt a teljes műszaki háttér megter-

vezését, összeállítását és beüzemelését. 

Köszöntjük őt, és mindjárt a bemutató elején tudomá-

sára hozzuk: büszkék vagyunk a maga-, és az általa ösz-

szefogott műszaki csoport kiváló szakmai teljesítményé-

re, és arra, hogy az elmúlt 50 évben személyes szakmai 

sikereivel folyamatosan hozzájárult hazánk és főváros-

unk hírnevének öregbítéséhez. Tudja meg, és nézze el 

nekünk, hogy amikor a különféle médiumokban szinte 

naponta hallunk, olvasunk az első magyar szatellit meg-

születésének körülményeiről, amikor meghalljuk a kis 

műszer földre küldött életjeleinek modulációs hangját, 

érzelmi kötődés kerít hatalmába bennünket, mintha ne-

künk, rákoskertieknek is volna valami közünk a szenzá-

ciós szakmai bravúrhoz. 

Tanár  úr!  A  MASAT-1  ezen  kiemelkedő  műszaki   

teljesítmény születésének számunkra is befogadható 

részletein túl szívesen hallanánk arról, hogy fiatalon 

miféle vonzás, kötődés alapján döntött a műszaki tudo-

mány, a tanári pálya mellett, hogy a Gschwindt család 

miféle érvek mentén határozott egykor a rákoskerti át-

költözés felől? De különösen érdeklődésre tart számot 

immár meggyökeresedett rákoskertiként, hogy érzi ma-

gát a pesti oldal legmagasabb, talán legzöldebb, ezért 

tisztább levegőjű, de a főváros magjától kissé távoli 

madárfüttyös zöldmagaslat, a kerti lankák és az utcai 

cseresznyefasorok környezetében? 

- Szinte az egész felnőtt életemet, tudományos és 

szakmai pályámat az űrkutatás határozza meg, amely-

nek eredményeit már 1957-től, az első Szputnyik fellö-

vésétől nyomon követem. 1960-tól műegyetemi hallga-

tóként a tudományos diákkörben már műholdmegfigye-

lésekkel foglalkoztam. 1970 óta, amikor a Budapesti 

Műszaki Egyetem (BME) Űrkutató Csoportjának veze-

tője lettem a tudományos munkásságom teljességgel 

ehhez a területhez kapcsolható. Eddig 17 különböző 

műhold, űrhajó és űrszonda fedélzeti berendezéseinek 

fejlesztésében vettem részt. 2012-ben megszületett a 

MASAT-1 műhold, amely a BME Űrkutató Csoportja, 

több tanszék, lelkes oktatók, doktoranduszok és hallga-

tók közös szellemi terméke. Magam a program vezetője-

ként koordináltam a nem mindennapi kihívást jelentő 

szakmai tevékenységet. A pikoműhold több éves munka 

eredményeként született, és 2012. februárjában bocsá-

tották fel a Francia Guyana-i Kourou melletti űrköz-

pontból. Az eredetileg számított három hónapos élettar-

tamot jócskán túllépve máig kering és népszerűsíti Ma-

gyarországot, Budapestet és a Műegyetemet. A műhold 

kis mérete ellenére óriási jelentőségű: fejlesztésével 

bizonyítást nyert, hogy magyar mérnökök is képesek 

megvalósítani olyan bonyolult tervezési és szervezési 

feladatot, amely főként a nagy pénzügyi háttérrel ren-

delkező űrkutató nagyhatalmak kiváltsága. Életem és 

minden szakmai tevékenységem Budapesthez kötött, ám 

a városon belül ma már csak egy helyen, Rákoskerten 

„Egész életét annak a végtelennek szenteli, amely a fejünk felett van.”  

http://www.google.hu/imgres?q=christmas&hl=hu&client=firefox-a&hs=bMd&sa=X&rls=org.mozilla:hu:official&biw=1035&bih=733&tbs=itp:lineart&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fHzxF7l2BdAwzM:&imgrefurl=http://www.picgifs.com/coloring-pages/christmas-candle/&docid=7TKI
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Légy még egészségesebb: bio csírával, bio tönkölybúzafűvel, 

bio árpafűvel, homoktövissel! Rendeld meg most!  

Információ: 06-30-330-30-25   www.bioverzum.hu  

Zalakarosi apartman kiadó: 30 238 98 82 
Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és  

felügyeletet vállal: 70-54-17-221  

Rákoskerten érzem otthon magam. Családommal több, 

mint 20 évvel ezelőtt költöztem ide a XII. kerületből, és 

itt találtam meg azt a helyet, ahol együtt van a kertvárosi 

nyugalom, a zöldövezet - ötvözve a főváros nyújtotta elő-

nyökkel és lehetőségekkel. Reggelenként rigók, eseten-

ként lelkes kutyusaim hangjára ébredek, hódolhatok a 

kertészkedés örömeinek, mindez pedig segít elviselni a 

nagyvárosi lét kényelmetlen oldalait; a dugókat, a zajt és 

zsúfoltságot.  

A kerti lokálpatriótának hevesebben kalapál a szíve, 

amikor egykori, mai rákoskertiek hangját hallja a rádió-

ból, vagy jól ismert alakjuk feltűnik a televízió képer-

nyőjén, esetleg nevük megjelenik valamely újságcikk 

alanyaként. Így történt ez a közeli napokban is, amikor 

számtalan elismerést követően a sajtóból arról értesül-

tünk, hogy Gschwindt tanár úr 2013-ban civilek szavaza-

ta alapján az Év Szakembere, majd Budapest díszpolgári 

címét is elnyerte. Gratulálunk! 

Bukta Mihály 
 

Fásítás Rákoskerten  
 

November végén, december elején közel 100 darab 

várostűrő fát ültet el az önkormányzat a megújult Toldi 

Miklós utcában és környékén. A helyi képviselő elmon-

dása alapján a Toldi utcában, az Erzsébet körút és a leen-

dő Főtér között 28 db, míg a Nyomdász utca – Erzsébet 

körút – Rákoskert sugárút – Zrínyi utcák által határolt 

területen pedig hetven fa kerül ki a közterületre. Hatvani 

Zoltán szerint nagyon sok az elöregedett fa az utcáinkon, 

illetve sok helyen hiányzik a tiszta levegőt biztosító nö-

vényzet. A pontos helyszínek kijelölése során kiderült, 

hogy néhányan nem örülnek a fásításnak, mert elmondá-

suk alapján, nekik nincs kedvük, erejük, idejük (ki mit 

mondott) a falevél összegyűjtésére. Hatvani képviselő úr 

elmondta, hogy a falevelet ő sem tudja összeszedni má-

sok előtt, de ehhez a munkához az önkormányzat bizto-

sítja az FKF logóval ellátott zsákokat. Azok, akik az ő 

körzetében laknak, de még nem vették át az ingyenes 

zsákokat, ezt a képviselő házánál még megtehetik, ha 

előtte ezt telefonon egyeztetik (06/30 9440-203).  

November végén végre sikerült hetven mályvabokrot 

is elültetni a Pesti út mellett a Torzsa utcánál, sokan tud-

ják, hogy több mint 15 évvel ezelőtt a 31-es főút mellett 

a páratlan oldalon, egészen a városhatárig mályva bok-

rok díszítették az út szélét és csökkentették az ott fekvő 

ingatlanok por és kipufogógáz terhelését. Sajnos egy 

átgondolatlan vízvezeték csere kapcsán ennek a bokor-

sornak közel fele elpusztult, amit jó lenne minél előbb 

pótolni. 

Jó hír még, hogy idén is kivette részét a fásításból a 

Rákoskerti Polgári Kör, huszonöt gyümölcsfát ültetett el 

az utcáinkban. Ez az Ötvenötben - a Sáránd utcától felfe-

lé - leginkább cseresznyefát jelentett, de néhányan 

meggyfát vagy szilvafát kértek. 

  

Nem mindenkinek egyértelmű a forgalmi 

rend a helyi kereszteződésekben 
 

Mindennapos kérdés, hogy kinek van elsőbbsége az 

aszfaltos és szórt bitumenes utcák kereszteződéseiben. 

 

Most, hogy elkészült a Toldi Miklós és a Kékliliom 

utca új burkolata, ismét felmerült a kérdés, kinek van 

elsőbbsége pl.: a Toldi – Perec utca, vagy a Kékliliom – 

Tiszaörs utca csomópontjában? Erre a kérdésre keres-

tük a választ a helyi képviselőknél. Fohsz Tivadar és 

Hatvani Zoltán a BKK állásfoglalását mutatták azonnal. 

Ebből egyértelműen kiderül, hogy a szórt bitumennel 

ellátott út is szilárd útburkolatnak számít, hiába tűnik az 

autósoknak úgy, hogy ez egy alacsonyabb minőségű 

felület. E miatt a fent említett kereszteződésekben min-

denhol az egyenrangú útkereszteződésekben érvényes 

„jobb kéz” szabály szerint kell megadni az elsőbbséget. 

A legforgalmasabb helyi útjainkon (Erzsébet körút, 

Nyomdász, Szigetcsép és Bodonyi utca) évekkel ezelőtt 

erre a forgalmi rendre figyelmeztető KRESZ táblák 

lettek kihelyezve. Ennek a sok táblának a kihelyezését 

viszont nem nézte jó szemmel az illetékes hatóság,  

ezért ezek nagy részét napokkal ezelőtt beszedték és az 

utcák egy-egy végén új táblákat helyeznek ki.  

 

Ezek az utcák a következők: 

Bodonyi utca, 

Nyomdász utca, 

Toldi Miklós utca, 

Erzsébet körút, 

Szigetcsép utca 

 

Fontos tehát, hogy 

Rákos-kerten, 

Szárazhegyen és 

Strázsahegyen 

minden kereszte-

ződés egyenran-

gúnak számít, ki-

véve azok a ke-

reszteződések, 

ahol az egyik út 

fővárosi kezelésű 

főút (pl: Pesti út, Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút 

jelentős része) vagy helyi földút (pl: Csengés, Pásztor-

tűz utca). A buszközlekedéssel rendelkező utak csomó-

pontjaiban minden esetben kint van az elsőbbségadás 

kötelező tábla. 

Érdemes figyelni, mert baleseteket előzhetünk meg! 

Új energiatakarékos LED-es világítások kivitelezését, régi veze-

tékek,szerelvények cseréjét, hibaelhárítást, tűzhely bekötést, 

elosztódobozok cseréjét, hibaáram kapcsoló (FI RELÉ) beépí-

tését vállalom, HÉTVÉGÉN IS! tel.:06-30-954-1113  
 

 

Szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés, lakatos munkák, 

rozsdamentes anyagok hegesztése, külső-hőszigetelés, gipszkarto-

nozás, előtetők-polikarbonátfedés, és még számos mindenben tu-
dunk segíteni Önnek! www.csuzda.hu  36 30 95 09 494  
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Új értesülések a csatornáról  
 

Hatvani Zoltán a következőket mondta el: 
 

2013. november 11-én adta át a kerület a közterületet 

a fővárosi közbeszerzésen nyert kivitelezőnek, aki az 

érintett utcák lakóinak kiértesítése után november 20-án 

kezdte a tényleges árokásást az utcákban. 

November 21-én 13 órakor készült el az első 40 mé-

ter gerincvezeték, amit a műszaki ellenőrök és a polgár-

mester is megtekintett. A kivitelező az első nap tapasz-

talatai alapján azt ígérte, hogy naponta 40-80 métert 

tudnak megépíteni. November 25-től már négy helyen 

dolgoznak a gépek. A helyszínen mindig jelenlévő mű-

szaki vezető elmondta, hogy minden lakót a postaládá-

ján keresztül fognak értesíteni, hogy mikor kell kiállni a 

kertből, garázsból az autókkal. A munkálatok idén dec-

ember 20-ig folyamatosan mennek, ha az időjárás is 

engedi. Nem számít a hideg, de jelentős mennyiségű 

csapadék esetén nem tudnak a sokszor 3-4 méter mély 

gödrökben dolgozni. Előre láthatólag idén 500-800 mé-

teren készül el a gerincvezeték és az ehhez tartozó bekö-

tés is. Összesen a körzetben 6500 méteren hiányzik a 

szennyvízelvezető csatorna. 
 

Első lépés a Pásztortűz utca, majd az erre merőle-

ges keresztutcák lesznek a Zrínyi utca és a Sáránd 

utca között. 

A korábbi elképzelésekkel ellentétben a főváros által 

kiválasztott cég nem csak a telekhatárig áll be a csator-

nával, hanem az ingatlanon is elkészíti a kerítéstől egy 

méterre a tisztítóaknát, amivel jelentősen csökkenti a 

lakó későbbi költségeit. Ez eddig nem volt jellemző, 

hiszen a 2004-ben csak a kerítés vonaláig szólt az akko-

ri kivitelező felhatalmazása. Akikhez idén nem érnek el 

a markolók, őket januárban fogják kiértesíteni a munká-

sok a várható kezdésről, ami szintén az időjárástól függ. 

Ha nincs méteres hó az utcákon, akkor a munkálatok 

már január közepén folytatódnak. Az utolsó utcába, ami 

a mai tervek szerint a Holdsugár lesz - 2014. júliusában 

érnek a markolók. A kivitelező szerint nehéz pontos 

ütemezést adni, mert például a Pásztortűz utca homo-

kos, így ott könnyen halad az ásás, de a Perec utcánál a 

kemény altalaj miatt már volt gondja a gépeknek. 
 

Milyen költségekkel kell számolni az érintett la-

kóknak? 
Nehéz erre egyértelmű választ adni. Minden ingat-

lantulajdonosnak meg kell terveztetnie a saját telkén a 

gerincvezetékre való rákötést, ez a tapasztalatok szerint 

15-30.000 forint lehet. Sok tervező az árban a tervek 

elkészítése mellett a Fővárosi Csatornázási Művekkel 

való engedélyeztetést is vállalja. A tervek kézhezvétele 

után lesz majd lehetőség az ingatlanon belüli kivitele-

zés megkezdésére, ami a kerítés mellett a Mészáros 

Kft. által kiépített tisztítóaknát köti össze a házból, 

nyaralóból kiálló szennyvízcsővel. Ennek költsége 

függ a telken belüli csatorna hosszától. Korábbi tapasz-

talatok alapján itt 50-100.000 forint is lehet a számla, 

de ettől eltérő esetek is lehetnek. Most az lesz a szeren-

csés, akinek a háza közel épült az utcai kerítéshez. 

Hogyan lehet majd közlekedni a csatornafektetést 

követően az utcákban?  
 

Most nehezet kérdez tőlem. Évek, sőt sokan évtize-

dek óta várják a csatornát, így most az építkezés meg-

kezdése nagy öröm. De azt is látni kell, hogy az elmúlt 

nyolc évben a földes utcáink jelentős részét szórt bitu-

menes, sőt aszfaltos felülettel láttuk el, hiszen én ma-

gam sem hittem, hogy a közeljövőben megépül a csa-

torna. A kivitelező minden árkot a tömörítést követően 

20 cm vastagságban zúzott kővel és murvával fog lefed-

ni, de ez csak a gödörre vonatkozik. A munkálatok so-

rán tönkretett útfelülettel nem tudnak mit kezdeni. Né-

hány hónapos, sőt éves tömörödést követően ismét a 

kerületi költségvetésből kell helyreállítani az utakat, de 

ez 6000-6500 méteren egy év alatt nem sikerülhet. Pró-

báltunk előre dolgozni a hivatalban, így 2-3 utcánkat 

már megterveztettük, így ezekben akár már aszfaltot is 

építhetnénk a csatornázást követően, de ilyenkor jön az 

örökös kérdés, hogy miből? Sajnos félek, hogy sűrűn 

kell majd türelmet kérnem a lakóktól. Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján arra számítok, hogy évente 2000-

2500 méter hosszan tudunk majd szórt bitumenes útzá-

rást megrendelni és talán 500 méter hosszan a végleges 

aszfaltot. Idén a Toldi Miklós utca 520 méteren újult 

meg, de ennek az ára közel 180 millió volt. Még az idén 

decemberben dönt a képviselő-testület arról, hogy a 

2001-ben bevezetett 50.000 forintos hozzájárulást kéri-

e az érintett utcák lakóitól. 2010-ben eltöröltük az út-

építéseknél beszedett 50.000 forintot, de a csatornázás-

kor kivetett összegről még nincs végleges döntés. 
 

Kit tud az érintett lakó a kivitelezés kapcsán fel-

merült észrevétele, panasza esetén megkeresni?  
Fővárosi beruházásról van szó, így a Városház utcában 

található fővárosi iroda az illetékes, a műszaki ellen-

őrök is onnét jönnek. A Mészáros Kft telefonszáma: 

06/22 594-016. Kereshetnek engem is bizalommal, e-

mailben, esetleg telefonon és én mindent megteszek 

azért, hogy célba érjen a kérdés. A képviselői honlapo-

mon (www.hatvanizoltan.hu) indítok egy új bejegyzést, 

ahol minden fontos információt próbálok közreadni, de 

itt a Kerti Levélben is tájékozódhatnak az olvasók. 
 

 

Munkagödör omlott két emberre a XVII. 

kerületben: egyikük meghalt 
 

Egy középkorú férfi életét vesztette, amikor a Pász-

tortűz utcában egy munkagödör egyik oldala rájuk 

omlott - közölte az MTI-vel a Fővárosi Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság szóvivője 2013. december 11-én 

délután. A két férfi egy négy méter hosszú, két méter 

széles és három méter mély gödörben csatornaépítést 

végzett, amikor a baleset bekövetkezett. A tűzoltók 

kézi szerszámokkal az egyik férfit kiszabadították a 

föld alól, de társát már csak holtan tudták kiemelni. 

MTI 

A környéken lakók nevében részvétünket szeret-

nénk nyilvánítani az áldozat hozzátartozóinak!  

http://www.hatvanizoltan.hu
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A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán  
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A Rákoskerti Művelődési Ház január-februári programjai: 

KIEMELT PROGRAMOK2 

Január 18. szombat 17 óra 

„Képes - Nap” 
 

A magyar kultúra napja tiszteletére, 

a Bársony István digitális fotóklub 

kiállításának megnyitója 
 

Megnyitja: Makovinyi Zoltán klubvezető 

Közreműködik: Rock Lívia 

Megtekinthető: február 7-ig 

 

 
 

Február 2. vasárnap 10 óra 
 

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ: 

CSIZMÁS KANDÚR 
A Hahota Gyermek Színház élőszereplős 

meseszínházában a jól ismert kandúr meséjét 

követhetjük nyomon, majd Interaktív Kézműves 

Játszóházunkban, Farsangi hangulatban kreatív 

alkotásokat készítünk. 
E 

Belépő: 700 Ft/ fő 
 

Február 16. vasárnap 16 órától 
VI. Wass Albert Emléknap 

16.00 Megemlékezés a rákoskerti Wass Albert szobornál 

(Pesti út-Erzsébet krt. sarok) 

Ünnepi beszédet mond: Takaró Mihály író, 

irodalomtörténész 

17.00 Ünnepi műsor Wass Albert művei alapján a 

Rákoskerti Művelődési Házban 

18.00 A „Rákoskertért Díj” átadó ünnepsége 

A díjat átadja: Riz Levente polgármester 

A belépés díjtalan! 

Február 22. szombat 20-02 óra 

FARSANGI BÁL 
Zenél: Kristály Duó 

Belépő: 2000 Ft/ fő, vacsora 1200Ft/ fő 

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ 

Kiss Csaba: A Dög 

Január 26. vasárnap 18 óra  
 

Schwajda György: CSODA 

Február 1. szombat 19 óra 
 

Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből 

Február 8. 18 óra 

Belépő: 900 Ft/fő 

A jegyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy 

minimum három nappal az előadás előtt 

jelentkezzenek be telefonon. 
 

GITÁR KLUB 
Díjtalan bemutató és tájékoztató óra: január 28-án  

Kezdőknek: kedden 17.00-17.30 óráig 

Haladóknak: kedden 17.45-18.30 óráig 

Vezeti: Locsmándi Bence, aki többek között Somló 

Tamás zenekarában is zenél. 

Kezdők és haladók jelentkezését várjuk 10 éves kortól. 

Folyamatos bekapcsolódás előzetes megbeszélés 

alapján! 

Első foglalkozás: február 4. 

Díja: 4.000 Ft/hó 

Cassandra TSE  

Táncos kondicionáló edzései jan. 6-tól 
a Rákoskerti Művelődési Házban 

10 éves kortól hétfőnként 18.00-19.00, 

csütörtökönként 17.30-18.30 

Fejlesztések befejezése a Kossuth Lajos 

Általános Iskolában. 
 

A megnövekedett tanulólétszám miatt három rész-

re kellet osztani a tornatermet, mert egyszerre három 

csoportnak is van testnevelés órája. Az elválasztás-

hoz 60 méter függönyanyagot kellett vásárolni, 

melyből négy nagy függönyt varrtak a Kovács Bt 

munkatársai. Egy-egy nagy függönyhöz négy részt 

varrtak össze. Egy örömteli sóhaj és nagy lélegzet-

vétel után már a következő elvégzendő feladatra 

kellett koncentrálni, ez pedig a következő: több mint 

egy éve nem megfelelő a világítás a tornateremben, 

több lámpa nem világított és rohamosan közeledett 

az évenként már hagyományosan megrendezendő 

országos meghívásos Rákoskerti Torna Kupa idő-

pontja, december 14. A villanyszerelők állványoz-

tak, lámpákat és trafókat cseréltek. Végre kigyullad-

tak a fények, és a tornaterem teljes pompájában vár-

hatja a testnevelés órákra tanulóinkat, a Torna Kupa 

résztvevőit, és esténként a tornatermet sportolás cél-

jára bérlő lakosokat is.  
Gál Tiborné iskolagazda 

Képviselők elérhetősége: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu  

06-20-56-92-864 

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu  

06-20-39-22-252 
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