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Elhunyt Mucsi Sándor
2015. június 14-én hajnalban érte a halál, tudatta
Facebook-oldalán felesége, Gaál Ildikó rendező.
"Tegnap reggel váratlan, fájdalmas hirtelenséggel meghalt. A súlyos betegséget nyugodtan
viselte. Tudta, érezte és elfogadta. Színész volt.
Igazi. A legnagyobbak közül. MUCSI SÁNDOR.
A férjem" - írta.
Mucsi Sándor 1951. július 2-án Szolnokon született. Pályafutása a kaposvári Csiky Gergely Színházban indult. Játszott a debreceni Csokonai, a Kecskeméti Katona József és a Miskolci Nemzeti Színházban. 1993-tól független színművészként tevékenykedett.
Főként vígjátékok és zenés darabok komikusa volt.
Emlékezetes szerepei D'Artagnan - Dumas: Három
testőr, Cléonte - Moliére: Az úrhatnám polgár, Görgey - Illyés Gyula: Fáklyaláng, Cromwell - Robert
Bolt: Morus Tamás című darabjában.

"Voltam drámai hős, bonviván, táncos komikus,
királyfi és paraszt, tábornok és baka, sármőr és viszszataszító, gonosz és jó, bohóc, légtornász, vasutas,
no meg osztrák, német, orosz, angol, de mindenekfölött magyar!" - mondta színészi hitvallásáról.
1992 óta laknak Rákoskerten, a Rákoskerti Polgári
Kör egyik alapítója volt.
Kedves Sanyi, nyugodj békében!

2015. július

Elkezdődött Makovecz Imre utolsó templom terve – a Rákoskerti Ökumenikus
Templom építése
Jelentős szakaszához érkezett 2015. március utolsó
napjaiban a Rákoskerti Templom Alapítvány (RTA) által
több mint tíz éve megálmodott ökumenikus templom
építésének megvalósítása. 2015. március utolsó napjaiban megnyitottuk az építési naplót, mely a jelenlegi szabályozás szerint az építkezés hivatalos megkezdését is
jelenti. Riemer Károly rákoscsabai földmérő lakótársunk
felajánlotta segítségét a templom építéséhez, és kitűzte
az épület helyét. A legsürgetőbb feladat a templom telken levő betonozott rész felszedése és elhordása, melynek megoldására ígéretet kaptunk Fohsz Tivadar alpolgármester úrtól, képviselőnktől. Reméljük, hogy a kerületben folyó útépítési munkák vállalkozói segítenek abban, hogy ezt az anyagot felszedve, az útalapba bedarálva megoldják a problémánkat.

Az első „kapavágást” Újvári Csaba rákoskerti lakótársunk örökítette meg és a továbbiakban is képes naplóban fogja figyelemmel kísérni az építkezés további fázisait. A „kapanyelet” jelképesen az építtetők fogják:
Janikné Megyery Rita a RTA elnöke és dr. Füzesi Zoltán református lelkész.
Árvay Ferencné RTA egyik alapítója

baloldalán töltényeknek és élelemnek való válltáskával. Bal kezében drapériaként függ az 1956-os Forradalom és Szabadságharc jelképeként ismert lyukas zászló.
A megvalósítás felé teendő következő lépésünk a
kőtömbök beszerzése, amelyeket a süttői Gazdabánya
tulajdonosától a Parlament felújításában világhírre szert
tevő Reneszánsz Zrt-től fogjuk megvásárolni.
A pénzgyűjtést tovább folytatjuk, már ez idáig a
szükséges összeg egyharmadát sikerült összegyűjtenünk! Várjuk a további adományokat a Rákoskerti Polgári Kör 12011739-00157999-00200004 számú bankszámlájára.

Állítsunk emlékművet az 1956-os Nemzetőrök tiszteletére!
Mint arra olvasóink bizonyára emlékeznek, tavaly
ősz elején jelent meg egy felhívás a Kerti Levél hasábjain, amelyben lakótársainkat arra kérte a Rákoskerti
Polgári Kör, hogy támogassák egy emlékmű felállítását
a Kucorgó téren.
Emlékezetünk frissítéseként idézzük a felhívás néhány sorát:
„Az 1956-os Nemzetőrségnek még nincs emlékműve Magyarországon! A Forradalom és Szabadságharc
idején meghatározó szerepet betöltő szervezet tagjai
feltétlenül megérdemlik hősi helytállásuk emlékének
megőrzését. A még ma is köztünk élő nemzetőrök megbecsülését is jelenti ez az emlékhely, hiszen sokan közülük a forradalomban való részvételükért kirótt börtönévekkel fizettek a nemzet szabadsága melletti kiállásukért. A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a
Rákoskerti Polgári Kör magára vállalta, hogy Budapest XVII. kerületében, a Kucorgó téren felállítja azt az
emlékművet, amely elevenen életben tartja a forradalom nemzetőreinek emlékét. Ez a szobor - amely
Simorka Sándor szobrászművész alkotása - alkalmas
lesz arra, hogy előtte az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra emlékezve évről-évre kifejezhessük a
hőseink iránt érzett tiszteletünket.”
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a nagylelkű
adományozóknak köszönhetően a tervezett ütemezésnek megfelelően haladunk a megvalósítás felé. Szűcs
László rákosligeti építész megtervezte az emlékmű
elhelyezésének terveit, amelyet az önkormányzat illetékesei jóváhagytak.

Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke

Elkészült a BKK a Rákoskert sugárútSáránd utca kereszteződés felújításával
Önkormányzatunk évek óta kérte a fővárostól, hogy
újítsa fel a Sugárút egy szakaszát és a hozzá tartozó
keresztutcák (leginkább a Bodonyi utca) sárrázóját.
2015. május végére elkészültek ezzel, sőt még a Sáránd utca egy szakaszát is megújították. Ez okozott egy
kis fejtörést a helyieknek és az önkormányzatnak is,
hiszen a régi buszmegállók áthelyezéséről a kooperációs gyűléseken nem esett szó. Az biztos, hogy a régi
megállókat, ha nem is szerették a környéken élők, de
már megszokták annak a környezetre gyakorolt hatását,
ami leginkább a csövesek jelenlétét, az eldobált szemetet és a rengeteg csikket jelenti. Most viszont a 162/262
-es és a 197-es busz megállóját is áthelyezték, ami a
Sáránd utca 35, 37-ben lakóknak okozza a legtöbb kellemetlenséget. Azzal kezdődött, hogy az ott élők nem
kaptak tájékoztatást arról, hogy nem tudnak majd néhány napra kiállni az autójukkal a saját garázsukból,
kertjükből, mert felszedik előttük a régi út alapját. Azután jött a hidegzuhany, mely szerint a megállót átteszik az ő ingatlanjuk elé, ami miatt a szépen gondozott
közterületet leaszfaltozzák és az oda elültetett növényeket kivágják. A helyi képviselő a lakók panaszát továbbította a beruházó felé, de a BKK. a „közösségi közlekedés feltételeinek javítására” hivatkozva nem változtatott a terveken. Azt is el kell ismerni, hogy a régi megálló sem volt jó helyen, hiszen amikor a busz bent állt a
megállóban, akkor akadályozta a kereszteződésbe való
belátást. Minden évben 4-5 bejelentés, panasz érkezett
azért, hogy a busz nem áll a megálló padkájához közel,
ezért a hátsó ajtón (első ajtó a felszállóké) leszállni csak
az úttestre lehetett. Most a Sáránd utca
„forgalomlassítása” is megtörtént, mert ha a 97E és a
162 busz is bent áll a megállóban, akkor a Sáránd utcát
néhány percig nem lehet használni, sőt a 97E buszt, a
megállóban kikerülni is tilos a záróvonal és a KRESZ
tábla miatt. A területen hátrahagyott állapotokat a helyi
képviselő próbálja normalizálni.
Napokkal ezelőtt megtörtént a felmérés, aminek kapcsán termőföld érkezik és a hátrahagyott szemetet is
összeszedik. Sajnos a virágsziget mellett elültetett facsemete is tönkrement, azt is cserélni kell majd.

Simorka Sándor szobrászművész elkészítette a szoboralak 1:1 arányú agyagmodelljét, amelyet a művész
a Rákoskerti Polgári Kör tagjainak és a Rákosmenti
’56-os Alapítvány alapítóinak kávai műtermében bemutatott. Az alkotás mindannyiunk tetszését elnyerte!
Az emlékmű szoboralakja egy megnyerő arcú huszonéves fiatalembert ábrázol korabeli hosszú kabátban, vállán a nemzetőrök járőrben hordott
„dióverőnek” becézett puskájával, karján karszalaggal,
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ség este a Barnabies zenekarnak, és Veres Mónika
(Nika) énekesnőnek tapsolhatott, a sztárfellépők fergeteges koncertet adtak a színpadon. Mindezek mellett
mesterség bemutatók, népi játszótér, valamint helytörténeti totó, kirakodóvásár, légvár és trambulin színesítette
Rákoskert Napjának programkínálatát.

Rákoskert Napja – idén nyolcadszor
Június 7-én, a kerület talán legszebb utcájában a Platánsoron és a Jubileumi parkban tartották meg a
Rákoskerti Művelődési Ház, valamint a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében a Rákoskert Napja elnevezésű
rendezvényt. Ennek keretében koszorúzásra gyűltek
össze a vasútállomásnál. Szelepcsényi Sándor, a helyi
polgári kör elnöke a második világháború rákoskerti
áldozatainak táblájánál emlékezett a hősökre, majd a
koszorúk elhelyezése következett. Ezután kezdetét vette
az önfeledt szórakozás.
Zenés ébresztővel a Bartók Béla AMI Sparkle Drums
ütősegyüttese szolgált, majd a Grimaszk Színház bábjátéka szórakoztatta a legkisebbeket. A Seiken Karate
Egyesület produkcióját zászlóátadás követte a Jubileumi
parknál. Itt Hatvani Zoltán, a rákoskerti kitűzőről beszélt, ami a Rákoskert zászlaján látható címer tűzzománcból készítve. Fohsz Tivadarral évek óta tervezték a
megvalósítását, de erő vagy idő híján mindig elmaradt,
idén azonban sikerült megvalósítani. A polgári körrel
való egyeztetés megtörtént, a szín, a forma tükrözi a
közösség akaratát. Idén ötszázat készíttettek, s a következő években is ennyivel számolnak. Szeretnék, ha fokozatosan minden, elsősorban rákoskerti felnőttnek tudnának adni emlékül egyet, hogy viselje büszkén, hordja
a zakóján, kosztümkabátján.
A nap fontos eseményei közé tartoznak a rákoskerti
intézmények bemutatói. A városrész elválaszthatatlan
része a Százszorszép és a Piroska Óvoda, a Kossuth és a
Zrínyi Iskola. A gyerekek bemutatóit a szülők mindig
szívesen megtekintik. Eljöttek Rákoskert ünnepére a
művelődési házban működő csoportok, a Vöröskereszt,
a cukorbeteg klub munkatársai. Részt vett a programon
a rákoskerti Templom alapítvány is kitelepüléssel, gyűjtéssel, tájékoztatóval, hogy információval szolgáljanak
az érdeklődőknek, miért fontos a Rákoskerten létesítendő, Makovecz Imre által tervezett templom építése. Sátrat foglalt a Vasúti Közlekedésért alapítvány, amely az
állomásépület fenntartásában, működtetésében vállal
jelentős szerepet. Jelen volt a Rákoskerti Polgári Kör
csapata is, amelynek tagjai sokat tettek a rendezvény
sikeréért. Egyebek mellett a Rákoskerti Művelődési Ház
munkatársaival együtt rendezték be a teret reggel 6 órakor kezdve a munkát, s este 11 tájban annak elbontásával fejezték be. A polgári körösök hagyományosan 350
adag ételt osztanak ki a vendégeknek az állomás udvarán. Ezúttal a három kondérból egyet a vecsésiek főztek,
természetesen káposztás csülkös babot.
Az óvodák és a iskolák műsorai után Zsuzsa Mihály
és a Rákoskerti Dalos Klub közös fellépését követően
Vecsés mutatkozott be a Szomszédolás elnevezésű
program keretein belül, majd pedig Fohsz Tivadar köszöntötte a rendezvény látogatóit, a képviselő alpolgármester a rendezvény kezdeteiről beszélt. Mint
mondta, a Rákoskert Napja a helyi polgári kör kezdeményezéséből alakult ki. Hatvani Zoltán képviselővel rájuk
hárul az a szerep, hogy amennyire erejükből futja, anyagilag támogassák az eseményt, teremtsék meg a közösségi együttlét kulturált formáját ezen a napon. A közön-

Remélhetőleg utolsó cikk a csatornaépítésről
2015.05.30-án végre átvette a Fővárosi Csatornázási
Művek a kivitelezőtől a rákoskerti gerincvezetéket és
az átemelő-művet is. Ennek köszönhetően a 432 érintett
családból a cikk szövegezésekor már közel 100 tulajdonos rá is kötött a hálózatra, így hozzájuk már többet
nem jön a szippantós kocsi. A rákötésben az első egy a
Pásztortűz utcában élő lakótársunk volt, ami érthető is,
hiszen 2013 őszén ebben az utcában indult a csatornaépítés. Azóta már majd minden utcából érkezett a képviselőhöz értesítés, mely szerint nekik is sikerült a rákötés. A kivitelezést végző alvállalkozók májusban próbáltak a helyiek kedvében járni, ezért a Görömböly utca
és a Zsigmond utca egy-egy részét meleg aszfalttal burkolták le. 2015. június 1-től megszűnt az utcák munkaterületté történő minősítése, így ezeken a helyeken a
jövőben ismét a helyi önkormányzatnak kell helytállnia.
A csatornázást a Fővárosi Önkormányzatnak 2015.
augusztus végéig kell befejeznie Budapesten, ebben az
esetben számíthat a főváros az Európai Uniós támogatásra. Ez nekünk leginkább azért fontos, mert ettől a
dátumtól számítják azt a türelmi időt, ami alatt mindenkinek rá kell kötnie a gerincvezetékre. Vagyis 2016.
augusztus végétől aki nem rendelkezik rákötéssel,
azoknál talajterhelési díjat számolnak fel, aminek ma
1.000 Ft./m3 a díja.
Most is fontos felhívni az érintett lakók figyelmét
arra, hogy az eltömődött, eltűnt vizesárkokat az önkormányzat ingyen kiássa, ha a lakó ezt jelzi a helyi képviselőnek. Jó hír, hogy a földes, murvás utcák portalanítása (szórt bitumenes technológiával) az ígéretek szerint
idén nyáron megtörténik. Ez a következő utcákat biztosan érinteni fogja:
Pásztortűz
Perec
Holdsugár
Tiszaörs
Gyöngyfüzér
Lilaorgona
Erre a munkára az Önkormányzat már kiadta a megrendelést a Rákosmente Kft-nek, összesen 119 millió
forint értékben, ebből néhány utca már el is készült.
Ha marad még a költségvetésben útjavításra forrás,
akkor a Zsigmond utca és az Erzsébet körút egy része is
kaphat a bitumenes felületzárásból.

Víz-, gáz-, fűtés-, csatornaszerelés - csőtörés
esetén azonnal.: 06-70-22-39-023
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A Rákoskerti Művelődési Ház kiemelt programjai:
Kedves vendégeink!

Augusztusi-szeptemberi előzetes:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház
július 11-től augusztus 3-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 4. kedd, 8.00 óra

Augusztus 15., szombat 10 óra
Rákoskerti Lecsófesztivál

A nyári időszakra minden kedves vendégünknek
nagyon kellemes pihenést kívánunk.

Keressük Rákoskert legjobb lecsóját! Nevezésről és a
részletekről honlapunkon, szóróanyagainkon tájékozódhatnak.
Előzetes jelentkezést kérünk augusztus 4-11-ig.

Szeptembertől intézményünk színes programokkal,
klubokkal, tanfolyamokkal várja
Ismét, kedves látogatóinkat.

Szeptember 12., szombat 9-13 óráig
BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE

Gyermek tanfolyamok:
Babamasszázs, Sulijóga, Ringató foglalkozás, Kerekítő
Bábos Torna, Gyermek aerobik, Málna Rajziskola, Kids
Club, Kids-Klub - Jazz-mataz-angol foglalkozások
Cassandra Táncstúdió - Modern Tánc Tanfolyam
Felnőtt tanfolyamok:
Zumba, Pilates, Hatha Jóga, Cassandra Táncstúdió Modern Tánc Tanfolyam, Rákoskerti Kertbarát Kör,
Rákoskerti Dalos Klub, Meditációs Klub, Ulti Klub

Nyílt hét a Rákoskerti Művelődési Házban
Szeptember 7-től 11-ig
A résztvevő vendégek ízelítőt kapnak különböző
tanfolyamainkról, gyermekek és felnőttek egyaránt.
A belépés díjtalan. Részletekről szóróanyagainkról és
honlapunkról tájékozódhatnak

A börze látogatóinak a belépés díjtalan!

Szeptember 24-25., csütörtök, péntek 9-15 óráig
Kertünk Kincsei
Ismerkedés a terményekkel, természettel
az ILEX-KERT Kft., a Rákoskerti Kertbarát Kör és a
Rákoskerti Művelődési Ház közös szervezésében játékos és
interaktív módon zajló terménybemutatóval, kézműveskedéssel,
növényismereti vetélkedővel várjuk az érdeklődő a
gyermekeket, hogy felfedezzék a termények világát. Előzetes
bejelentkezések alapján kerületi óvodás csoportok jelentkezéseit
várjuk mind a két napon. Rajzpályázat eredményhirdetés és a
díjak átadása a pénteki nap folyamán kerül megrendezésre.
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti önkormányzati képviselő

Szeptember 28., vasárnap 17 óra
Emlékezzünk Makovecz Imrére

Színház:
Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől ismét várja a
színházkedvelő közönséget.
Részletek: www.kertiklub.hu

A Rákoskerti Templom Alapítvány közös megemlékezést tart
Makovecz Imre a rákoskerti „Mennybemenetel” ökumenikus
templom tervezője halálának 4. évfordulójára.

Kellemes Nyarat kívánunk!

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk,
villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók,
láncfűrészek-láncélesítés–kerti kapák javítása.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302

Nyugdíjas pedagógus gyermekfelügyeletet, és korrepetálást vállal: Wagnerné Istvánfi Erika 06-70-4334504
vagy wagnerne.i.erika@gmail.com
Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb dugulások elhárítása. Sarokszelep cserétől a teljes korszerűsítésig.
Bővebben: www.gyorsszerviz.mlap.hu
Rákoskerti lakótársaimnak állandó 5% kedvezményt biztosítok!
Horváth Tamás 06-30-359-65-79

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
Rákoskert sugárút 30./
Tel: 30-283-71-72

Képviselők elérhetősége:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252

Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

ISSN 2062-8838

Zalakarosi apartman kiadó.
Uszoda, szauna a házban!
SZÉP Kártyát elfogadunk.
30-238-98-82

1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
info@kertilevel.hu
www.kertilevel.hu
Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: Sz&Sz KFT
A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták
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