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Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep
határán, a Fackh Károly tér
sarkában a vadkeleti, rendezetlen
területen egy uniós szabványoknak is
megfelelő játszótér épült, amely
október 3-tól várja a gyerekeket. 

– Végre idáig is eljutottunk! – mond-
ja Hanol Judit, a mindjárt két éves Le -
vente anyukája, aki a Balassi Gimnázi-
um tanára. – Évek óta rágom az il le -
tékesek fülét, hogy szükség lenne itt
egy szép játszótérre. A Heltai téri
messze van, s az Aranykút utca sincs
közelebb. Ráadásul itt van ez a hatal-
mas, gyönyörű park, amit nagyon
szeretünk, ahol eddig is jó volt sétálni,
labdázni. De ez a játszótér nagyon kel-
lett. Fazekas Lajosné unokájával, Mar-
cikával érkezett a Delelő utcából. A
Kaszáló utcában dolgozik, a Gólya fé -
szek Bölcsődében. – A legjobbkor ké -
szült el a játszótér számunkra. Most
jönnek az unokák sorban, lesz hova
vinni őket.  

– Huszonkét éve lakom a Fackh
Károly térhez közeli Petri utcában –
kezdi Piláth Károly –, így nemcsak a
16. választókerület képviselőjeként,
hanem magánemberként is naponta
értesültem a lakosság ilyen irányú
igényeiről a közértben, a buszmegál-
lóban, az emberek hétköznapi kommu-
nikációja során. Hozzánk a legközeleb-
bi játszótér az Aranykút utcai. Aki tehát
az Ananász utca és a Piski utca között
lakik, az nagyon nehezen talál magá-
nak megfelelő távolságon belül ját-
szóteret. Annak külön is örülök, hogy
két fiatal kolléganőm, akik a Balassi
Gimnázium tanárai, és már nagyon
várták a játszótér elkészültét, gyere -
keikkel végre birtokukba vehetik ezt az
új létesítményt.

– A játszótér ötlete közös gondol -
kodás eredményeként született meg –
mondja Dombóvári Csaba alpol-
gármester, rákosligeti önkormányzati
képviselő. – Rákosliget története a
Fackh Károly miniszteri tanácsos
közreműködésével alapított Munkás
Otthon Szövetkezet által 1897-ben
megvásárolt területen kezdődött,
korábban a jelenlegi Hősök tere viselte
az ő nevét. A tér rendezése több mint tíz
évvel ezelőtt megfogalmazódott már,

jóval azelőtt, hogy az egykori román
sírokat exhumálták és elszállították.
Onnantól kezdve, mint volt temető, a
kegyeleti jelleget bizonyos mértékig
megtartva, közparkot terveztünk itt
létrehozni. Az új játszótér az első
üteme ennek a térrendezésnek, amely -
nek során további beépítést már nem
tervezünk. Szeretném elérni, hogy a be -
ruházók – csatorna-, út-, gázvezeték é -
pí tők – soha többé ne használják lera -
kóhelyként a még rendezésre váró
területet. Legutóbb az Ananász utca
felújítása során tárolták ismét hetekig
ott a kitermelt földet és a fölmart asz-
faltot. Szerencsére a gázhálózat, a csa -
torna kiépítése a környéken rendben

van, a leendő útépítéseknél pedig meg
kell oldani, hogy a kitermelt anyagot
azonnal elszállítsák. A déli oldalon
most megépült játszótér lezárja a
gépjármű behajtás lehetőségét. A Fe ri -
he gyi út felől szintén le kívánjuk zárni
a teret, egyszer s mindenkorra meg -
szüntetve a gépjárművel való átjárás
lehetőségét. Ezt követően az összes, az
elmúlt tíz évben – aszfalttal, földdel,
ba zaltzúzalékkal, kővel – beszennye -
zett területet kicserélnénk, és fűvel be -
vetnénk. A kis focipálya – amely a ko -
rábbi román sírok területén van – meg-
marad a jövőben is, szeretnénk azt is
rend be hozni. Tervezünk továbbá dísz -
burkolattal ellátott sétányokat, követve
a Nyugat-Európában bevett gyakorla-
tot. Ott, ha parkosítanak, akkor előbb
mindent bevetnek fűvel, majd megvár-
ják, hogy az emberek hol tapossák ki az
ösvényeket, s végül az így kijelölt
útvonalakat építik ki rendesen burko-
lattal.

Rózsahegyi Péter, az önkormányzat
környezetvédelmi bizottságának elnö -
ke, aki eddigi életét – elkötelezett lo -
kál patriótaként – szintén Rákos ligeten
élte le, jelezte, hogy a tér ezen szeg -
letében nem voltak sírok, a játszótér
tehát semmiképpen nem sért ke -
gyeletet. Az árnyas, lombos zöldterület
másik részében pedig, az egykori te -
mető helyén tervezik egy kereszt és
keresztúti stációk fölállítását, amely
lehetőséget ad az emlékezésre, sza bad -
téri istentiszteletek tartására. A ját-
szótér mellé parkoló is épült. Az a
következő időszak feladata, hogy a ját-
szótér és a parkoló közé cserjéket, fákat
ültessünk.

Dombóvári Csaba elmondta, az előző
ciklusban hozott az akkori képviselő-
testület egy olyan döntést, hogy eladja
a Hősök terei Liget ABC alatti
földterületet a felépítmény tulajdonosá-
nak. A telek ugyanis az önkormányzaté

volt, a felépítmény pedig eredetileg a
Kőbányi Közérté, majd több lépcsős
privatizáció folytán az Angus Csemege
Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó
Kft. lett végül az épület tulajdonosa. Az
akkori megállapodás értelmében az
önkormányzat jelképes vételáron elad-
ta a területet a cégnek, amely cserébe
vállalta, hogy fölépít egy üzletházat,
továbbá fölajánl benne elhelyezési
lehetőséget a Hősök terén, a zöld
területeken pavilonokban működő vál-
lalkozásoknak. Az önkormányzat ki -
kötötte, hogy amennyiben a cég nem
teljesíti vállalt kötelezettségeit, vagy az
építkezéssel késedelembe esik, akkor
megnyílik számára a földterület vissza-
vásárlásának lehetősége. Az önkor-
mányzat tavaly megkereste az Angust,
s jelezte, hogy másfél évet késett a
kivitelezés megkezdésével, ami meg-
nyitotta a visszavásárlási jog le -
hetőségét. Jogvita helyett a felek e -
gyez tetést kezdtek, hogy ezt a helyzetet
hogyan tudnák kölcsönösen előnyös
keretek között rendezni. Végül olyan
meg állapodást kötöttek, hogy – a
korábban eladott földterület valódi
értékével egyezően – 20 millió forint,
plusz áfa, azaz bruttó 24 millió forint
értékben a cég elvégez olyan munkákat
a kerület számára, ami Rákosmentének
fontos. Így az Angus vállalta a Fackh
Károly téri játszótér felépítését, illetve
a Liget Center Hősök terei és X. utcai
oldalán a telekhatár és az úttest közötti
terület rendes kiépítését.

Az önkormányzat közben elkészítette
a játszótér tervét, s június 30-án átadta
a beruházónak. A játszótér műszaki
átadása szeptember 23-án meg tör tént, a
nagyközönség számára pedig október
3-án nyílt meg ez a szép létesítmény.

Dombóvári Csaba elmondta azt is,
hogy az önkormányzat szakemberei
nagyon meg voltak elégedve a játszótér

kivitelezésével. 
Kis Zoltán, az Angus ügyvezetője

szintén jó véleménnyel van az önkor-
mányzatról. Mint mondta, a hivatal
kihasználta az általa elkövetett hibát, s
a közösségi érdekeket következetesen
érvényesítette vele szemben. – Korrekt,
jól előkészített terveket kaptunk a ját-
szótér megépítésére, ami nagymérték-
ben megkönnyítette a feladat gyors,
határidőre történő elkészítését. Bár
nem lakom a kerületben, de vállalkozá-
som révén tíz éve jelen vagyok itt.
Tapasztalataim alapján azt állapíthatom
meg, hogy a jelenlegi vezetés alatt job-
ban fejlődik a kerület, mint korábban.
Ez jó a vállalkozóknak is, hiszen min-
denki jobban érzi magát egy fejlődő
városrészben, mint ahol lassabban
történnek a dolgok. Én legalábbis – a
magam részéről ezt elmondhatom.  

Rózsahegyi Péter kéréssel fordul a
lakókhoz. Az Aranykút utcai játszótér
leharcolt állapota intő jel lehet. Min-
dent el kell követnünk az új játszótér
állapotának megőrzéséért. – Mindenkit
arra kérünk a környéken, hogy vigyáz-
zon a játszótérre, érezze a magáénak,
noha mi sem feledkezünk el gondos -
kodni a hivatalos őrzésről, gondozás-
ról. Estére bezárjuk, reggel kinyitjuk a
kaput, de ez kevés. A Vida-domb ját-
szóterét jórészt az aktív lakossági
figyelőszolgálat őrzi, méghozzá
kitűnően. Mi is meg szeretnénk honosí-
tani ezt a példát itt, Ligeten. 

Egyébiránt jónéhány újtelepi lakó
már jelezte, szeretnék, ha az  Aranykút
utcai játszóteret is sikerülne felújítani.
Piláth Károly indokoltnak tartja a
környékbeli lakók igényét. – Ha más -
képpen nem megy, a képviselői ke re -
temből fogjuk finanszírozni a felújítási
költségeket – tette hozzá, s jelezte –, de
ezúttal már nemcsak az uniós szab-
ványokra, hanem az állagmegőrzésre is
nagyobb gondot fordítunk.

Október 3-án adták át az új játszóteret Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep találkozásánál 

Ékszerdoboz a Fackh Károly téren

Végre megnyílt az új játszótér! Az októberi szép napsütést még ki lehet használni... Amint látható, sokan meg is teszik.
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Ugye, milyen jól esett a nagymama
által készített mézes tea, amikor fájt a
torkunk? A gyógyulás fontos része volt
a tea, másik fontos része nagymama
szeretete, amivel készítette a teát, s
meleg ágyban ihattunk. 

Viszont nem csak akkor kellene
teázni, amikor már betegek vagyunk,
hanem a betegség megelőzése
érdekében is minden nap. Felmérések
szerint a gyakori teafogyasztók kisebb
mértékben szenvednek szív- és érrend-
szeri betegségekben és ritkábban kap-
nak infarktust.

Az angoloknál ismertek a délutáni
teázási szokások. A tea fontos szerepet
tölt be a mindennapi életükben. Ezzel
délutánonként leülhetnek negyed- vagy
félórára, s meleg folyadékkal töltik fel

energiakészletüket. Átgondolhatják,
átbeszélhetik a napi eseményeket, s fel-
frissítve fejezhetik be a munkájukat,
mielőtt hazamennek. 

De nem mindegy, milyen teát
használunk erre a célra! 

A fehér tea – amit a császárok italá-
nak is neveznek – kulináris külön-
legesség és ritkáság, mely kiváló hatást
gyakorol az emberi szervezetre. A
zöldteákat frissítő és figyelem serken-
tő, étvágycsillapító és karcsúsító,
valamint az egészségmegőrző hatások
jellemzik. A fekete teát az előállítás
során először hervasztják, majd sodor-
ják, végül fermentálják és szárítják. A
gyümölcstea klasszikus értelemben
nem is tea, mivel nem a teacserje leve -

lének felhasználásával készül. De a vál-
tozatos gyümölcsízek rendkívüli
választékos kínálatát érdemes
végigkóstolni! A rooibos (vörös) tea
sem tea, hanem egy népszerű, könnyű,
zamatos fűkeverék Dél-Afrikából. Sem
koffeint, sem alkaloidákat nem tartal-
maz, így rendkívüli egészséges is. 

Persze, a MyCaféban továbbra is
közel 20 fajta kávéból lehet válogatni,
ha szeretne helyben kávézni vagy haza -
vinni, otthon főzni. Ha inkább teázni
szeretne, válogathat közel 20 fajta
zöld-, fekete-, gyümölcs- vagy vö rös -
teából. Aki forró csokoládét szeretne,
az választhat a hagyományos békebeli,
a fehér Arisztokraták, vagy az izgalmas
Chilis, vagy Fahéjas fajtákból. 

Teázás – mindennapi egészségünkért

Wass Albert író születésnek 100. évfor-
dulója tiszteletére köztéri szobrot avat-
tak szeptember 27-én Rákoskerten, az
Erzsébet körút és a Pesti út
találkozásánál az ünnepi alkalomra
elkészült emlékhelyen. A mű civil
kezdeményezésre, s részben köza da -
kozásból készült el. Felállítását a közel-
ben lakó dr. Tamási Géza nyugdíjas
orvos indítványozta a helyi polgári
körnél, és 500 ezer forinttal hozzá is
járult létrehozatalához. Bedey Gábor
rákoskerti szobrászművész pedig a
közösségnek ajándékozta a szobor ala-
panyagául szolgáló carrarai már vány -
osz lopot, a faragást pedig – mintegy hét
hónapon keresztül – szabadidejében
végezte. A szobor 1,4 millió forintba
került. A közterület emlékhellyé való
alakítását az önkormányzat képviselő
testülete egységesen, ellenszavazat
nélkül támogatta. A hiányzó összeget
három helyi önkormányzati képviselő –
dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar és Hat-
vani Zoltán – adta hozzá. 

A Magyar Távirati Iroda tudó sí -
tásából ismert, hogy Gy. Németh
Erzsébet, a kerületben élő ország-

gyűlési képviselő, a Fővárosi Köz-
gyűlés tagja ez utóbbi testület minapi
ülésén napirend előtti felszólalásában
felrótta a szintén Fővárosi Közgyűlés
tag Riz Leventének, Rákosmente pol-
gármesterének, hogy – Gy. Németh
szerint – jogszerűtlenül, a főváros hoz-

zájárulása nélkül állítják föl a Wass
Albert szobrot. Kiss Lajos (MSZP)
önkormányzati képviselő, frak-
cióvezető ezt a gondolatot kérdés for-
májában vetette föl a XVII. kerületi
képviselő testület minapi ülésén,
érdeklődve, hogy megvan-e a szobor

fölállításához minden engedélye a
kerületnek. Erre határozott igen volt a
válasz.

A szobrot Fohsz Tivadar, a körzet
önkormányzati képviselője és Tamási
Géza, az alkotás megszületésének
elindítója leplezte le. 

Wass Albert szobor 
Rákoskerten, 
civil kezdeményezésre

Felvételünkön: Fohsz Tivadar gratulál az alkotónak, Bedey Gábornak  a
felavatott márványszorbor mellett    

A Napsugaras Rákosmente fotópályázat alkotói közül 28-an kaptak valamilyen
elismerést a zsűritől, összesen 46 képet állítottak ki. Az ünnepséget október 3-ikán
tartották a Csaba Házban. A legjobb alkotónak Vasadi Ervint választották, akinek
6 képét díjazta a zsűri. Ács József szobrászművész, kerületünk díszpolgára, a zsűri
nevében kiemelte, az átlagszínvonal megfelelő volt, és a sok jó kép között találtak
több igazán kimagasló pályázati anyagot. A kiemelt díjazást olyanoknak ítélték,
akiknek az anyaga egységesen magas színvonalú. Elindult a pályázat őszi forduló-
ja. Egyetlen szempont, hogy Rákosmentén készüljenek a fotók, de a szakemberek
javasolják, hogy a tájakba helyezzenek embereket is az alkotók. December 1-ig
lehet küldeni a fotókat Rákosmente Önkormányzatának címére: 1173. Budapest
Pesti út 165. (Képünk a nyertes sorozatból való. Címe: Aratás után.) 

Fotópályázat, nyári forduló
Vasadi Ervin képei nyertek
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