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Janikné Megyeri Rita 
 

 
Jó estét kívánok mindenkinek, elsőként a díjazottnak és szeretteinek, 
barátainak. Külön köszöntöm az ünnepelt gyermekeit és …….  unokáját.  
 
Üdvözlök minden rákoskerti lakost, az Önkormányzat vezetőit, a ház 
dolgozóit, a jelenlévő korábbi Rákoskertért díjazottat és minden 
megjelent érdeklődőt, ünneplőt. 
 
Isten hozott mindenkit, itt Rákoskerten! 
 
Ismét az a megtiszteltetés ért, hogy én méltathatom az idei év 
ünnepeltjét. 2006 óta most tizenkettedik alkalommal köszönthetem erről 
a színpadról a Rákoskertért Díjazottat és tehetem ezt kilencedik 
alkalommal Wass Albert emléknapján. 
 
2012-ben döntött úgy a Képviselő- Testület, hogy a  Rákoskertért Díjat, 
a városrészünk legrangosabb kitüntetését a Wass Albert emléknapon 
adjuk át és most egy olyan személy kapja ezt a díjat, aki a Wass Albert 
tér mellett lakik, aki a szobájának az ablakából minden nap látja a teret 
és az író szobrát.  
 
2022-ben tehát Janikné Megyeri Ritát, a Rákoskerten élő zeneiskolai 
tanárt, a Makovecz templom megépítését kezdeményező és azért 
mindenkivel megküzdő Lakótársunkat tünteti ki majd Polgármester úr. 
 
Janikné Megyeri Rita Nagyszőlősön született, tanulmányait a mai 
Ukrajnában végezte. Először az Ungvári Állami Zeneművészeti 
szakiskola zongora-tanszakán szerzett zeneiskolai tanári 
szakképzettséget, majd a lembergi Zeneakadémia előadó-művészeti 
tagozatán kapott egyetemi diplomát. Később a moszkvai Idegen-nyelvek 
Főiskoláját végezte el francia nyelv és irodalom szakon. 
Zenepedagógusként nem csak a zene szeretetére, hanem morális emberi 
tartásra is nevelte a tanítványait.  
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Rita soha semmit nem adott fel az életben, ennek köszönhetjük, hogy 
most itt él köztünk, Rákoskerten. A Szovjet birodalom felbomlása 
kezdetén még Mihail Gorbacsovnak a Szovjetunió utolsó vezetőjének is 
írt levelet azért, hogy ő és családja áttelepülhessen Magyarországra.  
 
A Rákosmentén ledolgozott mozgalmas évtizedek után 2014-ben a 
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolából vonult nyugdíjba, ahol addig 
zongoratanárként dolgozott. 
 
 
2003-ban alapította meg a Rákoskerti Templom Alapítványt, melynek 
elnökeként azért küzdött, hogy Lakóhelyünkön, a rákoskerti 
templomdombon ökumenikus templom épüljön. A tervek elkészítésére 
Makovecz Imrét kérte fel, aki a megbízatást el is fogadta és egy csodás 
tervvel lepte meg Ritát. 
 
2009-ben helyeztük el a templom alapkövét, ahol még a világhírű 
tervező is személyesen részt vett és találkozott a templom felépítéséért 
imádkozó keresztény felekezetek képviselőivel. Ebben az évben dőlt el 
az is, hogy a templom felépítését a Rákoscsabai Református 
Egyházközség vállalta magára. Ekkor volt már egy elfogadott terv, volt 
egy egyházközség, aki az építtetést is vállalta, de még nem volt pénz, 
amiből elindulhatott volna az építkezés. Sok-sok éves küzdelem után 
végül Kormányzati segítséget kapott az alapítvány és a Református 
gyülekezet, amiből 2019 áprilisában végre elindulhatott a templom 
építése.  
 
 
Az ünnepelt vallja, hogy minden keresztény ember örömét leli majd 
ebben a csodás épületben. 
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A templom felszentelésének az időpontja Rita fejében már biztosan meg 
van, de neki már újabb elképzelései vannak. A helyi hitélet mellett 
komolyzenei koncerteket is szeretne az új épületben látni és hallani, ezért 
jelenleg egy különleges koncert orgonára gyűjt. Az általa vezetett 
alapítvány  már elindította a beszerzést, szerintem idén már 
orgonakoncertekről is olvashatunk a helyi újságokban. 
 
 
Én magam soha nem hittem, hogy Rita templomépítő álmából valóság 
lesz, de csodáltam elszántságát és hitét. Láttam az alapítványi munkáját 
és irigyeltem kitartását. Sokszor akadtak meg az építkezés előkészületei, 
de ő sose adta fel. Ha Rita nincs, akkor talán soha nem épül fel az a 
csodás épület, ami néhány hónap múlva Rákoskert, Rákosmente és 
Budapest egyik gyöngyszeme lesz. Köszönöm Rita a kitartásodat! 
 
 
A díj odaítélésében a kerületi Képviselő-testület egyhangúan támogatta a 
jelöltet. 
 
És befejezésül: Janikné Megyeri Rita eddigi életműve mától hivatalosan 
is elfoglalta méltó helyét Rákoskert szellemi panteonjában. 
 
 
Gratulálok Neked Rita! 
 
 


