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Rákoskert Napja 
 

 2010. május 30-án, vasárnap nagyszabású ren-

dezvényre került sor a rákoskerti Platánsoron és a 

Jubileumi Parkban a Rákoskerti Művelődési Ház 

és a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében. 

 Az egész napos rendezvényt a Bartók Béla AMI 

Piccolino Fúvószenekara és Mazsorett Csoportja 

nyitotta meg látványos felvonulással és pattogó, 

ütemes, vidám zenével. 

 Tíz órakor a rákoskerti vasútállomás területén 

elhelyezett emléktáblánál koszorúzás volt a II. vi-

lágháború rákoskerti áldozatainak emlékére. 

 Fohsz Tivadar alpolgármester köszöntője után 

kezdődtek a programok a nagyszínpadon és a Jubi-

leumi Parkban is. A nagyszínpadi műsor keretében 

Rákoskert színe-java színpadra lépett, hiszen az 

óvodásoktól kezdve az iskolásokon át Zsuzsa Mi-

hály „Rákoskertért Díjas” énekes színművészig 

sok kerti lakosnak tapsolhatott a közönség. Több 

ezer látogató élvezte Csikó Szabolcs, a „Csillag 

születik” sztárja fergeteges tánctudását, és több 

ezren nevették végig McDc (Veres Róbert) poénja-

it „rapper” stílusban előadva. Fantasztikus sikert 

aratott a három csinos fellépő hölgy, a PRINCESS 

is, noha fergeteges muzsikájuk alatt jórészt esett az 

eső, és sokan ernyővel „csápoltak” nekik. 

 A gyerekek körében kedvelt volt a díjtalan arc-

festés, az Óperenciás Meseklub kitelepült foglalko-

zása, valamint az ugrálóvár és a mesterség-

bemutató. 

 Ezrek sétáltak végig a platánsori alkalmi ki-

rakodóvásáron, és álltak meg egy-egy rövidebb – 

hosszabb beszélgetésre az ismerősökkel. 

 Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak, 

és szép élményekkel térhettek haza. 

 

Lipcseyné Horváth Ágnes 

Rákoskerti Művelődési Ház 

 

 

Koncert a templomért 
 

2010. május 29.-én a Rákoskerti Templom Ala-

pítvány jótékonysági koncertet szervezett a 

Rákoskerti Művelődési Házban. Célja az ökumeni-

kus templom építésének elősegítése volt. A beve-

zetőben Fohsz Tivadar  elmondta, hogy ilyen közel 

még soha nem volt a templom építése, mint most. 

Dr. Mándli József a Rákoskerti Templom Alapít-

vány Képviselője összefoglalta az eddig történt 

eseményeket és mindenkit arra kért, bízzon a 

templom megépülésében, hiszen. "Isten megsegít 

bennünket." 

A klasszikus operett részletektől a könnyűzenéig 

nagyon sok zeneszám hangzott el. Mecseki Hargita 

annak ellenére, hogy rákoscsabai, szívvel - lélekkel 

támogatja a Rákoskerti Templom megépítését. 

Szép gesztus volt részéről, hogy ezen a koncerten 

is részt vett. 

Iván Kata zongorajátéka és Lukács Patrik szava-

lata, Vass Albert Üzenet haza című verse, szívet 

melengető volt. 

Janikné Megyery Rita éneke és férje Janik Lász-

ló zongorajátéka: Az álmodó Tisza-part és az Est-

harang könnyet csalt az arra érzékeny hallgatóság 

szemébe. Zsuzsa Mihály érzéki dalaival, majd vi-

dám énekével, most is elvarázsolta közönségét. 

Köszönet a fellépő művészeknek és valamennyi 

támogatónak. A Templom Alapítvány következő 

rendezvénye: a Szent István napi igehirdetés au-

gusztus 22-én, vasárnap 18 órakor lesz, immár he-

tedik alkalommal, az ökumenikus templom terüle-

tén (Tiszaörs-Rózsaszáll utca sarok), amire a szer-

vezők, már most szeretettel meghívják Rákoskert 

és Rákosmente minden lakóját.  

Béres Károlyné 
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Pleskó Béla emlékére 

 

 Szomorú eseményre gyűlt össze a Rákoskerti Dalos 

Klub június 8-án 15 órakor. Elhunyt Dr. Pleskó Béla, a 

Dalos Klub vezetője. 7 éve vezette ezt a lelkes kis csa-

patot, akik rendszeres szereplői voltak a rákoskerti ren-

dezvényeknek. 

 Munkájának köszönhetően állandóan fejlődő, ösz-

szeszokott, színvonalasan éneklő kórussá váltak. „Béla 

bácsi”, ahogy mindenki hívta, sajnos többé nem állhat 

szeretett kórusa élén, hogy vezényeljen, és szép bariton 

hangjával is emelje a produkció színvonalát. 

 Rövid betegség után 83 éves korában szíve fel-

mondta a szolgálatot. Szándékosan használom ezt a 

szót, hiszen ő is egész életében szolgált. Szolgálta ha-

záját, a művészetet, a családját. Fiatal korában énekes 

színészként működött több színháznál, később a ma-

gyar televízió gazdasági osztályán segítette a művésze-

tet, egyidejűleg sokat szerepelt énekesként is 

magyarnóta és operett műsorokban. 

 A Rákoskerti Művelődési Házban Lipcseyné Hor-

váth Ágnes, az intézmény igazgatója megható, őszinte 

részvéttel búcsúztatta Béla bácsit, akinek egy szereplé-

sen készült fiatalkori fényképe vidáman mosolygott 

ránk az emlékezés virágkoszorúi között. A Dalos Klub 

talán soha ilyen szívből nem énekelt, mint most, szere-

tett mesterétől búcsúzva. Ezután az önkormányzat ne-

vében Fohsz Tivadar alpolgármester úr és Hatvani Zol-

tán képviselő úr fejezte ki kegyeletteljes tiszteletét. 

Béla bácsi már az égi karban énekelve hallgatott min-

ket, és tudom, hogy örült a szíve. 

 Emlékét, örökségét megőrizzük. 

Rá gondolva három szó jut az eszembe: Emberség, 

Tisztesség és Hit. Ez az, amire ma is nagy szükség 

van. 

 És az Élet csodája: ifjabb Pleskó Béla, Béla bácsi 

fia, aki képviselte a családot, elmondta, hogy három 

nappal édesapja halála után megszületett a fia, Béla 

bácsi unokája. 

 Ady Endre csodálatos sorával búcsúzunk Dr. 

Pleskó Bélától, barátunktól, Béla bácsitól: „Ifjú szívek-

ben élek, s mindig tovább!” 

 

 Nyugodjál békében! 

Zs.M. 

 

H -az-a-beszél- Ő  
 

 „Félek azoktól, akik hangosan hisznek. Azok nagyon 

tudnak valamit. Pontosabban: éppen azt tudják, hogy 

milyen az Úristen. 

De az Úristen nem ilyen vagy olyan; más. 

Krisztus az, aki közvetít. Ám, hogy esélyünk legyen az 

értésre, nagyon halknak, kicsinek, elszántnak és odaadó-

nak kell lennünk…”  

/Esterházy Péter/ 

 

A hangoskodó hit nem magasság, ahogyan a dagá-

lyos imádság sem mélység. A hivalkodó hitnél a szemét-

domb kakasa is bölcsebb reggelente (Mt.7:13-23). És 

mégis: az élő hit inkább hangos, mint halk. Kincs, mely 

nem rejthető el; látás és tudás, vagy inkább látnitudás. A 

tudás pedig föl’lelkesít, hegyekre háztetőkre… A vala-

mit tudás „széllelbélelt” helyekre szolgáltatja ki a hango-

sokat. 

Nem félni kell tőlük, hanem figyelni kell rájuk – hal-

kan, újhitű szívvel, mert ők veszik észre legelőször, 

hogy milyen idő közeleg, merre vannak lakható partok, 

merre úsznak a halrajok… 

h - ő 

 

 

Csatorna még mindig nincs, de legalább 

út lesz 
 

 Történelmi lépésre szánta el magát a kerületi vezetés, 

amikor arról döntött, hogy Rákoskert még a mai napig is 

csatornázatlan utcáin szilárd útburkolatú utakat épít.  

Bizonyára sokan tudják, hogy Rákoskerten összesen 

6250 méter hosszan hiányzik a csatorna. A főváros ígé-

reteit a helyiek már nem is tartják számon, hiszen az első 

vállalás 2004 volt, azután 2006 márciusában a Hírhozó-

ban megjelent a jó hír, mely szerint a kerület teljesen 

csatornázott lett, csupán egy-két utcában kell még né-

hány évet várni. 2007. január 1.-től a beruházás felgyor-

sítását ígérte a Fővárosi Önkormányzat, ehhez képest a 

mai napig még 18 olyan utcánk van, ahol teljesen, vagy 

részben hiányzik a szennyvízelvezetés. A 6250 méterből 

évekkel ezelőtt 770 méter hosszan aszfaltozott felület 

készült, majd tavaly 1380 méter hosszan ún. útstabilizá-

ciós program keretében javították a közlekedési feltéte-

leket. A megmaradt 4100 méter több, mint 75 %-án, he-

teken belül bitumenemulzió-permetezéses eljárással szi-

lárd útburkolat épül. Ezzel a beruházással a városrészben 

már csak 980 méter hosszan fogunk esőben sáros, nyá-

ron poros földutakkal találkozni.  

Részleteket a köv. internetes oldalon olvashat: http://

www.hatvanizoltan.hu/doc/

kerti_level_kim_onk_utcak_100413.xls  

A kivitelező öt év garanciát és az aszfaltos utakhoz ha-

sonló felületi minőséget ígér. Ez a technológia jelentő-

sen olcsóbb, mint a hagyományos aszfalt, hiszen itt en-

gedélyes kiviteli tervekre sincs szükség.  

Ha az öt év alatt mégis elkezdi a főváros a csatornaépí-

tést, akkor a kivitelezés végén az eredeti állapot helyre-

állítása nem földutcát fog eredményezni, hanem a szórt, 

bitumenes felületet. Így, tehát a mostani beruházás nem 

fog kárba veszni. 

 A bitumenemulzió-permetezéses eljárás műszaki tar-

talma: 10 cm mélyen kiszedett, profilozott úttükörben 10 

cm vastag zúzottkőből épített mechanikai stabilizáció, 

egyrétegű bitumenemulziós felületszórással. Az elkészí-

tett felületek a nyári időjárás során egyidejűleg a hőha-

tással és a közúti terheléssel kapják meg az egységes, 

zárt, aszfalthatású útfelületet. 

A kijelölt utcák a következők:  

Borzavár utca, Görömböly utca, Pányva utca, 

Ráspoly utca, Rákoskerti utca végig, és a Pásztor-

falva utca a Zrínyi utca és az Erzsébet krt. között 

http://www.hatvanizoltan.hu/doc/kerti_level_kim_onk_utcak_100413.xls
http://www.hatvanizoltan.hu/doc/kerti_level_kim_onk_utcak_100413.xls
http://www.hatvanizoltan.hu/doc/kerti_level_kim_onk_utcak_100413.xls
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Riadó! Selyemkóró! 
 

 Időről időre rácsodálkozunk kerületünk egyedülálló 

természeti kincsére, a Merzse-mocsárra. Sokan szeret-

jük, sétálni, biciklizni, futni, szemlélődni járunk oda, ki 

madárfüttyöt hallgatni reggel, ki naplementét nézni es-

te, gyerekcsapatok gyíkot, békát, madarat lesni. Mégis 

elmondható, hogy nem az emberen múlott, hogy ez a 

kis terület még ma is lélegzik, él. A repülőtér kiépítésé-

vel, a város terjeszkedésével a mocsár egyre zsugoro-

dik. Újabban az Ecserre tervezett logisztikai központ 

megépítése fenyegeti a Merzse-mocsár vízgyűjtő terü-

letét. 

 

 Viszont amíg él, addig mi is ápolhatjuk, védhetjük, 

tehetünk érte, s ehhez elég, ha nyitott szemmel járunk. 

Aki az utóbbi időben ellátogatott a mocsárhoz, észreve-

hette, hogy egy 

magas, dús le-

velű, illatos 

virágú, szembe-

ötlő növény 

igen-igen elsza-

porodott a terü-

leten. Ez a se-

lyemkóró, népi-

es nevén vad-

dohány, máshol 

a még éretlen 

termésére utal-

va, ami egy 

kisebb zöld ma-

dárra hasonlít, 

papagájvirág-

nak hívják. Mé-

zelőként, illetve 

dísznövényként ismerhetjük, veszélyeivel azonban ke-

vésbé vagyunk tisztában. Észak-amerikai eredetű, rend-

kívül agresszíven terjeszkedő, kúszó gyöktörzses 

gyomnövény. Igen szívós, szárazságtűrő, gyökérrend-

szere több méter mélyre is lenyúlhat. Ahol egyszer 

megjelenik, gyorsan elszaporodik, állománya a közte 

élő növényeket megsemmisíti, kiszorítja az őshonos 

fajokat. Őshazájában is gondot okoz, több millió hektár 

területet borít. Nálunk az Alföldön burjánzott el legin-

kább, és elszaporodása előre nem látható károkat okoz 

a növényállományban. 

 Ráadásul a növényvédelmi törvény a selyemkórót 

a parlagfűvel azonos mértékben, vagyis kiemelkedő-

en kártékony fajnak tartja természetes növényvilá-

gunkra, és a föld- és erdőtulajdonosokat, valamint a 

föld használóját az irtás elmulasztása esetén akár 

kétmilliós bírsággal fenyegeti. 

Két éve egy budapesti zoológus, Koczor Sándor 

hívta fel több fővárosi környezetvédő egyesület önkén-

teseinek figyelmét arra, hogy fontos lenne irtani a se-

lyemkórót a Merzse-mocsárban, mert még megakadá-

lyozható lenne a növény visszafordíthatatlan elszaporo-

dása. Így 2008 és 2009  nyarán  kisebb-nagyobb  csapa- 

tok látogattak el a mocsárhoz, és nekiláttak a selyemkó-

ró kiirtásának. Ennek leghatékonyabb módja, ha gyöke-

restül kihúzzuk a növényt. A csapatok kesztyűvel fel-

szerelkezve „gyomlálták” a területet. Az eredmény pe-

dig, melyet egyik évről a másikra láthattunk, első ráné-

zésre is bíztató volt. A selyemkóró állomány megrit-

kult, tehát van értelme a munkának. 

 

 Idén újabb lendületet kapott az akció, hiszen megke-

reste a csapatot az MTA Ökológiai és Botanikai Kuta-

tóintézete, érdeklődtek a programról. Felmerült, hogy 

hasznos lenne mérni az eredményességet. Ezért idén 

május-júniusban a csapat több ízben is járt a helyszí-

nen, és kijelölték a mérési területeket. A felmérés során 

háromféle módszerrel járnak el: egyes területeken, 

ahogy eddig, kihúzzák a selyemkórót, másokon 

talajközelben elvágják, és van olyan terület, melyet 

érintetlenül hagynak. A többi területen pedig tovább 

folytatódik majd az irtás. 

 Még tehetünk az ellen, hogy a mocsár helyén és a kör-

nyező, még érintetlen réteken a jövőben selyemkóró 

mező éktelenkedjen, tegyünk hát! 

 

 A nyár folyamán előreláthatólag sor kerül még csapa-

tos selyemkóró irtásra a Merzse-mocsárban. Ehhez a 

szervezők kérik minden lelkes kerületi lakos segítségét 

is, akik szívesen részt vennének a közös munkában, a 

terület megtisztításában. Hiszen közös ügy ez, és figyel-

met igényel! 

 További információ, csatlakozási lehetőség: 

      Koczor Sándor: sakoczor@yahoo.com 

         Zmeskál Zoltán: 0630/347-2682 

 

Bedey Magdolna 

 

Fogadóórák témái 
 

 Az utolsó időszakban a rendkívüli esők által oko-

zott problémákkal kerestek meg. Három helyre kellett 

szivattyút, vagy szippantót hívni, mert ezek nélkül a 

közterületen elfolyni nem tudó víz elöntötte volna a 

magántelkeket. (Ezek a helyszínek: Rákoskerti u. 28., 

Rákoskert sugárút 98. és a Postamester u. 53.) Itt a 

gyors beavatkozásnak köszönhetően nem tört be a víz 

az ingatlanokra. 

 A buszmegállókban hiányzó esőbeállókat rekla-

málták még a helyiek, de ebben az ügyben csak a BKV. 

az illetékes. 

 Egy idős, beteg hölgy kért és kapott a fű elszállítá-

sához „FKF.” zsákot. 

 A szülők kezdeményezésére és az iskola vezetésé-

nek egyetértésével napokkal ezelőtt felszerelték azon 

emeleti tantermek ablakaira a gyerekek kiesését meg-

akadályozó rácsokat, ahol elsős, vagy másodikos gyere-

kek tanulnak.  

Hatvani Zoltán 

 

 
Takarítást vállalok 20 93 91 872 
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Készítsünk illatos fűszerkertet! 
 
 Legyen a kertünk akármilyen kicsi vagy nagy, abból 

nem hiányozhat egy kis fűszerkert. Még az erkélyen is 

megvalósítható egy kisebb méretű, aromás kert, ami a 

napi robot után felfrissít, természetes illatokkal, fenséges 

aromákkal, szinte észrevétlenül segít ellazulni. Helyez-

zünk el egy padot vagy kerti széket a közelében és ül-

jünk le pár percre. Hunyjuk le szemünket, engedjük el 

magunkat, figyeljük a madarak énekét és azt, hogy az 

illatok segítségével egy varázslatos világ érzése áramlik 

át lényünkön. 

 Pár perc elteltével, csippentsünk le pár szál zöldfű-

szert és irány a konyha. Így feltöltekezve könnyebben 

megy a főzés, sőt még új ötletet is kaphatunk, hogyan 

bolondítsuk meg a salátánkat egy könnyű vacsorához. A 

konyhában a sütés, főzés vagy a kerti partik során, na-

ponta használunk  fűszernövényeket, ha közben meg-

szomjaznánk készítsünk egy mentás italt vagy mentás 

jégkockát a következő napra is. Tapasztalatból tudom, 

hogy nincs a friss zöld fűszernél tökéletesebb. Csak kilé-

pek a kertbe, letépek pár szál lestyánt, petrezselymet, 

tárkonyt, leöblítem és már mehet is a levesbe. Néhány 

szál rozmaring és kakukkfű a vasárnapi kacsasült bőre 

alá és irány a sütő. 

 

 Építsünk hát egy illatos fűszerkertet kertünk valame-

lyik részébe, előtte azonban érdemes néhány alapvető 

ismeretanyagra szert tenni a növényekről. 

 Bizonyos zöldfűszerek ideális helye délen van, ahol 

sok a napsütés. A felsorolt növények közül többen a déli 

mediterrán területekről származnak. Napimádóak példá-

ul a kerti rozmaring, a kakukkfű, a bazsalikom, a citrom-

fű, az oreganó, a zsálya, a majoránna, a levendula, hogy 

csak a legismertebbeket említsem. Ezek az erős aromájú 

növények, általában a szárazságot is jól bírják. 

 Más fajták a félárnyékos helyeket kedvelik, mint a 

lestyán, a menta, a kapor, a turbolya, a tárkony. Ezen 

növények vízellátására már oda kell figyelni. A majorán-

na ugyan a napos helyet szereti, de a többiekhez képest 

vízigényesnek mondható. 

 

 Az ágyás kialakítása során a vízigényes és a száraz-

ság tűrő vagy kedvelő növényeket ne ültessük egymás 

mellé. Érdemes a magasságukra és terebélyességükre is 

figyelni. Néhányuk fagytűrő, azonban ha fagyérzékeny, 

akkor téli takarást igényel, ha pedig nem télálló, akkor 

teleltetni szükséges fagymentes helyen. 

 További részletes információkra helyszűke hiányában 

itt nem áll módomban kitérni, de az ILEX kertészeti áru-

dában, ahol én is vásárolni szoktam, készségesen adnak 

felvilágosítást, számos vetőmag és fűszernövény kapha-

tó, melyeket csak el kell ültetni az új kis kertünkbe. 

 Különböző alakzatú és színkompozíciójú fűszerkerte-

ket építhetünk, attól függően, hogy mennyi hely áll ren-

delkezésünkre, és hányféle növényt szeretnénk ültetni. 

Az alakzatoknak fantáziánk, a pénztárcánk és a kertünk 

mérete szab csak határt.  

 Segítségül néhány típus, melyek közül a legszimpati-

kusabb akár egy hétvége alatt megvalósítható. 

Spirál, kerék, sakktábla, illetve edénybeültetéses fű-

szerkert is lehet, most a legegyszerűbbet, a kerék alakút 

ismertetem. Ez az alacsonyabb növésű növényekkel mu-

tatós igazán. 

A kert terve: 

1., 7. kerti zsázsa 

2. termesztett porcsin 

3. kakukkfű 

4. metélőhagyma 

5., 8.. petrezselyem 

6. majoránna 

9. borsikafű 

10.  rozmaring 

 

A kialakítás menete: 

Az ültetés előtti napon, locsoljunk, ha szükséges. A 

terület kiválasztása után kijelöljük, felássuk,   

gyommentesítjük kertünk helyét. A talaj javítása a mi-

nőségétől függően, komposzttal, tőzeggel, komposztált 

marhatrágyával, virágföld B-vel, homokkal történhet. A 

talaj tömörítése, vízszintesre gereblyézése után a megfe-

lelő (2 méter) átmérőjű körbe berajzoljuk a területeket. 

A belső háromszögek mentén kisebb, a külső kör men-

tén nagyobb kavicsokat, vagy termésköveket, helyez-

zünk el. 

A tervezett növényeket még cserépben igazgassuk el, 

hogy lássuk az összképet. Pár óra múlva visszatérve, ha 

úgy látjuk, hogy valami kiigazítást kíván, akkor még 

könnyen van lehetőség, a növényeket ide-oda cserélget-

ni. Kedvezőbb késő délután vagy este felé elültetni őket, 

és alaposan megöntözni. Az ültetés befejeztével talajta-

karó mulcsozást is végezzünk, hogy a gyomnövények ne 

törhessenek elő. Használható még: fenyőkéreg, szárított 

fűnyesedék, szalma, kavics, kőzúzalék, geotextília.  

Cserepes fűszernövények (kakukkfű, rozmaring, me-

télőhagyma, majoránna, petrezselyem, termesztett por-

csin, borsikafű, kerti zsázsa). 

A növények mennyisége nyárközepi ültetés idején - 

kerti zsázsa 2 tasak / termesztett porcsin 1 tasak / ka-

kukkfű 3 tő / metélőhagyma 5 tő / petrezselyem 10 tő / 

majoránna 3 tő / borsikafű 5 tő / rozmaring 1 tő 

 A szorgos munka gyümölcse, a kerék alakú zöld fű-

szerkert, mely a továbbiakban naponta jelent számunkra 

örömet látványával, illatával és zöld anyagával az étele-

inkben. Szenteljünk időnként egy kis figyelmet alkotá-

sunkra és hálánk jeléül, időnként szabadítsuk meg a be-

tolakodó gyomnövényektől. Nagy szárazság idején, vagy 

egyéni igényük szerint öntözzük őket rendszeresen. 

 

Hasznos tippek:  

— rendszeres öntözést igényel a metélőhagyma és a ma-

joránna 

— a kakukkfű aromája délben szedve a legerősebb 

— a rozmaring fajtától függően téli takarást vagy fagy-

mentes tárolást igényel 
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— a termesztett porcsin magjai egész évben vethetők, 

ezért folyamatosan vághatjuk a hajtáscsúcsokat saláták-

ba 

— a petrezselyem szívleveleit (középső hajtás) ne vág-

juk le, hogy a növény tovább növekedhessen 

— a majoránna szárított leveleinek teája orvosolja a bél-

panaszokat, a felfúvódást  

— a kerti zsázsát akár vattára vagy papír zsebkendőre is 

vethetjük csak arra kell figyelni, hogy csírázás idején 

soha ne száradjon ki. 

 

Recept ajánlat: 

 

Zöld fűszeres túrókrém 

 

Hozzávalók: 5 szál petrezselyem, egy kis marék metélő-

hagyma, egy kis marék zsázsa, 25 dkg túró, 5 dkg Ráma, 

1 evőkanál sűrű tejföl, pár csepp citromlé, ízlés szerint 

só. 

 Tegyük tálba a szoba hőmérsékletű túrót, Rámát, tej-

fölt, citromlevet és a sóval keverjük jól össze, majd szór-

junk bele a kertünkből frissen szedett és apróra vágott 

zöld fűszereket. Újból keverjük össze, díszítsük pár szi-

rom petrezselyem levéllel és tegyük hűtőbe fél napra. 

 Kellemes nyitó vagy záró akkordja lehet pirítósra 

kenve egy nehéz napunknak. 

 Jó étvágyat kívánok!  

 

Kertészeti programajánló: 

SZENT ISTVÁN NAP RÁKOSMENTÉN 2010. Au-

gusztus 20. Rákoskerti Művelődési Ház  

Terménykiállítás (Rákoskerti, Rákosligeti és 

Rákoshegyi Kertbarát Kör)  

Saláta mustra 

„SZEBB, VIRÁGOSABB XVII. KERÜLETÉRT” 

pályázat eredményhirdetése 

Ingyenes Feng Shui tanácsadás Vida-domb 14.30-tól 

16.00 -ig 

Rákoskerti Kertbarát Kör 2010. szeptember hónaptól 

a Rákoskerti Művelődési Házban 

Feng Shui klub (kerti térrendezéssel) 2010. szeptem-

ber hónaptól a Rákoskerti Művelődési Házban 

 

 További érdekes keleti és kerti térrendezéssel kapcso-

latos cikk olvasható a noiportal.hu internetes oldalon, 

ahol az otthon-stílus rovat Feng Shui szakértőjeként pub-

likálok. 

 

Jó kertészkedést kívánok! 

Folytatás a következő Kerti Levélben. 

 

Bányász Imréné 

kertbarát, kertrendezési tanácsadó 

a noiportal.hu Feng Shui szakértője 

banyasz.imrene@gmail.com 

 

 

Számítógépes betűkivágás: 30 55 22 487 

 

A Rákoskerti Idősek Klubjának 

programjai 
 

Juniális 
 

 2010.június 30-án került megrendezésre a Rákoskerti 

Idősek Klubjának juniálisa, ahova meghívást kaptak a 

Holdsugár Gondozási Központ, Ligeti, Diadal úti, és a 

Fehérakác Gondozási Központ Idősek Klubjának tagjai 

is. 

 A rendezvényt több szempontból is fontosnak tartom. 

Egyrészt az idősek megmutathatták rejtett értékeiket, 

másrészt a műsor közösségformáló- csapat építő erővel 

is bírt. A résztvevők láthattak gyönyörű festményeket, 

amiket Urbán Sándorné festett, goblein képeket Kertész 

Imréné 86 éves klubtagunktól és díszes kavicsokat Krebs 

Ferencnétől. Meghívott vendégünk Mecseki Hargita 

szobrászművész volt, aki népdalokat énekelt az idősek-

nek. A Rákoskerti Idősek Klubjának tagjai versekkel, 

viccekkel léptek fel. 

 A program keretében lehetőség volt vércukor, vér-

nyomás és koleszterinmérésre. 

 Nagy sikere volt Horváth Évának, aki születési dátum 

elemzéssel várta az érdeklődőket. 

 A program végén kemencében sült kenyérlángossal 

kedveskedtünk az időseknek.  

 

 Szociális szakemberként nagyon jó volt látni, hogy az 

időseknek tudtam egy olyan délután szervezni, ahol éne-

keltek, nevettek, megmutathatták értékeiket, képességei-

ket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Fohsz Ti-

vadar és Hatvani Zoltán képviselő uraknak, akik támo-

gatták rendezvényünket. 

 

Receptklub  
 

 E program keretében klubtagjaink olyan recepteket 

hoznak, amiket még szüleiktől, nagyszüleiktől tanultak. 

Lehetőség nyílik a praktikák cseréjére, apró fortélyok 

megbeszélésére. Június 3-án fánkot készítettünk hagyo-

mányos recept alapján. A receptet Nagy Imréné Etu hoz-

ta. 

 Mondhatom, hogy az elkészült fánk mindenkinek 

ízlett, a receptet többen is elkérték. 

 A fánk készítéséhez elengedhetetlen a jól kidolgozott 

massza. A rum, pedig mint megtudtuk nem csak az íze 

miatt fontos - így a tészta nem szívja magába az olajt 

sütés közben - de nem utolsó sorban a jó hangulatú, vi-

dám csapat építésében is rész vesz. 

 

 Fánk: 

56dkg liszt, 4 dl tej, élesztő, tojás sárgája, 10dkg vaj, 

cukor, egy pici só, barack íz, és olaj a sütéshez. 

 

Hajduné Horváth Mariann  

klubvezető 

 

Klubunk: Budapest, 1171 Rákoskert sgt.66 

Tel: 257-20-13 
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Rákoskerti Parkőri Szolgálat 
 

 2007-ben tavasszal kezdte meg működését a 

Rákoskerti Parkőri Szolgálat. A frissen megválasztott 

képviselők elképzelése az volt, hogy a kerületi minta 

alapján Rákoskert közterületeit ápolják. Első lépésként 

egy fő látta el a feladatokat, akit a képviselők tiszteletdí-

juk egy részéből fizettek. Ily módon vettek szerszámo-

kat, fűkaszát és zsákokat is. A legégetőbb feladat a Vida-

domb tisztaságának és gondozásának megszervezése 

volt, de mára már a feladatok jócskán megszaporodtak. 

Ebben az évben már hárman látják el a parkőri feladato-

kat, közülük az egyik a Rákosmente Kft., vagyis az ön-

kormányzat alkalmazottja.  

 Ennek a csapatnak köszönhető a rákoskerti szemete-

sek ürítése, a virágszigetek locsolása, az utcabútorok 

karbantartása és a kiteresedések kaszálása is.  

Feladatuk van bőven, hiszen az elmúlt három évben 15 

helyen alakítottak ki kisebb-nagyobb terecskéket, virág-

szigeteket. 

Ezek a következők: 

 

 „Wass Albert tér” (Pesti út – Erzsébet krt. sarok) 

Leírás: 5 m. átmérőjű virágsziget + 70 m² park + 2 db 

pad + parkoló 

 „Jubileumi Emlékpark” (Rákoskert sugárút – Irsa 

u. sarok) 

Leírás: 2 m. átmérőjű virágsziget + 70 m² park + 4 db 

pad  

 Országzászló (Erzsébet krt. – Nyomdász u. sarok) 

Leírás: 2 db 1 m. átmérőjű virágláda + 30 m² park + 2 db 

pad  

 Vida-domb (Pásztorfalva u. – játszótér) 

Leírás: 2 db játszótér + 1 db streetball pálya + 1 db kö-

télpálya + 1 db kézilabdapálya + 1000 m² park + 300 tő 

cserje + 7 db pad + közkifolyó  

 Pihenőpark  (Bodonyi u. – Andráshida u. sarok) 

Leírás: 700 m² park + 4 m. átmérőjű virágsziget + virág-

piramis + 1 db pad  

 I. sz. virágsziget (Sáránd utca – Rákoskert sugárút 

sarok) 

Leírás: 5 m. átmérőjű virágsziget + 30 m²  park  

 II. sz. virágsziget (Erzsébet krt. – Nyomdász u. sa-

rok) 

Leírás: 4 m. átmérőjű virágsziget + virágpiramis + 50 m² 

park + 1 db pad  

 III. sz. virágsziget (Sáránd u. – Rákoskert sugárút 

sarok –Göcsej ABC) 

Leírás: 3 m² virágágyás + 50 m² park + parkoló  

 IV. sz. virágsziget (Rákoskert sugárút – Erzsébet krt. 

sarok) 

Leírás: 1 m² virágágyás + 30 m² park  

 Virágpiramis (Rákoskert sugárút – Erzsébet krt. sa-

rok) 

Leírás: 1 db virágpiramis + 3 m² növénysziget + 50 m² 

park + 1 db pad  

 Sáránd kiteresedés (Sáránd u. – Rákoskert sugárút 

sarok – buszmegálló) 

Leírás: 70 m² park + 15 tő cserje  

 Toldi kiteresedés (Toldi Miklós u. – Erzsébet krt. 

sarok – Lugas söröző) 

 Tiszanána kiteresedés (Tiszanána u. – Nyomdász u. 

sarok)  

 Kőkereszt kiteresedés (Rákoskert sugárút – Zrínyi 

utca sarok) 

 Nyomdász u. 1. (Zrínyi u.- Nyomdász u. sarok) 

 

 A tervek között két nagyobb fejlesztés szerepel. Az 

egyik a Pesti út - Rózsaszál utca sarkán. (motoros szer-

viz előtt) egy 50 m² -es kiteresedés épülne parkolókkal 

és persze sok-sok virággal. A másik elképzelés szerint, a 

Bodonyi utca. - Andráshida utca sarkán lévő pihenő-

parkba szeretnének egy kicsi szökőkutat, madáritatót 

állíttatni.  

Reméljük ezek az elképzelések is néhány hónapon, vagy 

néhány éven belül megvalósulhatnak! 

 

Tisztelt rákoskertiek, kedves kosarazó fiata-

lok!  
 

Az Akadémiaújtelep és a Madárdomb lakossága nagy 

örömmel értesült róla, hogy az elmúlt évben Rákosker-

ten is megteremtődött a. streetball játék gyakorlásához 

szükséges feltételrendszer. 

 

Szűkebb lakókörnyezetünkben már hagyománynak 

tekintjük az éves verseny megrendezését, ahol több csa-

pat mérheti össze tudását. 

Mi úgy gondoltuk, hogy a kerületi összefogás egy el-

engedhetetlen dolog ezekben, az időkben, amikor az 

együttműködés érzését, gyakorlatát alig lehet megta-

pasztalni az emberek között. 

Hívnánk, tehát Önöket/Titeket és várnánk 2010. július 

31.-én szombaton 10. órai kezdettel a harmadik 525. tér 

CUP-ra, ahogy ezt a fiataljaink mondják! 

 

Sok szeretettel: 

 

Koszorúsné Tóth Katalin önkormányzati képviselő, 

Tóth Ádám főszervező 

 

Eddig a meghívó, ami Fohsz Tivadarhoz és Hatvani 

Zoltánhoz érkezett. A két rákoskerti képviselő megkezdte 

a csapatok toborzását a győzelem reményében. Kérnek 

minden kosarazni, streetballozni szerető fiatalt, hogy a 

felkészülést segítő támogatások miatt, illetve a nevezés 

részletei okán jelentkezzenek a következő telefonszám 

egyikén: 06/20 569-2864,  06/30 944-0203. 

 

Hajrá Rákoskert! 

 

Gyermekek védelme egyes internetes 

tartalmaktól  
 A www.biztonsagosbongeszes.org civil kezdeménye-

zés, amely egy olyan tartalomszűrő programot fejlesztett 

ki, amit a szülők ingyenesen tölthetnek le. A telepítést 

követően a kiskorúak biztonságosan böngészhetnek a 

korosztályuknak megfelelő oldalakon.  

http://www.biztonsagosbongeszes.org/
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2010. augusztus 20. péntek 

SZENT ISTVÁN NAP RÁKOSMENTÉN 

Délelőtti programok 
(10– 14.30 óra) 

Helyszín: Rákoskerti Művelődési Ház 
(1171 Bp., Rákoskert sugárút. 66., Tel.: 257-4498) 

 

10.00 óra: TERMÉNYKIÁLLÍTÁS 
 MEGNYITÓJA 

10.15 óra: DÍJTALAN SALÁTAMUSTRA ÉS 
 SALÁTAKÓSTOLÓ 

11.00 óra: PÁNDY PIROSKA 
 OPERAÉNEKESNŐ ÜNNEPI 
 KONCERTJE 
 Zongorán közreműködik: Hegedűs Valér 
 Az Ilex- Kert Kft. ajándékműsora 
11.45 óra: Az Ilex- Kert Kft. és a Corvinus Complex 
 Kft. által XI. alkalommal  meghirdetett 
 „SZEBB, VIRÁGOSABB 
 RÁKOSMENTÉÉRT 2010”  pályázat 
 eredményhirdetése 
 Köszöntőt mond: András Károly és  
 Holló Szilárd 

10-17 óra: TERMÉNYKIÁLLÍTÁS 
13.15 óra: ÜNNEPI TÁROGATÓZENE 
 MINDENKINEK 
 Közreműködik: Szijártó József 

13.30 óra: ÖKUMENIKUS KENYÉRÁLDÁS 
 ÉS AZ ÚJ KENYÉR MEGSZEGÉSE 
 Dr. Mosolygó Marcell görög katolikus 
 parochus 
 Az ökumenikus kenyéráldásra bárki 
 elhozhatja az általa megsütött  vagy  vásárolt 
„új” kenyeret! 
 

 
 
 
 
 
 
 
14.00 óra: XVII. KERÜLETI NEMZETISÉGEK 
 (GÖRÖG, LENGYEL, ÖRMÉNY, 
 SZLOVÁK) NÉPVISELETBEN TÖRTÉNŐ, 
 ZENÉS, TÁNCOS FELVONULÁSA A VIDA
 -DOMBRA az érdeklődőkkel együtt a 
 Művelődési Ház melletti parkolóból indulva, 
 majd közös éneklés a Vida-dombon. 
 

 

Délutáni programok  
(14.30-23 óra) 

Helyszín: Vida-domb 
 

Nagyszínpadi program 
14.30-16 óra: BOJTORJÁN koncert    
 kicsiknek és nagyoknak - élő! 
16-17 óra: REGÉLŐK ÉNEKEGYÜTTES-élő! 
17-17.30 óra: Solymászbemutató  közkívánatra  
       (ölyv, héja, sólyom, bagoly) 

17.30-18.20 óra: LGT Emlékzenekar - élő! 
18.30-19 óra: NAGY SÁNDOR 
 musicalrészletek 
19-19.30 óra: GALLUSZ NIKOLETT énekel 
               élő! 
20-21.30 óra: KIRÁLY VIKTOR 
 MEGA élő 
 koncert-show a 
 MEGASZTÁR 4. 
 győztesével 
21.30 óra: TŰZIJÁTÉK 
21.45-23 óra: 
 „KIS ÉJI ZENE” 
 mindenkinek (Magyar 
és  délszláv zene) a 
 PREKOVAC és a 
 KALÁSZI  TAMBURAZENEKAR 
 együttesekkel - élő! 
Egyéb programok 
14.30 órától: A SZENT KORONA KÖZÖS 
 KIFESTÉSE 
14.30- 20.30 óra: Népi jellegű játékok gyermekeknek 
 és felnőtteknek (14 féle) 
14.30-23 óra: Kirakodóvásár 
14.30-23 óra: Meglepetések 
14.30-23 óra: Tokaji borok kóstolója és vására 
14.30 órától: A Kincsesműhely Kézműves Kuckó 
 foglalkozása 
14.30-16.30 óra: Arcfestés 
14.30-16 óra: Feng shui 
15-17 óra: Kézműves játszóház a „környezettudatos 
 nevelés” jegyében 
15-19 óra: Játéksarok (kártya– és táblás játékok 
 kipróbálása; Kids Club angol játékkuckó) 
16-17 óra: Aszfaltrajzverseny gyerekeknek 
16.30-18 óra: Csillámtetoválás 
17.30-19 óra: Fényképezkedési lehetőség a 
 solymászbemutató madaraival 
18-19.30 óra: Hennafestés 
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Kerti Levél 
Megjelenik 4 300 példányban 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Engedély szám: Budapest,/PHF/650/91 

1171 Budapest Rákoskert sugárút 66. 

rkert@freemail.hu 

Újrahasznosított papírból készült 

Nyomda: Sz&Sz KFT 

A kiadást Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar, 

Hatvani Zoltán és Nagy Anikó önkormányzati  

képviselők támogatták 

A BKV bontott, a kerület épített. 
 

 Bontás és építés egyszerre volt tapasztalható a 

Rákoskert sugárút és az Erzsébet körút sarkán. 

Elbontotta a BKV. az egyik, már két éve életveszélyessé 

nyilvánított buszváró pavilonját, míg mellette a helyi 

képviselő fejlesztési keretéből folytatta ezen közterület 

építését. Sokan nem értik, hogy míg a buszmegállók kör-

nyékén alig lehet biztonságosan közlekedni a 30-40 éve 

épített járdákon, addig alig néhány méterre onnét ismét 

új, térkő járdában és apró virágszigetben gyönyörködtet-

hetünk. Miért ez az kontraszt, miért van ez a sokszor ért-

hetetlen különbség? Ezzel a kérdéssel kerestük meg Hat-

vani Zoltánt. 

 

 „Én is gyakran megkapom ezt az észrevételt, de nem 

győzöm hangsúlyozni, hogy a buszmegálló környéke a 

BKV. tulajdona, ott ez a cég az úr, míg a főúttól beljebb 

eső területen a helyi önkormányzat a gazda. Képviselő-

ként szeretnék jó gazda lenni, ezért ha az anyagiak enge-

dik, akkor minden kiteresedésen szeretnék rendezett kör-

nyezetet teremteni. Jogos a helyiek észrevétele, de a 

„szomszéd” telkén nem építhetek se járdát, se buszvárót. 

Mérges azért vagyok, mert három éve egyeztetek a 

BKV. illetékeseivel az eleinte csak elhanyagolt, később 

romos, majd az utolsó időben már életveszélyes esőbeál-

ló miatt, megnyugtató választ nem kapok. Íme, a májusi 

testületi ülésen elhangzott napirend előtti felszólalásom, 

amire a mai napig nem érkezett válasz a BKV-tól: 

 

„Egy rákoskerti buszmegálló története (vagy kálváriája) 

Rákoskerten, a körzetemben összesen tíz buszmegálló 

található. Ezek közül idén év elejéig öt helyen volt busz-

váró pavilon, vagy esőbeálló, a másik öt helyen csak egy 

pad, vagy még az sem. A hivatal segítségével már több 

bejelentést is tettem a BKV illetékes osztályánál a tart-

hatatlan helyzet miatt, de az elmúlt négy évben mégsem 

nőtt a rákoskerti esőbeállók száma.  

 2010. januárjában aztán ez az arány is romlott, hi-

szen a meglévő esőbeállók közül, a Rákoskert sugárút és 

az Erzsébet körút kereszteződésénél találhatóak közül is 

elbontottak egyet. Ennek az épületnek történelme volt, az 

építéséről és az elbontásának okairól a következőket tud-

tam meg: 

 1978-ban Rákoskerten négy helyen építettek téglából 

buszváró épületeket, ezek közül az egyik az előbb említett 

volt. Az eltelt 32 év alatt, a szerencsésebb, nem annyira 

forgalmas megállókban lévő épületeket karbantartották, 

a forgalmasabb helyeken állókat pedig egy reklámcég 

szemelte ki magának, emiatt ezeket hagyták lepusztulni. 

A terv az volt, vagy talán ma is az, hogy az új pavilont a 

reklámozó cég állítja fel, cserébe a keletkező reklámfelü-

leteket ingyen hasznosíthatja. 

 Igen ám, de a Rákoskerti Művelődési Házzal szemben 

található épület két éve már életveszélyes lett, annak 

tetejét a szél többször megtépázta. A végső döfést 2009. 

július 18-án kapta az épület, amikor is a kerületben tom-

boló vihar teljesen letépte az épületen lévő hullámpala 

tetőzetet, de még a megmaradt vakolatot is leverte az 

oldaláról.  

 A folyamatos bejelentések ellenére a BKV nem tett 

semmit a balesetveszély elhárítása érdekében, de a rek-

lámcég sem hozta az új pavilont. Aztán 2009 novemberé-

ben megtörtént az első baleset is, amikor egy helyi lakó-

ra, aki beállt a megmaradt épület mellé hullámpala da-

rabok hulltak, aminek következtében mentőt kellett a 

helyszínre hívni. Az ismételt bejelentés után a BKV ille-

tékesei idén januárban a helyszínre siettek és elbontották 

az életveszélyes épületet. Mi, rákoskertiek azóta várjuk 

az új esőbeállót. Hetekkel ezelőtt bontották el a főtérről 

a régi esőbeállókat, kértem a BKV-t, hogy ha más nem 

megy, akkor ezek közül állítson fel egyet Rákoskert leg-

forgalmasabb magállójában. Fogadóóráimon a lakók a 

BKV-nak, vagy a reklámcégnek viccesen rajtam keresz-

tül már NOKIAS dobozokat is felajánlottak, csak hogy 

legyen végre valahová beállni az esők elől. 

Végső elkeseredésemben szeretném kérni Polgármester 

úr közbenjárását a fővárosi cégnél, annak érdekében, 

hogy a Rákoskert sugárút és az Erzsébet körút sarkán 

lévő megállóban minél hamarább állítsanak fel valami-

lyen esőbeállót.” 

 

Várható járdaépítés Rákoskerten a 11. 

egyéni választókerületben 
 

 Az idén is a nyár végére, ősz elejére várható, hogy az 

önkormányzat a lehetőségeihez mérten felújít rossz mi-

nőségű járdaszakaszokat. A műszaki felmérés elkészült, 

e szerint erre az évre 1085 méter hosszan kellene járda-

építést, felújítást finanszírozni, ami a tavalyi árak alapján 

közel 15 millió forintba kerül.  

A következő sorrendben, az elhanyagoltságtól függően 

szeretnék a felújításokat elvégezni: 

Ráspoly u. 21-23, 27-35, Csengés u. 23-25, 31-33, Bo-

donyi u. 17-19, Pásztorfalva u. 67, Perec u. 73-75, 

113, Dalnok u. 51, Rákoskerti u. 22, 26, 30-36, Tisza-

nána u. 60-62, Görömböly u. 46, Pányva u. 2-24, 

Ököl u. 2-6  

 

Rákoskerten a főutak mellett is találhatunk rossz minő-

ségű járdákat, de azok a karbantartója nem a helyi ön-

kormányzat, hanem a Főváros. Sokan mérgelődnek, 

hogy pl. a Rákoskert sugárúti járdákra, illetve a busz-

megállókban lévő gyalogutakra is ráférne a felújítás, 

főleg azért, mert ott sokkal többen sétálnak mint a Rás-

poly utca végén, de ezek a szakaszok a fővároshoz tar-

toznak.  

 

 


