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  Idén indul a Rákoskerti Katolikus Kápolna 

– közösségi ház és urnatemető építése  

a Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút kereszteződésé-

ben, 2016. év telére készül el – terveink szerint. 

Szívesen fogadunk bármilyen ősszegű adományt a 

kápolna bankszámlájára: CIB Bank Zrt: 10702019 - 

19819198-51200002 vagy a Rákoscsaba-Újtelepi 

Szent Erzsébet Plébánián.  

Az urnatemetőről:  

a megváltott urnahely árá-

val is támogatja a kápolna 

építését! Szeretnénk ked-

vező áron lehetőséget adni 

urnahelyek vásárlására – 

akár részletre is. Az épít-

kezés alatt, őszi kezdeté-

től 2016 decemberéig 

kedvezményes feltételeket 

nyújtunk. Az urnafülkéket 

legalább 25 éves (vagy 

hosszabb) időtartamra 

lehet majd megvásárolni. 

Pl: egyszemélyes urnahely már 60.000 Ft-tól, kétsze-

mélyes urnahely, pedig: már 100.000 Ft-tól is vásárol-

ható – elhelyezkedéstől függően. A részletekről már 

szeptember 28-tól érdeklődhetnek! 

A Szent Erzsébet Plébánia címe: 

1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. 

T: 258-4074: hétfő-péntek 10-12 óráig. 

e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com 
 

Egy félreértés tisztázására: a Makovecz Imre által 

tervezett, ökumenikusnak nevezett templomnak – 

szűkebb értelemben véve – nincs katolikus vonatko-

zása. 

Rákoskerti tündérálom 
 

A Vida-domb magasságában harangoznak. 

Idelátszik a katolikus szentségi kápolna zsindelyes 

tornya, a lélekharang halkan a szeretetről bong a 

rákoskerti kertváros felett. Halottaink békesség-

ben, helyben nyugodhatnak… 
 

[Tormay C. után szabadon] 
 

Ma már visszavonhatatlanul igaz: még az idén elkez-

dődhet a rákoskerti katolikus kápolna és urnahely épí-

tése. Szőke Lajos plébánosatya a rákoskerti címekre 

kiküldött levelében, a rákoscsaba-újtelepi Szent Erzsé-

bet hírlevélben és a Szent Erzsébet plébánia weblapján 

is erről értesíti a helyi híveket, és persze minden 

rákoskerti lakost. A Rákoskert sugárúti templomkert 

befogadásra kész, az építési szándék és az anyagi tá-

mogatás Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-

budapesti érsek atya részéről-, valamint az építési in-

gatlan használati joga az Önkormányzattól szabad utat 

kapott. Köszönet érte!  

Elhárultak a kezdeti akadályok, elérkezett a felaján-

lások és az urnahelyek lekötésének ideje. A rákoscsaba

- újtelepi anyaegyházunk hívei - ahogy a Szent Erzsé-

bet templom építésekor anno a Rákoscsabai hívek - 

maguk is gyűjtésbe kezdenek. A szép gesztusuk meg-

ható, egyben erőt adó. Minden adományt és felajánlást 

szeretettel várunk és megköszönünk.  

Kedves Rákoskertiek! Kérésünk meghallgatásra ta-

lált, most rajtunk a sor. Ami csakis rajtunk múlik, azt 

helyettünk senki sem teheti meg. A helyi összefogást 

igénylő különféle terveink megvalósítása során, már 

nem egyszer megmutattuk, mi sem vagyunk keveseb-

bek másoknál. Szép példák állnak előttünk. A csupán 

nyolcvanévnyi település-történetünk alatt - Isten sege-

delmével - majd mindent saját erőnkből voltunk képe-

sek megteremteni. Így lett saját lakóházunk, ivóvizünk, 

Rákoskert sugárúti buszközlekedésünk, iskolánk, óvo-

dánk, kispostánk, közértünk, orvosi rendelőnk, pati-

kánk, Vida-dombi közösségi terünk, vonatállomás-

épületünk, művelődési házunk és így lesz katolikus 

kápolnánk is. Most nő fel Rákoskert igazi kertvárossá, 

lakói most válnak szabad kertvárosi polgárrá. Nagyon 

is tudjuk, hogy nem csupán kenyéren és vízen él az 

ember, a lélek is igényel táplálékot: hát adjuk meg ne-

ki... 

Bukta Mihály 
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MEGHÍVÓ 
 

A Rákoskerti Templom Alapítvány szeretettel és 

tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és isme-

rőseit 2015 szeptember 27-én, vasárnap délután 17 

órára 
 

MAKOVECZ IMRE 
 

a „ Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője 

halálának 4. évfordulójára szervezett közös megemlé-

kezésre. 

 

Meghívott vendég: Dr. Takaró Mihály irodalomtörté-

nész 

Jótékonysági közreműködő: a Szánthó Géza Énekkar 

- Princz Egonné vezényletével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rákoskerti „Mennybemenetel” ökumenikus temp-

lom az építész utolsó eredeti templomterve, s egyben 

az első és valószínű egyetlen budapesti mementója.  
 

A belépés díjtalan, azonban köszönettel fogadunk min-

den adományt, mivel a templom építése már elkezdő-

dött és már az urnahelyek is megválthatók. 
 

Helyszín: Rákoskerti Művelődési Ház, 1171. Buda-

pest, Rákoskert-sugár út 66.  
 

A rendezvény támogatója:Rákosmente Önkormányzata. 

Felújítások a Százszorszép Óvodában 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. nyarán az alábbi 

felújítások történtek: 
 

A Pillangó és a Mókus csoportszobák és öltözők 

parkettacsiszolása, falak festése a Budapest Főváros 

XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata támogatá-

sával. 

Udvari locsolórendszer bővítése a Budapest Fővá-

ros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 

Rákosmenti Erőforrás Bizottság támogatásával, Huszti 

Sándor gondnok és Czinke Zoltán volt szülőnk segítsé-

gével. 

 

Előtetők, asztalok és padok készítése a Pillangó és 

a Mókus csoport teraszaira, valamint az óvoda keríté-

sének javítása, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán 

rákoskerti önkormányzati képviselők támogatásával, 

valamint Kalocsai István szülőnk segítségével. 

A nagyudvari homokozó fölé napellenző készítése 

Fohsz Tivadar rákoskerti önkormányzati képviselő 

támogatásával. 

Gyepszőnyeg vásárlása az udvarokra a Boldogabb 

Gyermekévekért Alapítvány támogatásával, Huszti 

Sándor gondnok és az alább felsorolt szülők segítés-

égével: Darvas Attila, dr. Halász Krisztián, Huber 

Krisztián, Marsi Balázs, Nagy Zsombor. 

Udvari játékok javítása a Boldogabb Gyermekéve-

kért Alapítvány segítségével. 
 

Hálás köszönetünket fejezzük ki a felsorolt támo-

gatóinknak és segítőinknek, és természetesen az óvoda 

minden dolgozójának. 

Az óvoda vezetősége 
 

Tanévkezdés előtt a Kossuth Lajos Álta-

lános Iskolában a működtető szemével 
 

Elrepült a nyári szünidő, megnyitja kapuit a tanulók 

előtt az iskola, megszólal a csengő, jelezve a 2015-

2016-os tanév első órájának kezdetét. 

Augusztus első és második hetében megérkeztek a  

Rákosmente Önkormányzata által megrendelt bútorok: 

 a 3. d osztály kapott korosztályának megfelelő asz-

talokat és székeket; 

felső tagozaton a rajzterembe érkeztek új székek és 

trapéz alakú asztalok;  

új számítógépasztal és szék érkezett az iskolatitkár 

részére. 

Hatvani Zoltán képviselőnk 776.000.-, Fohsz Tiva-

dar képviselőnk 476.000.- Ft anyagi támogatással segí-

tette elképzeléseink egy részének megvalósítását: 

a Rákosmente Kft megbízásából a 13. tanterem 

vidám, színes falburkolatot kapott; 

a nagyudvaron lévő két, összedőlés határán lévő 

fakapu helyére rögzített, acélhálóval ellátott új kapu 

kerül; 

a konyhai bejáratnál előtető készült, mely az időjá-

rás viszontagságaitól hivatott megvédeni a konyhai 

dolgozókat és az étkezést biztosító szállítókat.   

Augusztus 24-én megkezdődött végre tereprende-

zéssel a napközis udvar felújítása. A terv, hogy a tan-

évkezdéssel együtt átadásra kerül a felújított játszó-

udvar, sajnos nem valósult meg, mert gazdasági és 

egyéb okok miatt csúszott a kivitelezés. Most viszont 

már örömmel és derűlátással mondhatjuk, tanulóink 

hamarosan birtokba vehetik új birodalmukat. 

Gál Tiborné iskolagazda (Kati néni) majd 40 év iskolá-

ban töltött munkavégzés után a próbaidőre felvett 

Husztiné Gitta új kolléganőt ismerteti meg az iskola-

gazda munkájának feladataival. Kati néni miután min-

denre sikeresen betanította utódját és elköszön az isko-

lától, mely szinte a második otthona volt, reméljük to-

vábbra is segítheti az iskola munkáját napi 4 vagy 6 

órában. 

Kossuth Lajos Általános Iskola 
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Idén második alkalommal emlékezünk 

 az aradi vértanúkra 
 

Ismét fejet hajthatunk a vértanúk emléke előtt, hi-

szen október 7-én (szerdán) ismét megemlékezést tart az 

Önkormányzat, a Rákoskerti Művelődési Ház és a Kos-

suth Iskola a rákoskerti Aradi vértanúk terén.  

Mint ismerestes a kerületben csak Kerten van ilyen 

tér, amit egy helyi lakos – ifj.Tissevits Dezső ötlete 

alapján készült el 2014-ben a Bodonyi – Andráshida 

utca sarkánál található önkormányzati ingatlanon. 

Az ünnepi megemlékezést a Kossuth Lajos Általános 

Iskola 8. évfolyamos diákjai adják október 7-én, 18:00-

tól. (Október 6-án Rákoscsabán és Rákosligeten lesz 

megemlékezés, ezért döntöttek a szervezők a hetedike 

mellett.)  

Szeretettel várunk mindenkit a téren este hat óra 

előtt. A műsor végén egy-egy szál virágot helyezünk el 

a mártírhalált halt miniszterelnök emléktáblájánál. 
 

Tanévzáró a Piroska Óvodában 
 

2015. június 6-án hagyományosan megrendezésre 

került az óvodában a Családi Nap. A gyermekek és szü-

lők közösen tölthettek el együtt egy tartalmas délelőttöt.  

A programok között a nagyon várt tűzoltó autó mel-

lett a maglódi rendőrautó, rendőrmotor és az Old Timer 

autók is sok gyereket és apukát vonzottak. Az ugráló-

vár, népi játékok, lufi hajtogatás, csillámtetoválás, ho-

mokkép készítés, kézmasszírozás, az óvó nénikkel a 

kézműveskedés változatos izgalmat okozott. Újdonság-

ként az Elmű- Émász csapata óriás társasjátékot ajándé-

kozott óvodánknak, mellyel kicsik és nagyok egyaránt 

szívesen játszottak. A programot balett műsor, kutya 

bemutató, kínai sárkánytáncos, kirakodóvásár, büfé, 

tombola, zsákbamacska, gulyás-party, és Mr.Basary 

zenélése színesítette. 

A családi napunk megvalósulását támogatták: Riz 

Levente, FohszTivadar, Horváth Tamás, Papp-hús, Stel-

la Plast, Vöröskereszt, XVII. kerületi Tűzoltóság, Mag-

lódi rendőrség, Nemzeti festékbolt, Szivárvány fagyizó, 

Pom-pom kereskedés, Kék delfin uszoda, Gózon Gyula 

színház, Vigyázó Sándor Művelődési ház és tagintézmé-

nyei, LET Alapítvány, Green-box fotóstúdió, Rauch, 

Vakok és gyengénlátók egyesülete, Balloon Design, 

Betűbazár, Zrínyi virágház, Mosolybirodalom, Ilex ker-

tészet, a szülők, és az óvoda dolgozói. Köszönjük! 

Nyári életünk első szünidei hete a szülők igénye 

alapján már harmadik éve megszervezett, Virgonc Tá-

borral folytatódott. A tematikus tehetséggondozó tábor-

ban a gyermekek sokféle kreatív és ügyességi játékkal 

ismerkedhetnek, ki-ki kedve szerint. Judit néni néptán-

cos foglalkozásra invitálta a gyermekeket, Vera néni 

játékos angol nyelvű tevékenysége is szintén nagy si-

kernek örvendett. Gabi néni és Irénke néni kézműves 

illetve sport tevékenységekkel lepte meg a kicsiket és a 

nagyobbacskákat. Az öt nap alatt a sok új, izgalmas 

élmény és felfedezés mellett barátságok alakultak és 

mélyültek el a gyerekek között. 

A tavalyi tanévben a fenntartó új udvarrésszel ör-

vendeztette meg óvodánkat. A játékok telepítése még 

várat ugyan magára, az ütemezés miatt előreláthatóan 

az őszi szünetben kerül sor a munkálatokra. A szab-

ványnak nem megfelelő játékokat elbontják, és új esz-

közökkel bővül a gyermekek számára befüvesített ha-

talmas terület. Az intézménybe járó szülők, illetve az 

óvoda alapítványának segítségével már megkezdődött a 

füves területre - remélhetőleg hamarosan árnyékot is 

adó - gyümölcsfák telepítése. Az „Ültess egy fát gyer-

mekednek” akció keretén belül újabb 12 facsemete be-

szerzésére volt lehetőség. A csemetéket az Ilex kerté-

szettől vásároltuk, bízva András Károly szakértelmé-

ben. Természetesen az ültetést a szülők és gyermekek 

közösen végezték. 

Üröm az örömben: Augusztus 10 és 15-e közt vala-

melyik figyelmetlen autóvezető megrongálta gépko-

csijával az új kerítésünket, mely a Nemzeti festékbolt 

felőli oldalon van. Reméljük, a kerítéselem javítása 

mielőbb megvalósul. Kérjük a tisztelt autóvezetők 

fokozott figyelmét, óvatosságát. 
 

Dr Molnárné Bán Ildikó 

 
Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, 

villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, 

láncfűrészek-láncélesítés–kerti kapák javí-

tása. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 

06-20-9467-302 
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Van megoldás az özönvizek által  

okozott károk csökkentésére 
 

Most nyáron hetedik alkalommal tapasztalhattuk 

meg a természet erejét. 2014-ben három alkalommal 

esett olyan mennyiségű eső Rákoskerten, ami egyhavi 

mennyiségnek vagy többszörösének felelt meg. Ezt a 

csatornaépítés alatt lévő utcáink lakói is megtapasztal-

hatták, hiszen ilyenkor az eső nem kímélte a gerincve-

zetékeket, vízelvezető árkokat, de még a kerteket sem. 

Ezután kaptuk decemberben a jégkárt (ónos esőt), ami 

után már abban reménykedhettünk, hogy 30-40 évig  

nem fog bennünket próbára tenni a természet. Sajnos 

nem így lett, hiszen idén júniusban érkezett egy jégeső, 

ami csak a  nálam  történt bejelentések alapján 52 autó-

ban tett jelentős kárt. 

Ezt követte még a júliusi özönvíz, ami után már sokan 

a reményt is elveszítették abban, hogy lesz még normá-

lis idő Rákoskerten. Az esők után kezdtek rájönni az 

emberek arra, hogy a 30 éve kiásott vizesárkokat - amit 

az évtizedek eltüntettek - jó lenne helyreállítani. Erre a 

korábban megjelent Kerti Levélben egy felhívást is köz-

readtam, melynek értelmében azoknál az ingatlanoknál, 

ahol kéri a tulajdonos, ott az önkormányzat újra kiásatja 

a régen betömött vizesárkot. Az elmúlt kilenc év tapasz-

talata alapján mondhatom, hogy a korábban kiásott ár-

kok 70%-a nem élte meg a következő évet, az árkok sitt 

lerakóvá, zöldhulladék temetővé, vagy parkolóvá ala-

kultak át a következő évre.  

Változott a helyzet, most a lakók keresnek fel és ren-

delik meg az árkokat. Eddig közel 70 ingatlan előtt sike-

rült újra kiásni a szikkasztó gödröket. Fontos tudni, 

hogy amíg a vasút alatt nem sikerül újra megnyitnunk a 

Pásztorfalva utca „magasságában” az átereszt, addig 

csak szikkasztóárkok építésére van lehetőség. A vasút 

illetékeseivel évek óta tart az egyeztetés, aminek kö-

szönhetően talán már jövőre újra meg lehet nyitni a töl-

tés alatti átfolyót. Ezután már csak a vasút túloldalán 

gazdálkodó földtulajdonosokkal kell/kellene megegyez-

ni, hogy ők engedélyezzék azt, hogy Rákoskert egy ré-

szének csapadékvizét ráengedjük a földjeikre.  

Jó hír, hogy augusztus elejére minden utca szilárd út-

burkolattal lett lezárva, ami az esetek 90%-ban szórt 

bitumenes felületzárást jelent. Ha nem is aszfalt minősé-

gű az út, de legalább megszűnik a porterhelés és kultu-

ráltabb, gyorsabb közlekedést biztosít. Minden jónak 

azonban van rossz oldala is, így ezeken az utcákon egy-

re több a száguldozó őrült, illetve ezek a lezárt felületek 

már nem szívják fel a csapadékot, így még több víz jele-

nik meg az árkokban, járdákon. Ez ellen is még több 

szikkasztóárokkal lehet védekezni.  

Végezetül ismét felajánlom az önkormányzat segítsé-

gét, mely szerint aki szeretne szikkasztót az ingatlanja 

elé, az jelentkezzen nálam és egy megbeszélt időpont-

ban a helyszínen megbeszéljük a lehetőségeket! 

Többen megkerestek a meglévő vizes árkok bővítésé-

nek ügyében is, ezekben az esetekben mindig az önkor-

mányzat műszaki irodájával kell egyeztetnem. Itt is van 

jó hírem,  hiszen  a Ráspoly utcában,  a Pásztortűz  és a 

Görömböly utcák között egy óriási csapadékvíz tározó 

épül, melyre a 7 milliós forrás már rendelkezésre is áll. 

A Perec utca -  Rákoskert sugárút sarkán található árok 

bővítése kapcsán még nem tudok hasonló jó hírekkel 

szolgálni. 

H.Z. 
 

Idén is lesz ingyenesen átvehető 

lombzsák 
Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek kör-

nyezetbarát elszállításában próbál segíteni Rákosmente 

Önkormányzata. Közismert, hogy közel négy éve tilos 

a zöldhulladék égetése és mára már az is tudott, hogy a 

kukások csak az FKF emblémás zsákokat szállítják el a 

porták elől. A közterületen álló fák leveleinek össze-

gyűjtése az ott élők kötelezettsége. Az önkormányzat 

ezeknek a faleveleknek az elszállításában próbál azzal 

segíteni, hogy minden ingatlantulajdonosnak ingyen 

biztosít 8-8 db. zsákot. Ezeket a telirakott zsákokat az 

FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk elől. Ahol 

jár a hétfői "zöld kukásautó", (Rákoskerten, Szárazhe-

gyen mindenhol jár), ott a kommunális szeméttel az 

FKF nem szállítja el a faleveles zsákokat. 

Idén is a kertvárosban élő, oda bejelentett telektulaj-

donosok a képviselőiktől vehetnek át a zsákot a követ-

kezők szerint: 

a 8. egyéni választókörzetben élők Fohsz Tivadartól 

október 8-án (csütörtökön) 17:00 és 18:30 a Százszor-

szép Óvodában. A korábbiakhoz hasonlóan a mozgá-

sukban korlátozottak számára lehetőség van elektro-

nikus levélben - fohsz.tivadar@rakosmente.hu - címen 

kérni a zsák kiszállítását. 

a 9. evk-ben élők pedig Hatvani Zoltántól, A 

Rákoskerti Művelődési Házban: október 7-én (szerdán) 

7.45 és 9.15 között, illetve október 8-án (csütörtökön)  

17.00 és 18.30 között. Idén is van mód megrendelni a 

lombzsákok házhozszállítását, amit kizárólag a képvise-

lő honlapján tehetnek meg. Ennek címe: 

www.hatvanizoltan.hu. A megrendelés leadásának vég-

ső határideje: 2015. október 4. A házhozszállítás leg-

utolsó napja: 2015. október 18.  
 

Fontos, hogy minden igénylőnek az átvétel során 

be kell mutatnia a személyi igazolványát és ameny-

nyiben ebben nem szerepel a bejelentett címe, úgy a 

lakcímkártyáját is. A zsákok átadás-átvételét az át-

vevőnek aláírásával kell igazolnia. 

mailto:fohsz.tivadar@rakosmente
http://www.hatvanizoltan.hu
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Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években össze-

gyűlt tapasztalatok alapján. 

Minden megrendelő és/vagy sorban állónak jut zsák, 

ha valaki mást mond, az nem mond igazat. 

Csak az rendeljen házhozszállítást, akinél a portán 

vagy a házon jól látható a házszám. Ha nincs kint a 

házszám, akkor nem vállalunk felelősséget a pontos 

teljesítésért. 

Ikerházak esetén 4 db zsák jár, nyolc-lakásos társas-

házak lakóinak csak 1 db. zsákot tudunk adni. Akik 

ezeknél nagyobb lakásszámú társasházakban élnek, ott 

nem tudunk zsákot adni, csak előre egyeztetett időpont-

ban egy meghatalmazottnak. Ez pl. az Ököl utca 4. és 

6. számban élőkre vonatkozik. 

Akik állandó, bejelentett címmel nem rendelkeznek 

Rákoskerten, Szárazhegyen (a lakcímkártya szerint is 

csak tartózkodási hely van a körzetben), nekik nem tu-

dunk emblémás zsákot adni. 

A szomszéd, ismerős, barát, rokon adagját csak úgy 

lehet elvinni, ha a sorban álló bemutatja a szomszéd, 

ismerős, barát, rokon lakcímkártyáját vagy személyi 

igazolványát. 

Saroktelekre a nagyobb közterület miatt nem tudunk 

plusz zsákokat adni. 

A lakatlan ingatlanra nem jár az ingyenes lombgyűj-

tő. 

Aki a megadott határidőig nem vette át a zsákját 

vagy nem rendelte meg azok házhozszállítását, az a 

megmaradt készlet erejéig, előre egyeztetett időben 

Hatvani Zoltán házánál veheti át a neki járó zsákot.  

 

Biztonságosabb lett a rákoskerti 

vasútállomás parkolója 
 

A vasútállomás mellett található személygépkocsi 

és kerékpár tároló a megépítéskor a biztonság növelése 

érdekében öt darab térfigyelő kamerával lett ellátva. 

Éveken keresztül ezeket a kamerákat a Parking Kft üze-

meltette, ami miatt káresemény észlelésekor elég körül-

ményes volt hozzájutni a kamera által rögzített felvéte-

lekhez. Most a helyi képviselő (Fohsz Tivadar) közbe-

járásának köszönhetően, ezen technikai eszközök üze-

meltetését átvette a kerületi önkormányzat. A kamerák 

üzemeltetését és a rögzített felvételek tárolását a Multi 

Alarm végzi, aminek köszönhetően sokkal hatékonyabb 

lesz a terület, a parkoló megfigyelése. Egy esetleges 

káresemény (koccanás, ütközés, feltörés, stb) kapcsán a 

lehető leghamarabb értesíteni kell a kerületi rendőrka-

pitányságot, a feljelentést követően ők tudják kikérni a 

Multi Alarmtól a rögzített felvételeket, így remélhető-

leg sikerül beazonosítani az elkövetőt.  

Érdemes azonnal jelentkezni a lakcím szerint illeté-

kes helyi képviselőnél is, aki azonnal tájékoztatja a ke-

rület Közrendvédelmi Csoportját és annak vezetőjét, 

Dr. Fogarasi Gábort. 

II. Rákoskerti Lecsófesztivál 
 

Idén augusztus 15-én rendezte meg a művelődési 

ház a Horváth Előd által megálmodott Lecsófesztivált. 

Akik ott voltak, ők biztosan tudják, hogy Horváth Előd 

tavaly tavasszal kereste meg a helyi képviselőket és a 

művelődési ház vezetőjét, hogy szeretne lecsófesztivált 

tartani a ház udvarán. Mindenki támogatta Öcsi bácsi 

ötletét azzal a feltétellel, hogy neki kell megszerveznie 

mindent. Az ötletgazda meghívott 8-10 csapatot, kira-

gasztotta a plakátokat és támogatókról is gondoskodott. 

A 2014-ben sikeres debütálás után Öcsi sajnos kórházba 

került és októberben elhunyt, de előtte a kórházi ágyán 

megígértette Hatvani Zoltánnal és Fohsz Tivadarral, 

hogy folytatják és támogatják a következő években a 

fesztivált. Így került sor az idei „versenyre”, ahol 12 

csapat indult a fődíjért. 

A zsűri, melynek elnöke Bényi Ildikó, televíziós 

műsorvezető volt sok szempont (ízharmónia, állag, szín, 

illat, küllem, kreativitás, stb.) alapján értékelt, mely 

alapján a következő eredmény született: 

Arany fakanál: A Rákoskerti Huncut Cicák csapata  

Ezüst fakanál: Zöld XVII. nevű csapat 

Bronz fakanál: VigyázZó, Kész, Lecsó nevű csapat 

A rendezvényt a képviselők mellett a következők tá-

mogatták: 

Harmatovszki László - tűzifa 

Ungor Kálmán - zöldségek (Rákoskerti Főtér, Zrínyi 

utca, üzletsor) 

Ecseri Pékség - kenyér 

A főzőversenyről a Rákosmente Tv is készített beszá-

molót, amit a Tv honlapján bármikor meg lehet tekinte-

ni. Jövőre is lesz lecsófesztivál, amire a csapatok jelent-

kezését 2016. májusától várják a szervezők. 
 

Idén is lesz faültetés Rákoskerten, 

Strázsahegyen és a Szárazhegyen 
 

A két önkormányzati képviselőnk idén is meghirdeti 

körzeteik faültetési programját. E szerint aki a saját in-

gatlanja elé, a közterületre szeretne fát ültetni, az jelent-

kezzen Fohsz Tivadarnál vagy Hatvani Zoltánnál. A fák 

ültetését, karózását és az ültető gödör trágyázását az 

önkormányzat szervezi, a lakónak a locsolást kell vál-

lalnia. Egyes utcákban a Rákoskerti Polgári Körrel 

együttműködve van lehetőség gyümölcsfák elültetésére 

is. A faültetési akció a készletek erejéig tart. 

 

Zalakarosi apartman kiadó. Uszoda, szauna a házban! 

SZÉP Kártyát elfogadunk. 

30-238-98-82  
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Merzse túrák 
 

A Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport és Szabad-

idő Egyesület az idén második alkalommal rendezte 

meg a Merzse-mocsár 20-10 kilométeres nappali és éj-

szakai túráját. A nappali áprilisban került megrendezés-

re. Itt elsősorban a rákoskerti és XVII. kerületi diákok 

körében kívántuk népszerűsíteni a természetjárás szere-

tetét, környezetük megismerését. Mivel tevékenységün-

ket Fohsz Tivadar Alpolgármester úr és Hatvani Zoltán 

rákoskerti Képviselő úr messzemenően támogatta, ezért 

lehetőség nyílt a rákoskerti iskolások számára az ingye-

nes részvételre, a helyi lakosok pedig kedvezményesen 

vehettek részt. Örömmel mondhatjuk, hogy az országo-

san meghirdetett programra a 370 indulónak a 15 száza-

léka rákoskerti lakos volt. A tavalyi (első rendezéshez) 

képest ez 5 százalékos növekedést mutat. Elmondhat-

juk, hogy mind a nappali, mind az éjszakai túra 10 kilo-

méteres távját főleg gyerekek és családosok látogatták, 

míg az embert próbálóbb 20 kilométeres távon inkább a 

felnőtt korosztály képviseltette magát. A rendezőség 

megelégedésére a résztvevők egy élménnyel gazdagab-

ban, szép oklevéllel és kitűzővel térhettek haza. Jövőre 

is mindenkit szeretettel várunk! 
 

A rendezőség nevében:  

Bernátné Nagy Katalin és Földi János 

 

Egy Lakótársunk levele a kerületi  

Rendőrkapitány úrnak 
 

Egy lakótársunk kért meg arra, hogy a lent olvasható 

levelet adjam át Szikszó Sándor kapitány úrnak. Ezt az 

augusztusi testületi ülésen meg is tettem, sőt felhasznál-

va a Kerti Levél nyilvánosságát itt is közreadom. 

 (H:Z.) 
 

Tisztelt Rendőrkapitány Úr!  
 

Rákoskerti lakosként, családos emberként és törvény-

tisztelő állampolgárként fordulok Önhöz. A segítségét 

szeretném kérni az utóbbi időben határozottan megnö-

vekedő számú autós és motoros száguldozás visszaszo-

rításában! Az elmúlt hetekben és hónapokban napszak-

tól és iránytól függetlenül jelentősen megnőtt a 

Rákoskert sugárút, Kőkereszt és a Művelődési ház kö-

zötti szakaszán, valamint a környező szilárd burkolatú 

kis utcákban esztelenül száguldozó autósok és motoro-

sok száma! Úgy gondolom, hogy az ilyesféle magatartás 

ránk és szeretteinkre nézve is kiemelten veszélyes, tör-

vénysértő, éppen ezért elfogadhatatlan. A kerület ezen 

részén is nagyon sok kisgyermekes család és idős ember 

lakik. Ők nap mint nap komoly veszélynek vannak kité-

ve, különösen a buszmegállók környékén, a csikorgó 

gumikkal előzgető és száguldozó autósok és motorosok 

miatt!  

Sajnos magánemberként semmiféle törvényes eszkö-

zöm és lehetőségem nincs, hogy fellépjek ezek ellen az 

emberek ellen. Ezért kérem, hogy valamilyen mó-

don,akár fix, akár mobil sebességmérőkkel, esetleg ál-

landó sebességkorlátozással próbáljon meg gátat szabni 

ennek a törvényellenes állampolgári viselkedésnek!  

Bízom gyors és hatékony közreműködésében és 

segítségében!  

Köszönettel és tisztelettel, H.P.” 

A Rákoskerti Polgári Kör évadnyitó 

rendezvénye  

Hagyományos évadnyitó rendezvényét tartotta meg 

augusztus 29-én a Százszorszép Óvoda udvarán a 

Rákoskerti Polgári Kör. Céljuk a következő idényben is a 

köz szolgálata, kirándulások, kiállítások, kulturális esemé-

nyek szervezése, valamint a ’56-os Nemzetőrségnek emlé-

ket állító szobor felállítása a Kucorgó téren. 

A nyári szünetet követően minden évben a Százszor-

szép Óvoda udvarán találkoznak a Rákoskerti Polgári Kör 

tagjai. Az évet egy közös főzéssel, beszélgetéssel, muzsi-

kával nyitják. Amint azt Szelepcsényi Sándortól, az egye-

sület elnökétől megtudtuk: a 2015-16-os évad is mozgal-

mas lesz: szeptemberben például lengyel testvérvárosunk-

ba, Krosnóba tesznek látogatást. 

Az évadnyitón a polgári kört támogató Dunai Mónika 

országgyűlési képviselő, valamint Hatvani Zoltán 

rákoskerti önkormányzati képviselő is részt vett. A 

Rákoskert Polgári Kör tagjai nem csak egymással, a szom-

szédos települések egyesületeivel is jó kapcsolatot ápol-

nak. Így az évadnyitón Vaskó János, a Maglódi Polgári 

Kör alelnöke is megjelent. 

A kiváló magyar alapanyagokból készült pörkölt igazi 

csapatmunkával készült, Béres Károly, Varga Kálmán és 

kedves feleségeik vezetésével, akik régóta oszlopos tagjai 

az egyesületnek. 

A kertiek a krosnoi kirándulást követően havonta tarta-

nak majd összejöveteleket, kulturális programokat szer-

veznek, de aktívan is tesznek környezetünk megóvásáért. 

Legfontosabb célkitűzésük pedig, hogy 2017-ben felavat-

hassák a nemzetőr-szobrot a Kucorgó téren. 

A Kucorgó térre helyezendő szobornak, amely az 1956-

os Nemzetőrségnek állít emléket, már a gipszmodelljei 

készülnek. Az emlékmű megvalósulását továbbra is bárki 

támogathatja pénzadományával. Ez esetben keresse biza-

lommal Szelepcsényi Sándort a 06 20-944-2567-es tele-

fonszámon, vagy az sszelepcsenyi@t-online.hu e-mail 

címen. 
A Rákosmente TV nyomán 
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Elköszönt Jenei Mónika  
 

2015. augusztus 31-én új munkahelye miatt távozik 

a ház éléről Jenei Mónika, aki a Vigyázó Sándor Műve-

lődési Ház igazgatóhelyetteseként vezette a kerületi 

“kis” házakat, köztük a Rákoskerti Művelődési Házat is. 

Igazgató asszony öt évet töltött itt, aminek kapcsán igazi 

rákoskertivé vált. Jól járt vele a helyi közösség. Mun-

kássága alatt folyamatosan fejlődött a ház, sőt új rendez-

vényeket is meghonosított a régiek mellett. Fő mottója 

volt, hogy a helyi közösségeket mindenképpen ki kell 

szolgálni, az ő megkeresésükre mindig pozitív választ 

kell adni. 

Három fővel vette át a házat, de idén nyártól az ön-

kormányzati vezetéssel közösen sikerült plusz egy állan-

dó státusszal bővíteni a létszámot. Törekedett arra, hogy 

kineveljen maga mellett új vezető egyéniségeket, így az 

elmúlt években egyre többször nem ő vezetett egy-egy 

műsort, hanem Dudás Margaréta kolléganője. A képvi-

selőkkel azonnal megtalálta a közös célokat, így sikerült 

megújítani a ház bejáratát (babakocsis feljáró, új hom-

lokzat), átrakatta a konténereket az udvarról, ezzel meg-

adva a lehetőséget a kert hasznosítására. Új közösségi 

programokat indított el, idén rendezték a 2. Rákoskerti 

Lecsófesztivált, de alkalmassá tette az udvart arra, hogy 

ott ismét hagyományos programmá válton a Szentiván-

éji tűzugrás. Minden új feladatot tiszta szívvel és teljes 

odaadással vállalt, így lett új programunk az Aradi vér-

tanúk emlékére szervezett műsor, melyet a Kossuth Is-

kola segítségével szervezett. Továbbra is méltón ünne-

pelték a Wass Albert emléknapot, ahol a hideg időben 

még forró teával is készültek. Mónika most öt év után, 

családi okokra hivatkozva hagyja el a második otthonát, 

de reméljük, hogy a jövőben még találkozhatunk vele a 

házban, ha nem is igazgatóként, akkor látogatóként, 

vagy egyéb más célból. Teljesen nem hagyja itt 

Rákoskertet, hiszen 15 évnyi színészet után, továbbra is 

tagja marad az Ascher Oszkár Színháznak. Neki kö-

szönhető, hogy az elmúlt években kiemelt támogatást 

kapott a színház, amit az állami kitüntetés megszerzésé-

vel köszöntek meg. Idén kezdődött meg a színház teljes 

felújítása, mely kapcsán elkészültek már az új díszletek, 

világítás, most pedig vizes helyiséggel bővítik az alag-

sorban működő színházat. Jenei Mónika egy megerősö-

dött,  profi  csapatot  hagy hátra,  ezért abban bízhatunk,  

hogy utódja is folytatni tudja majd azt, amit ő elkezdett. 

Még nem hivatalos információink szerint az új igazgató 

Kelemenné Hajnal Csilla lesz, aki egy év után tér vissza 

a Vigyázó Sándor Művelődési Házba, ezen belül a 

Rákoskerti Művelődési Házhoz.  

Köszönetet mondunk Mónikának, további sok si-

kert kívánunk neki az életben és várjuk vissza a Sugárút 

66-ba. A régi/új vezetőt pedig szeretettel köszöntjük, jó 

munkát kívánunk a ház élén, bízunk benne, hogy a kö-

vetkező lapszámunkban már ő fogja itt ismertetni az 

elképzeléseit. 
  

Hó eltakarítás 

Ha nincs, ki letolja a járdájáról a havat, akkor 

hívja a volt Kossuthos, ma már gimnazista 

Zsombort! Telefonszáma: 06/20-230-4136 

November 15. és február 15. közötti időszak 

5.000 Ft fix. díjazásért. 

Csak a Bodonyi utca és a Zsigmond utca kö-

zötti területen. 

Rákoskerti Állatorvosi  

Rendelő  

Ezúton értesítem minden régi és új betegem 

gazdáját, hogy a  

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő  

/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja 

betegeit. Hétköznap 16-19 óráig, szombaton 

9-10, vasárnap 16-18 ig. 

Belgyógyászati ellátás, védőoltások, lágy-

rész sebészeti műtétek, ultrahang vizsgálat, 

teljeskörű labor, lézer és mágnesterápia, ult-

rahangos fogkőleszedés, homeopatia és ha-

vonta két alkalommal szemészeti szakrende-

lés áll az Önök rendelkezésére.  

Mindenkit szeretettel várok! 

 

Dr. Róth Katalin állatorvos 

06/30-283-71-72 illetve 256-22-42 

www.facebook.com/rakoskertiallatorvos 

http://www.facebook.com/rakoskertiallatorvos.Köszönöm
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Képviselők elérhetősége: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu      06-20-56-92-864 

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252 

A Rákoskerti Művelődési Ház kiemelt programjai: 

Nyílt hét szeptember 7-től 11-ig 
Ízelítő különböző tanfolyamainkról. A belépés díjtalan. 

Részletekről szóróanyagainkról tájékozódhatnak. 

Felnőtteknek: 
ZUMBA fitness: szept. 11., péntek, 19 órától 

Gyerekeknek: 

KIDS CLUB JAZZ MATAZ (2-4 éveseknek):  

szept. 10., csütörtök, 16.15-től 

KIDS CLUB (4-7 éveseknek): szept. 10., csüt. 17 órától 

KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA (1-3 éveseknek):  

szept. 8., kedd, 10.45-től 

MÁLNA RAJZISKOLA (5-16 éveseknek):  

szept. 10., csütörtök, 15.30-tól 

GYERMEK AEROBIK (4-11 éveseknek):  

szept. 8., kedd, 18 órától 

SULIJÓGA (7-11 éveseknek): szept.10., csüt., 18 órától 

CSUTKABABA, NÉPI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ: 

szept. 8., kedd, 17 órától 

CASSANDRA modern tánc és jazz balett 

felső tagozatosoknak  

szept. 7., hétfő és 9., szerda, 16 órától 

alsó tagozatosoknak és ovisoknak  

szept. 7., hétfő és 9. szerda, 17 órától 

Új tanfolyamaink: 

Csutkababa – népi kézműves játszóház 

minden hónap második keddjén 17-18 óráig 

Díjtalan bemutatkozó óra: szeptember 11. 

Díja: 1000 Ft/alkalom 

Vezeti: Fábián Mónika népi játszóház vezető 

Zumba fitness  - Újra! 

Díjtalan bemutató óra: szept. 11., péntek19-20 óráig 

Díja: 1000 Ft/alk., 8000 Ft/10alkalmas bérlet 

Vezeti: Takács Viktória ZUMBA fitness-edző 

Ringató (1-3 éveseknek)- Újra 

Péntek 11.00-11.30 óráig 

Díja: 1000 Ft/alkalom, 4000 Ft/5 alkalmas bérlet 

Vezeti: Hazay Annamária 
 

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ 
 

 

Szept. 20., vasárnap 18 óra, okt. 17., szombat 18 óra 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde  
 

Az előadást 16 éven felüli nézőink részére ajánljuk! 
 

Belépő: 900 Ft/ fő 

Október 3., szombat 18 óra, október 4., vasárnap 18 óra 

Robert Thomas: NYOLC  NŐ - Lélektani krimi 
 

Október 11., vasárnap 18 óra 

Karinthy Frigyes: Régen van… 
 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk. 

Szeptember 24-25., csütörtök, péntek 9-13 óráig  

Kertünk Kincsei  

a Rákoskerti Kertbarát Körrel és a Rákosligeti Kertbarát 

Körrel közös szervezésében . 

Előzetes bejelentkezések alapján kerületi óvodás csoportok 

jelentkezéseit várjuk, hogy játékos és interaktív módon 

ismerkedjenek meg a termények világával. 

Támogató: Fohsz Tivadar alpolgármester,  

rákoskerti önkormányzati képviselő 
 

Szeptember 27., vasárnap 17 óra  

Emlékezzünk Makovecz Imrére 

A Rákoskerti Templom Alapítvány közös megemlékezést tart 

Makovecz Imre a rákoskerti „Mennybemenetel” ökumenikus 

templom tervezője halálának negyedik évfordulójá alkalmából.  

Meghívott vendég:Takaró Mihály irodalomtörténész., 

Szánthó Géza Énekkar, Pzincz Egonné vezényletével. 
 

Október 7., szerda 18 óra 

Megemlékezés az Aradi Vértanúk tiszteletére  

a Kossuth Lajos Általános Iskolával közös szervezésében  

Helyszín: 1171 Budapest-Rákoskert, Bodonyi utca és 

Andráshida utca kereszteződése 

Támogató: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti 

önkormányzati képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti 

önkormányzati képviselő 
 

Október 10., szombat 20 órától 

Szüreti bál 

Zenél a Kristály Duó 

Belépő: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül) Vacsora: 1200 Ft/fő 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

Október 17., szombat 16 óra 

1956-os Forradalmi Szabadságharc Emlékkiállítás 
Domonkos László szobrászművész gyűjteményéből 

A Rákoskerti Művelődési Ház és a  

Rákoskerti Polgári Kör közös szervezésében.  
 

Kerti Kölyökkuckó 

A Fabula Bábszínház bemutatja, Vuk című bábmeséjét. 

Ezt követően minden gyerkőcöt várunk  

interaktív kézműves játszóházunkban.  

Belépő: 700 Ft/ fő 

Szeptember 12., szombat 9-13 óráig 

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE 

Kerti Levél 
Megjelenik 4 000 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 
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1171 Budapest Rákoskert sugárút 66. 

info@kertilevel.hu 

www.kertilevel.hu 
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Nyomda: Sz&Sz KFT 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán  

önkormányzati képviselők támogatták 
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