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 Makovecz megemlékezés 
 

Makovecz Imre világhírű építész halálának hetedik 

évfordulójának alkalmából 2018. szeptember 27-én 

megemlékezést tartott a Rákoskerti Templom Alapít-

vány ezúttal is, méltó körülmények között, a Rákoskerti 

Művelődési Ház színháztermében. Megjelent a Mester 

özvegye, valamint családtagok, továbbá Osskó Judit 

Ybl Miklós- és Príma Primissima-díjas építész, televízi-

ós szerkesztő, Dunai Mónika országgyűlési képviselő, 

Rákosmente Önkormányzatának képviseletében Fohsz 

Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán rákoskerti 

önkormányzati képviselő. A református egyház részéről 

Bej Attila lelkész, valamint Sarkadi Zsolt, a református 

egyházközség főgondnoka volt a megemlékezésen. 

Jó érzéssel nyugtázhattuk, hogy a szép számmal 

megjelent rákoskerti lakosok megtöltötték a termet. 

Janikné Megyery Rita a Rákoskerti Templom Alapít-

vány elnöke tartott rövid, meghitt bevezetőt, majd Bej 

Attila lelkésszel közös áhítattal kezdtük a kegyeleti 

megemlékezést. 

Osskó Judit – máshol eddig nem látható – erre az 

alkalomra összeállított filmjében találkozhattunk Ma-

kovecz Imre életével, hitvallásával, hazaszeretetével, 

igaz valójával. Lenyűgöző volt az összeállítás, mert egy 

rendkívül következetes, hiteles ember megnyilvánulá-

sának lehettünk szem- és fültanúi, visszamenőleg az 

1970-es évektől. A film felelevenítette a Mester élet-

művének alkotásait, az 1964-es velencei Cápa házat, a 

sárospataki áruházat, művelődési házat, az 1992 évi 

sevillai világkiállítás magyar pavilonját, a piliscsabai 

Stefaneumot, az erdélyi vargyasi református templomot 

és a felsorolhatatlanul sok, a hazánk és az elszakított 

országrészek területén megvalósult épületeit. 

A megemlékezés során megosztotta gondolatait a 

jelenlévőkkel Fohsz Tivadar alpolgármester, valamint 

Sarkadi Zsolt a református egyházközség főgondnoka 

is. 

Beszámolómat a Mester szavaival zárom, amelyet a 

2016. évi Kerti Levél cikkéből idézek: 

„A szavak ideje lejárt, cselekedni kell!”- Makovecz 

Imre 

 

Zsigóné Meggyes Ildikó 

 

Őszi Merzse látogatás 
 

A Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E. szeptember 29-

én szervezett őszi Merzse bemutató kirándulására 65 

résztvevő volt kíváncsi. A túra célja a Merzse -mocsár 

faunájának és flórájának ismertetése mellett egy egész-

séges 5-6 km-es séta megtétele volt. A tanösvény kez-

detén Petrőczy Tibor, a Zrínyi Miklós Általános Iskola 

igazgatója tartott egy érdekes előadást a növényvilágá-

ról. A nemrég épített kilátónál pedig Mályi László orni-

tológust hallgathattuk meg a mocsár madárvilágáról. 

Köszönetet mondunk mindkettőjüknek a segítségükért. 

Az érdeklődő résztvevők a jó hangulat mellett Ró-

nahegyi Tamásné, Irénke és Bernát Kati frissen sütött 

pogácsáját is kóstolhatták. 

Terveinkben szerepel Petrőczy Tibor javaslatára 

egy hasonló tavaszi bemutató megtartása is a nagy si-

kerre való tekintettel. 

Földi János 

 

Nyugdíjas séta a Merzsére 
 

Gyaloglás a Merzse-mocsárhoz, mely fővárosi vé-

dettségű természet-védemi terület a XVII. kerületben. 

2018. október 04-én, a világ gyaloglónap alkalmából 

elsétáltunk a Rákoskerti vasútállomástól a Merzse-

mocsárig. Rákoskert kialakulásának izgalmas történeté-

vel egyik kedves klubtagunk, Marcsi ismertetett meg 

bennünket, aki tősgyökeres rákoskerti lakos és nagyon 

szeret itt élni. 

Marcsi és Gabika vezette csapatunkat. Csatlako-

zott hozzánk néhány hozzátartozó, illetve klubtag a ke-

rületi Holdsugár és Liget idősek klubjából. Marcsi a 

mocsár bejáratánál tájékoztatott bennünket a Merzse 

történetéről, élővilágáról, növény, -és állatvilágáról. A 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat egyik mezőőre további 

érdekességeket osztott meg velünk. A zöld béka tanös-

vényen hat kilométert gyalogolva jártuk be a területet, 

mind a harmincan. Kirándulásunk legérdekesebb pontja 

a kilátó volt, ahol mesés panoráma tárult a szemünk elé. 

Csodálatos volt megpihentetni szemeinket a nádas és a 

vízfelület területén. Láttunk vörösgémeket, ragadozó 

madarakat, tőkés récéket. A táj szépsége, a megnyugta-

tó csönd életre szóló élményt adott. Előkerültek a 
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szendvicsek is a táskáinkból. A kilátó melletti pado-

kon ülve élveztük a kellemes napsütést, a jó időt. 

Lassan elindultunk hazafelé, s ki jobban, ki kevésbé 

elfáradva nagyon jó érzéssel gondolunk vissza erre a 

szép napra. 

Budapest, 2018. október 11.  

Jávor-Molnár Katalin, 

 Rákoskerti Idősek Klubja, klubvezető 
 

Állatok napja a Rákosmenti  

Százszorszép Óvodában 
 

Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet 

kap a környezet tevékeny megismertetése gyermeke-

inkkel. Mint a Földművelésügyi Minisztérium Zöld 

Bázisóvodája igyekszünk példamutatóak lenni minden 

környezetünkkel kapcsolatos tevékenységünkben. 

A mi gyermekeink nem tépik le a növényeket, nem 

tapossák, és nem kínozzák a bogarakat. Nem bántják, 

hanem gondozzák az állatokat. Nem rongálnak, nem 

szemetelnek. Ismerik a víz értékét, ezért nem folyatják 

feleslegesen. Gyűjtik az újrahasznosítható hulladékot. 

Ennek jegyében 2018. szeptember 29-én, szombaton 

tágra nyitottuk óvodánk kapuit és nagy szeretettel, iz-

galommal és sok színvonalas programmal vártuk gyer-

mekeinket és szüleiket. Meglátogattak bennünket a már 

iskolába járó, volt óvodásaink is. Ezen a napon közel 

130 gyermek és családja élvezhette a Palinta Együttes 

„Állattár” című zenés műsorát, Lovranics Júlia író, me-

semondó, környezeti nevelő meséit és Kozsa Csaba, a 

Visegrádi Erdei Művelődési Ház oktatójának játékos 

ismeretterjesztő előadását. A Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület is képviselte magát a ren-

dezvényen. A termekben az óvó nénik barkácsoltak, 

természetismereti játékokat játszottak a gyerekekkel. A 

büfében, amit dadus nénik működtettek, palacsinta, 

pattogatott kukorica és üdítő várta a vendégeket. A 

gyerekeknek, szülőknek emléklappal köszöntük meg a 

családi napon való részvételt. 

Kellemes napot töltöttünk el a családokkal. 

Ezúton köszönjük mindenkinek a részvételt és a tá-

mogatást! Jövőre velünk ugyanitt! 

 

a Rákosmenti Százszorszép Óvoda munkatársai 

 

Pápai nuncius Rákoskerten 
 

Igen nagy megtiszteltetés érte a rákoskerti katolikus 

közösséget október 13-án, a Szt. XXIII. János pápa 

tiszteletére felszentelt szentségi kápolna búcsúja-, fel-

szentelésének első éves évfordulója napján. Az ünnepi 

szentmisét a zsúfolásig megtelt helyi templomban Mic-

hael August Blume érsek, apostoli nuncius (Vatikán új 

Pápai követe) mutatta be, titkára, monszenyor Flavio 

atya és Szőke László plébános atya asszisztenciájával.  

Az ünnepi szentmise az apostoli nuncius bemutatkozó-, 

első hivatalos magyarországi miséjeként jegyezhető. 

Rákosmente Önkormányzatát Horváth Tibor alpolgár-

mester képviselte. Az ünnepi eseményt a nuncius  

Képviselők elérhetősége: 

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

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

 

Elkészült a rákoskerti katolikus kápolna 
A misét minden szombaton 18 órakor, Flavio atya tartja. 

(Kivételes ünnepnapokon előre meghirdetett időpontokban.) 

  

Adományokat a 10702019 -19819198-51200002  
(CIB Bank) számlára lehet utalni 

  
Még lehetőség van kedvező áron urnahelyek vásárlására: 

  

                                                             1 személy       2 személy 

  

a/ szekció: a legalsó és legfelső sorban   60 000 Ft     100 000 Ft 

  

b/ szekció: 2. sorban alulról és felülről   80 000 Ft    130 000 Ft 

  

c/ szekció: 3. sorban alulról és felülről 100 000 Ft    160 000 Ft 

  

d/ szekció; alulról a 4. sorban               110 000 Ft    180 000 Ft 

  

            5-6. sorokban                            120 000 Ft    200 000 Ft 

  

e/ szekció: családi fülkék is egyedi árakon. 
  

Az urnafülkéket 25 éves időtartamra lehet megvásárolni. 
Szerződést előzetes egyeztetéssel lehet kötni. 

A megváltott urnahellyel támogatja a kápolna további építését! 

Érdeklődés és szerződéskötés: 
Szent Erzsébet Plébánia 1171. Budapest, Szabadság sugárút 39. 

kedden 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig 

Telefon: 258-4074; e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com 
Ügyintéző: Csombor Tiborné, tel.: 30/997-0951 

titkára kérésünkre ígéretet tettek - közbenjárnak Ferenc 

pápánál , hogy a rákoskerti katolikus templom számára 

küldjön Szt. XXIII. János pápa ereklyét. A Szent erek-

lye méltó elhelyezésére a jelenlévők elkötelezték ma-

gukat. Az ünnepi szentmise résztvevőire, és az illő 

megrendezésben – bármivel – közreműködőkre Isten 

áldását kérjük. 

(A rendkívüli rákoskerti eseményről a Kurír is be-

számolt, onnan származik a fénykép.) 
 

Krónikás: Bukta Mihály 

mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
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 Befejeződött az idei faültetésre  

történő jelentkezés 
 

Összesen 35 facsemetét kértek idén a helyiek, ami-

nek a beszerzését és elültetését szívesen támogatták 

képviselőink. Az ültetésben ismét a Rákoskerti Polgári 

Kör és Kalocsai István helyi vállalkozó segített az ön-

kormányzatnak, ezzel jelentős közpénzt tudtak megta-

karítani. Az ültetés előtt három kiszáradt fát kellett ki-

vágni, amire az önkormányzat környezetvédelmi irodá-

ja adta ki az engedélyeket. Az akció sikeres és népsze-

rű, ezért jövőre ismét lesz ilyen kezdeményezés. Hatva-

ni Zoltán statisztikája szerint 2007 óta több mint 600 fát 

ültetett el a helyiek segítségével közterületen. 

 

Akadozik a szelektív hulladék elszállítása 
 

Nincs elég dolgozó, ezért késik akár heteket a fővárosi 

szelektív hulladékgyűjtők elszállítása tíz fővárosi kerület-

ben, így sajnos nálunk is.  

Roskadásig tömött sárga kukák várakoztak heteken át 

a rákoskerti utcákban; a máskor rendszeres szelektív 

szállítás leállt, és csak több napos, vagy hetes késéssel 

indult újra. 

Az állandósuló csúszásokról az érintett Fővárosi Köz-

terület-Fenntartó Nonprofit Zrt. egy közleményt adott 

közre a Facebookon és a vállalat ügyfélszolgálati vonalán 

az automata hang kapcsolás nélkül is a szelektív hulla-

dékszállítás elmaradásáról beszél, és az ügyfelek megér-

tését kéri. A probléma több ezer címet érinthet, a társaság 

korábbi közlése szerint tíz fővárosi kerületben akadozik a 

szolgáltatás. 

Mint a cégtől megtudtuk, a kimaradások oka banális: 

nincs elég ember, aki elszállítaná a szemetet. 

„A munkaerőpiaci helyzet a FKF Nonprofit Zrt.-re is 

hatással van. Emiatt több más munkakör mellett a hulla-

dékrakodói munkakörre is folyamatosan keresik a jelent-

kezőket. A lemaradásokat hétvégi munkavégzés elrende-

lésével folyamatosan igyekszik pótolni”, ezért a ki nem 

ürített kukákat érdemes kint hagyni a kapu előtt. 

 

Idén is sikeres volt a lombzsák-akció  
 

Fohsz Tivadar 2018-ban is a Százszorszép Óvodában 

várta a lakókat. A beteg, idős és mozgásukban korláto-

zott emberek idén szintén kérhették a házhozszállítást, 

míg a többiek az óvoda előterében kapták meg a zsáko-

kat.  

Hatvani Zoltán idén is sikeresnek értékelte az akciót. 

2018-ban rekord számú, összesen 741 család kért ház-

hozszállítást. Sokan látták a képviselőt és lányát – Csen-

gét, amikor kiugrott az utánfutóból és bedobta a megren-

delőnek a zsákokat. A délutáni és a reggeli osztás napján 

sem kellett sokat várakozni, elmondások alapján 20-25 

perc alatt mindenki megkapta a zsákokat. A gyors osztás-

ban idén is közreműködött Harmatovszki László, aki 

idén tízedik alkalommal segített a képviselőnek az osz-

tásban.  

A művelődési ház több mint egy évtizede árulja a 

FKF logós zsákokat. Ezeket a ház nyitva tartási idejében, 
 korlátlan mennyiségben meg lehet vásárolni. Idén a kör-

nyezetben lebomló zsákok 230 forintért megvásárolható-
ak, pedig a FKF hulladékudvarában 235 forintért árulják. 

Így érdemes helyben megvenni a falevélgyűjtőket!  
Hatvani Zoltán elmondása alapján idén is voltak érde-

kes esetek. Az egyik, mikor október 3-án a délutáni zsá-

kosztáskor a Művelődési házban megjelent egy hölgy, aki 
az Irsa utcában lakik. Miután tisztázták, hogy az ő zsákját 
az óvodában osztják, a hölgy megkérdezte, hogy hol talál-

ja azt a Százszorszép Óvodát.  

 

Lakók takarították össze a lomtalaní-

tás utáni szemetet. 
 

A Rákoskerti Művelődési ház melletti parkolóban idén 
is horror mennyiségű illegális szemetet raktak le, pedig ott 

csak a veszélyes anyagokat lett volna szabad leadni. A 
lomtalanítás után eltelt közel két hét, de a nyomokat a 
FKF még mindig nem tudta eltakarítani. A környéken élők 

már nagyon unták a szemetet, végül az egyikük ezt meg-
unta és családjával néhány óra alatt összetakarították a 
parkolót. Összesen 7-8 zsák szemét gyűlt össze, aminek az 

elszállításában a helyi képviselő segítségét kérték. Amire 
viszont megérkezett volna az önkormányzati kocsi, addig 

végül befutott a FKF takarító brigádja, akiknek nagy örö-
mére nem kellett már takarítaniuk, csak a zsákokat elvinni. 
Köszönet a lakóknak, akik vették a fáradságot és maguk 

takarították össze a közterületet. 

 

Ismét egy leaszfaltozott utca 
 

Napokkal ezelőtt elkészült a Fehértemplom utca asz-

faltozása. Az Alsókörtvélyes és a Kőrösszeg utcák után 
idén a megmaradt útjavításra fordítható összegből felújí-

totta a Rákosmente Kft. ezt az utcánkat is. Felújításról van 
szó, tehát nem épült vízelvezetés, járda és padka sem, de a 
korábbi szórt bitumenes felületet 3+4 cm-es aszfalt fedi 

most. A padka zúzalékos kőből készült, ami az özönvizek-
nek nem, de a normál esőknek ellenáll. A Pesti út és a Szi-
getcsép utca közötti utcáink mai jogállása a 30-as forga-

lomkorlátozás miatt ma is szilárd útburkolatú, így ezekben 
az utcákban nem épített volna aszfalt utat a Fővárosi Ön-

kormányzat, ezért volt indokolt ez a fejlesztés.  
Rákoskert nagyon sok utcája, ami jelenleg szórt bitu-

menes felületzárással rendelkezik hivatalosan földes utcá-

nak minősül, ezeknél pedig a Fővárosi vezetés ígérete 

értelmében a főváros épít majd szilárd útburkolatú utat, 

vízelvezetést és járdát is reményeink szerint a követke-

ző 4-5 évben. 

 

 

 Kerti Levél 
Megjelenik 4200 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Nyomda: Universal Toptrans Bt. 

ISSN 2062-8838  

1171. Budapest, Rákoskert sugárút 66. 

kertilevel@gmail.com  

www.kertilevel.hu 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán  

önkormányzati képviselők támogatták 

mailto:kertilevel@gmail.com
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ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT.  +36-06-30-238-98-82 

Lomtalanítás, költöztetés! 

lomnelkul@gmail.com ; 06-30-502 7555 
Számítógépes betűvágás, dekoráció: 

30-55-22-487 
Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyha-,  

szobabútor, tolóajtós szekrények stb.  

Minőségi munka, korrekt áron! 

Tel: 0620/367 5502  www.hejjabutor.hu 

November 11., vasárnap 10 óra 

Kerti Kölyökkuckó: Vuk 
A Fabula Bábszínház zenés bábjátéka után, interaktív 

kézműveskuckónkban késő őszi hangulatban készülődünk. 

Belépő: 700 Ft 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 

 

November 17., szombat 18 órától 

Erzsébet-Katalin bál - Zenél a Kristály Duó 
A művelődési ház és a Pályavendéglő Kft. közös szervezésében. 

Belépő a bálra: 2000 Ft (vacsora nélkül) 

Vacsora: 1300 Ft  

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

 

November 24., szombat 17 órától 

Latin gitárest Szűcs Antal Gáborral és  

Füvessy Norberttel 
Szűcs Antal Gábor közel két évtizede szórakoztatja és  

varázsolja el a közönséget latinos, improvizatív muzsikájával.  

Ez alkalommal társa Füvessy Norbert lesz, aki a Miskolci  

Illés Emlék Zenekar gitárosaként már bemutatkozott  

a Rákoskerti Művelődési Házban. 

Belépő: 500 Ft 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 

 

November 29., csütörtök 18 órától 

Rákoskerti Beszélgetések 
Vendégünk: Fráter Violetta,  

a XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

További részletek a honlapunkon találhatóak! 

A belépés díjtalan! 

ATámogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 

 

Adventi koszorúk és díszek szépségversenyét  

hirdetjük meg 
A pályázatra kizárólag saját készítésű alkotások  

fényképeit várjuk email-ben.  

A beérkezett koszorúk és díszek közül előzsűri választja ki a 

legszebbeket, melyeket közzéteszünk a művelődési ház facebook 

oldalán, ahol széles körben lehet szavazni az alkotásokra!  

Az első három legtöbb kedvelést összegyűjtő alkotás  

díjazásban részesül, melyet ünnepélyes keretek között a  

Mindenki Karácsonya rendezvényen adunk át. 

A részvétellel kapcsolatos részletek honlapunkon és 

December 2., vasárnap 10 óra 

Kerti Kölyökkuckó: Mikulásváró Meseszínház  

Krampusz Csoki 
Kölyökkuckónkban személyesen Krampuszi meséli el nekünk a 

krampusz csoki rejtelmét. Majd a messzi Lappföldről érkező 

Mikulás lesz a vendégünk. A jó gyerekeknek egy valódi,  

ki nem apadó csokiszökőkutat hoz ajándékba!  

A 8. és a 9. számú választókörzetben élő gyerekek számára díjtalan 

regisztrációs belépő igényelhető november 6-tól 26-ig, az alábbi 

módokon: 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen a: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben a 20 569-2864-es 

számon várjuk az igényléseket a szülő neve, lakcíme, az igényelt 

gyermekjegy és kísérőjegy számának feltüntetésével. 

9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: www.hatvanizoltan.hu/

index.php?id=jegyrendeles 

Belépő szülőknek: 700 Ft. November 27-től minden nem rákoskerti 

és szárazhegyi gyermek és szülő 700 Ft-os áron vásárolhat belépőt. 

A terem korlátozott befogadó képessége miatt előzetes jelentkezést 

kérünk telefonon! 

Támogatók: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 

 

December 9., vasárnap 10-18 óráig 

Mindenki Karácsonya 
Az egész családnak szóló karácsonyi rendezvényünkön meghitt 

hangulatban várjuk az ünnep közeledtét.  

10.00: Kipp Kopp a hóban - a Nefelejcs Bábszínház előadása 

 10.55: Adventi kézműveskedés  

11.30: Az adventi koszorú szépségverseny eredményhirdetése, 

majd a Swinging Kvartett műsora (regisztráció nélkül) 

17 óra: Feke Pál Junior Prima és Artisjus-díjas zenész-énekes 

karácsonyra hangoló koncertje. Zongorán közr eműködik 

Sebestyén Áron zeneszerző és zongoraművész. A belépés díjtalan! 

A rendezvény előzetesen átvett, regisztrációs szelvénnyel 

látogatható, mely november 27-től december 5-ig igényelhető a 

művelődési házban. A belépők foglalása jelentkezési  

sorrendben történik, személyenként maximum 5 db kérhető. 

A megigényelt regisztrációs szelvényeket, kérjük  

december 5-én 14.00-20.00 óráig és 6-án 8.00-20.00 óráig 

szíveskedjenek átvenni a helyszínen! 
 

Ascher Oszkár Színház 
November 10, szombat 18 óra és 

november 11, vasárnap 18 óra: 

Örkény István: A falu rossza 
 

November 18, vasárnap 18 óra: 

Shakespeare: Rómeó és Júlia 
 

December 1, szombat 18 óra: 

Robert Thomas: Nyolc nő 
 

Belépő: 1000 Ft 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
Telefon: 06 1 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu 


