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Salamon tavasszal 
 

A Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákoskerti Polgári 
Kör rendezésében (Rákoskert önkormányzati képviselői-

nek támogatásával) április 13-án egy újabb képzőművé-
szeti kiállítás megnyitójára került sor. Köztünk élő festő-
művész, Salamon György mutatta meg számunkra művé-

szetének szívünkhöz közel álló alkotásait. A túlnyomó 
részt virágcsendéletekből álló tárlaton olyan festményeket 

láthatunk, amelyekkel valamennyien szívesen díszítenénk 
otthonunkat. 

Az eseményre ellátogattak a szomszédos települések, 

Maglód és Gyömrő küldöttei is. A kiállított képekre több 
neves rákosmenti művész is kíváncsi volt, akik a több 
mint félszáz rákoskerti érdeklődővel együtt hallgatták 

meg a megnyitóként elhangzott beszédet: 

„Csak ezerszer elcsépelt irodalmi ízű fogalmaink hoz-
hatóak elő a tavasszal kapcsolatosan. A virágba borult 

fák, a bimbózó, rügyező növényvilág, a szerelem minden 
vonalon, a jó idő, a napsütés, a friss szél. 

A festők vonatkozásában rengeteg gondolat rajzik elő 
a fejünkben a  tavaszról, elsősorban  az impresszionisták,  

Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Van Gogh és a többiek, a 
világos színek tobzódása a vásznaikon. De felmerül ben-

nünk Szinnyei Merse Pál, Vaszary János, Koszta József, 
Iványi Grünwald Béla, Ferenczy Károly egy-egy tavaszi 
hangulatú remekműve is. 

Akkor most mit szeretne még ezek után Salamon 
György a tavasz varázslatával, hiszen már mindent meg-
festettek, megírtak, megzenésítettek és megköltöttek, ami 

csak létezik ebben a témában. De Salamon György tavaszi 
képeit még senki nem festette meg, erre egyedül ő képes és 
ő hivatott. Ez csakis Salamon festő feladata, és ezeket az 

opuszokat láthatja itt most a tisztelt publikum. A művész 
már csak koránál fogva és mentalitása okán sem a harso-

gó életöröm, az újrakezdés mámora és az ujjongó boldog-
ság szinonimája. Nem. 

Éppen hogy csak halkul az a szonórikus melankólia, az 

az állandó árnyék, amely jellemzi lelkiállapotát. Azt hi-
szem, ezek a képek a festő üdítő pihenései. Pihenései 
azokban az elég ritka időszakokban, amikor ki tudja ma-

gát vonni a mindennapokra oly jellemző nehéz, sűrű, 
nyűggel teli hangulatokból és önfeledt állapotban ráfeled-

kezik a természet boldog pillanataira. 
A képek majdhogynem automatikus festmények. Önma-

gukat festik, a festő csak alárendelt szereplő. Az ecsetke-

zelés, a komponálás, a faktúra kialakulása minden racio-
nális meggondolást nélkülöz és ez így jó. Ez igazi festé-
szet, nehézkes megfelelni akarást, funkcionalitást, egzisz-

tenciális hátsógondolatokat elvető, élvezkedő festés, a szó 
érzéki, érzékeny és érzékenységeket előhívó értelmében. 
Manapság ez lenézett dolog, majdnem tilos. A festészet 

komolykodó, nagyképű, az érzelmekre és az érzékekre alig 
ható vizuális locsogássá vagy egyszerű fali dekorációra 

vált, a művészek és a közönség szégyenére. Ettől a vakvá-
gánytól igyekszik a festő minél távolabb húzódni és a né-
zőket is elterelni a kortárs művészetbénító hatásától. Re-

noir azt írta valahol, hogy egy pillanatig sem festene, ha 
ez neki nem okozna maximális élvezetet. 

A szerelem és az április játékossága miatt egy-egy 

fricskát is bemutat, a szerelem, mint a gyermekjátékszerek 
között kialakuló, a mi szemünk számára láthatatlan és 

bonyolult viszonyok színpadképe, az áprilisi bohóság pe-
dig egy zűrös jelenet megjelenítése. A játékszerek világa a 
mi világunk tükörképe, minden gondolatunk, élethelyze-

tünk, ügyünk kialakítható a játékok nyelvén. 
Lehet, hogy a tavaszt nem festeni, hanem nézni, illatát 

beszívni, melengető napsugarát levetett kalappal fogadni 

kell és csak állni illenék a fényben.” 
A kiállítás május 12-ig tekinthető meg a Művelődési 

Ház nyitvatartási idejében. 
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A békés egymás mellett élés alapvető 

szabályai 

 

Rákoskerti képviselőként egyre többen kérik tőlem 

azt, hogy a frissen beköltözőknek hívjam fel a figyelmét 

néhány alapvető szabályra, amit Rákoskerten illik betar-

tani. 

Talán a legfontosabb, ami elvárható egy új lakótól, 

hogy a szomszédjainak mutatkozzon be és a saját biz-

tonságuk miatt is cseréljenek telefonszámot. Jól jön 

majd ez akkor, ha valaki nincs otthon, de például meg-

szólal a riasztó, vagy ha gyanús autó áll be az illető ka-

puja elé.  

A helyi ingatlanok mérete nem elég nagy ahhoz, hogy 

bármit megtehessünk a szomszédok zavarása nélkül, 

ezért ha például kerti partit tartunk, akkor figyeljünk a 

következőkre: 
 

 - Este 10 óra után már ne hangoskodjunk a kertben. 

 - Vendégeink ne a szomszéd fűjére parkoljanak. 

Kertünk szépítését ne a szomszédunk szenvedje meg, 

e miatt több rendelet is hatályos a kerületünkben: 

Vasárnap semmilyen hangos tevékenységet nem sza-

bad a kertben folytatni. Például tilos benzines fűnyíró-

val, sövényvágóval a kertben dolgozni, de a flex és lánc-

fűrész használata is tilos ilyenkor. A kertben keletkezett 

zöldhulladékot egész Budapesten tilos elégetni, erre in-

kább használjanak a művelődési házunkban vásárolható 

FKF logós zsákokat. Ha gallyakat, ágakat szeretnének 

eltüntetni, akkor azt ne a Zsigmond utcába vigyék, ha-

nem vágják fel egy méternél nem hosszabb darabokra és 

kötegeljék össze, majd tegyék a saját kapujuk elé. Onnét 

a zöldkukás-járat hétfőnként ingyen elviszi a kötegeket.  

Parkolás: 

Az autóját minden ingatlan tulajdonos köteles a saját 

telkén belül tárolni. Ha mégis az utcán parkolunk, akkor 

ne a zöldfelületen álljunk, mert azért büntethet a Közte-

rület Felügyelet. A járda (ha van) és az út padkája közöt-

ti terület akkor is zöld felületnek számít, ha azt a lakó 

illegálisan felszórta murvával vagy lebetonozta. Ezért 

egyszer a Közterület Felügyelet büntetni fog.  

A lakó, ingatlantulajdonos kötelessége a közterü-

let használatával kapcsolatban: 

 - A járda (ha van) síkosság mentesítése, portalanítása. 

 - A vizesárok (ha van) karbantartása, tisztántartása. 

 - A közterületen álló fák levelének összegyűjtése. 

Ehhez minden évben igényelhet ingyenes zsákokat. 

 - Az ingatlan előtti zöldfelület gondozása. Legyen 

olyan az Ön portája is, mint Ausztriában. 

 - Ha fát szeretne ültetni a közterületen, akkor vegye fel 

a kapcsolatot a közterület tulajdonosával, az Önkor-

mányzattal! Idén októberig e témában is kereshet en-

gem. Általános szabály, hogy egy átlag méretű ingatlan 

előtt (18-20 méter széles telek) két fának kell állnia. 

 - Ha fát szeretne kivágni a közterületen, akkor azt csak 

a tulajdonos engedélyével lehet megtenni. A közterüle-

ten álló fák tulajdonosa nem az ott lakó ingatlantulajdo-

nos, hanem az önkormányzat. Beteg, elszáradt fát sem 

szabad kivágni, mert több 100.000 forintos büntetést 

kaphat. 

 - Ha építőanyag érkezik a közterületre, akkor azt a lepa-

kolás előtte be kell jelenteni az Önkormányzat Igazgatá-

si Csoportjának. Három napig ingyenesen lehet kint a 

közterületen az építőanyag, konténer, ezt követően köz-

terület-használati díjat kell fizetni, de bejelenteni (három 

nap után közterület-használati kérelmet benyújtani) min-

den esetben be kell. 

 - Ha munkát végez a közterületen (ott keverik a betont), 

akkor arra kérni kell az önkormányzattól munkavégzési 

engedélyt. Ebben is segítek, ha felhív. 

 - A kertben keletkező csapadékvizet a közterületre kive-

zetni TILOS. Ha ezt észreveszi a hivatal, vagy bejelenti 

Önt a szomszédja, akkor büntetést kap. A vizet ingatla-

non belül kell szikkasztani. 

Figyeljünk arra is, hogy a kerten belül hová ülte-

tünk nagytermetű fát, vagy bokrot:  

A szomszéd telkének határától - figyelemmel az adott 

faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szak-

szerű kezelésére: 

 - A 2 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt 

legalább 1 méterre. 

 - A 3 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt 

legalább 1,5 méterre. 

 - Fát a növekedési jellemzőitől függően - alacsony 

termetű, gyenge növekedésű, legfeljebb 6 m magassá-

gig nevelt fák esetében legalább 2 m-re - közepes ter-

metű, legfeljebb 12 m magasságig nevelt fák esetében 

legalább 3 m-re, - magas termetű fák esetében legalább 

6 méterre kell ültetni.  

 - A 3 méternél magasabbra nevelt sövényt a szomszéd 

telkének határától 1,5 méter és 3 méter között csak a 

szomszédos ingatlan tulajdonosai írásbeli hozzájárulá-

sával lehet telepíteni. 

 

Oldalsó és hátsó kerítéssel kapcsolatos szabályok: 
 

Más szabályok vonatkoznak a már meglévő kerítés-

re és az újonnan létesítendőre. Ez utóbbi esetben a jobb 

oldali kerítés a saját, és a hátsó kerítésnek a jobb oldali 

része a határolt földhosszúsággal arányosan.  

Meglévő kerítésnél annak a kötelezettsége a karban-

tartás, aki azt létesítette. Ha ez már nem nyomon kö-

vethető, akkor lép érvénybe a következő: 

A jobb oldali kerítés a tulajdonos saját kerítése, erre 

kerítésre a kereskedelemben kapható fa kerítéselem 

felhelyezhető. Ha a szomszéd kerítésére szeretnénk 

ilyen belátást gátló elemet feltenni, vagy növényt fel-

futtatni, akkor ahhoz a szomszéd írásos engedélye után 

van csak lehetőség. Felmerülő vita esetén elsősorban 

NEM birtokvédelmi ügyről lesz szó, hanem szomszéd-

jogi, bíróság előtti jogvitáról. 



3 

A szomszéd átnyúló növényeit NEM lehet levágni, 

csak akkor, ha a szomszédot igazolható módon (tehát 

postán feladott tértivevényes levélben) határidő tűzésé-

vel felszólította, és a szomszéd ennek nem tett eleget. 

Akkor is csak a kerítés vonaláig lehet visszavágni az 

áthajló növényi részeket, a kerítésen nem szabad ehhez 

átnyúlni, átlépni. Itt kell azonban megjegyeznem, hogy 

a fák koronája egyértelműen nem áll meg a telekhatár-

nál. Ha azt csak úgy leszabdaljuk esetleg 2,5 m-től fel-

jebb érő (főleg vastagabb) ágak esetében, a korona súly-

pontjának eltolódása miatt a fa balesetveszélyessé vál-

hat. Javaslom, hogy önhatalmúlag ne fűrészeljenek, 

mert a szomszédjogi jogszabály a levágást az ingatlan 

RENDES használatának akadályozása esetén engedi 

csak meg. (5. § Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jo-

gosult az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására, 

ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák, és 

azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távo-

lítja el.).  

A kerületünk zöldrendelete alapján a fa tulajdonosá-

nak kötelessége, hogy a növény: 

 - ne nőjön át a kerítésen (de NEM a kerítés fölött több 

méter magasságban),  

 - életet, egészséget ne veszélyeztessen, a közlekedést 

ne akadályozza, 

 - a meglévő létesítményeket ne rongálja, működésüket 

ne akadályozza. Amennyiben ez az eset fenn áll és a 

jószomszédi viszony alapján nem tudják egymás között 

lerendezni a problémát, úgy jelentsék be nálam, vagy a 

hivatalban a Környezetvédelmi Irodában. 

A szomszédos ingatlanok elválasztására szolgáló ke-

rítés, mezsgye vagy növény használatára az ingatlanok 

tulajdonosai közösen jogosultak. A szomszédos ingatla-

nok elválasztására szolgáló kerítés, mezsgye vagy nö-

vény fenntartásával járó költségek olyan arányban ter-

helik az ingatlanok tulajdonosait, amilyen arányban őket 

jogszabály vagy megállapodásuk annak létesítésére kö-

telezi. Ha jogszabály vagy a felek megállapodása a 

fenntartás kérdéséről nem rendelkezik, a költségek őket 

a határolt földhosszúság arányában terhelik. Ha a szom-

szédos ingatlanok határvonalán álló növény valamelyik 

ingatlan rendes használatát akadályozza, illetve kárt 

okoz vagy annak veszélyével fenyeget, és az érdeksére-

lem más módon nem hárítható el, az ingatlan tulajdono-

sa követelheti, hogy azt közös költségen távolítsák el. 

Birtokvédelmi eljárás akkor kezdeményezhető a 

szomszéd ellen az önkormányzat jegyzőjénél, ha a bir-

toksértő magatartás (azaz zavarás, a tilos önhatalom, a 

birtoktól való megfosztás) egy éven belül történt! Ezen 

túl már bíróság elé tartozik az ügy. Az eljárásban a pa-

naszosnak kell hitelt érdemlően  bizonyítani a birtoksér-

tés megtörténtét, a jegyző szakértőt nem kérhet fel, bi-

zonyítási eljárást nem folytat le hivatalból. 

Javaslom, hogy törekedjenek a jó szomszédi viszony 

kialakítására. 2006 óta vagyok képviselője Rákoskert-

nek és Szárazhegynek, azóta közel 400 esetben voltam a 

szomszédok között felmerülő vitáknak tanúja. Ezek az 

esetek 800 családot érintettek, pedig a körzetemben 

„csak” 2.000 család él. Ebből is látható, hogy mára már 

majdnem minden második családdal találkoztam vala-

milyen perpatvar miatt.  

A személyes ellentéteket nem tudja az önkormányzat 

sem megoldani a lakók helyett. (A becsületsértés, rágal-

mazás nem tartozik a jegyző hatáskörébe.)  

Ha a közterületen szeretnének fát ültetni, akkor előtte 

fel kell venni a kapcsolatot velem, vagy a Környezetvé-

delmi ügyintézővel (253-3410) 

Egyeztetni kell a hivatallal az ültetendő fa/cserje fa-

járól, helyéről (sok olyan faj van, amit különböző okok 

miatt nem javaslunk közterületre, a hely esetében a köz-

művek, belátási háromszög, biztonsági sáv figyelembe 

vétele miatt). Fontos, hogy az elültetett fa nem lehet 

allergén és Rákoskerten új platánsort sem szeretnénk, 

hiszen ez a légkábelek sokasága miatt ma már rossz 

választás lenne. Közterületre gyümölcsfát csak megha-

tározott esetekben, városképi arculat megtartása miatt 

lehet ültetni, de erre jelenleg csak a Rákoskerti Polgári 

Körnek van jogosítványa. Ez a civil szervezet minden 

évben meghirdet egy faültetési programot, aminek kere-

tein belül az utcára jellemző gyümölcsfa is ültethető. 

Az állattartás főbb szabályai: 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkor-

mányzatának a helyi állattartás szabályairól szóló 

17/2009. (III. 30.) rendeletében foglaltak szerint az eb-

tartó köteles az eb tartási helyét tisztán tartani, az eb 

által okozott szilárd szennyeződést napi rendszeresség-

gel összegyűjteni. A lakókörnyezet védelme érdekében 

harapós vagy támadó természetű eb esetén a kert bejá-

ratára „Vigyázat! A kutya harap!” figyelmeztető táblát 

kell kihelyezni.  

Gazdasági haszonállat tartása esetén az állattartónak 

almos trágyás technológia alkalmazása megengedett. A 

trágyatárolót a tisztítást lehetővé tevő, jól záródó fedél-

lel ellátott, vízzáró anyagból kialakított, zárt kivitelben 

kell előkészítenie. Az állatok tartására szolgáló épüle-

tekben, építményekben és ezek környékén az állattartó 

köteles a kártékony állatokat (különösen a patkányokat, 

egereket, legyeket) rendszeresen irtani. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény rendelkezései értelmében az állattartó 

köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Gondoskodni 

köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 

szökésének megakadályozásáról, az állat által okozott 

szilárd szennyeződést a közterületről köteles eltávolíta-

ni. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-

zásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben fog-

laltak alapján az állatokat úgy kell tartani, hogy ne ve-

szélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonsá-

gát. Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására 

kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni.  

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki 

az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

Az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem 

más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethes-

sen. Fontos, hogy a tulajdonosnak meg kell akadályoz-

nia, hogy az állat „kiharapjon” a kerítésen keresztül! 
 

A cikket Hatvani Zoltán írta (sok hivatali  

dolgozó segítségével) 
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„TeSzedd!” akció Rákoskerten 
 

Szerencsére Rákoskerten nem volt olyan hely, ahová 

a meghirdethettek volna hagyományosnak mondható 

szemétszedési akciót. (Kézzel zsákokba szedett szemét-

gyűjtés.) Volt viszont egy olyan helyszín, ahol sok-sok 

év szemetét (sitt, zöldhulladék) kellett eltűntetni. Így a 

helyi képviselők 5 db 8 m3-es konténert kértek a Zsig-

mond utca végébe az akció keretein belül. Egy helyi 

vállalkozó küldött egy markolót és április 3-án reggel 

megkezdődött a takarítás és 14 órára eltűnt 40 m3 sze-

mét. Remélhetőleg az új jogszabály, mely értelmében 

hamarosan bűncselekmény és nem szabálysértés lesz a 

szemetelés, segíteni fog abban, hogy köztereink minél 

tovább tiszták maradjanak! Ebben a történetben elgon-

dolkoztató, hogy ez az akció 450.000 forintjába került 

az önkormányzatnak, amiből néhány kátyút vagy jó 

néhány méter járdát is el lehetett volna készíteni. 

 

Új járda a Nyomdász utca 65. előtt 
 

Hamarosan átadják a Nyomdász utcában azt a 40 

méter hosszú árkot, amire az ott élők legalább két éve 

vártak. A járdaépítéssel együtt a korábban kialakított 

vizes árkot is bővítették, aminek köszönhetően az már 

közel 50 m3 csapadékvizet tud elnyelni és szikkasztani. 

Ebben az évben még legalább egy helyen épül új járda 

a Sáránd utcában a Pesti út és a Postamester utca kö-

zött. 

Ha marad pénz, akkor a Pásztorfalva utcában folyta-

tódik a járdafelújítás, ami azt jelenti, hogy az Erzsébet 

körút felől haladnak majd lefelé a Zrínyi utca felé. Ez 

még nem konkrét ígéret, mert ma még nem lehet tudni, 

hogy a kivitelezők mennyivel vállalják drágábban a 

munkát, mint akár egy hónappal korábban. 

 

Intézményi ellenőrzés a Rákosmenti 

Százszorszép Óvodában 
 

2019. április 9-én az Oktatási Hivatal megbízásából 

három szakértő tanfelügyelő intézményi ellenőrzést 

tartott a Százszorszép Óvodában. 

A tanfelügyelők már előre tájékozódtak az óvoda 

dokumentumaiból. Elolvasták, áttanulmányozták az 

óvoda Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, a továbbképzési és beiskolázási tervét, az 

óvodavezető pályázatát, az elmúlt két év munkaprog-

ramját és az ehhez kapcsolódó beszámolókat, értékelé-

seket, valamint az elmúlt öt év gyermekek fejlesztésé-

vel, mérésével kapcsolatos eredményeit. 

Áttekintették az önértékelést és az óvodavezető tan-

felügyeletei ellenőrzésének jegyzőkönyvét. 

9-én reggel az óvoda öt csoportjából a szülők képvi-

selőivel interjút készítettek, melynek során részletesen 

tájékozódtak arról, hogy mennyire elégedettek az óvo-

dában folyó nevelőmunkával, miért éppen ebbe az óvo-

dába íratták gyermeküket és hogyan ajánlanák mások-

nak ezt az intézményt. 

Ezután a pedagógusok képviselőit kérdezték munka-

körülményeikről, elégedettségükről. Bejárták a gyer-

mekcsoportokat és minden helyiséget. Végül az óvoda 

vezetőjével készítettek interjút, amikor  is  arról  tájéko- 

zódtak, hogy mennyire felkészült és elhivatott munkája 

és az óvoda iránt. Összefoglaló jelentésük, értékelésük 

most készül. 

A jelentést az óvoda fenntartójának továbbítjuk és 

feltesszük intézményünk holnapjára is. Intézményi 

erősségek és fejleszthető területek kerülnek meghatáro-

zásra. A fejlesztési területekre öt évre szóló intézkedési 

tervet írunk majd. 

Az ellenőrzési látogatási napról elmondhatjuk, hogy 

mindenkinek izgalmas és mozgalmas napja volt. 

Köszönöm a kedves szülőknek és kollégáimnak, 

hogy segítették, támogatták az ellenőrzés megvalósulá-

sát! 

Tisztelettel: Béres Károlyné Ica óvodavezető 

 

Indul az építkezés! 
 

„A templom nem lehet az állandóság terméke, 

hanem egy dráma, amely folyamatosan változásokat 

hordoz és fejez ki.” 

(Makovecz Imre) 
 

A beérkezett kivitelezői árajánlatok után, a részletes 

tervezői és műszaki egyeztetéseket követően, végül 

megszületett a döntés, április 11-én a Budapest-

Rákoscsabai Református Egyházközség és a legmegfe-

lelőbb árajánlatot tevő kivitelező cég, a Pesti Építő ZRt. 

megkötötte az építési szerződést a Makovecz Imre ter-

vezte „Mennybemenetel” ökumenikus templom felépí-

tésére. Ezzel pont került a hosszadalmas, törvények 

betartását igénylő eseménysorozatra, és megkezdődik a 

világhírű templomépítő első és talán egyetlen budapesti 

templomának építése. 

Az altemplom látványterve 
 

Az építkezés megkezdése után érdeklődni lehet az 

urnahelyeket illetően a 257-73-56, valamint 256-50-47 

telefonszámokon. 

Ezúttal is kérjük a rákoskertiek támogatását, és adó-

juk 1%-ának felajánlását. 
 

Köszönettel: a Rákoskerti Templom Alapítvány 

www.rakoskert.hu 

Adószámunk: 18185133-2-42. 

OTP bankszámla számunk: 11717009-20043843. 
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Rákoskerti Lemaradás 
 

„Bármilyen hosszú is egy természetfilm, bármilyen 

szép is egy kép, bármilyen csodás is egy leírás, nem hi-

hetjük azt, hogy ez pótolja a személyes élményt. Márpe-

dig ezek a helyek bárki számára könnyen elérhetők, fel-

keresésük, felfedezésük kinek-kinek a maga számára jó-

szerivel csak elhatározás kérdése.”  

(Rockenbauer Pál) 
 

Egyesületünk túl van az első idei teljesítménytúráján. 

Március 16-án zajlott a Normafa nevű, a Budai-hegység 

legszebb tájain. Az időjárás elég mostoha volt, az eső és 

a reggeli hideg sokakat rettentett el a 10 és 20 kilométe-

res erőpróbától. A kedvezőtlen körülmények ellenére 

közel kétszáz résztvevő teljesítette a szolgáltatásairól 

évek óta híres túrát. Gratulálunk az összes résztvevőnek. 

Külön köszönet illeti a MÁV Széchenyi-hegyi Gyer-

mekvasút Szépjuhászné állomásának szolgálatvezetőjét, 

aki melegedési lehetőséget biztosított a fáradt túrázók-

nak és a szervezőknek az állomás várótermében. 

A Merzse nappali túra a rákosker ti Kossuth Lajos 

iskolából rajtol április 27-én 7-től 10-ig. Itt a rákoskerti 

lakosok kedvezményesen, 500 Ft/fő nevezéssel, az isko-

la diákjai padig ingyen indulhatnak a XVII. kerületi ön-

kormányzati képviselők támogatásának köszönhetően. 

Az éjszakai Merzse túra időpontja: május 24-én pénte-

ken este 21-től-23-ig. A rajt és a cél Rózsaszál utcai ját-

szótéren lesz. 

Az év idei utolsó túráját ismét a Budai-hegységben 

rendezzük. A Budai tájak túra Hűvösvölgy Gyermekvas-

út állomásról indul június 22-én. 

Az egyesületünkkel kapcsolatban meg kell említenem 

egy örömteli eseményt. 

Bátran kijelenthetjük, hogy a Rákoskerti Polgári Kör 

és sok lelkes segítő támogatásával sikerült hagyományt 

teremtenünk. Idén immár hatodik alkalommal kerül 

megrendezésre a Horváth Előd lecsófőző verseny. Bí-

zunk benne, hogy Öcsi bácsi mosolyogva nézi az általa 

megálmodott rendezvényt a Mennyországból. Ez az ese-

mény jócskán túlnőtt az eredeti elképzelésen. A lecsó 

főzés nagyon jó apropó Rákoskert közösségének össze-

kovácsolására, ismerőseinkkel egy kellemes beszélgetés-

re, kikapcsolódásra. Nem utolsó sorban jó példája az itt 

élő emberek összefogásának. Hisszük, hogy ilyen „kis” 

lépésekkel jutunk el újra egy emberibb, élhetőbb világ-

ba, ahol az emberek foglalkoznak egymással. Terveink 

szerint az idei Lecsó Fesztivál a szabadságról hazatérő 

családoknak is elérhető időpontban kerül megrendezés-

re. Búcsúztassuk együtt a nyarat szeptember 7-én a Hor-

váth Előd lecsófőző versenyen.  

Jelentkezni lehet májustól: kbernat64@gmail.com, 

telefon: Földi János: 20/285-7988.  

Kedves rákoskerti érdeklődők! A tavaly őszi Merzse 

bemutató kirándulást a nagy ér deklődésr e való te-

kintettel az idén tavasszal, május 4-én szombaton ren-

dezzük meg Orchidea kereső túra néven. Petrőczy Tibor, 

a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója, és Mályi 

László ornitológus mutatja be a növény és állatvilágot. 

A séta 4 km, a tanösvényen vezet. Találkozás a rákos-

kerti vasútállomáson, indulás 10-kor. A rendezvény in-

gyenes.  

Pintér Károly 

Építkezés a vasútállomásnál 
 

A Kísérő utca Rákoskert jelentős területének a víz-

gyűjtője, ami az építés előtti állapotában, az árkok szűk 

keresztmetszete miatt alkalmatlan volt a csapadékvize-

ket fogadni. Az érintett terület befogadója a Merzse-

mocsár, melyhez nem volt kiépítve a vízelvezető rend-

szer, nem volt megfelelő a MÁV vasútvonala alatti át-

vezetés, ezzel is akadályozva a területi fejlesztéseket, 

útépítéseket.  

Rákosmente Önkormányzata a beruházással megte-

remti a lehetőséget, hogy Rákoskerten is elindulhasson 

a már megtervezett utak építése, illetve folytatható le-

gyen az útépítéshez szükséges útépítési tervek készítte-

tése, melynek szerves része az utcák csapadékvíz elvve-

zetése is.  

A Rezgő utcától a Pásztorfalva utcáig a meglévő 

árok bővítése történik. A tervezőnek a nyomvonal kivá-

lasztásakor a Kísérő utcai közműelrendezést, a meglévő 

fákat, illetve a már megépült utca burkolati kialakítását 

kellett figyelembe venni. Ezért kisebb hosszon a beépí-

tett, nagyobb hosszban a vasút felöli oldalon épül a 

részben fedett, majd a P+R parkolótól a nyílt árok.  

Az épülő árokba a Rezgő utcánál, a Rákoskert sugár-

útnál és a Pásztorfalva utcánál kapcsolódnak be a Kísé-

rő utcához tartozó vízgyűjtő terület további területei. 

Az árok a Pásztorfalva utcánál keresztezi a vasútvo-

nalat, majd a szántóterületek mentén éri el azt az árkot, 

ami a Merzse mocsárba köt. A vasúti keresztezés előtt 

hordalékfogóval ellátott tisztítóakna épül. 

A Kísérő utcában 333 fm V95/45 árokelem, míg a 

vasút után 957 fm hosszban épül az árok. A szántó terü-

let mellett az árok jelentős hosszban gyephézagos be-

tonlap burkolatú, ami lehetővé teszi a lefolyó vizek egy 

részének az elszikkadását, helyben tartását. A vasútvo-

nal után betonlap burkolatú az árok, hogy ne a vasút 

töltése alá szikkadjon a víz. A vasút alatt vasbeton csö-

vet sajtolnak át (Ø 136 cm). 

A kivitelezés vége a szerződés szerint november kö-

zepe. A munkálatok jól haladnak, így van esély a kivi-

telezés korábbi befejezésére. 

Penta Általános Építőipari Kft. a kivitelező, a beruhá-

zás ára: nettó 139.483.672 Ft.  

mailto:kbernat64@gmail.com
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Igazzá vált a jóslat? 

 

Világlátott emberek is csak ámulnak Nyugat-Európa 

államvezetőinek (különösen Merkel asszonynak no 

meg Macronnak) és Brüsszel legfőbb döntnökeinek 

száz országból szervezetten érkező új honfoglalók eu-

rópai inváziója ügyében tanúsított tettetett 

„bénultságán". Eközben kiütköző, hogy a saját népük, 

választóik, ill. a tagállamok népeinek többségi akaratá-

val szemben mennyire bátrak és kreatívok. A német 

Alkotmányt és az uniós Alapszerződést is sértő (ezért is 

rendre megvétózott) elosztási (kvóta) javaslataik, mind 

több erőforrást felemésztve, alig mérhető eredményeket 

produkálnak. Kimódolt megnyilvánulásaik rendre meg-

hívóként hatnak az útba indított milliók számára. A 

tagállamok biztonsági szakértői mind hangosabb vész-

jelzéseit és az illegális határátlépők - szervezett jövevé-

nyek hada által érintett országok lakossági köreiben 

egyre terebélyesedő félelmet, ellenállást figyelmen kí-

vül hagyva, a betelepítési cél bármi áron történő meg-

valósulása érdekében mára. Európa által is pénzelt tö-

megépítő idővárásra rendezkedtek be! 

Eddigi magatartásuk következtében már több mint 

másfél milliónyi a jövevények száma, akiknek legalább 

a fele nem lett beazonosítva, akiknek pillanatnyi tartóz-

kodásukról, valós szándékaikról, letelepedési elképze-

lésükről, integrációs hajlandóságukról legfeljebb hal-

vány sejtéseink lehetnek. A tiltakozók által felvetett 

tények persze beszédesek, mégis a szervezett emberára-

dat szinte zavartalanul áramolhat Európa gazdagabb 

belseje felé. (A hivatalos határkapukon érkező, leiga-

zolható, valóban nem biztonságos országokból érkező 

menekültek átmeneti befogadása nyilván más kategó-

ria! Ferenc pápa is értük emelt szót.) 

A kezdetben még jó szívvel, naivan színre lépő euró-

pai civilek és filantróp (emberbarát) szervezetek idő-

közben talán belátva a felemás, tömeges jelenség köz-

veszélyes valóságát valamelyest elcsendesültek. Közü-

lük mára csak kevesek, de egyre agresszívabban képvi-

selik a bármiféle kontroll, és felelősségvállalás nélküli 

álláspontjukat. A külső anyagi háttérrel gazdagon fel-

vértezett, tengerjáró hajókkal is ellátott NGO-k (nem 

kormányzati szervezetek) önhatalmúan, a célországok 

részéről kéretlenül, minden helyi felhatalmazás nélkül, 

egyre erőszakosabb módon szállítják Európa partjaihoz 

az embercsempész hálózat által „vízre tett" szervezett 

sokaságot. A legfőbb európai döntéshozók továbbra is 

hajthatatlanok, akarva-akaratlanul is a világrészek/

vallások közötti viszályt szítók-, Európát maholnap 

ellehetetlenítők, az újkori honfoglalást szervező háttér 

erők, és a folyamatra ráépült embercsempészek malmá-

ra hajtják a vizet. Ma már egyre jobban körvonalazott, 

hogy kik, és miféle szándékok vezetik/hajtják őket. 

Merkelék (európai döntéshozók) valami olyasmit 

titkolnak, amit nem mondhatnak ki. Mintha az életük 

függene a leírt veszélyes folyamatok minél hosszabb 

idejű fenntartásától. Valóban, akár az életük/életünk 

forog kockán, de a politikai hitelük mindenképpen. Ha 

sikerül „nemzetközi közös mutatványuk", úgy mahol-

nap Európa és Unióra szövetkezett népei kerülhetnek 

visszafordíthatatlan, védhetetlen helyzetbe, kényszerül-

hetnek különleges, rendvédelmi eljárásokat alkalmazni. 

Az európai döntéshozók helyzete a megzsarolt em-

berekéhez hasonlít. Azokhoz, akik a háttérben meghú-

zódó titokgazda utasítására kénytelenek védhetetlen 

ésszerűtlenséget véghezvinni/hirdetni/tűrni, s akik szo-

rult helyzetükben a józan észt képviselőket, de még az 

időnként ágaskodó saját lelkiismeretüket is lenyomni 

kényszerülnek. A mesterkélten elvesztegetett idő jóvá-

tehetetlen civilizációs károk okozójává válhat, talán 

már azzá is vált. Előbb a gyarmataikból meggazdago-

dó, jólétben elpuhult, ezért saját érdekeit felismerni 

megvédeni rest, egykori keresztény Európa nyugati 

országai kerülnek szembe a magából kifordult, egyre 

agresszívebbé váló iszlámmal (IÁ), majd Európa szegé-

nyebb, talán még kereszténynek mondható keleti fele 

jut mind nagyobb bajba. (Ahogyan azt Samuel Hun-

tington a Harvard Egyetem vátesznek bizonyult pro-

fesszora már évtizeddel korábban jelezte.) Felbiztatott, 

erőszakos felderítő/honfoglaló előőrsök még a saját 

életüket sem kímélve, kimódolt, csiki-csuki logisztikai 

háttérsegítséggel törnek - egyelőre - a leggazdagabb 

segélyosztogató európai országok irányába. Bejárt útja-

ikat a félelem, a szenny, agresszió és saját embereik 

tengerbe veszett hullahegyei jellemzik. Tér és időnye-

résre vannak programozva. A cél: mielőbb, önjáró 

„kritikus tömeg” európai felhalmozása. 

A többit majd elvégzik maguk. A világ egyre zsu-

gorodó természeti erőforrásainak mennyisége, a satnyu-

ló európai korfa, a lakható területeket csökkentő globá-

lis éghajlatváltozás, a földanya-civilizáció egyenlőtlen 

kiterjedése, az emberközösségek létállapotbéli különb-

ségei, a folyamatos gazdasági/fogyasztási/„fejlődési" 

kényszernövekedés és a mindent átható profitéhség a 

globális nagyhatalmiakat kevés köznépi szempontot 

figyelembe vevő, csakis sajátérdekű lépésekre sarkallja. 

Csupán a kezdő lépések közé sorolható Afganisztán, 

Líbia, Szíria, Pakisztán, Irak, Irán stb. mesterséges, lé-

lektelen legyengítése, „kiürítése", némi áttétellel Euró-

pa kulturális/etnikai hadszíntérré változtatása, ellehetet-

lenítése. A még súlyosabb lépésekkel és következmé-

nyeivel csak ezután kényszerülünk szembesülni! 

A világ túlszaporodott afrikai/indiai/ázsiai népessé-

gének „emberbaráti" megfelezésével, Európába irányí-

tásával a mai világ négyosztatú nagyhatalmi  szerkeze- 
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tének folyamatos szűkítésével kitolják a végső győztes 

számára (ha lenne ilyen) a továbbélés komfortos lehe-

tőségét. Európa ebben a játszmában eleve a vesztes 

oldalra van szánva. Huntington korábban túlzó para-

noiának minősített víziója mára létező valósággá vált. 

Bukta Mihály 
 

Ezüstérmesek a kézilabdás fiúk 

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola III. korcsoportos 

fiú kézilabdásainak az idén sikerült felülmúlniuk tava-

lyi, bronzérmes teljesítményüket a Budapesti Kézilabda 

Diákolimpián. 

A „B” jelű csoportban három mérkőzésből kettőben 

győztesként hagyták el a pályát, majd a negyeddöntő-

ből nagyarányú győzelemmel jutottak tovább. Végül 

következett a Final4, azaz a négyes döntő. Az elődön-

tőben azzal a Fasori Evangélikus Gimnáziummal mér-

kőztek meg, akiket tavaly mindössze egyetlen góllal 

múltak felül. Idén ez könnyebbre sikeredett, így követ-

kezhetett a „kerületi visszavágó”, ezúttal az aranyérem-

ért. A döntőben a Kossuth másodszor is alul maradt az 

Újlak iskolával szemben, ily módon ezüstérmes lett. 

Az országos elődöntőbe jutás sajnos ebben az évben 

sem sikerült. De jövőre új év, új szezon! 

Gratulálunk a csapatnak és a szakmai stábnak, 

akik:Ágoston András, Fodor Péter, Szemes Levente, 

Soós Máté, Zentai Márk, Bozsik Péter, Berta Csongor, 

Kopacz Olivér, Záhonyi Benedek, Sarkady Barnabás, 

Baran Bertalan, Kovács Marcell, Utasi Márton, Gulyás 

Máté, Hamar Pál (testnevelő tanár), Zentai Gábor 

(szakmai segítő/edző) 
 

Eredmények: 

B-csoport: 

Széchenyi (XXI. ker.) – Kossuth 14-19 

Újlak (XVII. ker.) – Kossuth 26-15 

Kossuth - Tomori Pál (XIII. ker.) 23-17 

Negyeddöntő: 

Városliget (XIV. ker.) – Kossuth 8-29 

Final4, elődöntő: 

Fasori (VII. ker.) – Kossuth 10-24 

Döntő: 

Kossuth – Újlak (XVII. ker.) 21-25  

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, lágyrész sebészeti 

műtétek, ultrahang vizsgálat, teljeskörű labor, lézer és 

mágnesterápia, ultrahangos fogkőleszedés, homeopatia 

és havonta két alkalommal szemészeti szakrendelés áll 

az Önök rendelkezésére.  

Dr. Róth Katalin állatorvos 

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

www.facebook.com/rakoskertiallatorvos 

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

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

Egészségkert  

Medicina Gyógyászati Központ 
 

Dr. Albert Melinda pszichiátria 

keddenként, előjegyzés  tel: 20 339 65 40  

munkanapon 9 és 17 óra között 
 

Dr. Sydó Zoltán kardiológia 

szerdánként, előjegyzés  tel: 30 347 00 80  

munkanapon 9 és 17 óra között 

 

Dr. Szever Krisztina bőrgyógyászat 

szerdánként, előjegyzés  tel: 30 88 18 998  

munkanapon 9 és 17 óra között 

 

Dr. Fábián Letícia fül-orr-gégészet 

péntekenként, előjegyzés tel: 70 55 09 741 
 

Brichter Edit, pedikűr és gyógy-pedikűr 

(cukorbetegek láb ápolása) 

munkanapokon, előjegyzés  tel: 30 434 32 66  

munkanapon 9 és 17 óra között 

 

Dr. Kajetán Miklós diabetológia, diabéteszes láb 

munkanapokon, előjegyzés  tel: 30 921 47 40  

munkanapon 9 és 17 óra között 

 

www.kertidoktor.hu 

Jól érezte magát a Rákoskert Napja  

ünnepségeken?  

Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is 

gyümölcsfák szegélyeznék?  

Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi 

Park padjain? Ha a válasza IGEN, segítse az 

egyesület működését és terveinek 

megvalósítását!  

AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A RÁKOS-

KERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!  

Adószámunk: 18190010-1-42  

  

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, vil-

lanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfű-

részek, láncélesítés, kerti kapák javítása. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 

06-20-9467-302 

http://www.facebook.com/rakoskertiallatorvos.Köszönöm
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Képviselői fogadóórák a művelődési házban 

Fohsz Tivadar (Rákosker t, 8. vk.):  

fohsz.tivadar@rakosmente.hu          06-20-56-92-864 
minden hónap második péntekjén 17-18 óráig 

(Minden hónap első szerdáján 17-18 óráig a Százszorszép 

Óvodában.) 

 

Hatvani Zoltán (Rákosker t, 9. vk.):  

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu      06-20-39-22-252 
minden hónap első keddjén 7:45-8:45-ig valamint  

minden hónap második péntekjén 17-18  

Május 19., vasárnap 16 óra 

Rákoskert története című könyv bemutatója 

a Rákoskerti Polgári Körrel közös szervezésben  

Beszélgetés a könyv szerzőjével Szelepcsényi Sándorral. 
A könyv legfontosabb célja, hogy megismertesse az itt élő és a múlt  

iránt érdeklődő emberekkel Rákoskert kialakulását, a születése óta  

eltelt időszak eseményeit, valamint a település képét formáló változásokat.  
Az összeállítás, mint minden más hasonló mű, szubjektív, bár a 

tényszerűségre törekszik. Ennek megfelelően az író a saját szemszögéből 

láttatja a leírt dolgokat és talán ettől is érdekes lehet azoknak, akik 

kíváncsiak Rákosmente helytörténetére. 
Beszélgetőtárs: Lukács Klára, az Ascher Oszkár Színház tagja 

Közreműködik: Zsuzsa Mihály Aranykoszorús nóta énekes 

A belépés díjtalan! 
Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,  

Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő) 
 

Június 2., vasárnap 10-19 óráig 

Rákoskert Napja 

A Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében. 
Helyszín: „Platánsor” (Budapest, XVII. kerület, Zrínyi utca és Rákoskert 

sugárút kereszteződésétől kezdődően) 

10 órakor: Koszorúzás a II. világháború rákoskerti áldozatainak 

emléktáblájánál 

Színpadi programok: 

10.40 órakor: Zenés ébresztő a Piccolino fúvószenekarral 

11 órakor: Rémusz bácsi – a Batyu Színház mesejátéka 

14 órától: Rákoskerti óvodák és iskolák műsora, valamint sport- és 
táncbemutatók, Zsuzsa Mihály nóta- és operett műsora,  

szomszédolás: vendégünk Ecser. 

18 órakor: a KisCipő zenekar élő koncertje - a legjobb Republic 

dalokkal 
 

Jubileumi park: 
13.30: Zászlóátadás - Hatvani Zoltán képviselő úr köszöntője, 

Szelepcsényi Sándor bemutatja a Rákoskert története című könyvét 
 

Ingyenes térprogramok egész nap: 

Rákoskerti Közösségek Utcája, Furfangos gurítós játszótér,  

kézműves játszóházak és bemutató foglalkozások, egészségügyi szűrések, 

BikeSafe regisztráció 
 

Ingyenes regisztrációs szelvénnyel igénybe vehető térprogram:  

10.00-16.00: Rákoskert Története Kvízjáték  
10.30-13.30 és 15.00-18.00: Rákoskerti lovaskocsi körút (Indulás a 

Rákoskert sugárút és a Kísérő utca kereszteződésétől) 

Kvízlapok és díjtalan vonaljegyek az információs pultnál igényelhetők! 
 

Egész nap: Kirakodóvásár , mesterség-bemutatók, vendéglátás, 

csillámtetoválás, arcfestés, légvár 
 

Támogatók: Rákosmente Önkormányzata (Riz Levente polgármester, Fohsz 

Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő), Rauch Hungária Kft. 

Június 11., kedd 12-17 óráig 

RICHTER egészségnap RÁCUK klubnapon 

a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület szervezésében 

Előadások: 

Érelmeszesedés a ketyegő bomba; Krónikus sebkezelés; Depresszió, mint 

korunk népbetegsége; Egyszerű feledékenység vagy több? - Tények az 

Alzheimer betegségről; Csontritkulás a néma járvány; Urológia; 
gyógytorna. 

Memória- és depressziószűrés és tanácsadás tesztek segítségével. 

A belépés díjtalan! 
Támogató: Richter Gedeon Nyrt., Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” 

Országos Szövetsége budapesti szervezete, Rákosmente Önkormányzata 

 

Június 17-21-ig, naponta 8-16 óráig 

Cassandra nyári napközis tábor 

6-14 éveseknek 

A tábor minimum 8 fő jelentkezése esetén indul! 
Kezdő és haladó tudásszinttel, korcsoportonkénti bontásban! 

Délelőtt és délután tánctanulás, a szünetekben mozgásos játékok és kreatív 

foglalkozások.  

Díja: 22 000 Ft/fő, amely tar talmazza a programokat és a napi 
háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna + heti egy fagylaltozás) 

Jelentkezési határidő: 2019. május 20. 

Jelentkezni személyesen a művelődési házban hétfőn 16:15-18:30 óra és 

szerdán 17:45-18:30 óra között, vagy az alábbi elérhetőségeken lehet: 
info@cassandratse.hu e-mail címen vagy a 06 30 862 1758-as 

telefonszámon. 

A jelentkezést csak az előleg (10.000 Ft) befizetésével fogadjuk el!  

 

Június 24-28-ig 8.00-16.30 óráig 

Strausz Eszter Mozgásművészeti Iskola nyári napköziotthonos 

tánctábora 

4-10 évesek számára 
Részvételi díj: 33.000 Ft/fő, testvéreknek: 30.000 Ft/fő 

Jelentkezés Strausz Eszternél: 

06 70 331-9530, www.strauszeszter.hu 
Jelentkezni május 30-ig a kitöltött jelentkezési adatlappal, és az összeg 

felének (vagy egészének) befizetésével lehet.  

 

Az Ascher Oszkár Színház előadásai: 
 

Május 12., vasárnap 18 órakor 

Gogol: Háztűznéző 
 

Május 18., szombat 18 órakor 

Örkény: A falu rossza 
 

Június 15., szombat 18 órakor 

Vörösmarty: Csongor és Tünde 
 

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk 

telefonon vagy e-mailben! 
 

Belépő: 1000 Ft 

 

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