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 Zsuzsa Mihály 1987 óta él Rákoskerten. A Színmű-
vészeti Főiskola operett és musical szakán szerzett 
diplomát, 1983-ban. A győri Kisfaludy Színháznál 
kezdte pályafutását, majd a budapesti Népszínházhoz 
szerződött. Jelenleg független énekes-színészként 
gyakori szereplője TV műsoroknak, szórakoztató elő-
adásoknak és önálló esteknek. Vendégszerepelt Nyu-
gat-Európa városaiban és a környező országokban is. 
Slágerek, magyar nóták, musical dalok szövegírója, 
több magyar nóta szerzője. Aranykoszorús nótaéne-
kes, a Fészek-klub kupléversenyének és a Nóta-
olimpiának nyertese. Főbb színházi szerepei: Katona 
József: Bánk bán - II Endre, J. Strauss: Denevér – Dr. 
Falke, Cole Porter: Csókolj meg Katám – Petruccio. 
Több szórakoztató zenei CD-je jelent meg, mint pél-
dául: 

Emlékek (musical és filmdalok) 
Borban az igazság (hazafias dalok, magyar nóták) 
Hit és szeretet himnuszai (gospelek, vallásos dalok) 
Napfény és cseresznyevirág (Válogatás a 75 éves 

Rákoskert ünneplésére) 
 Aktív és önzetlen résztvevője a rákoskerti közélet-
nek, tevékenységével kivívta a lakóhelyi közösség 
őszinte elismerését, tiszteletét és szeretetét. Szinte 
valamennyi fontosabb közösségépítő rendezvény 
népszerű szereplője, olyan személyiség, aki lokálpat-
rióta voltát nem csak szavakkal, hanem tettekkel is 
bizonyítja. Jól példázza ezt a 2008-ban lebonyolított 
„Rákoskert 75 éves” ünnepségsorozatban és a 2009. 
évi „Rákoskert Napja”, valamint a Kert nevű telepü-
lések ezévi, fácánkerti találkozóján betöltött szerepe. 
Vállalta a műsorok összeállításában való közreműkö-
dést, több, kifejezetten Rákosmentének erre a kis 
szögletére vonatkozó dalt szerzett és adott elő. Ezen 
műveinek a lakóhelyi közösségen belüli terjesztését 
minden ellenszolgáltatás nélkül lehetővé tette. 
 Nemcsak mint előadóművész öregbítette szeretett 
településünk hírnevét, hanem dalszerzőként és szö-
vegíróként is maradandó alkotásokkal gazdagított 
bennünket. Ezekből kaphattak ízelítőt mindazok, akik 
a szeptember 12-i díjátadó ünnepség fergeteges han-
gulatú estjén részt vettek. Bízvást állíthatom, hogy 

nem volt még ilyen díjátadó ünnepség, mint az idei. 
A közel két órás eseményen a jelenlévők végre zavar-
talanul élvezhették azt a mámorító érzést, amely min-
den jóérzésű honfitársunknak annyira hiányzik: büsz-
kék lehettünk arra, hogy magyarok vagyunk és külö-
nösen arra, hogy ez a kis település, Rákoskert ad ott-
hont nekünk. Az elhangzott beszédek, a szereplők és 
különösen a kitüntetett személye által megteremtett 
felhőtlenül vidám légkör felejthetetlen élménykén él 
valamennyiünkben. 
 A díjjal járó plakett és emléklap igazán méltó kézbe 
került. Gratulálunk Zsuzsa Mihálynak, köszönjük, 
amit Rákoskertért tesz és kívánjuk, hogy még nagyon 
sokáig élvezhessük művészetét. 
 
Szelepcsényi Sándor 
 

Rablást hiúsítottak meg  
 

 A nyilvánosság előtti elismerés eszközét választotta 
Riz Levente polgármester szeptember 18-án, amikor 
Tarlós István várospolitikus és Salgó László kerületi 
rendőrkapitány jelenlétében ajándékkal köszönte meg 
három rákoskerti lakos bátor magatartását. 
 Marton János, Vágó Attila és dr. Vadócz László 
hathatósan közreműködtek abban, hogy egy a nyaklán-
cot a sértett nyakából kitépő fiatalember és társa, a bűn-
cselekmény elkövetése után néhány perccel, rendőrkéz-
re kerülhessen. Marton László hazafelé tartott kocsijá-
val, amikor a Rózsaszál utcában kiabálásra lett figyel-
mes. A rablás zaja volt ez. A cselekmény után szétsza-
ladt elkövetőket azonnal üldözni kezdték két másik 
segítőjével. Kettőt sikerült elfogniuk, a harmadik kere-
ket oldott. Köszöntőjében Riz Levente kiemelte, a bátor 
férfiak magatartása példaértékű, noha senkit nem biztat 
arra, hogy kövessék tettüket, hiszen a bűnelkövetőkkel 
való találkozás mindig kiszámíthatatlan kimenetelű. 
 Mint Vágó Attila elmondta, ez nem volt szempont a 
fellépésüknél. Belecsöppentek a cselekménysorozatba,  
segítettek, és nem volt idő a mérlegelésre. 

Forrás: tizenhetedik.hu 

A „Rákoskertért” Díj 2009. évi kitüntetettje: Zsuzsa Mihály 
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Mikor fejezik be Rákoskert csatornázá-
sát? 

Hatvani Zoltán felszólalása az Önkormányzat 
ülésén 2009. október 15-én. 

 
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Köszöntök minden megjelentet, hivatali dolgozót, a 
sajtó munkatársait, és mindenek előtt a rákoskertieket.  
 
 Napirend előtti hozzászólásom címe: Sokkoló dátu-
mok Rákosmente, ezen belül Rákoskert csatornázásá-
val kapcsolatban 
 
 Rákoskerti képviselőként a kerület egészét érintő 
fővárosi beruházások közül a körzetemet is leginkább 
érintő csatornázást és annak ütemezését figyelem a leg-
nagyobb érdeklődéssel. Nem is jó szó az érdeklődés, 
hiszen 2006-ban, vagy 2007-ben még türelmesen, ér-
deklődve vártam a kedvező híreket és a kivitelezés 
megkezdésének dátumát, de napjainkban már türelmet-
lenül, sőt indulatosan figyelem ezt a beruházást, illetve 
ezzel a beruházással kapcsolatos maszatolást. Napokkal 
ezelőtt került a kezembe egy a Fővárosi Csatornázási 
Művektől származó ütemterv, melyből azt olvashattam 
ki, hogy a 11. egyéni választókerület nagy részére csak 
2012-re, sőt néhány utcában csak 2013-ra ígérik a 
szennyvízelvezető gerinchálózat kiépítését és műszaki 
átadását. De ez a csúszás, amit én 2006-tól számolok, - 
hiszen ekkor jelent meg a kerületi újságokban, hogy 
Rákosmente egésze, 2-3 utcától eltekintve, szinte 
100%-ban csatornázott -, nem csak Rákoskertet, de 
Rákoscsabát és Rákoshegyet is hátrányosan érinti. 
 Itt szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat és a 
kerületi közvéleményt, hogy a körzetemben, illetve a 
kerület más részén élők nem a szilárd útburkolatért, 
vagy a jó minőségű járdáért könyörögnek 2009-ben, 
hanem a csatornaépítésért, hiszen a kerületünkben, az 
utóbbi években tapasztalható nagymértékű infrastruktu-
rális fejlesztésekből is rendre kimaradunk a csatorná-
zatlanságunk okán. Ez a lemaradás a szilárd, aszfalto-
zott utak mennyiségénél a legelszomorítóbb, hiszen pl. 
körzetem összes útjának alig 28%-a rendelkezik aszfal-
tozott felülettel. 
 A csatornázatlan utcákban élők ma már tudják, hogy 
2007. január elsejétől csak a Főváros építhet csatornát 
Budapest területén, de a késlekedést és a tájékoztatás 
elmaradását mégis rendre a helyi önkormányzaton ké-
rik számon. 
 Kerületünk óriási erőfeszítéseket tesz annak érdeké-
ben, hogy a 2004 és 2006 között megépült csatornába 
be nem kötött rákoskerti intézmények is mielőbb csat-
lakozhassanak a szennyvízelvezető gerincvezetékhez. 
November elején például a Kossuth Lajos Általános 
Iskola, Perec utcai oldalán indulnak meg az ezzel kap-
csolatos munkálatok. 
 
De miért nem tesz semmit a főváros, illetve a Csatorná-
zási Művek a mielőbbi munkakezdés érdekében? Ki a 

felelős a be nem váltott ígéretekért? Hogyan lehetséges, 
hogy 2009-ben Magyarország fővárosának egy kerüle-
tében jelentős területen nincs megoldva a szennyvíz-
szállítás? 
 Most, hogy a fővárost vezető MSZP-SZDSZ koalí-
ció is szétesett, úgy érzem, hogy még kilátástalanabb a 
helyzet, mert ma még azt sem lehet tudni, hogy hogyan 
lehet a politikai többség támogatása nélkül vezetni, 
irányítani a várost és megkezdeni több eddig elmaradt 
milliárdos beruházást. 
 Végezetül kérem Polgármester urat, hogy ebben a 
zűrzavaros helyzetben érdeklődjön az illetékes veze-
tőknél és a Fővárosi Csatornázási Műveknél a csatorná-
zással kapcsolatban, és erről tájékoztassa a rákoskerti, 
rákoscsabai és rákoshegyi lakosságot! 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 
 
 
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a 11. körzet-
ben ebben az évben is felszerel az Elektromos Művek 
néhány új lámpát. Idén hat lámpára volt pénz, aminek 
egy részét a helyi képviselő a képviselői keretéből fi-
nanszírozta. 
Új lámpák világítanak 2009. október 20-tól: a 
Rákoskert sugárút – Sáránd utca sarkán, a Holdsugár 
utcában és a Gyöngyfüzér utca 20 előtt. 
 
 

A zsákosztás tapasztalatai Rákoskerten a 11. 
egyéni választókerületben 

 
 Hatvani Zoltánt, helyi képviselőt kérdeztük a most 
befejeződött lombzsákosztás tapasztalatairól: 
„Idén is óriási volt az érdeklődés, ami reményeim sze-
rint azt jelenti, hogy egyre kevesebb füstöt kell elszen-
vedniük a rákoskertieknek. 
 Ebben az évben közel 600 család élt az ingyenes 
házhozszállítás lehetőségével, ők szeptember 30-ig 
elektronikusan, vagy SMS-ben, vagy levélben rendel-
ték meg a zsákokat és azok házhozszállítását. Ezek 
után már nem volt nagy a roham október 16-án a helyi 
művelődési házban, hiszen itt már csak 280 család vet-
te át a nekik járó 8-8 zsákot. Az igénylők elmondása 
szerint 17 órakor még 40, 18 órakor 20, míg 18.30 után 
már csak 5 percet kellett sorbaállással eltölteni.” 
 Fontos, hogy további zsákokat bárki vásárolhat az 
FKF ZRt. hulladékudvarán, ami a kerületben, a Gyökér 
utcában található. 1 db 110 literes zsák ára 170 Ft/
bruttó. 
 A következő zsákosztás 2010 őszén lesz, amiről 
részletes tájékoztatást akkor is a Kerti Levél augusztusi 
vagy  szeptemberi számában, vagy a 
www.hatvanizoltan.hu oldalon fognak találni. 
 
 
 
 

Takarítást vállalok 
20 9391872 
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Mi lesz veled Kucorgó tér? 
 
 A kerületi sajtóban már több cikk is megjelent a Kucor-
gó tér tervezett beépítésével kapcsolatban. Úgy döntöttünk, 
hogy lapunk is utána jár a leginkább városrészünket érintő 
híreknek. 
 A Kucorgó tér déli részére (a jelenlegi lepusztult raktár-
épületek és a szerelvénybolt helyére) intézményi övezetbe 
tervezett áruház beruházói még tavalyi év végén keresték 
meg az önkormányzatot, hogy a területen érvényben lévő 
szabályozási terv módosítását kérjék. A jogszabályok lehe-
tővé teszik, hogy az önkormányzat ilyen esetekben un. 
„településrendezési” szerződést köthessen a kérelmezővel 
a kerület érdekét figyelembe véve. A tárgyalások eredmé-
nyeként a beruházó vállalta a Rezgő utcai Százszorszép 
óvoda tornaszobával valamint egy csoportszobával történő 
bővítését, a Csongrád utcai gyermekorvosi rendelő bővíté-
sét és felújítását.  
 A beruházás „kötelező” részeként megújulna a Kucorgó 
téri csomópont. Játszótér valamint jelzőlámpás csomópont 
épülne. Ez utóbbi a Hegyalatti utcához, biztosítva a Strá-
zsahegyen lakó gyerekek biztonságosabb és gyorsabb elju-
tását a Pesti út túloldalán lévő óvodába és iskolába.  
 Bolberitz Henrik kerületi főépítész elmondta, hogy a 
beépíteni tervezett alapterület 15.000 m², ugyanakkor a 
jelenlegi szabályozás szerint a telek tulajdonosa az intéz-
ményi övezetbe tartozó telken akár 4 db 6000m²-es áruhá-
zat is építhetne és ebben az esetben semmi sem kötelezné 
közérdekű kötelezettségek vállalására (óvoda, rendelő, 
játszótér). Elmondta továbbá, hogy a környéken lakókat 
kezdettől fogva bevonták a szabályozási terv módosításá-
nak folyamatába. A tervezett áruház fölötti 96 lakásos tár-
sasház lakói több pontból álló „feltétel sort” fogalmaztak 
meg, melyek alapján - a tárgyalási fordulók során - igénye-
ik szerint módosultak a tervek. Az árufeltöltés a föld alá és 
a társasháztól távolabbra került, hasonlóan az áruház tete-
jén szükségszerűen megjelenő gépészeti berendezésekkel. 
Hat méter magas növényekkel befuttatott zajgátló fal épül 
a társasház felé. Az áruház oldalát növényekkel futtatják 
be, „zöldtető” és tetőkert kerül kialakításra. 
 A két Rákoskerti képviselő Fohsz Tivadar (aki alpolgár-
mesterként az összes tárgyaláson részt vett), valamint Hat-
vani Zoltán egyetértettek abban, hogy a Kucorgó tér rende-
zésével végre megszépülhet és megépülhet Rákoskert köz-
pontja, mely elsősorban a helyieket szolgálná ki, hiszen a 
környéken nincs megfelelő alapterületű áruház, műszaki 
bolt és bankfiók. A képviselők elmondták, a beruházás el-
lenzői, akik leginkább a társasház lakóközösségéből, illet-
ve az őket önös politikai érdekből felhasználó kerületi 
egyesületből állnak, nem riadnak vissza a rémhírek terjesz-
tésétől sem. Ezek ismertetésére egy lakossági fórumot 
szerveztek, melyre eléggé furcsa módon értelmezve a de-
mokráciát éppen csak a beruházót, a tervezőt és a kerület 
szakembereit „felejtették” el meghívni. Többek között az is 
elhangzott, hogy következményként 1500 rákos gyermek-
kel lehet számolni. 
 Szórólapjukon egyetlen megszívlelendő volt: „Ne higy-
gyen a rémhíreknek!” 

 

   Ne rohanj! 

Zsuzsa Mihály: Ne rohanj! (dalszöveg) 

Gondold jól meg, mi a fontos, 
gondold meg, hogy mi a cél. 
Amit kívánsz, amit űzöl,  
nem az egyetlen esély. 

Mi az élet? 
Egy örökös szívdobogás. 
Mi az élet? 
Csak körforgás és rohanás. 

Mert minden szívben a mindenség dalol. 
 
Mi az élet? 
Egy végtelen vágyakozás. 
Mi az élet? 
Csak örökös várakozás. 
 
Gondold jól meg, mi a fontos, 
gondold meg, hogy mi a cél. 
Amit kívánsz, amit űzöl, 
nem az egyetlen esély. 
 
Nézz fel az égre, nézz le a földre! 
Mindenütt csillag és virág; 
Madarak röpte, s a harmat gyöngye, 
ez mind, és még sokkal több, a világ! 
 
Illatok, színek, hangok a múltból, 
emberek, akik már rég nincsenek; 
Menyasszony fátyla, vőlegény tánca, 
végtelen utakon vándorló emberek. 
 
Állj meg egy percre!  

Ne rohanj! 
 
Nézz fel az égre, nézz le a földre, 
mindenütt csillag és virág. 
Madarak röpte, s a harmat gyöngye, 
ez mind, és még sokkal több, a világ! 
 
Édes bor kelyhe, szivarnak füstje, 
a zongorán egy halk futam. 
Hajnali órán különös álom, 
ülni egy vonaton, mi bennem zakatol… 

A Százszorszép Óvoda Süni és Pillangó csoportja 
október közepén kétnapos kiránduláson vett részt 
Verőcén, a csattógóvölgyi kempingben. A szemerké-
lő eső és télies hideg ellenére nagyszerűen éreztük 
magunkat 
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 A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
 

November 13-án és december 11-én, pénteken  
9-13 óráig: Baba- és gyermekruhabörze 

 
November 14-én, szombaton 20-02 óráig: 

Erzsébet-napi bál 
Zenél a Kristály Duó 

 
November 15-én, vasárnap 19 órakor: 
Jewgeni Schwarz: Hétköznapi csoda 

Az Ascher Oszkár Színház előadása 
Belépő: 800 Ft/fő 

 
November 18-án, szerdán 18 órakor: 

Tradicionális japán népzene a Yasugi-Bushi  
együttessel 

A koncert előtt köszöntőt mond: Hatvani Zoltán 
rákoskerti önkormányzati képviselő 

A koncert házigazdája és közreműködője: 
Herencsár Viktória, a Magyar Köztársaság Ezüst  

Érdemkeresztjével kitüntetett, Magyar Örökség-díjas  
cimbalomművésznő, a Cimbalom Világszövetség  

elnöke. 
A belépés díjtalan! 

 
November 21-én, szombaton 17 órakor: 

Babusa János szobrászművész bemutatkozó kiállítása 
A kiállítást megnyitja:  

Salamon György rákoskerti festőművész 
A kiállításmegnyitó után Babusa János tárlatvezetést tart. 

A kiállítás megtekinthető: 2009. december 4-ével  
bezárólag az intézmény nyitvatartásához igazodva. 

 
November 28-án, szombaton 19 órakor: 

Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli 
Az Ascher Oszkár Színház előadása 

Belépő: 800 Ft/fő 
 

December 5-én, szombaton 20-02 óráig: 
Mikulás bál 

Zenél a Kristály Duó 
 

December 6-án, vasárnap 10 órakor: 
Gordon Agáta: Póruljárt krampuszok 

Az Aranyszamár Színház előadása  
4-12 éves gyerekeknek élő Mikulással! 
Belépő: 900 Ft/fő, mely megvásárolható  

november 9-től a helyszínen! 
A belépőjegy ára magában foglalja a Mikulás bácsi  
ajándékát is, melyet az előadás után fog kiosztani a  

jelenlévők között. 
Az érdeklődő rákoskerti gyermekek részére, a jelentkezés  
sorrendjében, díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon: 
10.sz körzet: Fohsz Tivadartól (Tel.:06/20 569-2864)  
11.sz körzet: Hatvani Zoltántól (Interneten: 
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles) 
12.sz. körzet: Dr. Fenke Ferenctől (Tel.: 06/20 569-2794) 

 
December 6-án, vasárnap 16 órakor: 

TÁTRAI TREND 
Tátrai Tibor új formációjának  

lemezbemutató koncertje 
A koncert időtartama: 2X45 perc szünettel 

 

A élő koncert után dedikálás is lesz! 
 

FIGYELEM!!! 
Mikulásnap alkalmából az  

első 50 jegyvásárló ajándékba megkapja a  
2008-ban megjelent Trend CD-t, a koncert  

valamennyi résztvevője pedig  
ajándékba kap 1 db kazettát az eddig megjelent  

latin kazetták közül. 
 

Belépő: 2000 Ft/fő, mely már megvásárolható  
a Rákoskerti Művelődési Házban! 

 
December 6-án vasárnap 19 órakor: 

Szakonyi Károly: Adáshiba 
Az Ascher Oszkár Színház előadása  

Belépő: 800 Ft/fő 
 

December 20-án, vasárnap 9-19 óráig 
MINDENKI KARÁCSONYA 

A részletes programról  
plakátokon, szórólapokon és az intézményi  

honlapon tájékoztatjuk Önöket! 
A belépés díjtalan! 

 
KÖZÖSSÉGEINK: 

 
Rákoskerti Dalos Klub: kéthetente szerdánként 

15-18 óráig (Nov. 11.; 25.; dec. 9.) 
 

Rákoskerti Kertbarát Kör: kéthetente szerdánként 
17-19 óráig (Nov. 18.; dec. 2.) 

 

Baba-mama klub: páros héten csütörtökönként 
10-12 óráig (Nov. 12.; 26.; dec. 10.) 

 

Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület: 
nov. 24-én és dec. 15-én, kedden 13.30-17 óráig 

 

Rákoskerti Polgári Kör: minden hónap második 
péntekén16-20 óráig  


