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Gyalogátkelőhely átadás és ígéret  

a keresztúri metróra 
 

 Szokatlanul sokan jelentek meg december 9-én dél-

előtt a Pesti út – Sáránd utca kereszteződésében a Víz-

művek szivattyúháza mellett. Az elkészült átkelőhelyet 

már három éve szerette volna megépíttetni a helyi önkor-

mányzat, de az útvonal tulajdonosa a Fővárosi Önkor-

mányzat sokáig vonakodott eldönteni, hogy támogatja-e 

a kérést, hiszen egy gyalogátkelő minden esetben lassítja 

a gépjárműforgalmat. Közel kétéves huzavona után elké-

szült a zebra, mely sok szárazhegyi lakó mindennapjait 

fogja megkönnyíteni. 

 Riz Levente a sajtótájékoztatón elmondta: az Auchan 

maglódi áruháza kezdeményezte a BKV-nál, hogy a 162-

es busz járjon ki hozzájuk, legyen ott a végállomása. Ez 

a rákoskertiek szempontjából azért volt aggályos, mert 

aki Keresztúrra akart menni, vagy beljebb, egészen a 

kőbányai városközpontig, annak a Sáránd utcából előbb 

ki kellett buszoznia a maglódi Auchanhoz, s ott várni 20 

percet, amíg a járat visszaindul.  

 A rákoskerti lakosság és az Auchan áruház érdekeit 

Riz Levente polgármester és Hatvani Zoltán önkormány-

zati képviselő egyeztették, így most reggel és délután, 

csúcsidőben a busz 262-es jelzéssel közlekedik, s nem 

kanyarodik ki Maglód felé, hanem egyenesen megy Ke-

resztúr, illetve Kőbánya felé. Napközben lecserélik a 

táblát a buszon 162-esre, s akkor már kikanyarodik a 

járat az Auchanhoz. Aki siet, az leszáll a Sáránd utcánál, 

átmegy az új zebrán a másik oldalra, és fölszáll a 97-

esre, vagy a Maglódról visszafelé közlekedő 162-esre, 

aszerint, hogy az Örsre vagy Kőbányára tart. A közel 

tízmillió forintból elkészült gyalogátkelőhely számos 

forgalomtechnikai változtatást is kikényszerítve a keresz-

teződés átépítését is magával hozta. Az ott élő gyerekek 

az új zebrán biztonságosabban átkelhetnek a Pesti úton a 

Kossuth Iskolába menet-jövet. Biztonságos közlekedé-

sükről az elmúlt évben a Delta Polgárőrség közreműkö-

désével Hatvani Zoltán gondoskodott. A szervezet jelző-

őrei a közeli, Nyomdász utcánál lévő gyalogátkelőhelyen 

segítették a gyerekek átkelését a reggeli órákban. 

  

 A sajtótájékoztató másik résztvevője, Nagy Leven-

te, a Budapesti Közlekedési Központ képviselője miköz-

ben utalt rá, hogy jövőre folytatódnak gyalogátkelőhely 

építések a kerületben, és a metró-projecten is szoros 

együttműködésben dolgoztak Riz Leventével, aki a 

BKK-nak konstruktív partnere. A legfrissebb döntések 

ismeretében 2014-ben akár meg is kezdődhet a kettes 

metró és a gödöllői HÉV összekötése, illetve a metró 

rákoskeresztúri szárnyvonalának kiépítése. Jelezte, né-

hány hete megkapta a Budapesti Közlekedési Központ a 

nemzeti fejlesztési miniszter támogatását. Így két év 

múlva a megvalósíthatósági tanulmány teljes mértékben 

elkészülhet, s utána az Európai Unió Kohéziós Alapjá-

nak felhasználásával kezdődhet a megvalósítás. 

 

Nagy Levente bejelentése után a résztvevők átsétál-

tak a piros-fehér zebrán. Nem csak festés történt, hanem 

egy új lámpatestet, vakvezető járdaburkolatot (ez az elő-

írás 2010-től), süllyesztett szegélyt, korlátot, térkő jár-

dát, fedett vízelvezetést, előjelző-lassító felfestést is ka-

pott a kereszteződés, továbbá áthelyezték a szegélyköve-

ket a könnyebb kikanyarodás érdekében. 

 

Georgita Imre, Nagy Levente, Hatvani Zoltán, Riz Le-

vente, Bernard Guntz és Csűrös Alíz (Auchan), illetve 

Virág Mihály. Előttük a Kossuth Iskola gyerekeinek 

csoportja.  

http://www.google.hu/imgres?q=christmas&hl=hu&client=firefox-a&hs=bMd&sa=X&rls=org.mozilla:hu:official&biw=1035&bih=733&tbs=itp:lineart&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fHzxF7l2BdAwzM:&imgrefurl=http://www.picgifs.com/coloring-pages/christmas-candle/&docid=7TKI
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Légy még egészségesebb  

Bio csírával,  

Bio Tönkölybúza-fűvel,  

Bio Árpafűvel!  

Rendeld meg most! 

Információ: 06-30-330-30-25, 

www.bioverzum.hu  

Rákoskerti Torna Kupa Országos  

Tornaverseny  
 

A Kossuth Lajos Általános Iskola Tornatermében 

2011. december 10-én megrendezésre került a 15. 

Rákoskerti Torna Kupa. 

Az ország különböző városaiból 67 csapat képvisel-

tette magát ezen a jeles napon. Debrecenből, Szegedről, 

Kecskemétről, Nagykőrösről, Villányból, Komáromból, 

Kőröshegyről, Siklósról, Tatabányáról,Tatáról, Velen-

céről, Balatonföldvárról érkeztek a csapatok. A házigaz-

da tornászok mellett szép sikereket értek el a kerületből 

a Diadal úti Általános Iskola és a Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola és Gimnázium tornászai is. A színvo-

nalas versenyen az ország legjobb csapatai voltak itt. 

Már reggel nagy volt a nyüzsgés a Kossuth Lajos Álta-

lános Iskola tornatermében, elkezdődtek a bemelegíté-

sek. A tornászok tíz kategóriában indultak, a szép telje-

sítmények gyümölcsét élvezhették, amikor az eredmény 

kihirdetése következett. A díjakat Szlatényi György, a 

Magyar Diáksport Szövetség főtitkára, Pinnyey Ri-

chárd, a Budapesti Diáksport Szövetség főtitkára, Fohsz 

Tivadar Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzatának alpolgármestere, Hatvani Zoltán 

képviselő, Szelepcsényi Sándor Rákoskerti Polgári Kör 

elnöke és Georgita Imre a Kossuth Lajos Általános Is-

kola igazgatója adta át. Az érmek csillogó varázsa a 

befektetett munka legszebb értékelése, emellett még 

értékes ajándékcsomagot kaptak a csapatok, melyet a 

díjat átadó kerületi képviselőink és a tornát már évek 

óta lelkesen támogató cégek, szülők és vállalkozók fel-

ajánlásából tudtunk összeállítani.  

 Köszönjük minden résztvevőnek, szervezőnek és 

támogatónak a munkáját, amivel hozzájárult ennek a 

napnak az eredményéhez és HAJRÁ KOSSUTHOS 

TORNÁSZOK! 

  

 

Karácsony a Százszorszép Óvodában 
 

2011. december 15-én délelőtt a Százszorszép Óvoda 

minden csoportjában a gyerekek és a szülők nagy örö-

mére karácsonyi ünnepség volt. 

A Gomba csoportosok vendége volt Mecseki Hargita 

kerületi képzőművész, aki együtt ünnepelt, és karácso-

nyi dalokat énekelt a gyerekekkel. 

Az ünnepség előtt ellátogattak a Vigyázó Sándor Mű-

velődési Házba, ahol megtekintették Hargita kiállítását. 

Az óvodásokat maga a művész kalauzolta végig a kiállí-

táson, majd megvendégelte őket. 

A művésznő és a Gomba csoportosok kapcsolata régre 

nyúlik vissza, találkozásukat mindkét esetben a meghitt-

ség és a szeretet jellemezte. 

Év végi összejövetelét tartotta a 

Rákoskerti Polgári Kör 
 

Hosszú évek óta hagyomány, hogy Karácsony előtt 

összejönnek a Polgári Kör tagjai családtagjaikkal, bará-

taikkal egy finom vacsorára, iszogatásra, beszélgetésre. 

Idén is így történt. 66 adag étel fogyott el, a jó hangulat-

ról Zsuzsa Mihály előadóművész és Krebsz Ferencné 

tagtársunk, továbbá a Rákoskerti Dalosklub és a 

Silverton együttes gondoskodott. Ezúttal a Vigyázó 

Sándor Művelődési Ház vezetői is megtisztelték jelen-

létükkel társaságunkat. 

Új ágyak és edények a Piroska Óvodában 
 

2011. november 11-én megérkezett óvodánkba 30 db 

új típusú óvodai fektetőágy. Az ergonomikusan kialakí-

tott fekvőterület illeszkedik a gyermekek testéhez, így 

még jobb komfortérzetet nyújt számukra, miközben ge-

rincüket egészséges helyzetben tartja. Balesetmentes 

kialakítású, kompakt felépítésében semmilyen mozgó, 

vágó és szúró tárgy nem található, könnyen egymásba 

illeszthetők. 

Kaptunk még 12 db inox üvegfedeles tálaló edényt és 

merőkanalat is.  

A beszerzéshez szükséges anyagi támogatást, mintegy 

360 000 Ft-ot Rákosmente Önkormányzata biztosította.  
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Szívesen vállalnék heti 2-3 alkalommal takarítást  

például idős néninél, akinek már nehezére esik az ilyen 

jellegű munka: 20-967-75-07  
 

Takarítást vállalok – referenciával és jó ajánlással  

rendelkezem: 20-366-24-60 
 

Kútfúrást vállalok kedvező áron, garanciával. 

20-34-61-042  www.kutatfurok.hupont.hu 
 

Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és felügyeletet 

vállal: 70-54-17-221  
 

Zalakarosi apartman kiadó: 30-238-98-82  

 

Új kerékpárút épült a Pesti út mentén 
 

Az 501. utca és Hegyalatti utca között (a kőbányai kerü-

lethatártól a Kucorgóig) összesen hét kilométernyi ke-

rékpárút készült el: 4034 méter épített és 2772 méter kis 

forgalmú utcákon kijelölt nyomvonallal. A néhány éve 

kiépített Kucorgó és Sáránd utca közötti úttal szinte a 

teljes Pesti út mellett biciklizhetünk. A szakaszon több 

férőhelyes biztonságos kerékpártárolók is létesültek. A 

szakasz fejlesztését az Európai Unió is támogatta. 

 

„A városvezetés szándéka, hogy összefüggő kerék-

párút-hálózat jöjjön létre a kerületben és ezzel pár-

huzamosan megteremtődjék az összeköttetés a belvá-

rossal, ami a kerékpározást új dimenzióba helyezheti 

városrészünkben. Szeretnénk bringaváros lenni, 

amely minden lehetőséget megad a kerékpárosok-

nak, hogy otthonosan, jól érezzék magukat 

Rákosmentén. Távlati célunk, hogy a Rákos-patak 

mellett egy ökofolyosó jöhessen létre a környező tele-

pülések között. Így erősödhet kertvárosi jellegünk, 

ami egyben vonzerőnk és egyik legfontosabb érté-

künk” - hangsúlyozta augusztusban Riz Levente pol-

gármester, országgyűlési képviselő. 

 

A Rákos-patak menti és az épülő Pesti úti kerékpárút 

összekapcsolódik, így 2011 októberétől 11 km hosszú-

ságú egybefüggő kerékpárút-hálózat jött létre 

Rákosmentén. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a 

Dunától Gödöllőig kiépítendő Rákos-patak menti kerék-

párút előkészítő munkálatai a miniszterelnöki megbí-

zott, a Budapest Közlekedési Központ, a kezdeményező 

Rákosmente Önkormányzata és az érintett települések 

között. 
 

Továbbra is lehet jelentkezni a szelektív 

hulladékgyűjtésre 
 

A kerületben elsőként a Kerti Levél terjesztési körze-

tében indult el a háznál történő szelektív hulladékgyűj-

tés. A rendszert három önkormányzati képviselő finan-

szírozta, így a 7-es, 8-as és a 9-es egyéni választókerüle-

tekben élőknek van lehetőségük csatlakozni ehhez a 

kényelmes és ingyenes újdonsághoz. Csatlakozás mód-

ja, hogy a lakóhely szerint illetékes képviselőnek külde-

nek egy e-mailt, melyben az elérhetőségüket (név, cím, 

e-mail cím, telefonszám)  adják meg: 
 

•7. evk.: Nagy Anikó:  

 nagyaniko1234@gmail.com 

•8. evk.: Fohsz Tivadar: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu 

•9.evk.: Hatvani Zoltán:  

http://www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=szelektiv 
 

2011. tavasza óta négy intézmény csatlakozott, ezek a 

következők: Zrínyi Miklós Általános Iskola, Kossuth 

Lajos Általános Iskola, Százszorszép Óvoda, Piroska 

Óvoda 

Idén nyártól a hatlakásosnál nagyobb társasházak je-

lentkezhettek. Ezeknél a házaknál lehet a legtöbbet 

megtakarítani a kommunális kukákon, így itt volt a leg-

nagyobb az érdeklődés. Azóta kb. 40 társasház jelentke-

zett, ezek között a legnagyobb a Hegyalatti utcában 

lévő 96 lakásos épület. A leglelkesebb csapat a Sziget-

csép utca 179, ők ma már újabb szelektív kukákat ren-

deltek a képviselőjüktől és az egyik lakó elmondása 

szerint már 3 db FKF kukát tudtak lemondani. 

2011 szeptemberétől jelentkezhettek a családi házak 

is a szelektív gyűjtésre. Itt a tapasztalat az, hogy az em-

bereket vagy nem érdekli ez az ingyenes lehetőség, 

vagy szeretnek a hulladékszigetekre járni, hiszen mind-

össze 150 család jelentkezett. Ők november eleje óta 

készítik ki a papírt, műanyagot és a fém dobozokat az 

ingatlanjuk elé, ahonnét a szolgáltató azt a meghirdetett 

időben elviszi. Sokan kérdezték, hogy átlátszó zsákokat 

fog-e a szállító ingyenesen biztosítani. A tervek szerint 

igen, de ennek a forrását még keresik a képviselők. A 

jövőben még az üvegre is megoldást kell találni, hiszen 

ezt a hulladékot ma még nem lehet az ingatlanoktól 

elszállítani. 

A cég vezetője, David McCall kérdésünkre azt mond-

ta, hogy Rákoskerten példaértékű kísérlet folyik, pozitív 

visszajelzésekkel. A lakók tényleg csak az oda illő hul-

ladékfajtákat teszik ki a ház elé, kevés a szennyeződés 

az anyagokban. Ez azért fontos, mert a rendszer csak 

akkor lesz gazdaságos, ha elegendő család megfelelő 

minőségű hulladékot helyez a ház elé gyűjtési napokon. 

 

Bekerítették a Rózsaszál utcai játszóteret 
 

Régi vágya teljesült három éve a környékbelieknek, 

mikor megnyitották a játszóteret, azonban sok bosszú-

ságot okozott, hogy a játszóeszközök és padok odavon-

zották a randalírozókat. A környék lakói sokat panasz-

kodtak az esti hangoskodásra, az összetört üvegekre, 

szétdobált tűkre és a gyakori rongálásra. Nyáron, a köz-

biztonsági fórumon is elkeseredetten panaszolták: hogy-

ha szólni mertek, megfenyegették őket. A Delta Polgár-

őrség hétvégenként ugyan gyakran ellenőriz, de ők se 

lehetnek ott állandóan. Fohsz Tivadar képviselői kereté-

ből bekeríttette a teret, most a helyieken a felelősség, 

vállalják-e a zárást-nyitást. 
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A kiadást Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán és  

Nagy Anikó önkormányzati képviselők támogatták 

Képviselők elérhetősége: 
nagyaniko1234@gmail.com         06-20-22-55-396 

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

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

Víz-, gáz-, fűtés-, csatornaszerelés  

- csőtörés esetén azonnal. 702239023 

A Rákoskerti Művelődési Ház januári-februári programjai: 

KIEMELT PROGRAMOK: 

Január 14. szombat 15 óra 

„KIS VASÚTTÖRTÉNETI KALAUZ”  
címmel vasúttörténeti kiállítás 

 

A kiállítást megnyitja: Borhegyi Norbert gyűjtő 
 

A kiállítás megtekinthető: 2012. január 14-től február 2-ig! 
 
 

Február 4. szombat 17 óra 

ÍRÓ- OLVASÓ TALÁLKOZÓ –  

G. O'KNEY-JEL, AZAZ AKNAI GÁBORRAL 
A találkozó témája: a „BORRA” és a „Repülőiskola vigyázz!” 

című könyvek bemutatása, dedikálással egybekötött,  

kötetlen beszélgetés az íróval. 

Köszöntőt mond: Vidáné Válóczi Éva 
 

 

 
 

 

 

 

Február 18.szombat 

IV. WASS ALBERT EMLÉKNAP  
16 óra: Megemlékezés a rákoskerti Wass Albert - szobornál 

(Bp. XVII. ker. Pesti út és az Erzsébet körút sarka) 

Beszédet mond: Jókai Anna Kossuth-díjas írónő 

17 óra: Ünnepi műsor Wass Albert művei alapján  

Bács Ferenc színművész előadásában  

a Rákoskerti Művelődési Házban 

18 órától: A „RÁKOSKERTÉRT DÍJ”  

átadó ünnepsége 
A díjat átadja: Riz Levente, polgármester 

A részvétel díjtalan!  

A rendezvény támogatói: Bp. Főv. XVII. ker. Rákosmente 

Önkormányzata(Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar 

alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,  

Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő,  

Dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselő)  

 Dr. Tamási Gézának ítélte a díjazó kollégi-

um és az önkormányzat a Rákoskertért Díjat. 

Idén elmaradt a díjátadás mivel azt ezentúl a 

februárban megtartandó Wass Albert Emlék-

napon adják át. Aktualitása, hogy 2006 dec-

emberében dr. Tamási Géza nyugdíjas állat-

orvos indítványozta a helyi polgári körnél 

Wass Albert szobrának felállítását, és 500 

ezer forinttal hozzá is járult létrehozatalához. 

Az író születésnek 100. évfordulója tiszteleté-

re 2008 szeptember 27-én avatták fel Bedey 

Gábor alkotását. Azóta a teret is Wass 

Albertről nevezték el. 

 

Február 12. vasárnap 10 óra 

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ: 
FARSANGJÁRÁS,  

MASKURÁZÁS, MUZSIKÁLÁS 
 

A Színházikó Társulat előadásában megelevenedik a 

Brémai muzsikusok című mesejáték. Majd interaktív 

játszóházunkba maskurákat és valódi busóálarcokat 

készítünk.  

Belépő: 600 Ft/ fő 
 
 

 

 

 

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ 

 

Január 14-én, szombaton 11 órakor 
MESÉK A KIRÁLYLÁNYOK 

KÖNYVÉBŐL 
Belépő: 600 Ft/ fő 

 

Január 21-én, szombaton 18 órakor 
 

 

TASNÁDI ISTVÁN: DON QUIJOTE 

REPRÍZ AVAGY VILÁGJOBBÍTÓK  
– kortárs színdarab–  

A Magyar Kultúra Napja alkalmából  

külön köszöntőt mond a mű írója Tasnádi István 
A részvétel díjtalan! 

A jegyek korlátozott száma miatt kérjük,  

előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

Az előadást kizárólag felnőtt nézőinknek ajánljuk! 
 
 

 

Február 25. szombat 20-02 óráig 
FARSANGI BÁL 

Belépő: 2000 Ft/ fő, vacsora 1200Ft/ fő 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon nov. 18-ig! 

 

Február 26-án, vasárnap 18 órakor  
 

TASNÁDI ISTVÁN: DON QUIJOTE 

REPRÍZ AVAGY VILÁGJOBBÍTÓK 
Belépő: 900 Ft/ fő 

mailto:nagyaniko1234@gmail.com
mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu

