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Okmányiroda és ügyfélszolgálat a 
Kucorgónál

2008. június 17-től fogad ügyfeleket a Kucorgónál 
lévő pavilonsoron megnyitott, kihelyezett ügyfél-
szolgálat és okmányiroda. Az új pavilon okmányirodai 
részében mód van személyi igazolvány, hazai és 
nemzetközi vezetői engedély, útlevél, illetve mozgás-
sérültek számára a parkolási igazolvány igénylésére és 
cseréjére. Ezen okmányok pótlására azonban csak a 
Pesti út 163 szám alatti okmányirodán van lehetőség.

Az ügyfélszolgálati részben minden olyan tevé-
kenység elvégezhető, mint a központi irodán, tehát 
leadható minden hatósághoz címzett kérelem, s teljes 
körű felvilágosítás is kapható az önkormányzat 
tevékenységével kapcsolatos tudnivalókról.

A nyitva tartás hasonló a Pesti úti intézményéhez. Az 
ügyfélszolgálat és az okmányiroda hétfőn 8-18, keddtől 
csütörtökig 8-16, pénteken 8-12 óra között áll 
rendelkezésre. Egy napon, csütörtökön az okmányiroda 
hamarabb, fél egykor zár be. Ebédidő 12.30 és 13 óra 
között van. Az intézményben lesz pénztár is, így a 
helyszínen lehet okmánybélyeget venni, illetve az 
ügyintézéshez szükséges befizetések helyben is 
elintézhetők, postai "zarándokúttal" tehát nem kell 
számolni. A kihelyezett ügyfélszolgálati irodát csak 
kerületi lakosok vehetik igénybe.

Rákosmente Önkormányzata; - Rákoskert Vasúti Folytatódik a „Rákoskert 75 éves” 
Közlekedésért Alapítvány; - Rákoskertért Alapítvány; - ünnepségsorozatunk
Ivanits és Bárkány Autó Kft; - Rákoskerti Művelődési 
Ház; - Kossuth Lajos Általános Iskola; - Százszorszép 2008. június 8-án vasárnap tíz órakor a vasútállomás 
Óvoda; - Dr. Seregi János; - Kerti Virág és Ajándékbolt; falán elhelyezett Hősök Emléktábláját koszorúztuk 
- Józsi ABC; -Zsidi és Társa Bt; - Ungor Kálmánné és meg, ünnepi beszédet Salamon György festőművész 
több magánszemély.mondott.

Ezután az emlékkő leleplezésére és a park 
„Rákoskert 75 éves” ünnepségsorozatunk következő felavatására került sor a Rákoskert sugárút és Irsa utca 
rendezvénye a „KERT” NEVŰ TELEPÜLÉSEK kereszteződésében. A jelenlévőket Szelepcsényi Sándor 
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPE lesz augusztus 16-a Polgári kör elnöke és Fohsz Tivadar Alpolgármester 
án, amit a Rákoskerti Művelődési Ház szervez, Úr köszöntötte. Az ünnepi műsorban felléptek a 
mindenkit nagy szeretettel várunk.Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai, a Százszorszép 

Béres Károlyné - Orosz Károly Óvoda kicsinyei, Zsuzsa Mihály rákoskerti előadó-
művész és a Rázene fúvószenekar.

A műsort követően a vasútállomás udvarán, három 
üstben főtt a gulyásleves, 350 résztvevőt vendégeltünk 
meg, mindenki kitűzőt kapott emlékül.

A platánsor fái alatt kézműves és kirakodóvásár volt, 
a szomjazók pedig, a volt Kollár kocsma előtti pultnál 
sörözhettek.

Ezek a közösségi alkalmak nagyszerű lehetőségek 
arra, hogy rég nem látott ismerősök újra egymásra 
találjanak, vagy új barátságok szövődjenek, a kezdetben 
néhány fős Polgári Kör hólabdaszerűen növekedjen.

A rendezvénysorozatra, az avatásra már egy éve 
készültünk, hosszas előkészületek, egyeztetések 
előzték meg. A munkákban a kör minden tagja kivette a 
részét.

A park terveit Szűcs László, az emlékkövet Bedey 
Gábor és Orosz Károly, a díszburkolatot Varga István 
készítette. A járdát és a padokat az Önkormányzat 
finanszírozta. Magát a terület rendezését növények 
telepítését polgári körös társaink: Hatolkay Gyula, 
Hatvani Zoltán, Kiss Ferenc, Légrádi József, 
Szelepcsényi Sándor valamint külső segítők, Huszti 
Sándor és Pugner András a Százszorszép Óvoda 
gondnokai végezték. Köszönjük Rengl Sándornak a 
növényeket, a szomszédoknak a közreműködést. A tér 
ápolása a Polgári Kör feladata, de szívesen fogadjuk a 
környéken lakók segítségét is.

A parkavató támogatóinak köszönjük a segítséget: 



2008. augusztus 16-án, szombaton 
30 3013   22  óráig:

„Kert” Nevű Települések Szent István Napi Ünnepe
a Rákoskert 75 éves évforduló jegyében

 Szervező: Rákoskerti Művelődési Ház

A rendezvényen részt vevő települések, településrészek:

     Budapest  Rákoskert
Debrecen  Csapókert
Debrecen  Homokkert
Erdőkertes
Érsekvadkert
Esztergom  Kertváros
Fácánkert
Soltvadkert
Szolnok  Kertváros 

PROGRAM
30 15Augusztus 16. szombat 13   14 : Köszöntő és a rendezvény megnyitása

Riz Levente polgármester  Bp. Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Az új kenyér ünnepélyes megszentelése
Dr. Mosolygó Marcell görög katolikus parochus
Szőke Lajos római katolikus plébános
Dr. Füzesi Zoltán református lelkész
Kósa László evangélikus lelkész
A megnyitóünnepség résztvevői: a delegációk tagjai
Helyszín: Rákoskerti Művelődési Ház

30
Augusztus 16-án 14  órától: „Kerti” Művészek Közös Képzőművészeti Kiállítása 

Kiállító művészek:

 Bedey Gábor szobrászművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Burai István festőművész (Debrecen)
 Daróczi Csaba fotóművész (Soltvadkert)
 Deákfalvi Zsuzsanna grafikusművész (Erdőkertes)
 Ferenczi Zsuzsa kárpitművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Gonda Zoltán festő- és grafikusművész (Debrecen)
 Gömör Katalin festőművész (Érsekvadkert)
 Horváth István szobrászművész (Erdőkertes)
 Ifj. Lévay Gábor fazekas (Debrecen)
 Kállai Henrik festőművész (Erdőkertes)
 Károlyi Ernő festőművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Lipták György grafikusművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Madár Eszter grafikus, festő, tipográfus (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Nagy Anita foltvarró (Soltvadkert)
 Nagy Miklós festőművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Németh Ilona díszműüveg iparművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Orosz Károly keramikus iparművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Salamon György festőművész (Bp. XVII. ker. Rákoskert)
 Szabadi Mónika keramikus (Soltvadkert)
 Tóth Csilla fotóművész (Esztergom)
 Vígh István fotóművész (Esztergom)

Helyszín: Rákoskerti Művelődési Ház, A kiállítás megtekinthető: 2008. augusztus 31-ig.



30
14 : „Kert” Nevű Települések zenés, népviseletben történő, látványos felvonulása  a "Kertek" alatt
Közreműködik: Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar
Útvonal: A Rákoskerti Művelődési Ház melletti parkolótól a rákoskerti Vida-dombig

00 30
15 -22 -ig: „KERTEK” KULTURÁLIS  KAVALKÁDJA
Helyszín: Vida-domb

Műsor:
00 15

15 -15 : Palotás Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar
15 30

15 -15 : Galgamenti népdalok - Kertesi Kamarakórus (Erdőkertes)
30 1515 -16 : Kökény Matyi - vásári játék - Ort-Iki Báb  és Utcaszínház (Debrecen)
15 45

16 -16 : Sárközi, mezőföldi, bukovinai táncok - Forgatós Néptánc Együttes (Fácánkert)
45 5516 -16 : Pistyur Zsófia mesemondó (Érsekvadkert)
55 15

16 -17 : KARATEBEMUTATÓ - Kempo Karate Klub (Esztergom)
20 40

17 -17 : Modern tánc - ATI Team (Soltvadkert)
45 1017 -18 : BREAK - Style Beyond Breakcsoport (Debrecen)
10 20

18 -18 : Magyar népdalcsokor - Rákoskerti Dalos Klub 
20 5018 -18 : Csárdáskirálynő - Operettrészletek

 Közreműködik: Szóka Júlia, Zsuzsa Mihály és Hegedűs Valér (Rákoskert)
50 00  18 -19 :A 75 éves Rákoskert köszöntése - Zsuzsa Mihály, a Rákoskerti Dalos Klub és a közönség
00 40

19 -19 : „Tiszán innen, Dunán túl” - Debreceni Népi Együttes 
40 0019 -20 : Magyar táncház - Debreceni Népi Együttes 
00 10

20 -20 : Meglepetés-kórus (Rákoskert)
10 2020 -20 : A „Kertek erős embere” verseny eredményhirdetése, majd tombolasorsolás
30 4520 -21 : 4 For Dance - táncegyüttes - Kísér: Folk Error zenekar (Debrecen)
45 00

21 -22 : Rákoskert csillagai vendégeink szemével
0022 : Sztárvendégünk: Illényi Katica hegedűművész

20 30
22 -22 : Tűzijáték rendhagyó módon

Kiegészítő Programok a Vida-dombon:

15 és 19 óra között: A „Kertek erős embere” verseny lebonyolítása a Magyar Szkander Szövetség 
szervezésében

15-20 óra: Kézműves foglalkozások gyerekeknek és szüleiknek a Selyemfonal Képzőművész Kör
 (Esztergom) irányításával 

15-21 óráig: Furfangos népi játékok (hordólovaglás, karikahajigálás, gólyalábazás, labdaterelgetés)
15-22 óráig: Népművészeti és iparművészeti kirakodóvásár (gobelinek, keresztszemes hímzések, Tiffany 

üvegek, népies, romantikus stílusú ruhák, nemezelt tárgyak, ékszerek, mézeskalács ...

15-22 óráig: ..Távcsöves csillagászati bemutató Magyar Csillagászati Egyesület ( Esztergom)

16-17 óráig: ..Díjtalan Borkóstoló a Krämer Fülöp Borlovagrend szervezésében (Soltvadkert)

Eső esetén a kézműves foglalkozások és a kirakodóvásár helyszíne a
Rákoskerti Művelődési Ház!

Köszönetet mondunk a rendezvény valamennyi támogatójának!



Kerti Levél 
Megjelenik 3 000 példányban

Szerkeszti: Orosz Károly
Engedély szám: B/PHF/650/91

1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
rkert@freemail.hu

Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: SZ&SZ KFT

A kiadást Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar 
és Hatvani Zoltán önkormányzati 

képviselők támogatták.

Kézzel hímzett terítők eladók.
Szeptembertől takarítást vállalok.

06 20 939 18 72

Hatvani: - Igen, korábban különböző sarkokon hagyta a A Rákoskerti Parkőri Szolgálat 
parkőr az emblémás zsákokat, de ezeken a helyeken tevékenységéről kérdeztük Hatvani 
napról napra több illegális (embléma nélküli) zsák jelent Zoltánt, a körzet képviselőjét:
meg. Ebből okulva, az utóbbi időben Marci bácsi már a 
házamhoz hozza a szemetet, amit én péntek reggel 

K.L: - Hányan dolgoznak napjainkban a kirakok a kukásoknak. Többen, kérdezték már, hogy 
Rákoskerti Parkőri Szolgálatnál? honnét lesz nekem minden héten 15-20 zsák szemetem? 
Hatvani: - Ez a kis csapat ma már négy főt jelent. Hát így!
Régi, oszlopos tagja a csapatnak Marci bácsi, aki 
motorral közlekedik és például az utcáinkon és a K.L: - Tisztábbak lettek-e Rákoskert utcái 2006 vége óta?
Vida-dombon elhelyezett szemeteseket üríti, és az Hatvani: - Igen, szemét hetente ugyanannyi keletkezik 
apróbb bejelentéseket orvosolja. Imre bácsi tavaly most is, mint korábban, de most nem a földről, hanem a 
november óta csatlakozott a csapathoz, neki a szemetesekből kell összegyűjteni. Itt kell azonban 
játszótér locsolása és rendbentartása a feladata. A megjegyeznem, hogy a buszmegállókban elhelyezett 
nyári időszakban az ő feladata, hogy a Vida-domb szemeteseket és a buszmegállók környékét a BKV 
mindig zöld legyen. Tünde és Tibor nyírják, alvállalkozója tartja tisztán
kaszálják a helyi kiteresedéseket és a játszóteret. 

K.L: - Kényes kérdés, de meg kell kérdeznem, miből 
K.L: - Hogyan telnek napjai a helyi parkőri szolgálat finanszírozza ennek a szolgálatnak a működését?
tagjainak? Hatvani: - Tevékenységem során sok mindenben 
Hatvani: - Marci bácsi minden reggel körbejárja a szeretném elődeim jó példáját követni. Ebben az esetben 
körzetet és kiüríti az eddig elhelyezett 17 db Bukta Mihályt, aki képviselői tiszteletdíját minden évben 
szemetest és összeszedi a szelektív hulladékgyűjtő felajánlotta valamilyen helyi finanszírozásra, például így 
sziget mellé (illegálisan) kirakott szemetet. Heti fejlesztette az iskola könyvtárát is. De pénzügyi kérdé-
rendszerességgel összegereblyézi a kiteresedéseket, sekben mindig számíthatok két képviselő társamra: Fohsz 
főleg kaszálás után és meglocsolja a korábban Tivadarra és Dr. Fenke Ferencre is.
elültetett cserjéket. Imre bácsi reggel 7 óra körül 
kinyitja a játszótér kapuit, és ha az időjárás engedi, 
akkor sepreget és kapál. Az esti zárás - sötétedés 
után, indulhat a locsolás. Tiborék hetente 
lekaszálják, illetve lenyírják a megadott területen a 
füvet.

K.L: - Miért van szükség erre a „saját” Parkőri 
Szolgálatra?
Hatvani: - Megválasztásom előtt is sokszor 
tapasztaltam, hogy egyszerű, de a lakosságot annál 
inkább zavaró feladatok gyors megoldására az 
önkormányzat sosem lesz alkalmas. Ilyen 
problémák például a következők, amikkel már 
képviselőként is szembesültem: kerítésen átnyúló 
faágak, amik veszélyeztetik a járdán közlekedőket, 
játszótér kapuinak nyitása-zárása, lombgyűjtő 
zsákok őszi házhozszállítása, de még sorolhatnám 
ezeket az apró feladatokat, amiket ez a helyi csapat 
sokkal gyorsabban és hatékonyabban tud 
megoldani. Az első komolyabb feladat a kihelyezett 
szemetesek ürítése volt. Ezeket ugyanis csak akkor 
szerelte fel az FKF. ZRt., ha én garantálom az 
edények ürítését és a keletkezett hulladék 
elszállítását.

K.L: - Hova kerül a keletkezett hulladék?
Hatvani: - A képviselői keretemből tavaly és már 
idén is vettem emblémás zsákokat, amiket a házam 
elől szállítanak el a kukások.

K.L: - Ez azt jelenti, hogy a parkőrök az Ön házához 
viszik a szemetet?

Működik a webkamera a Rákoskert sugárút - 
Erzsébet körút sarkán, a szelektív hulladékgyűjtőnél, 
- bárki megnézheti. 

Internet Explorerről (a Firefox nem jó) léphetünk 
be a következő címen: http://
rakoskertcam01.dyndns.org , felhasználónév: 
kamera, jelszó: kamera. Ezzel a beruházással 
lefülelhetők azok, akik az edények mellett helyeznek 
el szemetet. Jó tudni, hogy a teli edény sem indok 
arra, hogy a hulladékot a földön helyezzék el, a 
szabálysértési tétel ebben az esetben is 30.000 Ft.

Az önkormányzat környezetvédelmi csoportja is 
rendszeresen figyeli a kamera által továbbított képet, 
már több feljelentést tettek illegális szemét-
lerakásért.


