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Rákoskert egyik első kimagasló közösségi eseménye 

volt, mikor húsz éve a Rákoskerti Szépítő Egylet felállí-

totta a Vida-dombon a keresztet, és egy misztériumjáték 

keretében avattuk fel. Erre emlékezve május 12-én 15 

órakor a Művelődési Házban felelevenítjük az eseményt. 

Megnézzük az akkor készült filmet, majd kivonulunk a 

kereszthez, ahol tanúi lehetünk az újraszentelésnek. Az 

eseményről TV felvétel is készül majd! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, de azokat kü-

lönösképpen, akik szerepelnek a következő listában.  

(Aki tud, hozhat kis enni-innivalót.) 
 

Kerti Levél II. évfolyam 2. szám - 1992. június 

 

KERESZTKÖSZÖN(T)Ő 

1992 húsvét vasárnapja óta kereszt vigyázza a Vida-

dombot. Maga a kereszt öt mázsa súlyú és hat méter ma-

gas, az alapozáshoz tíz köbméter betont használtunk fel. 

Ez a kereszt messzire látszik valóságosan és szimbolikus 

értelemben is. Rengeteg energiát, időt, tehetséget, fizikai 

és szellemi munkát igényelt a felállítása. Mindazoknak, 

akik tettek valamit ezért a keresztért és a Misztériumjáté-

kért köszönetünket fejezzük ki. 

A keresztállítás ötlete tőlünk származik, a műszaki 

tervet a Pilon Mérnöki Iroda BT. készítette el, a fake-

resztet Figura János ajándékozta. Az alapozási és kőfa-

ragó munkákban, a takarításban, a faültetésben, a 

tűzrakóhely készítésében és a focipálya rendezésében 

segítettek: Anger Ottó, Árvái Ferenc, Árvái Ferencné, 

Babanics Zoltán, Balogh György, Balogh Jenő, Beke 

Pál, Béres Károly, Dávid Csaba, Dobos Ferenc, Domi-

nik Zsolt, Fábri Ottó, Fazekas Péter, Földi János, Galli 

Henrik, Gácsi Miklós, Gubek Péter, Horváth István, 

Hulin László, Kalló Gáspár, Kármán László, Kelemen 

István, Kiss András, Kokas Lajos, Kovács Adrián, Kónya 

Sándor, Krigshauser Rezső, Lépés Imre, Légrádi József, 

Lipták György, Nagy András, Nagy Miklós, Németh Er-

zsébet, Pataki Zsolt, Pecker István, Péter Dávid, Pozso-

nyi Károly, Prelecz András, Sáfár István, Simolák Lász-

ló, Száraz János, Szécsi Gyula, Szilágyi István, Szlifka 

János, Tavaszy Ferenc, Tóth András, Tóth István, Veres 

Zsombor, Vobeczky Zsolt, Vörös László. Külön köszönet 

a Vida-domb szomszédságában lakók segítőkészségéért 

és türelméért. 

A keresztet Enzsöl Ellák atya szentelte fel, aki Péter 

apostol szerepét is vállalta a Misztériumjátékban. Jézus 

útját egy 110 m hosszú fehér lepel jelezte, ezen végig 

haladva megkeresztelésétől a haláláig kísérhetjük nyo-

mon őt. A látványterv Orosz Károlytól származik; a for-

gatókönyvet Oláh Erika és Tilkovszky Éva írta; a plaká-

tot Salamon György rajzolta; a zenék kiválasztásában 

Oláh Erika, Orosz Károly, Péter Cecília és Hunka Ró-

bert vett részt; a hangosítási munkálatokat Kriskó Zoltán 

és Móricz Zoltán végezte; a szereplőket pedig Sz. Cseté-

nyi Anikó tanította be. A rendezvény lebonyolításában 

segítségünkre jöttek még: Szabó Zsófia, Gácsi Miklós, 

Borbély Tibor, Joós Judit, Tilkovszky Éva, Nagy Erzsé-

bet, Lepés Imre, Árvai Hajnalka, Igaz Tibor, Horváth 

Előd, Kalló Gáspárné és a Hunyadi János Cserkészcsa-

pat. 

A Misztériumjáték szereplői: Jézus -Gáspár András, 

Mária - Péter Cecília, Keresztelő Szt. János - Bodnár 

Gábor, Pilátus - Balázs Béla, Júdás - Igaz Tibor, 

Apostolok: Bukta Mihály, Enzsöl Ellák, Hunka Ró-

bert, Joós Zoltán, Krebs Ferenc, Orosz Károly, 

Pocsubay Ernő, Salamon György, Tavaszy Ferenc, 

Ulbrich András, Zsigó Barnabás, katonák - Dominik 

Zsolt, Káldi Péter, Koncsek Zoltán, Rieth István, Tóth 

Péter, további szereplők: Berente Józsefné, Kovács Adri-

án, Kozák Imre, Kramli Istvánné, Oláh Erika, Péter Dá-

vid, Pintér Sándorné, Radics Istvánné, Tas Márta, Tóth 

Ágnes, Tóth Józsefné, Varga Anna. 

A SzívTV munkatársai: operatőr - Fejes György és 

Mohi Sándor, hangmérnök - Hajdú János és Várhegyi 

Rudolf, vágó -Takács Nándor, szerkesztő-rendező -

Herczka Ferenc. 

Elnézést kérünk azoktól, akik bár részt vettek a mun-

kákban, de nevüket nem tudtuk, vagy véletlenül kifelejtet-

tük, nekik is köszönetünket fejezzük ki. 
 

A Rákoskerti Szépítő Egylet nevében: Bukta Mihály, 

Joós Judit, Koncsek Zoltán, Oláh Erika, Orosz Károly, 

Péter Cecília, Salamon György, Tilkovszky Éva, Zsigó 

Barnabás. 

 

A film megtekinthető: www.kertilevel.hu / Galéria 

 

Húsz éves a fakereszt a Vida-dombon 
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Legyen minden házon nemzeti lobogó  

ünnep- és gyásznapjainkon! 

 Óriási érdeklődés övezte a Rákoskerti Polgári Kör új 

ötletét. Az elmúlt lapszámban a civil szervezet meghir-

dette az ún. „Legyen nemzeti zászló minden helyi há-

zon” akcióját. Ennek kapcsán akik jelentkeztek 

Szelepcsényi Sándor elnöknél (az első 30 jelentkező kap 

most zászlót), ők 500 forint ellenében kapnak egy címe-

res nemzeti trikolort (70x100cm, másfél méteres zászló-

rúddal). Ők vállalták, hogy ezentúl minden nemzeti ün-

nepünkön feldíszítik házukat a lobogóval. Az átadásra 

Rákoskert Napján kerül sor, ami idén június 3-án 

(vasárnap) lesz. A pontos időpontról a szervezet vezető-

je minden érintettet tájékoztatni fog. 

Közel 100.000 forintos károkozás  

 Ismeretlen tettesek ismételten megkárosították 

Rákoskert közösségét! Az elkövetők kommunális és 

zöldhulladékkal teli zsákokkal árasztották el a Wass 

Albert tér Pesti út sarkán lévő részét. A 20 köbméter 

hulladék elszállítása közel 100.000 forintba került a 

képviselői keretemből. Ezen a pénzen 500 db lombzsá-

kot lehetett volna vásárolni, melyet az FKF Zrt. díjmen-

tesen elszállít. 2011-ben a hagyományos és ingyenes 

lombzsák osztáson közel 700.000 Ft értékben biztosítot-

tam zsákot a köz pénzéből. 2011 novembere óta lehető-

ség van további zsákok vásárlására is a Rákoskerti Mű-

velődési Házban és a Százszorszép Óvodában. Ez utób-

biban a megvásárolt zsákok ellenértéke óvodai eszköz-

fejlesztésre fordítódik, tehát aki ott veszi meg a zsákot 

az az óvodát támogatja. 

 Rákoskert, mint ahogy nevében is szerepel, egy gyö-

nyörű kert tele fákkal, bokrokkal, virágokkal! Tudom, 

tudjuk, hogy az ingyenesen biztosított lombzsákok a 

legtöbb helyen nem elegendőek a kertben és a házak 

előtti közterületen keletkező zöldhulladék kezelésére. 

Ez inkább csak egy jelképes segítség a zöldhulladék 

azon részének megfelelő eltávolítására, mely komposz-

tálásra nem alkalmas. A kertes házban élők sokat áldoz-

nak kertjeik gondozására. Ilyenkor tavasszal virágokat, 

palántákat, facsemetéket, fűmagot, különféle tápokat 

vásárolnak. Sok esetben ez nagy kiadással jár, de a gon-

dos munkával ültetett és nevelgetett növények, zöldfelü-

letek szépségükkel, jó levegő biztosításával szolgálják 

meg a befektetett pénzt és munkát. Akkor is gondoljuk a 

természet szépségeire, amikor ősszel, tél elején a zöld 

lehullik, kifakul és hulladékként borítja udvarunkat és a 

ház előtti közterületet. Kalkuláljuk be a költségekbe az 

egyéb módon nem hasznosítható zöldhulladék megfele-

lő elszállítását! A kertvárosi élet szükséges velejárója a 

növények gondozása és a keletkezett zöldhulladék keze-

lése. 
 

 Az illegális szemetelők megkárosítják közössé-

günket! A hulladék elszállítására fordított pénzt 

más, a köz javát szolgáló fejlesztésre lehetne inkább 

felhasználni! 
 

Fohsz Tivadar 

Helyi büszkeségeink névvel új  

cikksorozatot indít a Kerti Levél.  
 

Jelentkezni e-mailban: az info@kertilevel.hu címen le-

het. Kérjük azokat a szülőket, nagyszülőket, akiknek 

gyermekük, unokájuk bármilyen területen jó eredményt 

ért el, küldjenek egy kis bemutatkozót, fotót, és mi a Ker-

ti Levélben beszámolunk a család büszkeségéről. Ha a 

fiatal kimagasló eredményeket ér el a tanulásban (pl.: 

matekverseny, szavalóverseny), sportban (labdarúgás, 

fitnesz, sakk, torna, úszás, tánc, stb.), vagy a hobbijában 

(csillagászat, informatika, helytörténeti vetélkedő, stb.) 

akkor arra nem csak a család, de Rákoskert közössége is 

büszke lehet. Szép emlék lesz ez 20-30 év múlva, amikor 

a saját gyerekeinek mutatja a megsárgult újságot, vagy 

az internetes oldalunkat (www.kertilevel.hu) 

 

Nyílt nap a Százszorszép Óvodában 
 

 Hosszú évek óta jó kapcsolatot tartanak fenn a 

Rákoskerti Baba-mama Klubbal a Százszorszép Óvoda 

dolgozói. Minden évben óriási az érdeklődés a nyílt na-

pon a babák és mamák részéről. Április 19-én a külső 

érdeklődőkkel együtt nyolcvanan járták körbe az épüle-

tet az óvodavezető kíséretével.  

 A körbevezetés során az intézményről és a beiratko-

zásról sok hasznos információt kaptak a szülők. A kicsik 

minden teremben megnézhették, kipróbálhatták az érde-

kesebbnél érdekesebb játékokat. Végül egy kis rágcsál-

nivaló és innivaló kíséretében az udvaron játszottak vég-

kimerülésig.  

 

Piroska Ovisok a Parlamentben  
 

 Március 21-én a Piroska Óvoda nagycsoportos gyere-

kei ellátogattak a Parlamentbe. Már az is igazi élmény 

volt, hogy busszal és metróval közlekedhettek a gyere-

kek. Az Országház megtekintése előtt elsétáltak a cso-

portok a Duna partra, megnézték a hidakat, hajókat. A 

gyönyörű tavaszi napsütésben igazán szép látvány tárult 

eléjük. A parlamenti beléptető kapu igen nagy izgalmat 

keltett, hiszen olyan volt, mint a filmeken, igazi 

„csipogós kapu”. A belső tér látványa, a sok színes ab-

laküveg, az aranyozott díszítések és szobrok megtették a 

maguk hatását. Az idegenvezető néni nagyon kedves és 

figyelmes volt a csoporttal. A kisgyerekek életkorának 

megfelelő érdekességeket mesélt. Ezt követően megcso-

dálhatták a koronázási jelvényeket. Igazi kuriózumként a 

koronaőrök őrségváltását is végignézhették a gyerekek 

és az őket kísérő szülők, pedagógusok. Mindenki ámu-

lattal figyelte a katonás, fegyelmezett menetelést. A láto-

gatás végén a gyerekek megleshették az egyik üléster-

met, majd a folyosón volt idő a puha kanapékon kipró-

bálni a kényelmes ülést is. 

 A majdnem egy órás látogatás hamar a végéhez érke-

zett. A gyerekek élményekkel telve tértek vissza az ovi-

ba. A jóízű ebéd után hamar elaludtak.  
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Diáksport sikerek  
 

 Az idei nyár a sportban Londonról, az Olimpiáról 

szól. Kerületünk diáksportolói már tavasszal megkezd-

ték a hangolást a nyárra, nem is akárhogyan!  

 A Diákolimpia úszás országos döntőjében a Kossuth 

Lajos Általános Iskola tanulója, Felkai Boglárka a 100 

m-es pillangóúszásban bajnoki címet szerzett Hódmező-

vásárhelyen. 

 A torna országos döntőjét Makón rendezték. Itt kerü-

letünket három iskola is képviselte, mondhatni hagyo-

mányosan. A Diadal úti, a Kőrösi Csoma Sándor és a 

Kossuth Lajos Általános Iskola csapatai küzdöttek a 

minél jobb helyezésekért. 

 A Diadalos felső tagozatos lányok és a Kőrösi alsó 

tagozatos lányai a tizenkettedik helyet szerezték meg. A 

Kossuthos alsós lányok hetedik helyen végeztek, az al-

sós fiúk kilencedikek lettek, a felső tagozatos lányok 

hatalmas csatában mindenkit maguk mögé utasítottak és 

olimpiai bajnokok lettek! Az egyéni versenyt is a csapat 

tagja, Szabó Dorina nyerte. A kossuthos lányok így 

folytatták hagyományosan kiváló szereplésüket, az el-

múlt évek két alsó tagozatos diadala után végre a nagy-

lányok is célba értek! 

 A gyönyörű eredmények sikerkovácsa Villám Ká-

rolyné, Panni néni az iskola testnevelője. Gratulálunk, 

és további sikereket kívánunk a tornászoknak és a többi 

sportág képviselőinek a még hátralévő versenyekhez!  

 

Megvan a gyújtogató 
 

 A kerületi rendőrkapitányságon önként jelentkezett 

az a 16 éves fiú, aki bevallotta, hogy 2012. márciusában 

ő és két barátja gyújtotta fel a Vida dombi játszótéren 

lévő Toi Toi mobil WC-t. A beismerő vallomáshoz – az 

ifjú lelkiismeret-furdalásán túl – Hatvani Zoltán önkor-

mányzati képviselő hathatós közbenjárása és az általa 

kitűzött nyomravezetői díj is szükségeltetett. 

 
. 

Merzse-mocsár tanösvény 
 

A Rákoshegyi Polgári Kör és a Rákoshegyi Közösségi 

Ház szervezésében április 28-án adják át a Merzse-

tanösvényt. 18 állomásból, valamint egy madárlesből 

fog állni. Ide a gyermekek által is könnyen érthető tájé-

koztató táblákat helyeznek ki. A rákoskerti vasútállo-

mástól is megközelíthető, a tájékoztató táblákat követ-

ve, elsősorban gyalog és kerékpárral. Parkolási lehető-

ség is adott a jelzett helyeken. 

 

Szemétszedés a Föld Napja alkalmából  
 

 Április 14-én, a tavalyihoz hasonlóan reggel kilenckor 

kezdődött a szemétszedő akció Rákoskerten a Zsigmond 

utcánál. Ismét nyolc - tíz köbméter szemetet raktunk a két 

konténerbe.  

 

Fejlesztések, újdonságok 
 

Tovább épül a Kossuth iskola előtt a térkő parkoló. 

Idén az Andráshida utca – Erzsébet körút sarkon épül 

ki két plusz parkolóhely, ezzel is megakadályozva a 

járdán történő szabálytalan várakozást. A kivitelezést 

most is helyi cégek nyerték el, így biztosítható legin-

kább a kedvező ár és az első osztályú minőség.  
 

Befejeződött a közvilágítás fejlesztése, pótlása a 

9.egyéni választókörzetben. Az elmúlt hat évben ösz-

szesen 27 új lámpatestet szereltek fel, közel kétmillió 

forintért. A helyszíneket a lakók bejelentései alapján 

mérték fel. Idén még három helyen lesz több fény az 

utcákban, ezek a következők: Lilaorgona utca 10, Zrí-

nyi utca 230 és a Gyöngyfüzér utca – Rákoskert sugár-

út sarok. 
 

Végre kiépül a Wass Albert téren az esővíz elveze-

tés, valamint ajánlatot kértek a helyi képviselők a te-

recske köz-, vagy díszkivilágítására is. A terecskén 

lévő virágszigetre is hamarosan megérkeznek az egy-

nyári virágok. 
 

Előtetőt és „babakocsis” feljárót kap a művelődési 

ház a képviselőktől. Évek óta probléma a kismamák-

nak és időseknek, hogy hogyan „másszák” meg a főbe-

járat előtti lépcsősort babakocsikkal, vagy bottal. Most 

végre megoldódik ez a gond is, hiszen a Rákoskerti 

Művelődési Ház megrendelte a munkát egy helyi vál-

lalkozótól. Az ígéretek szerint a nyár elején már birtok-

ba vehetjük a feljárót. 
 

Megszépült ismét egy kiteresedésünk. A Toldi utca – 

Erzsébet körút sarkán található terecskét a Polgári kör 

30.000 forinttal támogatta új facsemeték beszerzésével, 

míg a lakók rengeteg munkával elültették az új fákat. A 

család fogja gondozni. Itt fontos megemlíteni, hogy a 

civil szervezet minden ősszel gyümölcsfákat ültet 

azokba az utcákba, ahol ez hagyomány, így az ott élők-

nek csak a fák ápolását kell vállalni. Ha valaki szeretne 

ősszel új fát, akkor írjon a Kerti Levélnek. 
 

 

Kútfúrás  kedvező áron, garanciával: 20-34-61-042   
 

 

http://kertilevel.hu/20110327110/2011/a-foeld-oraja.html
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A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán   

önkormányzati képviselők támogatták 

KIEMELT PROGRAMOK 
 
 

 

Május 5. szombat 15 óra 

Zsuzsa Mihály előadóművész és vendégei 

anyák napi nóta- és operettműsora 
 

Közreműködnek: Zsuzsa Mihály Aranykoszorús nótaénekes,  

a Rákoskerti Dalos Klub vezetője 

-Rákoskerti Dalos Klub 

Gáti Pál a Nóta TV Nótasztár című műsorának  

második helyezette,  

zongorán kísér: Farkasné Jutka 

Belépő: 600 Ft/ fő, mely megvásárolható  

április 12-től a helyszínen! 
 

Május 19. szombat 10 óra 

Baba-mama klub találkozó 
15 éve nyújt alkalmat a Rákoskerti Baba-mama klub, 

édesanyának és nem ritkán édesapának, kikapcsolódásra, 

ismeretszerzésre, helybéliekkel való ismerkedésre, 

barátkozásra, a gyermekeknek pedig a közösséghez  

szokásra. Az évforduló alkalmából megrendezésre kerül  

egy rendhagyó, ünnepélyes összejövetel, ahová szeretettel 

elvárunk minden édesanyát a gyermekével, akik ez alatt az  

idő alatt szívesen jártak a baba-mama klubba. Jó lesz  

újra találkozni, a régi ismeretségeket megújítani, az  

azóta felnövekvő gyermekekre tekinteni. 

Köszöntőt mond: Hatvani Zoltán  

rákoskerti önkormányzati képviselő 

Klubvezető védőnők: Borbély Krisztina,  

Kovácsné Helmeczi Katalin és Vidáné Válóczi Éva 
 

Ascher Oszkár Színház 
 

Május 6., vasárnap 19 óra,  

május 19., szombat 19 óra 
 

Nagy Ignác: Tisztújítás – Nyilvános bemutató 

Május 20. vasárnap 16 óra 
 

Szomszédolás: 

Maglód bemutatkozik  

a Rákoskerti Polgári Kör vendégségében 
 

Vendégünk: Mag-ház, maglódi művelődés háza 
 

Június 3. vasárnap 10-19 óráig 

Rákoskert Napja 
a Rákoskerti Művelődési Ház  

és a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében 

Helyszín: Platánsor (a Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút 

kereszteződésétől kezdődően) és a közelben lévő Jubileumi Park 

Eső vagy rossz idő esetén a helyszín a Rákoskerti Művelődési Ház. 
 

Meglepetésvendégek, táncbemutatók, kirakodóvásár, mesterség

-bemutatók, koszorúzás, kézműveskedés és újdonságokkal is 

várunk sok szeretettel minden kedves érdeklődőt  

2012-ben ismételten a Rákoskerti Platánsoron 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 

Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati 

képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő,  

Rákoskerti Művelődési Ház, Rákoskerti Polgári Kör 
 
 
 

NAPKÖZIS TÁNCTÁBOR 6-12 éves korú gyermekeknek 
 

Június 18-22. minden nap 8:30– 16:00 óráig,  
itt Rákoskerten szeretettel várunk a Cassandra Táncstúdió 

nyári tánc táborába! Zene, tánc, mozgás és kikapcsolódás vár. 
 

Részvételi díj: 13000 Ft + 5300 Ft 

Az ár tartalmazza: meleg ebéd, uzsonna, napközben szörp, 

gyümölcs, zárónapi fagylaltozás. Napi 4x45, perc táncórát és a 

programokhoz szükséges anyagokat. 
 

Előzetes jelentkezést kérünk május 10-ig! 
 

 

A Rákoskerti Művelődési Ház májusi-júniusi programjai: 

15 éves a Baba-mama klub Rákoskerten  

Ünnepélyes összejövetel: 2012. május 19-én, dél-

előtt 10 órakor a Rákoskeri Művelődési Házban 
 

 Tudták Önök, hogy Rákoskerten, a Művelődési Ház-

ban, immár 15 éve működik a Baba-mama klub? Nem is 

gondolják hány édesanyának és nem ritkán édesapának 

nyújtott ez a klub kikapcsolódásra, ismeretszerzésre, 

helybéliekkel való ismerkedésre, barátkozásra, a gyerme-

keknek pedig a közösséghez szokásra alkalmat! 

 A 15 éves évforduló alkalmából megrendezésre kerül 

egy rendhagyó, ünnepélyes összejövetel, ahová szeretet-

tel elvárunk minden édesanyát a gyermekével, akik ez 

alatt az idő alatt szívesen jártak a baba-mama klubba. 

Nem titkolt célja a klubnak, hogy a Rákoskerten élő em-

bereket közelebb hozza egymáshoz. Jó lesz újra találkoz-

ni, a régi ismeretségeket megújítani, az azóta felnövekvő 

gyermekekre tekinteni. Szeretettel várunk minden régi és 

új klubtagot! 

Vidáné Válóczi Éva  

Rákoskerti Idősek Klubja 
 

Klub: 20 Ft/nap: egészségnap, gyógytorna, ezoterikus elő-

adás, moziklub, irodalmi délután, kézműves kör, "Nagyi 

mesél" program, előadások, zenés-, táncos összejövetelek. 

Szolgáltatások: fodrász, kozmetika, pedikűr, gyógy-

masszázs. 

Tavaszi programjaink: Kirándulás Kalocsára, gyógyfürdő, 

mozi-, színházlátogatás. 

Ebéd: (A és B menü): 0 Ft-tól 405 Ft-ig. 

Minden környéken élő nyugdíjast szeretettel várunk hétköz-

nap 8-tól 16 óráig!1171. Budapest, Rákoskert sugárút-66. 

telefon: 257-20-13  

Töltse nyaralását a Zalakarosi Gyógy- és  

Élményfürdőben! Apartman kiadó: 30-238-98-82  


