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Október elején átadják Rákoskert  

megújult főterét 
 

A Zrínyi utca- Toldi Miklós utca- és Rákoskert su-

gárút által határolt területen, a régi piactéren, augusztus 

végén megkezdődött a tér-rehabilitáció. Itt épül meg a 

kerület egyik alközpontja, amit a fővároshoz benyújtott 

pályázatban Egészségkertnek neveztek. Három ütemben 

készül a közösségi tér, ahol az új orvosi rendelő, a Kato-

likus Kápolna és Közösségi Ház, valamint sok üzlet vár-

ja majd a helyieket. A most megkezdett fejlesztés össz-

értéke 85.466.000 forint, melyből 68.853.000 forintot a 

főváros ad, a többit kerületünk költségvetéséből szavaz-

ták meg a képviselők. 

A régi orvosi rendelő és patika épületének elbontásá-

val, valamint a hozzá kapcsoló parkolók megszüntetésé-

vel és áthelyezésével egy átlátható teresedés alakult ki a 

meglévő fák árnyékában. A parkolási helyzet rendezése 

és a tér forgalmának kiszolgálása érdekében egy tíz és 

egy öt férőhelyes parkoló épül a Zrínyi utca mentén, 

ahol a térzárást – a meglévő fák vonalát felhasználva – 

fasor biztosítja, 13 díszfa elültetésével. 

A központi tér szélén végighúzódó parkolót széles 

zöldsáv választja el a belső magtól, mely többszintű 

cserjéből lesz kialakítva. Egyébként ültetésre kerül 197 

sövény és szoliter cserje továbbá 2626 db alacsony és 

talajtakaró cserje. A terület súlypontjában nagy, zöld 

kavicsot formáló szigetek jelennek meg, amelyek a csat-

lakozó burkolat szintjéből kiemelten kerülnek kialakítás-

ra. Továbbá megépítésre kerül 1313 m2 különböző típu-

sú burkolat. A szigetszerű növénykazetták mentén hét 

egyedi ülőfal és négy kerékpártámasz kap helyet. A köz-

ponti tér zárásaként egy információs oszloppal és ülő-

paddal kombinált információs tér jelenik meg, amelyet 

gyógynövényekből álló növénykiültetés szegélyez. Az 

információs oszlopról különféle gyógynövények ismer-

hetők meg. Kihelyezésre kerül 5 db hulladékgyűjtő. A 

gáznyomás szabályozó előnevelt, örökzöld borostyán 

kerítéssel lesz lehatárolva. A kőkereszt mellett egy ülő-

pad lesz, ami a lakóközösséggel együttműködve, őket 

bevonva újulna meg, egy közösségi kertépítés keretében. 

Természetesen új közvilágítás is kiépítésre kerül a kis 

kerületközpontban. 

A munkálatok átadási határideje: 2016. október. 

 Meghívó 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Rákoskerti Templom Alapítvány  
szeretettel és nagy tisztelettel meghívja Önt,  

kedves családját és barátait 
2016. szeptember 27-én, kedden 17 órára 

MAKOVECZ IMRE, a „Mennybemenetel” 

ökumenikus templom tervezője halálának  

5. évfordulóján szervezett közös megemlékezésre. 

A megemlékezés meghívott vendége: 

Koltay Gábor filmrendező 

A megemlékezésen levetítjük Koltay Gábor 

„A fehér vértanú” című dokumentumfilmjét,  

mely a tragikus sorsú Mindszenty József  

bíboros életével ismerteti meg a nézőt. 

A belépés díjtalan! 

A helyszíni adományokból befolyt összeg  

a „Mennybemenetel” templom építését szolgálja. 
 

Helyszín: a Rákoskerti Művelődési Ház 

(1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.) 
 

Az esemény támogatója: Bp. Főváros XVII. kerület  

Rákosmente Önkormányzata 
 

Szervező: Rákoskerti Templom Alapítvány  

Telefon: 256-5047, adószám:18185133-2-42,  

bankszámla szám: 11717009-20043843 
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A Postamester utca felújítása 
 

Az augusztusi testületi ülés végén Horváth Tamás 

alpolgármester végre jó hírrel szolgált: jövőre lesz 200 

millió forint, amit útépítésre lehet felhasználni. Az érin-

tett lakók tudják, hogy a Postamester utca (a Sárándtól 

felfelé) és a Toldi utca (a Bodonyi és Sáránd között) 

már évek óta felújításért „kiált”. Ezek a körzet legrosz-

szabb minőségű utcái, amiket idén augusztusban ismét 

kátyúzott a Rákosmente Kft. Ez a foltozgatás sokat nem 

ér, de így sikerül mindig néhány hónapra járhatóvá tenni 

az utcákat. Mindkét utcára valószínűleg nem lesz pénz, 

így a hosszabbat választotta Hatvani Zoltán, vagyis 

most végre van remény arra, hogy 2017-ben végleges 

aszfaltburkolatot kapjon egy rossz minőségű utcánk. 

 

Morgan Stanley a Százszorszépben 
 

Kiss Mónika rákoskerti lakos telefonon azzal keresett 

meg engem, mint a Rákosmenti Százszorszép Óvoda 

vezetőjét, hogy régen az óvodánkba járt, s mivel nagyon 

szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, szeretné 

meghálálni a sok jót, amit kapott. Felajánlotta, hogy a 

Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. munkatár-

saként kollégáival a Social Committee keretén belül 

segítenek óvodánk udvarának szépítésében és mi ezt 

nagy örömmel elfogadtuk. 2016. július 15-én öten jöttek 

el hozzánk és átfestették a még felújításra szoruló udva-

ri játékainkat. Mónika nosztalgiázva járta körbe az épü-

letet és felidézte kedves emlékeit. 

Nagy öröm számunkra, hogy még felnőttként is visz-

szatért hozzánk! Ezúton is hálásan köszönjük neki és 

kollégáinak a segítséget! 

Béres Károlyné óvodavezető 

 

III. Rákoskerti lecsófesztivál 
 

Idén augusztus 6-án rendezte meg a Rákoskerti Le-

maradás Sport- és Turisztikai Egyesület a Horváth Előd 

által megálmodott Lecsófesztivált. Akik ott voltak, biz-

tosan tudják, hogy Horváth Előd (Öcsi bácsi) két évvel 

ezelőtt kereste meg a helyi képviselőket, hogy szeretne 

lecsófesztivált tartani Rákoskerten. Mindenki támogatta 

Öcsi bácsi ötletét azzal a feltétellel, hogy neki kell meg-

szerveznie mindent. Az ötletgazda meghívott 8-10 csa-

patot, kiragasztotta a plakátokat és támogatókról is gon-

doskodott. A 2014-es sikeres bemutatkozás után Öcsi 

sajnos kórházba került és októberben elhunyt, de előtte 

a kórházi ágyán megígértette Hatvani Zoltánnal és 

Fohsz Tivadarral, hogy folytatják és támogatják a kö-

vetkező években a fesztivált. Így került sor idén a har-

madik főzőversenyre, ahol már 21 csapat indult a fődí-

jért. Az Arany Fakanalat Ungor Kálmán csapata nyerte 

el egy különlegességgel, a palacsintába csomagolt kol-

bászos, tojásos lecsóval.  

A rendezvényt a képviselők mellett a következők tá-

mogatták: Harmatovszki László – tűzifa, Ungor Kálmán 

– zöldségek  (Rákoskerti  Főtér,  Zrínyi  utca,  üzletsor), 

RAUCH Hungária KFT és a Rákoskerti Vasútállomás 

Alapítványa, ahol az idei versenyt rendezték. A főző-

versenyről a Rákosmente Tv is készített beszámolót, 

amit a Tv honlapján bármikor meg lehet tekinteni. Így 

utólag elmondható, hogy jó ötlet volt megpályáztatni a 

szervezést, hiszen ez a civil szervezet egészen más kör-

ben tudta meghirdetni a versenyt, aminek köszönhetően 

a reggeli szakadó eső ellenére 21 csapat kezdte meg a 

főzést.  

A díjak átadásakor Hatvani Zoltán a zsűri egyik tagja 

köszöntőjében elmondta, hogy látva a rengeteg mosoly-

gós, boldog arcot (ez közel 200 főt jelent) reméli, hogy 

jövőre is vállalja a rendezést az egyesület, amire az el-

nök rövid gondolkozás után igent mondott. Így jövőre 

is lesz lecsófesztivál, amire a csapatok jelentkezését 

2017. májusától várják a szervezők, a Rákoskerti Lema-

radás Egyesület. Elnök: Földi János 06/20 320-4639. 

 

Szótár 
 

Individualizmus (latin): az egyén mindenek fölött, az 

egyén a társadalom érdekeivel szemben, afelett igyek-

szik érvényesíteni saját kisszerű érdekeit. 

Individualista társadalom: önellentmondás. A társa-

dalom közösségi fogalom, közös cél, közös úton. Az 

egyén céljai mindig alárendelt helyzetben kell, hogy 

legyenek a társadalom közös céljaival szemben. A kö-

zösségi célok azonban mindig az egyén túlélési, folya-

matossági, boldogulási céljaival megegyezőek. Az indi-

vidualista társadalom már szétesőben lévő, megszűnő 

együttélési formáció. Az individualista társadalom szét-

esett volta miatt védtelen, erőtlen. Ez a formáció külső 

erők ellenállás nélküli játékszerévé válik. 

Az emberi társadalom minden életképes formája kö-

zösségi alapú, az erőt a közösség önszerveződése, kol-

lektív erőfeszítése, öntudata, szolidaritása, kulturális, 

ideológiai, vallási alapjai határozzák meg. Az emberi 

jogok túlhangsúlyozásával, a modern társadalom hibát 

követ el, mivel kivonja az egyén felelősségét saját kö-

zösségével szemben. Az individualizmus felmenti az 

egyént az alapvető etikai, szaporodási, munkavégzési 

elvárások alól, végső soron létfenntartási kötelezettsé-

gei alól, és hedonista anarchoid idiótává degradálja. A 

közösség ezáltal védtelenné válik - szaporodása megáll, 

a társadalom kulturális, gazdasági mozgása lelassul, 

majd egyre gyorsuló ütemben lebomlik, elhal. 

A modern emberi társadalmaknak meg kell találni 

azokat a harmonikus arányokat, amelyek egyaránt szol-

gálják az egyén érdekeit és a társadalom magasabb ren-

dű törekvéseit. 

Salamon György 

 

Aradi Vértanúk emléknapja 
 

Ifj. Tissevits Dezsőnek köszönhetően 2014 óta 

Rákoskerten is megemlékezhetünk az Aradi vértanúk-

ról. Tehetjük ezt a Bodonyi utca – Andráshida utca sar-

kán, ahol az önkormányzati képviselők és a helyiek egy 

szépen  gondozott  területet  neveztek el Aradi vértanúk 
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terének. Ezen a téren október 5-én, szerdán 18 órától 

ismét a Kossuth Iskola diákjai adják a megemlékező 

műsort. A helyszín előkészítését és a teljes műsort ismét 

a Rákoskerti Művelődési Ház szervezi. Az ötletgazda, 

akinek a kopjafa is köszönhető, a szervezők, az önkor-

mányzat és a helyi képviselők szeretettel várnak min-

denkit. A műsor végén egy-egy szál virágot helyezünk 

el a mártírhalált halt miniszterelnök emléktáblájánál. 

 

Szépkorúak jubileumi köszöntése 
 

2008-tól a Kormány és az önkormányzatok köszöntik 

a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket 

betöltött, hazánkban bejelentett lakóhellyel rendelkező 

magyar állampolgárokat, akik szerény pénzbeli juttatást 

is kapnak ötévenként. A politikusok szerint ezek a kis 

ünnepségek jó alkalmak arra, hogy megismerhessék 

azokat is, akik nem feltétlenül aktivisták, nem panasz-

kodnak, akiknek köszönettel tartozunk a mindennapok 

szolgálataiért. Ezentúl megpróbáljuk rendszeresebben 

bemutatni őket. 

Ezúttal, augusztus 11-én Fohsz Tivadar köszöntötte a 

Rákoskerten lakó Juhász Józsefné Mária nénit. A hölgy 

1926. augusztus 11-én született, jelenleg a Berky Lili 

utcában lakik.  
 

Hogyan juthat hozzá az ingyenes  

lombzsákokhoz? 
 

Közismert, hogy több, mint öt éve tilos a zöldhulladék 

égetése és mára már az is tudott, hogy a kukások csak 

az új FKF emblémás zsákokat szállítják el a porták elől. 

A közterületen álló fák leveleinek összegyűjtése az ott 

élők kötelezettsége. Az önkormányzat ezeknek a faleve-

leknek az elszállításában próbál azzal segíteni, hogy 

minden ingatlantulajdonosnak ingyen biztosít 8-8 db 

zsákot. Ezeket a telirakott zsákokat az FKF gépjárművei 

ingyen elviszik a kapuk elől. Idén is a kertvárosban élő, 

oda bejelentett telektulajdonosok a képviselőiktől vehet-

nek át zsákot a következők szerint: a 8. egyéni választó-

körzetben élők Fohsz Tivadartól október 6-án csütörtö-

kön, 16 és 18 óra között a Százszorszép Óvodában. A 

korábbiakhoz hasonlóan, a mozgásukban korlátozottak 

számára  lehetőség  van  elektronikus  levélben  – 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu - címen kérni a zsák ki-

szállítását. 

A 9. sz. evk-ben élők pedig Hatvani Zoltántól vehe-

tik át a Rákoskerti Művelődési Házban: október 5-én, 

szerdán, 7.45 és 8.45 között, illetve október 6-án, csü-

törtökön 17.00 és 18.00 között. A képviselő kéri, hogy 

ide csak az jöjjön, akinél nem lehet a kertbe bedobni a 

zsákokat, mert a kutya széttépi, nincs házszám az ingat-

lanon, vagy pedig szeret sorban állni, hiszen idén is van 

mód megrendelni a lombzsákok házhozszállítását. Ezt 

kizárólag a képviselő honlapján tehetik meg. Ennek 

címe: www.hatvanizoltan.hu. A megrendelés leadásá-

nak végső határideje: 2016. szeptember 22. A házhoz-

szállítás legutolsó napja: 2016. október 3. Akik a műve-

lődési házba jönnek, nekik az átvétel során be kell mu-

tatniuk a személyi igazolványukat és amennyiben ebben 

nem szerepel a bejelentett cím, úgy a lakcímkártyájukat 

is. A zsákok átadás-átvételét az átvevőnek aláírásával 

kell igazolnia. 
 

Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években össze-

gyűlt tapasztalatok alapján. Mindenkinek jutott zsák, ha 

valaki mást mond, az nem mond igazat. Csak az rendel-

jen házhozszállítást, akinél jól látható a házszám. Iker-

házak esetén 4 db zsák jár, nyolclakásos társasházak 

lakóinak csak 1 db zsákot tudunk adni. Akik ezeknél 

nagyobb lakásszámú társasházakban élnek, ott nem tu-

dunk zsákot adni, csak előre egyeztetett időpontban egy 

meghatalmazottnak. Akinél a közterületen nincs fa, az 

ne kérjen zsákokat, hiszen ott nincs mit beleszedni 

ezekbe. Akik állandó, bejelentett címmel nem rendel-

keznek Rákoskerten, Szárazhegyen (a lakcímkártya sze-

rint is csak tartózkodási hely van a körzetben), nekik 

nem tudunk emblémás zsákot adni. A szomszéd, isme-

rős, barát, rokon adagját csak úgy lehet elvinni, ha a 

sorban álló bemutatja a szomszéd, ismerős, barát, rokon 

lakcímkártyáját vagy személyi igazolványát. Sarokte-

lekre a nagyobb közterület miatt nem tudunk plusz zsá-

kokat adni. A lakatlan ingatlanra nem jár az ingyenes 

lombgyűjtő. Aki a megadott határidőig nem vette át a 

zsákját vagy nem rendelte meg azok házhozszállítását, 

az a megmaradt készlet erejéig, előre egyeztetett időben 

Hatvani Zoltán házánál veheti át a neki járó zsákot. 

Ezek az emblémás zsákok a művelődési házban folya-

matosan megvásárolhatók 230 forintért.  

 

Idén is lesz faültetés Rákoskerten,  

Strázsahegyen és Szárazhegyen 
 

Két önkormányzati képviselőnk idén is meghirdeti 

körzeteik faültetési programját. Aki saját ingatlanja elé, 

a közterületre szeretne fát ültetni, az jelentkezzen Fohsz 

Tivadarnál vagy Hatvani Zoltánnál. A fák ültetését, ka-

rózását és az ültető gödör trágyázását az önkormányzat 

szervezi, a lakónak a locsolást kell vállalnia. Egyes ut-

cákban a Rákoskerti Polgári Körrel együttműködve van 

lehetőség gyümölcsfák elültetésére is. A faültetési akció 

a készletek erejéig tart. Jelentkezni a képviselőknél le-

het.  
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Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb du-

gulások elhárítása. Sarokszelep cserétől  

a teljes korszerűsítésig. 

Bővebben: www.gyorsszerviz.mlap.hu 

Rákoskerti lakótársaimnak állandó 5% kedvezményt 

biztosítok! 

Horváth Tamás 06-30-359-65-79  

Zalakarosi apartman kiadó. Uszoda, szauna a házban! 

SZÉP Kártyát elfogadunk. 

06-30-238-98-82  

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő  

Rákoskert sugárút 30.  

06-30-283-71-72  

Talpmasszázs otthonában 

Tizedesné Anikó okleveles masszőrtől. 

Hívjon bizalommal a 0630/2720110-es számon 

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, 

benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, láncélesítés,  

kerti kapák javítása. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje: 

06-20-9467-302 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertiklub.hu 

Tanfolyamválasztó hét: szeptember 5-től 9-ig 
Gyermek és felnőtt látogatóink ízelítőt kapnak ingyenes 

bemutató órák keretében különböző tanfolyamainkról. 

A belépés díjtalan. Részletek honlapunkon és a szórólapokon! 
 

Szeptember 22-23. csütörtök, péntek 9 órától 

Kertünk Kincsei  
Ismerkedés a terményekkel, természettel 

- a Rákoskerti Kertbarát Körrel közös szervezésben  

játékos és interaktív módon zajló terménybemutatóval  

várjuk az érdeklődő kerületi óvodás csoportokat,  

előzetes bejelentkezés alapján.  

A rajzpályázat eredményhirdetése és a díjátadó  

a pénteki nap folyamán kerül megrendezésre.  
 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar 

alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő) 
 

Szeptember 25-én, vasárnap 17 órakor 

Ars Sacra Fesztivál Rákoskerten 

Zengjen újra énekünk! - Gryllus Dániel estje 
Énekek Weöres Sándor „A teljesség felé” című kötetéből, 

valamint énekelt versek, bibliai dalok a „Pál apostol”  

és a „Hegyi beszéd” című albumokról 

A belépés díjtalan! 

A rendezvény az előzetesen átvett, regisztrációs 

szelvénnyel látogatható! A jegyek korlátozott száma 

miatt előzetes jelentkezést kérünk szeptember 20-ig! 
 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 
 

A Rákoskerti Templom Alapítvány szervezésében: 
 

Szeptember 27-én, kedden 17 órakor 

Makovecz Imre-megemlékezés 
Az alapítvány jótékonysági megemlékezést szervez  

a világhírű építész és a rákoskerti  

„Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője,  

Makovecz Imre halálának 5. évfordulója alkalmából. 

Meghívott vendég: Koltay Gábor filmrendező 

Program: Koltay Gábor „A fehér vértanú” című 

dokumentumfilmjének vetítése 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata 

Október 8-án, szombaton 20 órakor 

Szüreti bál - Zenél a Kristály duó 
Belépő a bálra: 2000 Ft. Vacsora: 1300 Ft 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! Kérjük, a belépőjegy 

megvásárlásakor vacsoraigényüket jelezzék! 
 

 

Október 9-én, vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó: Mesemalac 
A Batyu Színház előadásában a három kismalac és a farkas című 

népmese verses változata látható. Ezt követően kézműves 

játszóházunkban várjuk szeretettel a gyerkőcöket. 

Belépő: 700 Ft/fő 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 
 

 

Október 16-án, vasárnap 17 órakor 

„Mennyből az angyal - Márai Sándor emlékére” 

Simorka Sándor szobrászművész  

kiállításának megnyitója  
a Rákoskerti Polgári Körrel közös szervezésben.  

A kiállítást megnyitja: Szelepcsényi Sándor, 

a Rákoskerti Polgári Kör elnöke 

Köszöntőt mond: Salamon György festőművész 

Közreműködik: Simorka Zoltán és Simorka Levente 

A kiállítás november 8-ig tekinthető meg nyitvatartási időben.  

 

Ascher Oszkár Színház: 
 

Szeptember 18-án, vasárnap 18 órakor 

Október 1-jén, szombaton 18 órakor 

Robert Thomas: Nyolc Nő - Lélektani krimi 
 

Október 9-én, vasárnap 18 órakor 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde,  

avagy Vörös Csongor és Marty Tünde 2016  
 

Az előadást 16 éven felüli nézőink részére ajánljuk!  

 

Október 22-én, szombaton 18 órakor 

Régen van…-válogatás Karinthy Frigyes műveiből 
 

Belépő: 900 Ft/fő 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 
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