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Hamarosan befejeződik a 2014-2019-es 

önkormányzati képviselői ciklus 

 

Rákoskerti képviselőként már csak most, a normá-

lisnak mondható hétköznapokban szólhatok Önökhöz, 

hiszen a Kerti Levél szerkesztőjének tájékoztatása sze-

rint ezután a lapszám után már csak egy lap fog megje-

lenni az októberi választások előtt. Abban pedig már 

minden képviselő-jelölt a kampányáról fog írni, így én, 

mint képviselő, most búcsúzom el Önöktől: 

2006. ősze óta szolgálhattam lakóhelyünket, Rákos-

kertet, sőt 2010. ősze óta még Szárazhegyet is. Ezalatt a 

13 év alatt rengeteg segítséget, támogatást kaptam az itt 

élőktől, de persze jutott a rosszindulatú megnyilvánulá-

sokból is. Próbáltam úgy dolgozni, hogy mindenkinek 

megfeleljek, de mostanra be kell látnom, hogy ez lehe-

tetlen. Sajnos oda jutottam, hogy a körzetemben élő 

2000 család közül három családdal nagyon rossz kap-

csolatom alakult ki. Ezért biztosan én vagyok a hibás, 

hiszen nem tettem meg mindent, hogy ezen változtatni 

tudjak. Ami vígasztal, hogy a többi itt élővel szívesen 

találkozom vagy beszélek az utcákon, rendezvényeken, 

vagy a fogadóóráimon. Amire külön büszke vagyok, 

hogy van közel 500 olyan család, akikkel már lassan 

baráti kapcsolat alakult ki. Rájuk mindig számíthattam, 

remélem ők és a körzetemben élők is hasznomat vették! 

Sikerként élem meg, hogy több olyan családdal van 

nagyon jó emberi kapcsolatom akikkel az országos po-

litikai kérdésekben nem értünk egyet. Ennek ellenére 

több esetben évtizedes barátság alakult ki köztünk, tart-

juk a kapcsolatot a facebookon és ha egy rendezvényen 

vagy az utcán összefutunk, akkor jókat beszélgetünk.  

Sokan jelezték felém, hogy a harmadik. képviselői 

ciklus végén szokás egyfajta számadást adni. Mivel 

soha nem készültem politikusnak, városvezetőnek, 

ezért a „hagyományosnak” mondható és a politikusok-

tól elvárható beszámolót se várjanak tőlem. Az itt élők 

többsége tudja, hogy a képviselői tevékenységem elle-

nére megmaradtam az, aki előtte is voltam. 26 éve dol-

gozom a saját vállalkozásomban, imádom az SKF csap-

ágyak világát, soha nem hagytam volna ott a munkatár-

saimat, vevőimet egy önkormányzati pozíció miatt. 21 

éve élek feleségemmel a Dalnok utcában, aminél szebb 

utca számomra nincs Rákoskerten. (Azért a négy éve 

megépített szennyvízcsatorna után lassan  épülhetne  az 

utca is, de aki ismer, az tudja, hogy mindig azt vallot-

tam, hogy az én utcámat aszfaltozzuk utolsónak a kör-

zetemben.)  

Amire különösen büszke vagyok: az itt élő és a kö-

zösségi életben résztvevő civilek sokaságára. Jó látni 

őket és különösen jó volt együttműködni a helyi egye-

sületek vezetőivel és tagságával. Közös bennük, hogy 

mind a lakóhelyünk épüléséért, fejlődéséért tesznek és 

ezzel remélem példát is mutatnak  a következő nemze-

dékeknek. A Rákoskerti Polgári Kör, a Rákoskerti Le-

maradás Egyesület, a Rákoskerti Templom Alapítvány 

és a Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány olyan 

vezetéssel és tagsággal rendelkezik, amire más városré-

szekben nincs példa. A helyi intézmények vezetőivel is 

mindig jó volt az együttműködés. Megtiszteltetés volt a 

Rákoskerti Idősek Klubjában sok-sok közös délutánt 

eltölteni a szépkorúakkal. Szívesen mentem, ha hívtak, 

a Százszorszép Óvodába és a Kossuth Iskolába is, 

ilyenkor egy kicsit nosztalgiázhattam és gyermekeim 

óvó nénijével, vagy korábbi osztályfőnökével beszél-

gethettem. Rengeteg programot szervezett a Rákoskerti 

Művelődési Ház, ahová mindig kaptam meghívást és ha 

tehettem, akkor el is mentem hozzájuk. Emlékszem 

több olyan alkalom is volt, hogy délután 3 órakor el-

kezdődött egy program, Fohsz Tivadar képviselőtársam 

mondott ünnepi köszöntőt, majd műsor, aminek a vé-

gén pohárköszöntő és beszélgetés következett, és néha 

azon vettem észre magam, hogy este 7 óra lett és én 

még mindig a házban voltam. Soha nem voltam máshol 

színházi premieren csak az Ascher Színházban, de a 

bensőséges hangulat miatt és persze a hagyományosnak 

mondható tortázás miatt ezt sosem hagytam ki.  

Tizenhárom év alatt szebb és szerethetőbb lett Rá-

koskert és remélem ebben még azokkal is egyetértünk, 

akik nem örültek személyemnek. Büszkék lehetünk a 

lakóhelyünkre, hiszen talán olyan, mint egy önálló tele-

pülés. Itt majdnem van minden, ami feltétele egy jól 

működő városkának.  

Van óvodánk, iskolánk, művelődési házunk, szín-

házunk, Idősek klubjaként működő helyiségünk, van 

játszóterünk, kápolnánk, urnatemetőnk, van saját bu-

szunk, vasútállomásunk és főterünk. Van gyermek- és 

felnőtt orvosi rendelőnk és sokak által szeretet kisbolt-

jaink. Vannak saját, ránk  jellemző rendezvényink, mint 

például a Rákoskert Napja, Rákoskerti Lecsófőző Fesz-

tivál és a kihagyhatatlan Merzse túrák.  
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Legbüszkébb mégiscsak arra vagyok, ami csak ne-

künk van a kerületben: 

Városrészi zászló, amit kitűzőként is viselhetünk 

Aradi vértanúk tere kopjafával és sok-sok virággal 

Nemzetőr szobor a Kucorgó téren és Wass Albert 

szobor az íróról elnevezett téren 

Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálatunk, tagjaik gon-

dozzák a kiteresedéseink nagy részét 

Rákoskert határát jelző táblák a Pesti úton és a Sá-

ránd, Zrínyi utcákban, valamint az Erzsébet körúton 

Rendszeresen megjelenő városrészi újság, Kerti Le-

vél 

Fogadóóra a korán kelőknek és a mozgásukban kor-

látozottaknak. Összesen 356 fogadóórán vettem részt, 

ebből 254 lett a művelődési házban volt 

Minden nagycsaládban felnövő gyermeknek ingye-

nes belépő a helyi művelődési házban bemutatott gyer-

mekelőadásokra 

Őszi lombzsákok házhoz szállítása 

Rákoskertért Díjazottak, köztük az a tizenkét nagy-

szerű ember, akik tőlem vehették át a kitüntetést 

Közel 1.000 fő regisztrált a hírlevelemre 
 

Összefoglalva: Rákoskert egy jól csengő BRAND 

lett. Úgy érzem, hogy a városrész jelenlegi gyengeségei-

nek ellenére is szeretnek itt élni az emberek. Vannak 

még megoldandó feladatok, első helyen áll az útépítés 

és a vízelvezetés, ami a napjainkban tapasztalható felhő-

szakadások miatt egyre égetőbb. Évek múlva szeretnék 

egy olyan cikket is megírni a Kerti Levélben, ahol beje-

lenthetem, hogy Rákoskert és Szárazhegy minden utcája 

aszfaltos lett, így a jövőben csak a forgalomlassításra 

kell költenünk! Elindult a Kucorgóra megálmodott orvo-

si rendelő építése, de ennek átadására már csak az új 

ciklusban lesz lehetőség.  

Köszönöm, hogy elolvasták a beszámolómat és kö-

szönöm az elmúlt években felém áradó támogatást! 
 

Hatvani Zoltán, rákoskerti 

szárazhegyi képviselő 

 

Járdabarikádok 
 

Ezt a szót egy Bögöte utcában élő lakótársamtól köl-

csönöztem, ennél találóbbat én se tudtam volna kitalálni. 

Ismét meghirdetem azt a lehetőséget, hogy aki olyan 

járdát talál a lakóhelyén, amit balesetmentesen nem le-

het használni a belógó faágaktól, sövénytől, bokroktól, 

azt kérem keressen engem és néhány napon belül 

„felszabadítjuk” a gyalogjárdát. Ez a feladat amúgy 

minden ingatlantulajdonos kötelezettsége, de az elha-

nyagolt járdaszakasz bejelentése, az eljárás megindítása 

és a sok-sok felszólítás több hónapos folyamat, míg egy 

sövénynyíróval végigmenni egy szakaszon 30 perc alatt 

megvan. A közterületen történő munkavégzéshez besze-

reztem az önkormányzattól az engedélyeket, így a beje-

lentőnek csak annyi dolga van, hogy jön velem, és lese-

pri a járdát utánam, míg én levágom az ágakat.  

Elérhető vagyok: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu  

és telefonon: 06/30 9440-203. 

Könyvbemutató a Rákoskerti  

Művelődési Házban 
 

Május 19-én a Rákoskert története című helytörténeti 

könyv negyedik kiadásának bemutatóját tartották szá-

mos érdeklődő előtt a Rákoskerti Művelődési Házban. A 

könyv szerzője Szelepcsényi Sándor, a helyi Polgári Kör 

vezetője, lokálpatrióta. Beszélgetőtársa Lukács Klára, az 

Ascher Oszkár Színház színésze volt.  

A beszélgetés a múltidézés jegyében folyt. Szó került 

arról is többek közt, hogyan került a felvidéki kitelepí-

tett Szelepcsényi család Rákoskertre. Mi volt továbbá az 

ok, amiért a szerző megírta a könyvet? Hogyan vált tős-

gyökeres rákoskerti polgárrá? 

A rengeteg kivetített fénykép, és a szerző lebilincselő 

stílusú visszaemlékezése kellemes órát szerzett a jelenlé-

vő hallgatóságnak. A bemutató fényét a nosztalgia jegy-

ében Zsuzsa Mihály rákoskerti nótaénekes emelte. 

A könyvből kvíz kérdések is voltak, melynek nyerte-

se a rákoskerti napok rendezvény során került kisorso-

lásra. 

A könyv legújabb kiadása beszerezhető a 
Rákoskerti Művelődési Házban,  

annak nyitvatartási idejében: 
 

Hétfő szünnap 
Kedd 08.00 – 21.00 
Szerda 14.00 – 21.00 

Csütörtök 08.00 – 21.00 
Péntek 11.00 – 19.00 

Hétvégi nyitva tartás a rendezvényekhez igazodik. 
Az intézmény 2019. július 1-től  

augusztus 5-ig ZÁRVA! 

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmo-

toros fűnyírók, láncfűrészek, láncélesítés, kerti kapák javítása. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 06-20-9467-302 
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VI. Horváth Előd lecsófőző verseny  
 

Szeretettel várunk minden rákoskertit szeptember  

7-én szombaton a Rákoskerti vasútállomáson tartandó, 

mára hagyománnyá váló főzőversenyre. 

Mint az eddigi rendezvényeinken is a bátor jelent-

kező csapatok lecsóit ingyen kóstolhatják meg a vendé-

gek illetve a Rákoskerti Lemaradás nagy bográcsánál a 

készlet erejéig fogyasztható Suták István főztje is. (De 

a kóstoláshoz elengedhetetlenül szükséges a csapatok 

jelentkezése, mert különben nincs mit elfogyasztani!) 

Ezért bátran jelentkezzetek! Érdeklődéseteket vagy 

jelentkezéseteket a következő elérhetőségeken várjuk: 

Földi János: 20/285-7988 -Lakos Ágnes: 20/3452630 

email: kbernat64@gmail.com 

A hasonló főzőversenyektől eltérően itt nincs neve-

zési díj, nem kell sátrat, padokat és asztalt hozni, ellen-

ben adunk 2 kg paprikát, 1-1 kg paradicsomot és hagy-

mát. A kenyeret és üdítőt is mi biztosítjuk. Az egyedi 

lecsófőzéshez a többi alapanyagot (a kolbászt, szalon-

nát stb.) hozzátok magatokkal! Hasonlóan, mint az elő-

ző években is támogatóink: Riz Levente polgármester, 

Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képvi-

selő urak. Köszönjük a megrendezés lehetőségét. 

A Rauch Hungária KFT üdítőitallal járul hozzá a 

verseny sikeréhez. 

A rendezvény területét Árvainé Marika bocsájtja 

rendelkezésünkre. A vasútállomás területén tilos a do-

hányzás! 

Mint eddig is egy öttagú zsűri dönti el a helyezése-

ket, a nyertes résztvevők értékes ajándékokat vihetnek 

haza. A négy fődíj mellett több különdíjat is kiosztunk. 

Mi kell a jó hangulathoz? Zene, jókedv, finom éte-

lek, italok, tombola. Mi ezeket biztosítjuk. 

Hozzátok magatokkal a vidám hangulatot, remek 

recepteket és a bográcsotokat. 

Ki a legügyesebb? Ott kiderül!  

Gyertek, találkozzunk szeptember 7-én!  

 

Bernátné Nagy Katalin, 

a Rákoskerti Lemaradás nevében 

 

Elkészült a Sáránd utca egy szaka-

szán az új járda 
 

Közel tízéves hadakozás után végre megkapta az 

engedélyt önkormányzatunk a Fővárostól, hogy a helyi 

városvezetés újítsa meg a járdát a Sáránd utcában a 

Pesti út és a Postemester utca között. Köztudott, hogy 

ezen a szakaszon busz közlekedik, így ez a terület a 

Fővárosi önkormányzat üzemeltetése alá tartozik. A 

járda és a hozzá tartozó támfalat június közepén adta át 

a kivitelező, akinek a munkavégzés során a területen 

álló fákat is meg kell gallyaznia. Erre azért volt szük-

ség, mert a fák gyökereinél végzett munka miatt fontos 

volt a magas fák koronájának visszavágása. A teljes 

beruházás 18 millió forintba került, de a képviselők 

remélik, hogy így megint egy fontos és sokak által 

használt járdaszakaszt használhatunk évtizedekig biz-

tonságosan! 

Elindultak a munkagépek 
 

Isten iránti hálával tudatjuk lakótársainkkal, hogy 

2019. április 11-én a Pesti Építő Zrt. megkezdte Rá-

koskert bizonyára emblematikus, Makovecz Imre vi-

lághírű építész tervei alapján építendő templomának 

építési munkáit. Ebben az ütemezésben a szerkezet-

kész állapot 2020. június 26-ra készül el.  

Ezt követően a további belső munkálatok befejezé-

séhez Isten áldásával kérjük és reméljük minden eddigi 

és újabb támogatók segítségét. Számítunk lakótársaink 

szakmai munkájára is! 

Rákoskerti Templom Alapítvány adószám: 

18185133-242.  OTP szla: 11717009-20043843 

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.  

E-mail: arvaymari@freemail.hu  Tel: 061-256-5047 

 

Első tapasztalatok 

 

Ebben az évben először hirdette meg a Százszor-

szép óvoda a „Zeneovi” tábort. 

„Zeneovi” foglalkozások már 5 éve vannak az in-

tézményben Varga Zoltánné vezetésével, aki az „Így 

tedd rá!” módszer zenepedagógusa. Ez a módszer Ma-

gyarország vezető népi játék és néptánc módszertana, 

melynek segítségével a gyermekek személyisége és 

képességeik komplexen fejleszthetők. Célja, hogy játé-

kos formában, a hagyományos népi játékokon keresz-

tül fejlessze a gyermekek mozgáskészségét. A mondó-

kák, táncok és játékok segítségével fejlődik a játék-

készség, mozgáskoordináció, ritmika, zenei hallás, 

térbeli tájékozódás, valamint a szociális készségek. 

Esztétikus, színes, a gyermekek számára vonzó esz-

közökkel segíti a magyar néptánc alapjainak elsajátítá-

sát  - néptánc alapok babzsákkal, ugróiskolával, színes 

gumikkal, rábaközi népi játékok, moldvai táncok, pün-

kösdi játékfűzés. Ezeket a játékokat, foglalkozásokat a 

gyerekek és a szülők is nagyon megszerették az évek 

alatt, ez adta az ötletet a tábor megszervezésére. A tá-

bor programjában napi három zenei foglalkozáson vet-

tek részt a gyerekek, zenei hangszereket barkácsoltak 

és nagy örömünkre még a szabadjátékok idejében is 

vidáman énekelgettek. 

A gyermekek és szülők pozitív visszajelzései alap-

ján hiszünk benne, hogy a „Zeneovi” tábor hagyo-

mánnyá válik a „Százszorszép” óvodában. 

Játékban, dalban, táncban gazdag nyarat kívánunk! 
 

Burai Jánosné táborvezető 

mailto:kbernat64@gmail.com
mailto:arvaymari@freemail.hu


4 

Képviselők elérhetősége: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu  

 06-20-56-92-864 

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu  

06-20-39-22-252 

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT.  +36-06-30-238-98-82 

Kerti Levél 

Megjelenik 4 200 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Nyomda: Universal Toptrans Bt. 

ISSN 2062-8838  

1171. Budapest, Rákoskert sugárút 66. 

kertilevel@gmail.com  

www.kertilevel.hu 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán 

önkormányzati képviselők támogatták 

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

Kedves Látogatóink! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház  

július 1-től augusztus 5-ig zárva tart. 
Nyitás: augusztus 6., kedd 8 óra 

 

A nyári szabadságok idejére kellemes pihenést kívánunk minden 

kedves vendégünknek! 
 

Augusztus 23., péntek 18 óra 

Elfújjuk a nyarat - a PTE Brass Band nyárbúcsúztató, szabadtéri 

koncertje a művelődési ház kertjében 
A zenekar 2013-ban alakult, eredetileg a pécsi egyetemi napokra 

készültek fel, hogy zenéjükkel hozzájáruljanak a fesztiválozó 

karneváli hangulathoz. A zenekar számos külföldi fellépés mellett, 

rendszeres látogatója a fesztiváloknak (EFOTT, Sziget Fesztivál, 
Fishing on Orfű). Erre az estére főként latinos és táncolható dalokból 

állították össze a repertoárjukat.  

A belépés díjtalan! 

Előzetes regisztrációt kérünk e-mailben: 

rakoskert.szervezes@vigyazomh.hu  

vagy augusztustól telefonon! 

Rossz idő esetén a koncertet a művelődési házban tartjuk meg. 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  
(Fohsz Tivadar alpolgármester, önkormányzati képviselő,  

Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő) 

 

Szeptembertől intézményünk színes programokkal,  

klubokkal, tanfolyamokkal várja ismét kedves látogatóit. 

 

Gyermek tanfolyamok: 

Babamasszázs, Sulijóga, Ringató, Málna Rajziskola, 
Kerekítő Bábos Torna és Mondókás Móka,  

Kids Club angol nyelvi klubok ovisoknak, kisiskolásoknak,  

Kids-Klub Jazz-mataz 2-4 éveseknek,  
a Cassandra Táncegyesület moderntánc tanfolyamai 

Felnőtt tanfolyamok:  

Zumba, Hatha jóga, Gyógytorna, Pilates, Aerobik,  

a Cassandra Táncegyesület moderntánc tanfolyamai 

Klubok, szakkörök: 

Orion csillagász szakkör, Baba-mama klub,  

Rákoskerti Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub 

 

Szeptemberi előzetes programjainkból: 

Szeptember 2-tól 6-ig 

Tanfolyamválasztó hét a Rákoskerti Művelődési Házban 
 

A tanfolyamválasztó hét keretében az érdeklődők - gyermekek és 

felnőttek egyaránt - díjtalanul kipróbálhatják különböző 

tanfolyamainkat.  
További részletek augusztustól a honlapunkon! 

 

Szeptember 18-19. szerda, csütörtök  

Kertünk Kincsei - Ismerkedés a terményekkel, természettel 
A Rákoskerti Kertbarát Kör és a Rákoskerti Művelődési Ház közös 

szervezésében játékos és interaktív terménybemutatóval, 

kézműveskedéssel, növényismereti vetélkedővel, gyümölcs- és 

zöldségkostolóval várjuk a kerületi óvodás csoportokat!  
Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő, 

Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő) 

 

Szeptember 27., péntek 18 óra 

Makovecz Imre megemlékezés 

A Rákoskerti Templom Alapítvány jótékonysági megemlékezést 

szervez a világhírű építész és a rákoskerti „Mennybemenetel” 
ökumenikus templom tervezője,  

Makovecz Imre halálának nyolcadik évfordulója alkalmából. 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata 

 

Színház: 

Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől ismét várja  

a színházkedvelő közönséget. 
 

Évadnyitó előadás: 

Szeptember 22., vasárnap 18 óra 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde - avagy  

Vörös Csongor és Marty Tünde 2019 

További előadás: 

Október 5., szombat 18 óra 

Örkény István: A falu rossza 
 

Belépő: 1000 Ft  

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk  

e-mailben vagy telefonon! 

Elkészült a Sáránd utca egy  

szakaszán az új járda 
 

Közel tízéves hadakozás után végre megkapta az engedélyt 

önkormányzatunk a Fővárostól, hogy a helyi városvezetés újítsa 

meg a járdát a Sáránd utcában a Pesti út és a Postamester utca 

között. Köztudott, hogy ezen a szakaszon busz közlekedik, így 

ez a terület a Fővárosi önkormányzat üzemeltetése alá tartozik. 

A járda és a hozzá tartozó támfalat június közepén adta át a ki-

vitelező, akinek a munkavégzés során a területen álló fákat is 

meg kell gallyaznia. Erre azért volt szükség, mert a fák gyöke-

reinél végzett munka miatt fontos volt a magas fák koronájának 

visszavágása. A teljes beruházás 18 millió forintba került, de a 

képviselők remélik, hogy így megint egy fontos és sokak által 

használt járdaszakaszt használhatunk évtizedekig biztonságo-

san! 

mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
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