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Képviselői fogadóórák
PolgármEstEr, országgyűlési KéPvisElő
Riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 253-
3398.

JEgyző
Dr. Rúzsa ágnes jegyző: május 13. Előzetes bejelentkezés: 
1/253-3320; 253-3319. 

AlPolgármEstErEK
Fohsz tivadar – Fidesz – május 27. Bejelentkezni az ügyfélszol-
gálati irodában lehet. * Horváth tamás – Fidesz – június 24. 
Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

A KéPvisElő-tEstülEt tAgJAi
Dr. Bényi zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtökén 
17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Dunai mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap első szer-
dáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület, egyeztetés 
alapján, tel.: 06-30-989-2625, (képviselő-testületi iroda).
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 4. evk., minden hónap első hétfő-
jén a Polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 14-15 között.
Fohsz tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén 
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 17-
18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban.
Hatvani zoltán – Fidesz, 9. evk., a hónap 1. keddjén 
8.00-9.00-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, a hónap 2. 
péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, telefonon 
történő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán (mozgásá-
ban korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Horváth tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első 
keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában, minden hónap első 
szerdáján 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Hrutka zsolt – MSZP,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Koszorúsné tóth Katalin – Fidesz, 1. evk. – hónap 1. 
hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
kovács istván – Itthon Rákosmentén Egyesület – előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lukoczki károly – MSZP,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZP irodában, Kaszáló utca 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik 
hétfőjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények 
Házában, Csabai út 20. Lehetséges más időpontokban is 
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06- 20-225-5396.
Nótin tamás Jobbik – előzetes telefonos egyeztetés alapján 
Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első keddjén 
18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első hét-
főjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium-
ban 18-19 között.
rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első csütör-
tökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban, min-
den hónap harmadik szerdáján17–18 óráig a Robogó óvodában.
ruthner györgy – MSZP – a hónap 1. hétfőjén 18-19-ig 
az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
szabó tiborné KDNP, 5. evk. minden hónap utolsó csütörtö-
kén 17-18 között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
várbíró Anita Fidesz, 2. evk. – minden hónap első hétfőjén 
az Újlak utcai Általános Iskolában 18-19 között. Tel: 06-20-251-
4801
virág mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda 
18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Április 26. és 28. között 
Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek a 
Rákoscsaba-Újtelepi Szent 
Erzsébet Plébánián tett fő-
pásztori, egyházközségi lá-
togatást, ennek részeként az 
egyházi vezető Riz Levente 
polgármesterrel, 
országgyűlési kép-
viselővel is talál-
kozott. Az ese-
ményen részt vett 
Fohsz Tivadar 
alpolgármester, 
Dunai Mónika, a 
Rákosmenti Erő-
forrás Bizottság el-
nöke és Szőke La-
jos plébános atya. 
A megbeszélésen 

Erdő Péter és Riz Levente 
áttekintették egy katolikus 
óvoda alapításának lehető-
ségeit a XVII. kerületben, 
valamint tárgyaltak egy 
rákoskerti katolikus közös-
ségi ház és kápolna építésé-
ről.  Kili Tamás 

Erdő Péter bíboros 
Rákosmentén

Kibővül 
a „társasházi előkert program!”
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a 
„Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című KMOP-
5.1.1/C-09-2f-2011-0002 kódszámú projektjének keretein 
belül meghirdetett „Társasházi előkert program” című pályá-
zati lehetőséget 2013. április 25-től a támogatható tevékeny-
ségek, a pályázói körök, a beadási és megvalósítási határidő 
vonatkozásában kibővíti. A kibővített program címe: „Társas-
házi előkert és közterületi zöldfelület program”
A kibővített pályázat célja a projekt akcióterületén található, 
Rákosmente Önkormányzata tulajdonában álló közterületi 
zöldfelületek, illetve használat szempontjából közterületi jel-
legű zöldfelületek társadalmi szerepvállalással megvalósuló 
rekonstrukciója. (A projekt akcióterülete a Cinkotai út – Pesti 
út – Bakancsos utca – Gyökér utca – Földműves utca – Pesti út 
– Ferihegyi út – Rákos-patak vonala által körbehatárolt terület.)

A pályázat 9 178 751.-Ft keretösszeggel 2013. április 25-
én került megjelentetésre. A pályázati felhívás a 10. oldalon, 
míg a pályázat összeállításához szükséges összes információ 
és dokumentum a http://www.rakosmente.hu/hirdetotabla/
Palyazatok/EU_palyazatok/kozvetett_programok_copy1.
aspx weboldalon érhető el.

Sikeres pályázást kívánunk!
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Gazda-szigetként titulált 
termelői piac és kézműves 
vásár várta Rákosmente 
lakosságát április 20-án, a 
Vigyázó Sándor Művelő-
dési Ház parkolójában. Az 
első alkalommal megtar-
tott piacot a Cselekedjünk 
Közhasznú Alapítvány 
hozta létre azzal a szándék-
kal, hogy népszerűsítsék 
az egészséges és ízletes ma-
gyar termékeket egy olyan 
gazda-szigeten, ahol nem 
nagybani kereskedőktől, 
hanem közvetlenül az ős-
termelőktől, családi manu-
faktúráktól, kézművesektől, 

kistermelőktől és kisvállal-
kozások képviselőitől lehet 
vásárolni.

A szombati piacozást akár 
egy csipetnyi világjobbító 

szándéknak is betudhat-
juk, hisz vásárlásunkkal 
nem csak családunk egész-
ségesebb táplálkozásáról 
gondoskodunk, de egyben 

támogatjuk azokat a kister-
melőket, családi vállalko-
zásokat, biogazdálkodókat, 
akik újból tradicionális 
módszerekkel állítják elő 
nekünk kínált portékáikat. 
Rákosmente első alkalom-
mal megrendezett termelői 
és kézműves vásárán nem 
csak az egészséges ételek-
nek, de a hagyományok 
őrzésének is hódoltak, így 
bemutatkozott a soroksári 
Pántlika gyermek tánccso-
port Katona Gabriella és 
Katona János néptáncosok 
vezetésével.

 Szakács Zsuzsa 

Gazda-sziget a Vigyázó parkolójában
KÖrNyEzEtvéDElEm

táJéKoztAtó
a kerületi zöld forrás felmérésről
Azokat a kerttulajdonosokat fogják felkeresni önkéntes diákok 
egy kérdőívvel, akik 2009-ben ingyenes önkormányzati és 
egyesületi komposztládákat vettek át.
A felmérés 2013. május 20-ig tart.
A felmérést végzők a Kőrösi Csoma Sándor Ökoiskola fény-
képes azonosító igazolvánnyal rendelkező diákjai kis csopor-
tokban.
A kitöltött kérdőíveket anonim módon kezeljük, értékeljük.
Arra kérjük Önöket, hogy a felmérők megnézhessék a kom-
posztáló helyet, edényt.

Köszönettel: Varga Lászlóné
Keresztúri Társas Kör elnöke

tel: 256-5917; e-mail: tarsaskor17@gmail.com

A Százszorszép óvoda Süni 
csoportjában már hagyo-
mány, hogy a természeti 
ünnepek apropóján kirán-
dulást szerveznek a Merzse 
mocsárhoz. A Föld napja 
alkalmából tett kirándu-
lásukon bográcsozást is 
terveztek, amihez engedélyt kértek a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálattól. A mezőőrök eljöttek az óvoda elé, segítettek az 
oda- és visszaszállításban.

Mire a rekkenő melegben kiértek az ovisok, már lobogott 
a tűz, sercegett a hagyma a bográcsban, szorgos kezek pu-
colták a krumplit, karikázták a virslit. A gyerekek vidáman 
gyűjtötték a száraz ágakat a tűz életben tartásához. 

Szilvási István és Szutyányi Ákos mezőőrök jó házigazda-
ként kalauzolták a gyerekeket a birodalmukban: segítettek 
nevén nevezni a terület fölött köröző ragadozó madarakat, 
a réti héját, az egerészölyvet, de felhívták a figyelmet a csak 
hangjukat hallató madarakra is. A napon sütkérező gyíkok 
közül is megfogtak egyet-egyet, s élményszerűen meséltek 
életmódjukról. Sokáig emlékezni fognak a gyermekek az 
általuk kezdeményezett mozgásos tevékenységekre is: a fák 
közé kifeszített kötélen történő lajhármászásra, a dárdahají-
tásra, a kötélhúzó versenyre. 

Szerencsére a Merzse mocsár is vízzel teli medre, gazdag 
élővilága hosszas megfigyelésre, vizsgálódásra ösztönözte a 
Süni csoportot. A békák kuruttyolása, az ebihalak virgonc 
úszása, a vízityúkok félénk megbúvása, a titokzatos nádasban 
megbújó fácánok riadt rebbenései: mind-mind feledhetet-
len emlékek lesznek az ovisoknak.  Munkatársunktól 

A tél az idén sokáig tartott, 
ezért az első időpontra terve-
zett iskolai Szépítő nap a Pál 
Apostol Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban 
még váratott magára.

Április 20-án azonban 
gyönyörű napos idővel aján-
dékozott meg a tavasz min-
den szorgos kedvű szülőt, 
pedagógust, gyermeket. A 
Szülői Szervezet vezetője, 
Nagy Tiborné és annak ta-
nári képviselője, Hagemann 

Péterné jóvoltából szép 
számmal jelentek meg az is-
kola udvarán a segítők a kert 
és a belső terek rendezetteb-
bé tétele érdekében. Lel-
kes és kitartó munka folyt: 
kerítésfestés, szemétszedés, 
gereblyézés, talicskázás, vi-
rágültetés, játékok, padok 
festése, komposztaprítás, a 
sportpályák körüli részek 
rendbetétele, az iskola felső 
folyosójának festése.

 Munkatársunktól 

százszorszép ovisok 
a merzse mocsárnál

Pál apostolos 
szépítő hétvége
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Fennállásának 80. évfordu-
lója alkalmából rendhagyó 
helytörténeti kiállítással és 
ünnepi nyitóeseménnyel 
programsorozat indult a 
Rákoskerti Művelődési Ház-
ban a Rákoskerti Polgári 
Kör és a ház közös szervezé-
sében április 13-án. Ünnepi 
köszöntőt mondott Fohsz 
Tivadar alpolgármester, 
Szelepcsényi Sándor, a pol-
gári kör elnöke, valamint 
Hatvani Zoltán rákoskerti 
önkormányzati képviselő. 
Közreműködött Berkó Do-
monkos és Eszenyi Zsombor 
klarinéton, Janikné Megye-
ri Rita és Madarasi Tamás 
zongorán, valamint Zsuzsa 
Mihály Aranykoszorús nó-
taénekes, aki Juhász Sándor: 
Rákoskerti fakereszt című 
versének elszavalása után 
saját szerzeményeivel emelte 
a születésnapi műsor ünnepi 
fényét.

Múltidéző, a településrész 
kezdeti időszakát bemutató 
előadásában Szelepcsényi 
Sándor elmondta, az ünne-
pi készülődés során a polgári 
kör tagjai elhatározták, hogy 
egy helytörténeti kiállítást 
rendeznek, bemutatva mi-
lyen volt régen a lakóhe-
lyünk, és miként fejlődött 
igazi kertvárossá. Ám az 
anyaggyűjtés során kiderült: 
annyira bőséges a bemu-
tatnivaló, hogy két részre 
bontva a mai napon csak az 
első negyven év dokumentu-
mait, tárgyi relikviáit tudják 
a nagyközönség elé tárni. 
A terület, amelyen a mai 
Rákoskert fekszik, Rákoscsa-
bához tartozott, valószínűleg 
az Árpád-kortól kezdődően, 
amióta csak Rákoscsabát 
számon tartjuk. Nevének 
említése először egy 1067-
ben kelt oklevélben törté-

nik, mint Chaba Racusa. A 
törökök elleni felszabadító 
harcokat követően 1715-
től a Laffert bárói családé 
lett a falu. A község lakosai 
mezőgazdálkodásból éltek, 
művelési területük magában 
foglalta a Kecskeharaszt és 
Üllői úti dűlőkön lévő azon 
földeket is, amelyeken a mai 
Rákoskert terül el. A Jászbe-
rénybe vivő országos út és az 
Ecserre menő fasor keresz-
teződésében (Kucorgó) már 
nagyon régóta állt egy csár-
da. A legendák szerint ebben 
a sokak által látogatott és 
híres csárdában az alföldi be-
tyárok, köztük Rózsa Sándor 
is gyakran megfordult. Báró 
Laffert Matild 1909-ben be-

következett halálával lánya, 
ifjabb báró Schell Gyuláné 
tulajdonába került ez a föld-
terület, aki a húszas-harmin-
cas évek fordulóján elhatá-
rozta, hogy a mai Rákoskert 
helyén fekvő birtokot fel-
parcellázza és a kialakított 
házhelyeket eladja. 1931 ja-
nuárjában már készen voltak 
a tervek, megnyílt a Kucorgó 
csárda egyik bérelt helyisé-
gében a parcellázási iroda. 
Gondot jelentett, hogy a 
megközelítés nem volt biz-
tosítva. Bár a Keleti pálya-
udvar és Újszász-Szolnok 
közötti, 1882-ben megépült 
kétvágányú vasútvonal érin-
tette a birtokot, Rákoshegy 
és Ecser között nem volt 

megállóhely. A bárónő költ-
ségén hamarosan felépült az 
állomás épülete, és közben-
járása nyomán 1933 végétől, 
ha feltételesen is, de megállt 
a vonat Rákoskerten. 1935-
ben kijelöltek tíz telket, 
aránylag jó helyen, nem túl 
messze a vasútállomástól, 
és ezeket ingyen odaadták 
olyan jelentkezőknek, akik 
vállalták, hogy két éven be-
lül felépítik rá a házukat. 
Kihasználta a lehetőséget 
egy egymással rokoni, jó is-
merősi kapcsolatban lévő 
kör és 1937-ben már állt is 
a „Tízházak” közül kilenc a 
Tárogató és Rózsa utcában. 
Rákoskert helytörténésze be-
szélt arról is, hogy a település 
hogyan vészelte át a második 
világégés hosszú éveit, majd 
a politikai rendszerváltás 
keserves napjairól, amikor 
megszűntek az istentisztele-
tek az iskolában, de kedvező 
fordulatként elmondható, 
hogy lassan beindult a tár-
sadalmi élet is. Az ötvenes 
években Rákoskertet Buda-
pesthez csatolták, Rákoskert 
ezzel elveszítette minden re-
ményét, hogy valaha is önál-
ló település legyen, de mint 
Rákosmente része, igyekszik 
megőrizni az egyéni arcula-
tát. Hagyományok is terem-
tődtek, amelyeket ünnepe-
ink biztosítanak: nyár elején 
a Rákoskert Napja, valamint 
augusztus 20-án a Szent Ist-
ván-napi ünnepség.

A születésnap jegyében 
a rendezvénysorozat júni-
us 2-án, Rákoskert Napján 
folytatódik, majd október-
ben az Akikre büszkék va-
gyunk című pódiumesttel és 
a rákoskerti képzőművészek 
csoportos tárlatával zárul 
Rákoskerten.

Kili Tamás 

Rákoskert 80 éves
Helytörténeti kiállítással és ünnepi műsorral indult a programsorozat

kuLtÚRa
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Százhuszonnyolc évvel ezelőtt, 1885. 
április 19-én született Gózon Gyula 
színművész, a rákosligeti kamaraszín-
ház névadója. Ez alkalomból a társulat 
megemlékezést tartott a Gózon–Berky 
színészházaspár egykori lakóházának 
udvarán elhelyezett emléktáblánál.

Szabó Ágnes, a Gózon Gyula Kama-
raszínház igazgatója és Csopják Sándor, 

a ház egyik tulajdonosa felidézte Gózon 
Gyula figuráját. Kisgyermekként egy 
templomi éneklés alkalmával olyan si-
kert aratott, hogy azon nyomban el is 
döntötte, énekes-színész lesz. Játszott 
Nagyváradon, majd jött az első pesti si-
ker, Kálmán Imre operettjében. Gyak-
ran filmezett, játszott a Kék bársony-
ban, a Hyppolit a lakájban, a Rákóczi 

indulóban, a Szerelmi álarc-
ban, a Meseautóban, a Lila 
ákácban, Ida regényében és 
az Édes mostohában. Berky 
Lilivel a Népoperában is-
merkedett meg, 1917. január 
31-én kötöttek házasságot, 
negyven évig éltek együtt. 
Mindketten játszottak a 
Nemzeti Színházban, olyan 
nagyságokkal léptek fel, 
mint Csortos Gyula, Bajor 
Gizi, Somlay Artur. A má-

sodik világháború alatt Gózon Gyula 
az 1935-ben vásárolt rákosligeti házuk 
padlásán bujkált több társával. Ahogy 
befejeződött a háború, ismét fellépett a 
Nemzetiben, de Berky Lili halála után 
az ő színészi élete is véget ért.

Az ünnepségen Princz Egonné veze-
tésével fellépett az Örök Diák Tavasz 
Kórus, majd Gózon Gyula és Berky Lili 
emléktáblájánál koszorút helyezett el 
Rózsahegyi Péter képviselő, a társulat 
színészei és Babusa János szobrászmű-
vész. Hagyományteremtő szándékkal a 
színház igazgatója emlékplakettet ado-
mányozott Kovácsné Erdélyi Ágnes-
nek, a Gregor József Általános Iskola 
nyugdíjas pedagógusának. Az elisme-
rést ezentúl minden évben a színész 
születésnapján az a pedagógus vehe-
ti majd át, aki a legtöbbet teszi azért, 
hogy a diákok megkedveljék, megsze-
ressék a színházat. Befejezésként Gor-
dos Anna tanítványai népdalcsokorral 
köszöntötték a tanárnőt.

 Szakács Zsuzsa 

Rákoskerti otthonában köszöntötte 
a 90 éves Károlyi Ernő festőművészt 
Fohsz Tivadar alpolgármester. Káro-
lyi tanulmányait az Iparrajziskolában 
(1937–41) kezdte, majd a Képzőmű-
vészeti Főiskolán (1946–51) folytat-
ta. Mesterei: Kmetty János, Berény 
Róbert, Barcsay Jenő és Szőnyi István 
voltak. Tanulmányozta a Nagybányai 
Iskola, a Grasham-kör, a Szentendrei 
Iskola, az Európai Iskola és az École 
de Paris nagyjait. Korai korszakában 
posztimpresszionista tájakat, csendéle-

teket és életképeket festett, majd a 60-
as években a festői elvonatkoztatás felé 
fordult. 

Mediterrán tájakon tett barangolásai 
közben a műemlékek, ritka természeti 
szépségek ragadták meg, s ezen élmé-
nyeit számtalan tájképen és városkép-
sorozaton is megfestette és kiállította. 
A 80-as évektől lírai absztrakt és abszt-
rakt expresszionista szemléletű, érzé-
keny színvilággal komponált, geomet-
rikus és amorf alakzatokat szintetizáló, 
erőteljes elvont festészetet teremtett. 

Nonfiguratív alkotásait számos önálló 
kiállításon mutatta be a közönségnek.

   Horváth Tibor 

Gózon Gyulára emlékeztek

A 90 éves Károlyi Ernő köszöntése




