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Sajermann Nóra világbajnok 

 Tizenkét éve a semmiből, amatőr alapokon hozta létre 

Sajermann Kálmán a Rákoskerti Tekézõk Baráti Körét, 

innen indultak gyermekei - Kálmán, Nóra és Gergő is. 

 A klub közel két éve elvesztette elnökét, aki így nem 

élhette meg lánya sikerét. Nóra nemrég lépett föl a dobo-

gó legmagasabb fokára Szarajevóban, ahol a magyar női 

csapat világbajnok lett. Legutóbb 1986-ban győzött csa-

pat-világbajnokságon a magyar női válogatott. 

 Gratulálunk Nórának és csapattársainak!  

 

Rákoskert Napja 

 Május utolsó vasárnapján, idén negyedik alkalommal 

rendezte meg a Polgári Kör Rákoskert Napját a platánso-

ron. Ez egy régebbi hagyományt folytat. 1999 óta gyű-

lünk itt össze, hogy a Hősök Napján megkoszorúzzuk az 

emléktáblát a vasútállomás épületének falán. Ezen a ta-

lálkozón emlékezünk a II. világháború helyi áldozataira 

és tisztelgünk azok előtt is, akik hadifogságba esve, vagy 

civilként a szovjet kényszermunka táborokba elhurcolva 

szenvedtek évekig. 

 Ismét ezrek vettek részt a forgatagban, a különféle 

műsorokon. A segítőket és családtagjaikat 350 adag gu-

lyással vendégelte meg a Polgári Kör. 

 A program záróakkordja a Torzonborz együttes dél-

utáni meglepetés fellépése volt. A zenészek közül a 

„szóvivő”, dobos, Hanacsek Gábor Rákoskerten él,  

Babári József pedig majdnem – ő Ecseren, a vida-dombi 

kereszt szomszédságában lakik. A többiek messzebbről 

érkeztek a koncertre, melyen gazdag repertoárjukból ad-

tak ízelítőt a rákoskerti közönségnek. A Babári József, 

másnéven Mr. Basary (ének, billentyűs hangszerek), 

Hanacsek Gábor (dob), Horváth János (ének, gitárok, 

szájharmonika), Ruscsák László (basszusgitár, vokál), és 

Szűrös Ferenc (ének, szólógitár) alkotta zenekar történe-

te igen régre nyúlik vissza. A kétórás koncert után, a pla-

tánok alatt ücsörögve faggattuk őket történetükről, múlt-

jukról. 

Mikor s hogyan alakult meg az együttes? 

Hanacsek Gábor: Az első formáció tagjaival mindannyi-

an a Hunyadi János Általános Iskola zenei tagozatára 

jártunk, s nyolcadikos fejjel, 1966-ban álltunk össze mu-

zsikálni, még a magunk gyártotta hangszerekkel. Akkori-

ban divat volt zenekart csinálni, hát mi is alapítottunk 

egyet. Az első nevünk angolul Tors and Bors volt, s eb-

ből lett később a Torzonborz. A középiskolás évek alatt 

iskolákban, kultúrházakban játszottunk, tehetségkutató-

kon indultunk, de végül nem lettünk profi zenekar, min-

denki járta a maga útját. 

Volt néhány tagcsere, 1971-ben aztán megismerkedtünk 

Babári József „Mr. Basary”-val (nekünk csak Dodó). 

Azóta működik a Torzonborz a mostani tagokkal, kisebb 

-nagyobb szünetekkel. (Mr. Basary később profi zenész-

ként, többek között a Kormorán együttes énekeseként 

került be a köztudatba – a szerk.) 

Szűrös Ferenc: A legtermékenyebb időszak a középisko-

lás éveinkre tehető. Feldolgozásokat játszottunk, de szü-

letett jópár saját dal is. Aztán szétzilálta a zenekart a ka-

tonaság, utána pedig a nők, hiszen mindenki megházaso-

dott. A nyolcvanas évek végén próbálkoztunk újra, kü-

lönböző rendezvényeken játszottunk. Kisebb szünetek 

után a kétezres évektől többé-kevésbé rendszeresen mu-

zsikálunk, fellépünk. 

Amikor kezdték, volt-e komolyabb tétje a zenéjüknek, 

lázadók voltak-e, ahogy akkoriban sok zenekar? 

Hanacsek Gábor: Világmegváltó szövegeket mi nem 

írtunk, viszont akkoriban Chicago, Cream, Jimi Hendrix 

dalokat játszani már önmagában lázadásnak számított. A 

jelmondatunk „Make love, not war” (Szeretkezz, ne há-

borúzz!) volt mindig is. 

 Vannak-e esetleg konkrétabb terveik a zenekarral? 

Hanacsek Gábor: Nem tervezzük túl a jövőt! Átlagban 

negyedévente lépünk fel itt-ott, többnyire baráti alapon. 

Nem ebből élünk… Igazi örömzenét játszunk! 

BM-OK 
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Szennyvízdíj a csatornázatlan utcákban II. 

Az elmúlt hetekben rengeteg levelet, kérdést kaptam ezzel a 

témával kapcsolatban, amire megpróbáltam mindig lelkiisme-

retesen válaszolni akkor is, ha nem a saját ötletemről, hanem 

egy fővárosi elképzelésről van szó. Próbáltam összeszedni a 

visszatérő kérdéseket és az arra adott válaszaimat:  

„Amennyiben jól értettem a cikk tartalmát, arról lenne 

szó, hogy nem lesz egyelőre csatornaépítés, de a szennyvízdí-

jat kötelezően mindenkinek kiszámlázza a Csatornázási Mű-

vek, ezért viszont díjmentesen lehet igénybe venni a szippan-

tást.” 

Igen, erről lenne szó. Lehet, hogy nem is csatornadíjról 

kellene beszélni, hanem szennyvíz-elszállítási díjról, hiszen a 

Főváros elképzelése szerint mindegy, hogy csatornában vagy 

tengelyen (szippantós kocsival) szállítják el az ingatlanról a 

szennyvizet, fizetni így is, úgy is ugyanannyit kellene. 

„Miért tesz különbséget a főváros csatornázatlan utcák 

lakói és csatornázott utcában élők között? 

Nekem már 10 éve azt ígérték, hogy 1-2 éven belül jön a 

csatorna, azóta sem történt semmi. A Fővárosnak inkább a 

csatornaépítésre kellene a pénzünket költeni, nem pedig 

ilyen dolgokat kitalálni! 

Nálam a szippantós mindig letapossa a füvet és elcsöpög-

teti a szennyvizet.” 

Egy ötéves fővárosi rendeletről beszélünk, ami pontosan 

ezért született, hogy ne legyen különbség a fővárosi lakók 

között. Az is igaz, hogy a rendelet az elmúlt öt évben nem 

lépett hatályba, mert a Fővárosnak nem volt pénze bevezetni 

azt. Miről is van szó: 

Ma Budapesten mindenki a bejövő vízfogyasztás után köte-

les csatornadíjat fizetni. Egy átlagos család 6-12 m3-t használ 

havonta, ami a családnak 1710-3420 forint csatornadíjat je-

lent. Így évente 20 520 – 41 040 Ft csatornadíjat kell megfi-

zetnie. Nekem, amíg nem volt csatornám, addig kéthavonta 

kellett hívnom egy 10 m3-es szippantóst, ami alkalmanként 

akkor 14 ezerbe került, így évente 84 000 Ft-ot fizettem azért, 

hogy valaki elvitte tőlem a szennyvizet. Ez a megkülönbözte-

tés jogtalan, hiszen Ön is említi, hogy milyen hátrány éri azo-

kat, akik nem rendelkeznek csatornával, de ezen felül még 

sokszor a többszörösét kell fizetni azért, hogy elvigyék tőlem 

a szennyvizet. Ezért született ez a rendelet. E szerint a jövő-

ben a Főváros nem tenne különbséget a lakók között, vagyis 

mindegy, hogy csatornában, vagy tengelyen viszik el a 

szennyvizet, fizetni így is ugyanannyit kellene mindenkinek. 

Vagyis ahol nincs csatorna, ott is megfizetik a csatornadíjat, 

de cserébe a Főváros ingyen elszállítja az emésztő tartalmát, 

így megszűnne az igazságtalan megkülönböztetés, illetve a 

ma tapasztalható rengeteg visszaélés és panasz. Mire gondo-

lok: 

sokan hívják a szippantóst, de nem az FTSZV kocsiját, 

hanem egy maszekot. Ez kiszívja az emésztőt, elkéri a 

horror díjat, majd a legközelebbi csatornafedélnél leengedi 

a kocsit (ingyen) 

sokan éjjel az utcai vizesárokba szívják ki az emésztőt, 

amitől azután órákig bűzlik a környék (70 ilyen esetben 

vagyok hatósági tanú) 

sokan a kerti kútba engedik a szennyvizet (14 ilyen eset 

van Kerten) 

sokan szerencsések és elszivárog a földbe a szennylé, 

ezzel szennyezve a talajvizet. 

Ezután legális helyre kerülne a piszkos víz, hiszen akár-

hányszor, ingyen elviszi azt a fővárosi cég, a FTSZV. 

HÁTRÁNY AZOKAT ÉRI, AKIK ÉVENTE CSAK HÁ-

ROM ALKALOMMAL SZIPPANTOTTAK, HISZEN NE-

KIK A CSATORNADÍJ ÍGY EGY KICSIT TÖBB LESZ. 

„Hatályba fog-e lépni a rendelet a nyár közepén?” 

Megítélésem szerint ezt a rendeletet idén július 1-től sem 

fogja tudni bevezetni a Főváros, hiszen addig kb. 13 új 

szippantóskocsit kellene vásárolnia (egy kocsi kb. 50-70 mil-

lió), valamint tisztáznia kellene, hogy ki számlázza a csator-

nadíjat, és milyen adatok alapján. A vízfogyasztást a Vízmű-

vek tudja, a csatornadíjat a Csatornázási Művek számlázná, 

de szóba jött a Díjbeszedő is. 

„Az ügyben szeretnék érdeklődni, hogy a tervezett csator-

nadíj ellen milyen fórumon lehet érdeklődni, illetve tiltakoz-

ni, mert ez  nagyon nem tetszik nekem sem (többek között), 

főleg amiatt, mert nincs csatorna, ennek minden hátrányá-

val, amit most nem sorolnék.” 

A Kerti Levélben megjelent cikk egy tájékoztatás volt az 

ötéves tervről, ha bevezetésre kerül, akkor minden érintett 

fog kapni erről a szolgáltatótól vagy a Fővárostól értesítést. 

Addig szerintem nem érdemes tiltakozni. De ha mégis, akkor 

a Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési irodájánál lehet 

érdeklődni. 

„Inkorrektnek tartom, hogy ezért még mi fizessük a bün-

tetőpénzt, ráadásul duplán, mert bevezetésekor úgy tudom 

50 000 Ft hozzájárulást is kell fizetni.” 

Szerintem büntetőpénzről nincs szó, csak szennyvíz-

elszállítási díjról. A hozzájárulást jól tudja, hiszen sajnos 

2001-ben az akkori önkormányzat megszüntette a kommuná-

lis, vagy más néven a telekadót (ez évente 3000 Ft volt, vagy-

is havi egy darab buszjegy) azóta a kerületben senki sem fizet 

az önkormányzat kiadásaihoz semmilyen hozzájárulást, vagy 

„adót”. A kommunális adó megszüntetésekor döntött úgy a 

hivatal, hogy csak akkortól kelljen hozzájárulást fizetni, ha 

csatornaépítés történik vagy szilárd útburkolat épül az illető 

ingatlana előtt. A hozzájárulás mértéke az elmúlt 10 évben 

sem változott, vagyis maradt 50-50 ezer forint. 

„A szippantás a csatornával nem azonos szintű szolgál-

tatás, hiszen nem automatikus, meg kell rendelni (nem 

biztos, hogy a kért időpontra tud is jönni az autó), amíg 

folyamatban van a szippantás otthon kell tartózkodni, az 

ingatlanban jellemzően kárt okoz (növények, egyéb tár-

gyak – ezt is tapasztalatból mondom), igen kellemetlen 

szagú.” 

Ebben Önnek teljesen igaza van, ahol nincs csatorna, ott 

sokkal több a kellemetlenség. De ezzel a rendelettel talán 

megszüntethető lenne az, hogy a csatornázatlan utcák lakói 

minden hétvégén éjjelente a kiszivattyúzott lé bűzét szagol-

ják, hiszen ha ingyen el lehetne szállíttatni a szennyvizet, 

akkor talán már nem az utcai vizesárokba kerülne a szennylé. 

 „Akiknek nem szigetelt, hanem elszivárgó az emésztőgöd-

re, ott gyakorlatilag ez egy szolgáltatás nélkül szedett díj, 

hiszen nem fogják hívni a szippantót, a díj azonban kérdés 

nélkül automatikusan levonásra kerül.” 

 Ebben teljesen egyetértek Önnel. Tapasztalatom szerint a 

432 kerti családnak (ennyi helyen nincs csatorna) kb. 20%-a 

ilyen szerencsés, mert a többi gödör ma már nem szivárogtat 

az elzsírosodás miatt. Az elmúlt év rengeteg csapadéka miatt 

sok helyen olyannyira megemelkedett a talajvíz, hogy az 

emésztőgödör ma már inkább vízgyűjtő, mint szivárogtató. 

  „Fontos kérdés, hogyha ez a szolgáltatás a leírt formában 

valósul meg, akkor úgy tűnik, hogy a csatornázási kérdés 
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Zalakarosi apartman kiadó: 30-238-98-82  

 egyszerűen meg lett oldva és a  valódi szolgáltatás (sőt EU 

követelmény) kiépítését – mármint a szennyvízcsatornát – az 

Önkormányzat vagy a Fővárosi Önkormányzat nem fogja 

sürgetően fontos, égető problémának érezni – pedig az - és 

még beláthatatlan ideig nem lesz kiépítve a hálózat.” 

Ön is tudja, hogy 2007.01.01-től már csak a főváros pályáz-

hat csatornaépítésre Budapesten. Ezt ők meg is tették, sőt  a 

pályázatot 3. nekifutásra abszolválni is tudták. De ekkor jött 

egy kis sikkasztás, hűtlen kezelés. (2010. februári Kerti Levél 

6. oldal), ami miatt a 2010-es átadás elmaradt. A pályázat ma 

is fut, a hírek szerint a kivitelezők pályáztatását végzik ma. A 

Főváros be akarja fejezni a csatornaépítést, amit az is bizonyít, 

hogy idén év elején még minket is meg akartak büntetni az 

"illegális" útépítések miatt. (6 utcában szórt bitumenes utca 

épült). Mai tudásom szerint 2013-ban lesz csatorna, de ezt nem 

én ígérem! 

„Szeretném jelezni, hogy a kerti vízcsapra szerelendő 

mellékvízóra felszerelése is komoly költséget jelent (sok 

esetben aknát is kell építeni), ami szintén a polgárokat ter-

heli.” 

Ebben egyetértünk. Én a Dalnok utcába most intézem a 

kerti vízmérőt. Nálam külön akna nem kell. Ahol van csatorna, 

ott is megéri ez a kb.23 000 forintos beruházás, mert így a havi 

3-6 m3 locsolóvíz után nem kell csatornadíjat fizetni. 

„Képviselő urat kérem, hogy legyen szíves képviselje a 

szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítését az újságban leírt 

koncepcióval szemben.” 

A mai napig 150 helyi családdal beszéltem e témában. Ed-

dig a 60% örülne, ha bevezetésre kerülne a közel 5 éve húzódó 

fővárosi kötelezettség. Én magam a rendszeres illegális 

"szennyvízleeresztés" és környezetszennyezés miatt is támoga-

tom az elképzelést. Ha valóban 10-15 m3-t fogyaszt egy átlag 

család, akkor ez 2 800-4 200 Ft-ba fog kerülni havonta. Ha 

eddig kéthavonta kellett egy 10 m3-es kocsit hívni, akkor még 

mindig fele annyiba kerül a jövőben ez a szolgáltatás. Az 

FTSZV most akarja fejleszteni az autóparkját, és ha elindul a 

dolog, akkor hétköznaponként kettő, hétvégenként pedig egy 

műszakban fognak dolgozni. Aki most szippant Önnél, ő elké-

ri a 15-20 ezer forintot (feketén) és egy csatornafedélen ke-

resztül leengedi a szennyvizet. Ez sem megengedhető. Én min-

dent elkövetek a Fővárosi Önkormányzatnál a csatornaépítés 

sürgetése ügyében. 

„Véleményem szerint nem elmismásolni kell a csatorna-

építést, hanem megvalósítani végre!” 

Ebben is egyetértünk, de ez a Főváros feladata. Manapság 

hetente járok a Fővárosban (Sáránd zebra, Pásztorfalva fekvő-

rendőr (azóta megvalósult), Postamester, Postakocsi útépítés, 

Szigetcsép lakó-pihenő övezet, Nyomdász-Bodonyi elsőbbség-

adás tábla (azóta megvalósult), hiányzó buszvárók kiépítése és 

a megállók takarítása, stb.), de sajnos rendre azt hallom, hogy 

minden beruházást próbálnak a következő évre áttolni, hogy 

így is spóroljanak a pályázati önrésszel.          Hatvani Zoltán 

Szívesen vállalnék heti 2-3 alkalommal takarítást  

például idős néninél, akinek már nehezére esik az ilyen 

jellegű munka: 20-967-75-07  
 

Takarítást vállalok – referenciával és jó ajánlással  

rendelkezem: 20-366-24-60 
 

Takarítást vállalok (ajánlással rendelkezem): 20-93-91-872 
 

95 négyzetméteres ikerházház áron alul, 

sürgősen eladó: 20-939-18-72 
 

Kútfúrást vállalok kedvező áron, garanciával. 

20-34-61-042  www.kutatfurok.hupont.hu 

Tiltakozás az adótorony ellen 
 

 Rákosmente Önkormányzata aláírásgyűjtést kezde-

ményez az Ecser község által a rákoskerti Vida-domb 

környezetében felépítendő, 30 m magas „Rákoskert-6” 

számú adótorony ellen. Szóban forgó szerkezet a lakó-

házak és az emlékhely közvetlen közelében, a Vida-

dombi játszótér szomszédságában elhelyezkedve jelen-

tős környezetkárosító kockázattal bírhat, ami nemcsak 

egészségkárosító lehet, de nagymértékben rontja 

Rákoskert városképét, és az ingatlanok értékét is csök-

kenti. Az aláírásgyűjtés indulásáról és további részle-

tekről majd a www.kertilevel.hu-n olvashatnak.  

Végre elkészültek az „igazi” gyalogátke-

lők a Pesti úton 
 

 Bizonyára többen emlékeznek még arra, hogy 2008-ban 

a rákoskerti képviselők kérték a Fővárosi Önkormányzat 

segítségét, hogy a Pesti úton fessék fel a hiányzó gyalogosát-

kelőket. A válasz rendre elutasító volt. Aztán „valaki” az 

egyik éjszaka felfestett egy zebrát a Nyomdász utcánál, illet-

ve Rákoskert még négy pontján. Az átkelők olyan jól sike-

rültek, hogy idén a hivatalosan engedélyezett zebrák se let-

tek mások, csak az aszfaltra felfestett előjelzővel egészültek 

ki. A legfontosabb — a Sáránd utcánál lévő — azonban még 

hátra van, amit a maglódi áruház fog finanszírozni. Jelenleg 

az engedélyezési eljárás folyamatban van, remélhetőleg ősz-

re már elkészülhet az új csomópont. 

Útjavítások 

Az előző Kerti Levélben megjelent egy felhívás, amit Hatva-

ni Zoltán adott közre, mely szerint várja a 9. egyéni választó-

körzetben élőktől az útjavításokkal kapcsolatos bejelentése-

ket. Rengeteg e-mail érkezett a képviselőhöz, melyek közül a 

következőket sikerül kijavíttatni: 

A Bodonyi utcában a Rákoskert sugárútnál lévő kátyúk 

javítására árajánlatot várunk a Rákosmente Kft-től. Saj-

nos a korábbi ajánlatok egy kicsit túlzóak voltak, ezért 

azokat nem volt miből megrendelni 

Az Ököl utca Szigetcsép utca és Szárazhegyi út közötti 

szakaszát a Colas javítja garanciában. A 24. héten volt a 

bejárás, a nyáron várható a kivitelezés. 

Az Ököl utca a Szigetcsép utca Pesti út közötti szaka-

szának javítására pedig a Duna Aszfalttal folynak az 

egyezkedések. Talán a nyár folyamán ez is elkészül. 

Az Erzsébet körút kijavítása még májusban elkészült 

 

Többen jeleztek hibákat a 6-7 éve elkészült, szórt bitumenes 

utcákból, de ezek ma már nem garanciálisak és kerületünk 

költségvetésében ezek kijavítására egyelőre nincs forrás. 

Informatika oktatásban 25 év gyakorlattal, tanári állást 

keresek, akár óraadói állás is érdekel. Vállakozói igazol-

vánnyal rendlekezem. Végzettségek:-egyetemi 

(rendszerszervező), főiskolai (műszaki tanár), ECDL vizs-

gabiztos – molnar.mihaly49@t-online.hu 
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A RÁKOSKERTI MŰVELŐDÉSI HÁZ  

NYÁRI INFORMÁCIÓI 
 

Kedves Rákoskertiek! 

 

2011. június 1-jétől Rákosmente Önkormányzata közművelő-

dési intézményeit takarékosság miatt átszervezte, ennek értel-

mében a Rákoskerti Művelődési Ház is a Vigyázó Sándor Mű-

velődési Házhoz csatlakozott. Az átalakulás nem érinti a meg-

szokott és kedvelt programokat, tanfolyamokat és a civil éle-

tet.  A nyári szünet után is sok szeretettel várunk mindenkit!   

A Rákoskerti Művelődési Ház éves, szokásos nyári szünetét 

2011. július 4. és 31. között tartja. 

A részletes őszi program- és tanfolyami ajánlókat augusztus 

közepén vehetik kézbe, melyről itt, a Kerti Levélben is hírt 

adunk. Amennyiben nyáron is böngésznék honlapjainkat, úgy 

folyamatosan megújuló információkkal várjuk a kedves érdek-

lődőket (www.kertiklub.hu, www.vigyazomh.hu). 

 

A nyári szünetet követően az új közművelődési intézmény-

rendszer szervezésében kerül sor  

 a SZENT ISTVÁN-NAP RÁKOSMENTÉN  

 megrendezésére  

 2011. augusztus 20-án, 10–22 óráig Rákoskerten.  

 Helyszínei: Rákoskerti Művelődési Ház és Vida-domb 

 Programelőzetes: 

 – A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN  10–14 ÓRÁIG: 

 Nyitó műsor: köszöntő, kenyérszentelés, terménykiállítás 

 megnyitása, a „SZEBB, VIRÁGOSABB RÁKOSMENTÉ-

 ÉRT 2011” pályázat eredményhirdetése és az Ilex-Kert 

 Kft. Ajándékműsora 

 – A VIDA DOMBON 14-22 ÓRÁIG:  

 Fúvószenekari díszfelvonulás a Vida-dombra, Belgiumból 

 érkezett fúvószenekar hívogató koncertje, Palojtay-Érsek 

 Ágnes dalénekes és Kovács András műsora, a Szélkiáltó 

 együttes gyermekkoncertje, az Ascher Oszkár Színház 

 színészzenekara, Turczi Zsófia műsora 

 KERESZTES ILDIKÓ ÉS ZENEKARA ÉLŐ KON- 

      CERTJE, TŰZIJÁTÉK  

 Térprogramok: XVII. kerületi mesterségek ünnepe, 

 arcfestés, kenyérsütés, kézműveskedés, kirakodóvásár 
 A rendezvényt támogatja: Rákosmente Önkormányzata (Riz Le-

 vente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zol-

 tán képviselő), Ilex-Kert Kft. (András Károly) és a Corvinus 
 Complex Kft. 

 Részletes programot a július-augusztusban megjelenő ke-

 rületi lapokban, valamint a Rákoskerti Művelődési Ház 

 (www.kertiklub.hu) és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház 

 honlapján (www.vigyazomh.hu) találhatnak. 

 

További nyárvégi események: 

 • Augusztus 12-én, pénteken 18 órakor tartja a Rákoskerti 

Templom Alapítvány a nyári szünet utáni első összejövetelét 

 • Augusztus 23-án, kedden 9-15 óráig a RÁCUK a szoká-

    sos nyárvégi lecsópartyjára várja tagjait. 

 

Augusztus hónapban hétköznap 9-14 óráig ügyeletet tartunk, 

ekkor érdeklődhetnek aktuális és szeptember havi programja-

inkról a művelődési ház telefonszámain: 253-7294, 253-7295. 

 

Tisztelettel üdvözlöm Önöket, és kívánok szép nyári élménye-

ket: 

Hajnal Csilla igazgató 

Kerti Levél 
Megjelenik 6 600 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 

ISSN 2062-8838  
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66. 

info@kertilevel.hu 

Újrahasznosított papírból készült 

Nyomda: Sz&Sz KFT 

A kiadást Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán és  

Nagy Anikó önkormányzati képviselők támogatták 

Lakossági fórum volt a közbiztonságról 

 
 A rákoskerti képviselők – Fohsz Tivadar és Hatvani Zol-

tán – szervezte tanácskozáson jelen volt Farkas Péter rendőr 

őrnagy, a kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezető-

je, Patkó György rendőr százados, közrendvédelmi osztály-

vezető, Illetve Tolnai Tamás, a Delta Polgárőrség szolgálat-

vezetője és Balogh Norbert, a szervezet elnökségi tagja. A 

bemutatkozás után a rendőrség kapta az első kérdéseket.  

 Többen a Rózsaszál utcai játszótér rendjére, és az éjsza-

kai rongálásokra panaszkodtak. A rendőrség minden esetben 

azt kéri, hogy értesítsék a kerületi kapitányságot. Patkó szá-

zados úr ígérete szerint a lehető leghamarabb ki fognak men-

ni a járőrök. Fontos azonban az, hogy a rongálásokat a helyi-

eknek be kell jelenteniük, mert a kerületben mozgó két járőr-

autó csak véletlenszerűen jár a játszótér közelében. A Delta 

Polgárőrök is sűrűbb jelenlétet ígértek, amit a helyi képvise-

lő (Fohsz Tivadar) még a keretéből is támogatna. Azt is 

megtudtuk, hogy a téren Marci bácsi nyírja hetente a füvet és 

szedi a szemetet, amit a képviselő Hatvani Zoltánhoz hason-

lóan saját fizetéséből finanszíroz. A Rákosmente Kft végzi a 

rongálások helyreállítását és a rézsű kaszálását. 

 Két lakó érkezett a Pányva utcából, akik a május végén 

tapasztalható betöréssorozatról érdeklődtek. Elmondták, 

hogy a kerület legbékésebb része Rákoskert, de az M0 átadá-

sa óta sajnos rosszabb a helyzet, mint korábban. Idén május 

eleje és a fórum időpontja között két betörés volt a körzet-

ben, ami azt jelenti, hogy sok betörést a helyiek nem jelente-

nek, talán úgy érzik, hogy a kicsi rongálási kár miatt nem 

érdemes hivatalos mederbe terelni a dolgokat. Farkas őrnagy 

itt is kéri a lakók bejelentését a központi számom, amit sze-

rinte minden helyinek a mobiljába is érdemes elmentenie  

(06 1 253 2340). Reklámozni kellene a Szomszédok Egymá-

sért Mozgalmat (SZEM), fontos azonban a védekezés is, 

hiszen azt a házat választják a betörők, ami hívogatóan gyen-

ge mechanikai védelemmel rendelkezik.  

 Egy fiatalember a lassan már élhetetlen Rákosmentét 

véleményezte. Szerinte rengeteg az autó és sok a fölösleges 

ingatlanfejlesztése a kerületnek. A helyi vezetés csak új óvo-

dát, éttermet épített és régi iskolákat újított fel. 2006 óta 

Rákosmente a rengeteg új, vagy felújított útra, járdára, eső-

víz-elvezetésre és játszótérre büszke. Később tisztázódott, 

hogy lakópark fejlesztésekre gondolt a kérdező, melyek a 

2006-os ciklus előtt kaptak engedélyt. A Kucorgó téri fej-

lesztés, ha lesz, akkor az egy magánberuházás. Korábbi el-

képzelések szerint minimum egy 73 lakásos társasház épült 

volna a területen. Ez azonban ma már eladhatatlan, ezért a 

jogszabályokat figyelembe véve készült el a kereskedelmi és 

szolgáltató központ terve. Az, hogy lesz-e építkezés, csak a 

tulajdonosoktól függ, de ha lesz, akkor több közérdekű fej-

lesztést is kapnak a helyiek. 

Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és felügyeletet 

vállal: 70-54-17-221  

http://www.kertiklub.hu
http://www.vigyazomh.hu/
http://www.kertiklub.hu
http://www.vigyazomh.hu/
http://szem.freeweb.hu/

