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Nyitott ház 

Művelődés, kultúra, közösség a  

Rákoskerti Művelődési Házban 
  

Az év vége felé közeledve hamarosan bensőséges 

várakozás veszi kezdetét, várjuk a karácsonyt, a meg-

hitt ünnepeket.  

Pilinszky János írja: „Aki pedig jól várakozik, az 

időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legel-

viselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenv-

telen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszü-

letik az a mélységes türelem, amely szépségében és 

jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.” 

Advent felé sok szép gondolat születik, köztük óha-

tatlanul felvetődik, mi az, amit magunk is hozzátehet-

nénk az élethez értékben, gondolatban, tettben? Az 

igazán nagyszerű pedig az, ha mindez nem csak az 

évvégére szól, hanem szándékunk az ünnepeken túl-

nyúlva egész évünket bearanyozza. 

Az igazán nagy történetek a közösségek eredmé-

nyei, hiszen az egyéni eredmények is valójában a kö-

zösségekből táplálkoznak: egy jó iskolából, egymást 

inspiráló munkatársi közösségből, öntevékeny, támo-

gató civil szervezetekből, egyházi közösségekből, a 

közösségi művelődés tevékenykedéséből, és még so-

rolhatnánk, mi minden a táptalaja egy-egy csoportos 

vagy egyéni eredménynek, jó és előrevivő dolgok 

megszületésének.  

A kultúra értékei nélkül pedig különösen nehéz fel-

tölteni ezt a batyut. A közösségi művelődés munkásai, 

a hétköznapi kultúraközvetítők, akik a közösségek 

munkáját segítő, létrejöttükben segédkező tevékenysé-

gekben hagyományosan jelentős szerepet vállalnak, 

sokat tehetnek a fenti gondolatok ébresztéséhez, meg-

valósulásának segítéséhez. 

A közművelődési intézmények hagyományosan nyi-

tott, befogadó intézmények, amelyek mindenki számá-

ra egyformán nyújtanak teret a művelődéshez és támo- 

gatják, szakmai munkájukkal segítik a közösségi mun-

kát. A közösségi művelődés ideális esetben valameny-

nyi, a helyi közösségben zajló kulturális folyamatot 

felöleli, mégpedig az egyének és csoportjaik aktív 

részvétele révén, a tervezéstől a megvalósításig. Sok-

sok példa van az együttműködés szép eredményeire! 

És mi kell még a szellemi muníción kívül? Egy 

tető a fejünk fölé, alatta egy tér, melyet folyamatosan 

gondozunk, fejlesztünk és szépítgetünk, hogy otthona 

és méltó helyszíne, hordozója lehessen értékeinknek.  

A közművelődési területen eltöltött 14 év munka 

után - beleértve a szakterületi államigazgatásban gyűlt 

tapasztalatokat is -, biztosan állíthatom, hogy intéz-

ményhálózatunk maximális partner abban, hogy az 

öntevékeny civil kezdeményezéseket erkölcsileg, 

szakmailag és minden bekapcsolható eszközével tá-

mogassa. Fontos lépés ez az egyének, a közösség és az 

intézmények számára is, hiszen ez pozitívan hat vissza 

mindannyiunkra! 

Ezen elvek mentén és a kerületrészek lokális igé-

nyeinek fókuszba helyezésével töltjük meg tartalom-

mal kerületünk közművelődési intézményeit, nyitottan 

a fejlődésre, a változások lekövetésére és az újdonsá-

gok befogadására, mindannyiunk örömére!  

Ezen elvek mentén töltjük meg tartalommal 

Rákoskert kulturális házát is, ahol érdeklődéssel és 

tisztelettel mutatjuk be az országos és helyi értékein-

ket, az itt élők eredményeit, valamint a lakóhely felvi-

rágzásáért bármely területen tenni kívánó közösségek 

munkáját egyaránt.  

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Rákoskerti Mű-

velődési Házba látogatóknak tartalmas, gondolatgaz-

dag kulturális élményeket és tevékeny közösségi 

együttlétet! 

Hajnal Csilla 

VMH igazgatóhelyettes, 

a kerületrészi tagintézmények vezetője 
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Meg fog változni a zöldhulladék gyűjtés 
 

Hatvani Zoltán elmondása szerint idén közel 800 csa-

lád élt a házhozszállítás lehetőségével, vagyis ennyien 

rendelték meg a képviselő honlapján a lombgyűjtők 

házhozszállítását.  A lakók számára ennél kényelmesebb 

megoldást még nem találtak ki, hiszen így nem kellett 

sorban állni és aláírni az átvételi elismervényt, csak a 

kertből kellett összeszedni az oda bedobott zsákot. Má-

sok személyesen vették át, így összesen 1273 ingatlanra 

lett kiosztva tízezer zsák, ami 2.121.700 forintba került 

az önkormányzatnak. 

Fontos, hogy akinek nem elegendő az ingyenesen 

megkapott mennyiség, ők a művelődési házban és a 

Százszorszép Óvodában korlátlan mennyiségben tudnak 

még emblémás zsákot vásárolni. Az idei ár: 230 Ft. 

Fontos változás, hogy a Fővárosi Közgyűlés rende-

letének értelmében 2016. január 1-jétől a megválto-

zott jogszabályok értelmében a zöldhulladékot a 

képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésé-

nek céljára biológiailag lebomló hulladékgyűjtő 

zsákban kell gyűjteni, emiatt a jelenleg zöldhulladék 

gyűjtésére használt polietilén zsákokat 2015. decem-

ber 31-ig lehet csak használni. 

Ezt a határidőt a helyi képviselők és Riz Levente Pol-

gármester úr is szűkösnek tartja, ezért annak módosítá-

sát és minimum 6 hónappal történő meghosszabbítását 

kérte a fővárosi közszolgáltatótól. Ettől függetlenül, ha 

valaki tavaszra szeretne zsákot bevásárolni, akkor kér-

jük, hogy azt ne most, hanem az új zsákok megjelenése-

kor tegye csak meg! 

Az FKF Nonprofit Zrt a polietilén zsákban gyűjtött 

zöldhulladékot 2015. decemberéig,  a tél beálltáig hét-

főnként a „Zöldkukás” járattal azután pedig a kommu-

nális hulladékkal szállítja el. 

 
Közterületre kivezetett csapadékvíz 

 

Az elmúlt másfél évben azt tapasztaltuk, hogy egyre 

több eső esik a lakóhelyünkön, de az egész országban is. 

Évekkel ezelőtt nem esett elég csapadék, ezért az embe-

rek egyre többször gondolták, hogy felesleges vízelve-

zetőket és szikkasztó árkokat hagyni az ingatlanok előtt, 

hiszen az csak megnehezíti a napi életet, a parkolást, 

nehezebb tisztántartani és gondozni, mint a füves terüle-

tet. Így tűntek el egyre inkább az árkok. Az önkormány-

zat 2012-ben rekord mennyiségű, közel egy kilométer 

hosszban ásattak árkokat az útépítéseknek is köszönhe-

tően, de ezek nagy része az év végére zöldhulladékkal 

és falevéllel lett feltöltve.  

2014-ban megváltozott az időjárás, aminek következ-

tében egyre többen kérik a képviselők segítségét a régi 

árkok helyreállításában és a kitermelt föld elszállításá-

ban. Ma már ott tartunk, hogy több mint száz ingatlan 

előtt készült el újra a szikkasztó, de sok esetben ez sem 

elegendő.  

Egyre nagyobb figyelmet és hangsúlyt kap az a fele-

lőtlen magatartás, mely során az ingatlantulajdonosok 

kivezetik  a közterületre  az ingatlanon  belül  keletkező 

 csapadékvizet. Ez Rákoskerten, Szárazhegyen minden 

esetben TILOS, itt senki sem kapott arra engedélyt, 

hogy az építkezése során vagy azután az utcára, közte-

rületre vezesse ki a csapadékot.  

Egyre több panaszos keresi meg a képviselőket az-

zal, hogy az ingatlanában kár keletkezett, de nem tud 

hatékonyan védekezni, mert a szomszéd házáról az ösz-

szes víz az ő pincéjébe vagy kertjébe folyik. Hatvani 

Zoltán készített egy felmérést a körzetében, ahol 2.000 

ingatlan közül 400 helyen van szabálytalanság. Min-

dennapos a kerítésen, csövön kivezetett esővíz, de sok 

helyen látni a járda alatt is a 110-es csövön kivezetett 

víz nyomát. Egy esetben még olyanra is van példa, 

hogy a lakó a szórt bitumennel ellátott út alatt vezette el 

a saját vizét a szembe oldalra. Ezekben az esetekben, ha 

bejelentés érkezik a képviselőhöz, akkor ő első ízben 

figyelmezteti a panaszoltat a szabálytalanságra, de ez-

után, ha nem történik semmi, akkor bejelentést tesz a 

hivatalban a megfelelő irodáknál.  

Fő szabály: az ingatlanon keletkezett csapadékvizet 

minden esetben a telken belül kell szikkasztani. Ahol 

például most csatornáztak, ha lehetséges, akkor érde-

mes a házról összegyűlt vizet az emésztőbe bevezetni. 

Más esetekben marad a ciszterna, amiből később még a 

kertet is lehet locsolni. 

 

Új kilátó a Merzsén 
 

Szomorú és egyben mégis örömteli a hír, a Merzse 

életében lezárult egy szakasz és egy új - kezdődött!  

Október másodikán közel száz résztvevő segítségé-

vel lebontottuk a romos állapotú madárles épületét és a 

hozzá vezető stéget. A jelenlevők madarász-bemutatón 

és gyűrűzésen vehettek részt. Reggel 7 órától 17 óráig 

14 faj 109 egyede került befogásra, gyűrűzésre és ter-

mészetesen szabadon bocsájtásra. Az óriási zavarás ¬ 

munkavégzés, jövés-menés, zaj ellenére az eredmény 

mégis kiváló, a Merzse megmutatta mit tud. Természe-

tesen fényképek sokasága őrzi a régi házikó emlékét. 

Az öröm oka az, hogy felépült egy tíz méter magas 

kilátótorony, egy régi probléma álomszerű megoldást 

nyert.  

Miért kellett lebontani a madárlest?  

Romos lett újra és újra. Ha kiszáradt, a tó medre be-

tonkeménységű lett, viszont a víz visszatérésével fella-

zult, elfolyósodott, a bevezető stég megdőlt, a közel-

múltban már le is szakadt egy szakaszon. Ezt az ismét-

lődő, igen drágán javítható problémát sikerült most 

megoldani. 

A másik sarkalatos érv egyszerű: a Merzse védett 

terület, az állatok, a madarak háborítatlan nyugalmát 

kell szolgálnia. Ha a közepébe építettünk egy bejárót, 

természetesen sokan használták azt, de páran nem meg-

felelő módon, csendesen szemlélődtek, hanem garáz-

dálkodtak, többször felgyújtották. 

A kilátó egy nagyon stabil betonalapot kapott, felül-

ről csodálatos világ nyílik mindenki számára, mi embe-

rek kellő távolságban leszünk ahhoz, hogy a védett álla-

tok nyugodtan élhessék az életüket. 
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Reméljük a sok utánajárás, a hihetetlenül bonyolult 

engedélyezési eljárások sokasága, az építmény igen 

komoly költsége megéri majd: a kilátó évtizedeken át 

szolgálja az idelátogató turisták és szakemberek kikap-

csolódását, szakmai fejlődését. Ehhez azonban még egy 

dolog elengedhetetlen: az állandóan jelenlévő, szabá-

lyozható vízszintű tó. Ahol víz van, ott élet van! 

A Merzse-mocsár környékét ezentúl így nem csak a 

Fővárosi Környezetvédelmi Alap támogatásával 2015 

tavaszán teljes egészében felújított 15 állomásos termé-

szetismereti tanösvény miatt érdemes felkeresni, hanem 

a páratlan kilátást nyújtó és a természet észrevétlen 

megfigyelésére alkalmas madárles miatt is, köszönhető-

en a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-

letnek, a MOL Volunteer’s Club nemzetközi csapatá-

nak és Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányza-

tának. 

A madármegfigyelő tornyot mindenki csak saját fe-

lelősségére használhatja. 

Mályi László Jenő 

 

Évfordulót ünnepeltünk 
 

Szeptember 27-én vasárnap délután 17 órakor meg-

emlékezést tartottunk Makovecz Imre halálának 4. 

évfordulója alkalmából. Nívós és rendkívül bensőséges 

ének-verses programmal lépett fel a Szánthó Géza ének-

kar Princz Egonné vezényletével és ugyancsak nagy 

elismerést aratott Dr. Takaró Mihály irodalomtörténész 

méltató megemlékezése a világhírű magyar építészről. 

Az immár hagyományt teremtő rendezvény bebizonyí-

totta, hogy megkerülhetetlen eseménye lett kerületünk 

kulturális életének és lassan túlnő kerületünk határain is, 

melynek bizonyítéka a támogatók széles köre, akik 

nemcsak más fővárosi kerületekből, hanem a fővároson 

kívülről is adományoztak. 

A kiterjedt érdeklődésnek köszönhetően rendeztek 

jótékonysági hangversenyt október 11-én a 

Budahegyvidéki Evangélikus Templomban templomunk 

építésének javára. Az ötlet Varga Petra orgonaművész-

től származott, aki csodálatos zenei programmal és játé-

kával bűvölte el a jelenlevőket. Közreműködtek még a 

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola 

növendékei, Sándor Norbert klarinéton és Szelevényi 

Vito trombitán. 

Ebben az évben, november 20-án lenne Makovecz 

Imre 80 éves. Ennek tiszteletére emléksorozattal készül 

több kulturális szervezet: a Kós Károly Egyesülés, a 

Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány és a Magyar 

Művészeti Akadémia a hagyományos Héttorony Feszti-

vál programjaihoz csatlakozva. 

Részünkről a már megkezdett építkezési előkészüle-

teket továbbra is minden anyagi lehetőségünk keretében 

folytatjuk. Ezért is kérjük a rákoskertieket, hívőket és 

nem hívőket egyaránt, anyagilag támogassák erőfeszíté-

seinket, hogy minél előbb megvalósuljon Rákoskerten 

„Budapest Gyöngyszeme” világhírű építészünk remek-

műve, teljes egészében általa tervezett utolsó templom-

terve. (Adószámunk: 18185133-2-42, Bankszámla szá-

munk:   11717009-20043843)    A látványterv sorozat a  

Rákoskert vasúti megálló utasbejárati oldalfalán és a    

Rákoskerti Művelődési ház aulájában látható.  

Az urna-altemplom helyeinek ára a meghatározása 

folyamatában van, november-decemberben meghirde-

tésre kerül. Helyezzük szeretteink hamvait méltó kör-

nyezetbe, egy olyan templomba, mely szakrális-

mágikus erejével képes azt elérni, hogy akkor is bejön 

az ember, ha netán nincs ünnep, mert csönd van, jut 

ideje arra, hogy elmélkedjen a test lélekké való átvál-

tozásán.   

Janikné Megyery Rita  

a Rákoskerti Templom Alapítvány elnöke 

 

Gazdaváltás a Kossuthban – 

– egy kis történelem 
 

Gál Tiborné – Kati néni – iskolagazda október végén 

nyugdíjba vonul. 

1980. január 1-én lépett be a Kiss Antal igazgató úr 

által vezetett Rákoskerti Általános Iskolába iskolatit-

kárként. 1982-ben új intézményvezető került az iskola 

élére Bakos Lajosné – Gitta néni – személyében, aki 10 

évig, nyugdíjba vonulásáig volt az iskola élén. Ez idő 

alatt az iskolatitkárból először gazdasági ügyintéző, 

majd a feladatok bővülésével gazdasági vezető lett. 

Több intézményvezető változást megélt, – Gitta nénit 

követte Véghely Tamásné – Marika, egészen 2003 au-

gusztusáig. Az ő vezetése alatt bővítették az iskolát; az 

építkezés 2002 augusztusában kezdődött, 2003 kora 

tavaszán került sor az ünnepélyes átadásra. 

Ismét új intézményvezető került az iskola élére az 

akkori Önkormányzat döntése alapján – Áldási Edit, 

aki 6 évig volt iskolaigazgató. 

2009 augusztusában az alkalmazotti közösség – pe-

dagógusok és technikai dolgozók – támogatásától 

övezve Georgita Imre került az iskola élére. Katika 

töretlenül folytatta a munkáját: étkezési befizetést sze-

dett, osztott-szorzott, költségvetést tervezett, könyvelt,  

számolt, hogy jusson is, maradjon is (egy kis karácsony 

előtti jutalomra). Katikából közben Kati néni lett. 

Ismét változás: 2013. január 1-től a technikai sze-

mélyzet a Rákosmente Kft fennhatósága alá került, így 

lett Kati néniből iskolagazda. Költségvetés tervezése 

helyett feladata lett a technikai személyzet vezetése,  

folyamatos kapcsolattartás az intézményvezetővel, a 

Rákosmente Kft vezetőségével, Rákomente Önkor-

mányzatának műszaki és gazdasági vezetőivel. Szív-

ügye lett a napközis udvar fejlesztése, mely végre meg-

valósul és heteken belül átadásra kerül. 

November 1-től új iskolagazdája lesz a Kossuth La-

jos Általános Iskolának. Sándor Katalin, aki 1980. 

szeptemberében lépte át először az iskola küszöbét, 

mint első osztályos tanuló és ma már két kislánya jár  

ide, fogadják őt szeretettel.  

A Rákosmente Kft vezetőségének felkérésére  Kati 

néni decembertől még visszajön részmunkaidőben. 

Szép és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk neki, a 

másik Katikának pedig több évtizedes tevékenykedést 

iskolagazdaként a Kossuth Lajos Általános Iskolában. 
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Rákoskerti Állatorvosi Rendelő  

Rákoskert sugárút 30./  

Tel: 30-283-71-72  

 

 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai: 

KIEMELT PROGRAMOK 
 

November 7., szombat 9-13 óráig 

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE 
 

November 15., vasárnap 10 óra 

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ:  

Ludas Matyi — Élőszereplős meseszínházzal várjuk  

a gyerkőcöket kuckónkba, majd Márton nap  

alkalmából interaktív kézműves kuckónkban  

késő őszi hangulatban készülődünk. 

Belépő: 700 Ft/fő 

Előzetes jelentkezést várunk telefonon! 
 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐ NAGYCSALÁDOS 

RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI GYERMEK 

RÉSZÉRE DÍJTALAN BELÉPŐ IGÉNYELHETŐ az 

alábbiak szerint 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864 a 

szülő neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának 

feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: 

www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 
 

November 20., péntek 16 óra 

BOLGÁR KÉPEK, DALOK, ÍZEK 

RÁKOSMENTÉN 
 

Kortárs bolgár művészeti kiállítás megnyitó, Gendova 

Miroljuba festőművész alkotásaiból a XVII. kerületi 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 

Közreműködik: Zornica Hagyományőrző Együttes 

A tárlat megtekinthető november 27-ig. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

November 28., szombat 20 órától 

ERZSÉBET-KATALIN BÁL 

Zenél a Kristály Duó 

Belépő: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül),vacsora: 1200 Ft/fő 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 
 

Ascher Oszkár Színház 
 

November 7. szombat és 8. vasárnap 18 óra 

Kiss Csaba: A dög 

November 21., szombat és 22. vasárnap 18 óra 

Robert Thomas: 8 nő 
 

November 14. és december 5. szombat 18 óra 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
 

November 29., vasárnap 18 óra 

Karinthy Frigyes: Régen van... 
 

Belépő: 900 Ft/ fő 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 
 

December 6., vasárnap 10 óra 

MIKULÁSVÁRÓ MESESZÍNHÁZ 

Mikulás Központ előadásában:  

Mikulás bácsi nagy varázskönyve színházi előadás, 
mely után sok-sok játékos meglepetéssel várjuk az 

apróságokat! Meglátogat személyesen bennünket a 

Mikulás is, a Lappföldi manók kézműves műhelyében 

ügyeskedhettek és a Hóangyal mesezugban szép,  

téli mesék hangzanak el! 
Részletes program a honlapunkon és szóróanyagainkon. 

A BELÉPŐ MINDEN RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI 

GYERMEK RÉSZÉRE INGYENES  

Ingyenesen igényelhető az alábbi módokon: 

8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen a: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben a 20/569-2864-

es számon várjuk az igényléseket a szülő neve, lakcíme és az 

igényelt gyermekjegy számának feltűntetésével. 

9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: 

www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 

Belépő: 700 Ft 
 

December 13., vasárnap  

Mindenki Karácsonya 

10 óra órától: Rendhagyó, az egész családnak szóló 

karácsonyi ünnepi hangulatú rendezvényünkön idén is 

mesejátékkal és meglepetésekkel várjuk a gyerkőcöket. 
17 órától Harang csendül– koncert 

A hagyományokhoz híven meghitt, adventi hangulatot 
megidéző előadással  

Bognár Szilvia és az etNoé zenekar  
varázsol ünnepet színpadunkra. 

Részletes program a honlapunkon és szóróanyagainkon. 

A rendezvény, az előzetesen átvett, regisztrációs szelvénnyel 

látogatható! Jegyek decemberben igényelhetőek a művelődési 

házban. A jegyek foglalása jelentkezési sorrendben történik, 

átvehetőek: december 10-én 9-20 óráig a helyszínen! 
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati 

képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő 
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A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán  

önkormányzati képviselők támogatták 

Állatok Világnapja a Százszorszép 

Óvodában 
 

Október 3-án megközelítőleg kétszázötven gyermekkel 
és szülővel ünnepelték a Rákosmenti Százszorszép Óvo-

dában az Állatok Világnapját. Az intézmény több mint 
két évtizede kiemelten foglalkozik a környezeti nevelés-
sel. Minden évben közösen, családi játszóház formájában 

tartják a programot. Az idén is voltak kalitkában, terrári-
umban, akváriumban megtekinthető állatok, mert a gyere-

kek behozhatták kedvenceiket. Volt csillámtetoválás, 
kézműveskedés, puzzle, állatismereti totó és szenzitív 
játékok. Nagy siker volt az Ascher Oszkár Színpad tagjai-

nak előadása, akiknek gyermekei az óvoda Gomba és 
Süni csoportjába járnak. Kerti Tünde, Csajtay Csaba és 
Orosz András „A kevély kiskakas” című előadást kifeje-

zetten erre az alkalomra állították össze a gyerekeknek, 
amit ők óriási tapssal köszöntek meg. A „Bogárháton” 

című bemutató a bogarak különleges tulajdonságairól, 
fennmaradásukról szólt. Az interaktív előadást makettek, 
élő rovarok színesítették. A büfében mindenki kedvére 

lakmározhatott! 
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