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8. rész 

A következő évtizedek 

 

Rákoskeresztúron a szorgalmas svábok–szlovákok tornácos házait lerombolták, 

helyettük panellakótelepet emeltek. Az alapozásnál felszabadult földekkel töltötték 

fel játszó -és szánkózóhelyünket, a bánya egyik felét. 

   Az egykori Úri Kaszinót a szocializmus éveiben ruhaipari üzemmé alakították át, 

majd 1990 után, mint annyi mást magánosítottak. 

   Az eredetileg igényesen megépített villák, házak többségét bővítették, 

átépítették, emeletet húztak rá.  /Néhányat szerencsére eredeti szépségében 

újítottak fel, így Bél Mátyás utca legszebb épületét, a Lőwenstein villát is./  Több 

zöldfelületet lebetonoztak, a kertek egy részét  jellegtelen garázsok foglalták el. 

  A víztorony feleslegessé vált, ugyanis a Fővárosi Vízművek vízellátási rendszere 

elegendő mennyiségű, kiváló minőségű vízzel látja el a környéket. Tetején ma 

telekommunikációs antennák gondoskodnak a mobiltelefonos világ megfelelő 

működéséről. Időnként engedélyezik a víztorony megmászását, ahonnan ma is szép 

kilátás tárul elénk. 

  A református imaház helyén szép, új templom épült 2018-ban.                         

A templomokat és több jellegzetes régi épületet védetté nyilvánítottak, felújítottak.  

A megrongált, sokáig csúfosan kinéző zsinagógát 2000 után szépen renoválták, 

azóta baptista imaházként használják. 

  Korszerű, jól felszerelt sporttelepet alakítottak ki a megmaradt, korábban is 

sportcélú bányagödör-részben.  Itt az 1986-ban alakult a GRUND FC gondoskodik 

a fiatalok sportolási lehetőségeiről. 

A madarak muzsikáját, csiripelését gyakran elnyomja a közeli ferihegyi repülőtér 

leszálló, felszálló gépeinek dübörgése, a gépkocsik, fűnyírók motorhangja. 

  Az ingázást gyorsjáratú autóbuszjáratok segítik ugyan, de a nagy autóforgalom 

miatt csúcsidőkben dugók nehezítik a munkahelyre, iskolákba jutást. 
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 A régi patinás vasútállomást 

lapostetősre átépítették. 

 A vasúti átjárót felújították, mellette 

P+R gépkocsiparkolót létesítettek.   

 

 

 

 A történelmi Rákoshegyen sétálva ma sem találunk két egyforma házat.  

   A 2010-es években Rákoshegy víztorony felöli oldalán, hatalmas lakónegyed létesült: a 

Helikopter lakópark. Az egyformának tűnő, minikertes házak már nem emlékeztetnek a 

régi Rákoshegyre, a valamikori sokak által irigyelt nyaralóhelyre. 

 

Képek a mai Rákoshegyről 

    

A következő rész: Epilógus  

 


