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Tisztelt olvasóink! Elindult lapunk online változata a www.kertilevel.hu címen Gulyás Benedek lakótársunk jóvoltából. Mivel az elektronikus forma sokkal több lehetőséget teremt, a legfrissebb híreken kívül rákoskerti képeket, eddigi lapszámainkat és még sok más hasznos információt találhatnak.
Várjuk írásaikat, fényképeiket, véleményüket és javaslataikat.

Választási eredmények a Kerti Levél terjesztési területén. Ezúton is gratulálunk a
nyerteseknek.
7. evk (Keresztúr Kertváros)
Eilmess Zsoltné
Kredits Ferenc
Nagy Anikó
Tóth Zsolt

ITTHON RÁKOSMENTÉN 180 8,59%
JOBBIK
169 8,07%
FIDESZ-KDNP
1332 63,58%
MSZP
414 19,76%

8. evk (Strázsahegy, Rákoskert, Rákoscsaba)
Antal Vilmos Zoltán JOBBIK
142 7,47%
Bartmann Péter
FÜGGETLEN
60 3,16%
Fohsz Tivadar
FIDESZ-KDNP
1133 59,63%
Janikné Megyery Rita ITTHON RÁKOSMENTÉN 159 8,37%
Paulik József
MSZP
311 16,37%
Perge Nándor
LMP
95
5,00%
9. evk (Rákoskert, Szárazhegy)
Hatvani Zoltán
Igaz József
Metzger Bernadett
Nagy Zoltán
Seregély Tibor

FIDESZ-KDNP
1447 69,30%
MUNKÁSPÁRT
23
1,10%
MSZP
310 14,85%
ITTHON RÁKOSMENTÉN 158
7,57%
JOBBIK
150 7,18%

Választási értékelő
A rákoskertiek és a Keresztúr kertvárosban élők is
támogatták a kerület eddigi vezetését abban, hogy tovább folytatódjon Rákosmente építése és tudatos fejlesztése.
A választási részvételi arányt tekintve a XVII. kerület
a fővárosi középmezőnyben helyezkedik el. Az önkormányzati egyéni választókerületek aktivitási versengésében ismét, 51%-os részvétellel Rákosliget és az ÚjAkadémia-telep győzött, s a Keresztúri lakótelep bizonyult leginkább passzívnak, az elágazás környékén lakók
közül csak minden harmadik választópolgár élt szavazati

jogával. Rákosmentén a kormányzó pártszövetség az
országos sikerhez hasonlóan tarolt, de a polgármesterválasztáson még jobb eredményt produkált. Riz Levente polgármester országgyűlési képviselő. A 2006-os
megválasztáshoz képest harmadával megnövekedett
szavazatmennyiséggel, s lényegesen nagyobb aránnyal
győzött (2006-ban 44,5, 2010 áprilisában 56,8, most
69,5%-kal). Ezzel a kerület történetében először választottak újjá egy polgármestert. Ebben – az országos
tendencia mellett – sikeres kerületi tevékenysége és a
jobboldali képviselők egyéni teljesítménye és ismertsége is szerepet játszik, hiszen a főváros kerületei közül a
második legjobb eredményt érte el. A Fidesz-KDNP
képviselő-jelöltjei hasonlóan szerepeltek, mind a 14
nyert, vagyis a pártszövetség az összes egyéni helyet
megszerezte.
A kormánypártok helybéli győzelmét viszont tetézi,
hogy két igen hangos, de nem túl aktív, radikális jobboldali szervezettel versengve értek el ilyen szép eredményt, melyekkel együtt megszerezték a leadott szavazatok négyötödét. A képviselőik közül legjobban,
69,3%-nyi vokssal Hatvani Zoltán, a pártszövetség kampányfőnöke külső Rákoskerten szerepelt. A kerületi
MSZP, s ezzel a baloldal a maga nemében valóban példátlan vereséget szenvedett. Amíg tavasszal a Fidesztől
balra álló erők megkapták a szavazatok egyharmadát,
most meg kellett elégedniük egyötöddel. Az MSZP aktív
voksolóinak száma áprilishoz képest megfeleződött,
2006 októberéhez képest harmadára csökkent. Kerületi
mélyrepülésük folytatódott, vagyis nem tudták követni
az általános fővárosi javuló tendenciát. Ennek mindenekelőtt személyi-szervezeti okai vannak: polgármesterjelöltjük, Hrutka Zsolt, mint új erő lépett fel, mégis
gyengébben szerepelt, mint tavasszal Alexa György volt
országgyűlési képviselő. Hrutka 19 %-os eredményével

Rákoskertért Díj

egyik leggyengébb lett a fővárosi kerületek között. Vereségük annál is súlyosabb, mert más baloldali, vagy
balközép erő nem tudott kompenzációs listát állítani és
így töredékszavazatokkal listás mandátumhoz jutni.
Összeomlásával az MSZP a kerültben is maga alá temette az egész bal-liberális tábort, nem képes saját balos
szavazóin kívül másokat megszólítani.
A 21 tagú képviselőtestületben mindössze három
kompenzációs mandátumhoz jutottak. Új frakciójuknak
nemcsak a mennyisége, hanem a minősége is alulmúlja
az előzőt ugyanis, azok, akik tönkretették a pártot, gondolkozás nélkül szabadultak meg jól képzett,
tapasztalt és tekintélyes képviselőiktől. Egyszóval: nem
sok vizet zavarnak az új testületben.
Az MSZP-nél is súlyosabb vereséget szenvedett a
Jobbik. Polgármester-jelöltjük elvesztette egykori országgyűlési képviselő-jelöltjük tavaszi szavazóinak kétharmadát, voksainak aránya 9,6-ról 5,3%-ra esett. Gyenge szereplésük mindenekelőtt a hasonló politikai gyakorlatot folytató Itthon Rákosmentén Egyesület (IRE)
sikerének tudható be, hiszen ugyanazt a tábort szólítják
meg. Áprilisi eredményük alapján valószínűsíteni lehetett, hogy két kompenzációs mandátumhoz jutnak, ehelyett egyet szereztek, ami azt jelenti, hogy eddigi képviselőjük, Lázár Attila, kiesik a testületből, ettől viszont –
anélkül, hogy ismernénk az új jobbikost – valószínűleg
javulni fog az önkormányzat politikai kultúrájának színvonala, mindenesetre kedvezőbb lehet, mintha két nemzeti radikális futott volna be. Az ellenzék sikeres szervezete az IRE lett, sikerült megőrizni mind a két képviselői
helyüket a csaknem kétharmadára csökkentett létszámú
testületben. Legsúlyosabb vereséget az LMP szenvedte
el. Miután az új választójogi törvény ismeretében a helyi
szervezet „motorja” – aki nem volt tagja a pártnak – kivált a csapatból, kampányuk valósággal összeomlott. A
listaállításhoz minimálisan szükséges hét képviselő helyett csupán háromnak tudták összegyűjteni (az egyik a
8.evk.-ban) a szükséges mennyiségű ajánlószelvényt,
így labdába sem rúghattak. Pedig tavasszal sikerült közel ezer kopogtató cédulát összeszedniük, most a teljes
körű képviselőjelöléshez elég lett volna hétszáz. Vereségük mértékét szemlélteti, hogy országgyűlési képviselőjelöltjük lakóhelyén, Rákosligeten áprilisban 288 szavazatot kapott, októberben pedig 130-at. Vagyis mozgósítási készségük a kerületi pártok átlagánál számottevően
kisebb lett. A kerületi önkormányzati választás talán
legérdekesebb sajátossága, hogy az ellenzék képviselőjelöltjei megszerezték a szavazatok mintegy harmadát,
amellyel az új testület mandátumainak 30%-át kapták
meg, vagyis minden összevetésben egyik legarányosabb
eredmény született Rákosmentén. Érdekes még a független képviselőjelölt (8.evk.) eredménye, aki talán az induláshoz szükséges ajánlószelvények számánál sem tudott
több szavazót maga mellé állítani. Még szembetűnőbb a
Magyar Kommunista Munkáspárt jelöltje a 9.evk.-ben.
23 szavazata azt mutatja, hogy az általa összegyűjtött 68
db kopogtatóval őt támogatók közül 45-en a szavazófülke magányában október 3-án máshogy döntöttek.

Bukta Mihályt – Rákoskert első szabadon választott
képviselőjét –, volt környezetvédelmi tanácsnokot köszöntötték szeptember 11-én a Rákoskerti Művelődési
Házban. A köszöntés tíz év után megismétlődött, azzal
a különbséggel, hogy akkor „csak” alternatív díjat kapott, mivel az akkori MSzP-SzDSz koalíció nem támogatta a helyi civil szervezetek jelölését. Azóta példátlan
módon 2000-ben nem is adták ki a Rákoskertért Díjat,
csak a lakosság ünnepelte régi képviselőjét. Bukta Mihály elmondta, talán jobban is örült, mintha a hivatalos
díjat kapta volna.
Az idén Hatvani Zoltán képviselő méltatta a kitüntetett érdemeit, aki harmincöt éve küzd az élhető, tiszta
környezetért. Az ünnepi műsor után Riz Levente polgármester mondott pohárköszöntőt, gratulálva Bukta
Mihálynak életútjához, és arra biztatta, továbbra is segítse építő véleményével, kritikájával és tanácsaival
szeretett lakóhelyét, Rákoskertet, illetve Rákosmentét.
Következő lapszámunkban tervezünk egy hosszabb
beszélgetést a visszavonult politikussal.

A lombzsákosztás tapasztalatai
Mindhárom képviselő kiosztotta a körzetnek jutó
zsákokat. Nagy Anikó (7.evk.) a Csabai úti Házasságkötő épületében, Fohsz Tivadar (8.evk.) a Rezgő utcai
Százszorszép Óvodában és Hatvani Zoltán (9.evk.) pedig a Rákoskerti Művelődési Házban. Idén a tavalyinál
is többen jöttek el a zsákokért, ami azt jelzi, hogy szükség van erre az ingyenes akcióra. Sokan különben nem
tudnák megvásárolni ezeket a zsákokat, pedig 2011-től
a Főváros szigorítani fogja a lombégetésről szóló rendeletét.
Eddig szeptember 15-től március 15-ig hétköznapokon 10 és 18 óra között lehetett faleveleket égetni,
viszont a tervek szerint 2011-től már egész évben tilos
lesz. Ennek a rendeletnek köszönhetően végleg megszűnhetnek az egész nap füstölgő kupacok. A frissen
megválasztott képviselők ígéretet tettek arra, hogy jövőre is lesz tavasszal zöldhulladék-begyűjtés (darálás),
ősszel pedig ismét fognak zsákokat osztani. Hatvani
képviselő úrnál ismét sokan, összesen 541 család rendelte meg a házhoz szállítást, amiket október 10-ig teljesítettek is. Sokan csak a zsákrendelésnél, illetve a
sorban állás után szembesültek azzal, hogy a zsák csak
a helyieknek jár, pedig ezt az előző lapszámunkban is
jeleztük. Rákoskerten és a kertvárosi részeken még
mindig sok a telek, nyaraló, de ezekre az ingatlanokra a
helyi képviselők nem tudtak zsákot adni. Akinek nem
lett elegendő az ingyenesen kiosztott mennyiség, ők a
Gyökér közben, az FKF telephelyén korlátlan mennyiségben vásárolhatnak még zsákokat. Ára 180 Ft/bruttó,
ami tartalmazza az elszállítás költségeit is.

Zalakarosi apartman kiadó: 30 238 98 82
Takarítást vállalok: 20 93 91 872

Hatvani Zoltán a Fidesz-KDNP kampányfőnöke
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A Rákoskerti Művelődési Ház novemberi - decemberi programjai:
November 20. szombat 17 óra

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Műsorrend

EMLÉKMŰSOR
Az Ascher Oszkár Színház 40 éves találkozója és
emlékműsor
SZEIFNERNÉ CSETÉNYI ANIKÓ
színpadalapító halálának 5 éves évfordulója tiszteletére.
Az emlékműsorban közreműködnek az Ascher Oszkár
Színház tagjai.
Művészeti vezető: Timár Tibor
Az érdeklődő lakosok részére előzetesen díjtalan
belépőt adunk, amely átvehető 2010. november 2-től a
helyszínen!

December 5. vasárnap 10 óra

Mikulás bácsi Nagy Varázskönyve

Nov. 7. vas. 19 óra, nov. 28. vas. 19 óra,
dec. 12. vas. 18 óra

TASNÁDI ISTVÁN:
DON QUIJOTE REPRÍZ AVAGY
VILÁGJOBBÍTÓK
Az előadást kizárólag felnőtt nézőinknek ajánljuk!

Belépő az előadásokra: 900 Ft/fő, mely
megvásárolható az előadás előtt a helyszínen.
A jegyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy az
érdeklődők min. 3 nappal az előadás előtt jelentkezzenek be
telefonon!

TANFOLYAMAINK

Mesejáték 3-10 éveseknek
A műsor végén a Mikulás bácsi ajándékot oszt!

Virágkötő tanfolyam szerdánként 17-19 óráig
A tanfolyam díja: 1500 Ft/ alk.(+ anyagköltség: 1000 Ft/ alk.)

Belépő: 800 Ft/fő, mely 2010. november 5-től
megvásárolható a helyszínen!
Minden érdeklődő rákoskerti gyermek részére
díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon:

Vezeti: Kovács Ágnes virágkötő

ZUMBA FITNESS

14 éves kortól fölfelé nemtől függetlenül
keddenként 1930-2030 óráig
és

8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól telefonon: 06/20 569-2864
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles

ZUMBA FITNESS korán kelőknek

December 6. hétfő 10 óra

csütörtökönként 8-9 óráig
Díja: 1000 Ft/alkalom
Vezeti: Vieira Lívia ZUMBA fitness-edző

Mikulás bácsi Nagy Varázskönyve
Mesejáték 3-10 éveseknek
Az előadás végén a Mikulás bácsi ajándékot oszt!
Belépő: 800 Ft/fő,
mely 2010. november 5-től megvásárolható a
helyszínen!

„AMETISZT” HASTÁNC

Kezdő tanfolyam 14 éves kortól kezdődően
keddenként 16.45-18.15 óráig,
a hónap utolsó alkalmán 17.30-18.30 óráig
Tanfolyami díj: 1400 Ft/ 1,5 óra,
900 Ft/ 1 óra (a hónap utolsó alkalmán)

December 19. vasárnap 10-18 óráig

MINDENKI KARÁCSONYA
Nívós, díjtalan karácsonyi meglepetés-műsorok
mindenkinek!
Részletes program: szórólapokon és plakátokon!
A rendezvény támogatója: Budapest Főváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata

Oktatók: Deákné Bitskey Edit,
Bitskey Maya

BUBORÉKTÁNC
Félévestől kezdve 3 éves korú gyermekeknek
szerdánként 10-10.45 óráig

Tanfolyami díj: 3000 Ft / 4 alk. bérlet, 1000 Ft / alk.
Testvéreknek fél áron!

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
November 19. péntek 9-13 óráig
December 10. péntek 9-13 óráig
Szeretettel várunk mindenkit, aki olcsón szeretne
baba- és gyermekruhákat vásárolni! Az árusítani
kívánóktól előzetes telefonos jelentkezést kérünk!

A foglalkozást tartja: Takács-Kiss Zsuzsanna
(Hétpettyes Gyermekvilág Alapítvány)

ÓPERENCIÁS MESEKLUB

3-10 éves korú gyermekeknek kézműveskedéssel
November 16. kedd 17-18 óráig

November 2. kedd 10 óra

„UTAZÓ” TEAHÁZ ismeretterjesztő
előadás-sorozat

Napmadár - mesék madarakról és egyéb szárnyas
lényekről

December 7. kedd 17-18 óráig

Téma: Nagy Imre

A piros virág - mesék a tűzről

Díja: 600 Ft/alkalom
Vezeti: Zalka Csenge Virág mesemondó

Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár
A belépés díjtalan!
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táról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló Budapest
Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 23/2005. (V.
31.) számú rendelete

Ingatlantulajdonosok kötelezettségei
Többen kérték már lapunkat, hogy adjunk tájékoztatást arról, milyen kötelezettségei vannak az ingatlantulajdonosoknak. Most végre sikerült összegyűjtenünk a
ránk vonatkozó szabályok zömét, amit most közre is
adunk:
A kertünkből az utcára nyúló, gyalogos-, vagy a gépjármű forgalmat zavaró ágakat, gallyakat rendszeresen
le kell vágni. Építkezésnél a kerítés belső oldalánál tárolt homok, sóder stb. nem folyhat ki az utcára, még a
járdára sem. A kertes ház tulajdonosának, használójának
tisztán kell tartania a porta előtt a járdát és az árkot.
Rendszeresen le kell nyírnia az ingatlan előtt a füvet,
össze kell gyűjteni a lehullott levelet, télen pedig el kell
hányni a havat a járdáról, ha szükséges homokkal, vagy
más síkosság-mentesítő anyaggal megakadályozni a
járda jegesedését.
Kevesen tudják, hogy az önkormányzattól engedélyt
kell kérni az utcára kiültetendő fák, cserjék, leburkolandó közterületek esetében. Utólag sok bosszúság, költség
származik egy utcára kiültetett, rosszul megválasztott fa
fajtája, vagy egy túl nagyra nőtt bokor miatt. Önkormányzatunk Környezetvédelmi Csoportja szakmailag
segít a megfelelő növényzet és a telepítési hely kiválasztásában.
Az utcai fákat, cserjéket külön jogszabály védi. Kivágásuk, rongálásuk tilos, de ha feltétlenül szükséges,
úgy kérelmet kell nyújtani az Önkormányzathoz, ahol
indokolt esetben, megfelelő pótlás előírása ellenében
megadják az engedélyt.
A saját és a szomszédos ingatlan vonatkozásában is
sok mindent kell betartani: a kerítéstől mért ültetési távolságot, az arra felfuttatott növényzetet, ingatlanon
belüli fa kivágását, a kert gondozását stb. mind az önkormányzat 23/2005. (V. 31.) számú helyi zöldrendelete
szabályozza, mely az önkormányzat honlapján megtekinthető.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni még az: „Ebek ürítése esetén a közterület szennyezésének megszüntetéséről (eltakarításáról) az eb sétáltatója köteles gondoskodni.” 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet fontosságát.

Rákosmente kertvárosi ingatlantulajdonosaival sokan
cserélnének: nincs közös költség, jobb a levegő, sok a
zöld, élhetőbb a környezet, és a kiskert sok örömet okoz
tulajdonosainak. Nem mindenki tudja (sajnos néha a
kertes ház tulajdonosai sem), hogy e kiváltságok megléte mellett jogszabályokban előírt kötelezettsége is van
az itt lakóknak, aminek betartatását egyre több helyi
kéri, sőt sokszor követeli a helyi képviselőkön. A Közterület-felügyelet nem lehet tekintettel azokra sem, ahol
időhiány, vagy egészségügyi állapot miatt nem tud kötelezettségeinek eleget tenni a lakó. Ezekben az esetekben a családtól, barátoktól kell segítséget kérni, hiszen
közös érdekünk, hogy kerületünk rendezett, ápolt és
gondozott legyen.

Rákoskeri piactér
Előző lapszámunkban már említést tettünk a Zrínyi
utcai – volt rákoskerti piactér felújításával kapcsolatos
képviselői elképzelésekről.
Most, hogy véget ért a kampány, elindulhat a lakók és
kereskedők bevonásával a tervről való egyeztetés. E
célból az elkészült előzetes tervet „közszemlére” bocsátják a következő helyeken: Rákoskerti Művelődési
Ház, Andi zöldséges (Zrínyi utcai üzletsor) továbbá a
www.kertilevel.hu -n. Akinek további ötlete, elképzelése van a tervvel és ezáltal a terecskével kapcsolatban,
azok elektronikus levélben ezt jelezhetik a képviselőknek, akik a jó elképzelésekkel módosíttatják a terveket.
Elérhetőségek: fohsz.tivadar@rakosmente.hu és hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu . Szavazhatnak is: www.kertilevel.hu oldalunkon.
A tervező elmondása szerint 2011 nyarára elkészülhet
a végleges terv és a pontos látványterv, ami után az
engedélyezés hosszú folyamata kezdődhet.
Ha minden zökkenőmentesen halad, akkor 2012 nyarára rendelkezhet Rákoskert egy hivatalos, engedélyezett tervvel, ami után már „csak” a megvalósítás következik. Amennyiben az elképzelések valóra válnak, úgy
évek múlva egy megszépült, kulturált „főtéren” vásárolhatunk, ahol sok helyi kereskedő kínálhatja termékeit európai színvonalú környezetben.

A jogszabályokban foglaltak be nem tartása szabálysértési, eljárási bírságot von maga után.
Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy tevékenységünk engedélyköteles vagy sem, inkább kérdezzük meg
a Hivatal munkatársaitól a 253 3410 telefonszámon,
vagy a kornyezet@rakosmente.hu

Kerti Levél
Megjelenik 6 600 példányban
Szerkeszti: Orosz Károly
Engedély szám: Budapest,/PHF/650/91
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
www.kertilevel.hu
rkert@freemail.hu
Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: Sz&Sz KFT
A kiadást Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar,
Hatvani Zoltán és Nagy Anikó önkormányzati
képviselők támogatták

Vonatkozó jogszabályok:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.
30.) Korm. rendelet
A zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használa-
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