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Nem zárnak be a kerületi
művelődési házak
Többen is aggódva kérdezték, tényleg bezár-e a
Rákoskerti Művelődési Ház. A március 24-én megtartott
testületi ülésen is nagy vihart kavart a kerületi művelődési házak struktúrájának átalakítását tartalmazó előterjesztés. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan Hatvani Zoltánt kérdeztük álláspontjáról, aki a körzetében található
művelődési ház miatt is érintett.
A képviselő elmondta, hogy rendszeres látogatója a
Rákoskerti Művelődési Háznak, közel száz rendezvényen vett részt. Ismeri a ház költségvetését, problémáit
és szorosan együttműködik a ház vezetőjével és az intézményben dolgozókkal. A testületi ülés vitájában is többször elmondta, hogy magánemberként, sőt cégvezetőként
is úgy gondolkozik, mint képviselőként: vagyis csak
annyit szabad a körzetben, illetve a kerületben az intézményhálózat működtetésére elköltenie az önkormányzatnak, amennyit a bevételek lehetővé tesznek. Egy körzetes képviselő felelősséggel tartozik azért, hogy a városrészében működő önkormányzati fenntartású intézmények gazdasági szempontból is megbízhatóan és stabilan
gazdálkodjanak. Ez alól a Rákoskerti Művelődési Ház
sem lehet kivétel. A 2011-es évben a költségvetés előkészítése során már látszott, hogy a kerület idei bevételei
nem fogják fedezni a tervezett működési kiadásokat,
ezért nagyon sok területen át kellett gondolni a finanszírozást. Az elmúlt hónapokban a képviselő úr több alkalommal elmondta, hogy a különböző intézményeknél
előkészített megtakarítások azt a célt szolgálták, hogy az
adott óvodában, iskolában és művelődési házban dolgozók novemberben és decemberben is megkapják a fizetésüket. Ha a tavalyi évhez képest nem változtattak volna a
finanszírozáson, akkor veszélybe kerültek volna az év
végi kifizetések. Ezeknek az átszervezéseknek az óvodák
és iskolák után a művelődési hálózatot is érinteniük kell,
hiszen 2011-ben már mások az elvárások és a követelmények is az ilyen intézmények iránt. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen egy művelődési, vagy közösségi
ház sem fog bezárni a kerületben, a képviselő ezt a napirendi vitában is hangsúlyozta, sőt ígéretet tett arra is,
hogy a jövőben sem fog bezárást támogatni.
Az előterjesztésben az is olvasható, hogy az ún. kicsi
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házakat (rákoskerti, csabai, ligeti, hegyi) egy közös igazgató fogja vezetni, aki a Vigyázó Sándor Művelődési
Ház egyik igazgatóhelyettese lesz, a házak pedig a Vigyázó tagintézményeivé válnak. (A Rákoshegyi Közösségi Ház a kezdetek óta tagintézményként működik, a
helyiek, civilek, klubok, közösségek nagy megelégedésére). Nem az igazgatói pozíciók számához kell ragaszkodni, hanem a jól és hatékonyan működő házakhoz.
Hatvani Zoltán bízik abban, hogy ezt az új pozíciót
olyan szakember fogja betölteni, aki képes lesz a megváltozott struktúrában is költség-hatékonyan irányítani a
kerület művelődési házait, tagintézményeit, így a
Rákoskerti Művelődési Házat is. A képviselő bízik a mai
vezetőkben, hiszen sokuk több mint 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik. Van olyan köztük, aki közel 20
éve szolgálja Rákosmente közösségét. A kerület közművelődési intézményeiben jelenleg 53 fő végzi a napi feladatokat, de odafigyeléssel, a felesleges párhuzamosságok elhagyásával ezt a feladatot a jövőben 38 fő is el
tudja látni. Az átszervezés után a házak nem konkurenciaként és versenytársként fognak egymásra tekinteni, hanem olyan szövetségesre, akik együtt fognak mindent
megtenni azért, hogy a kerület minden részén hozzá lehessen jutni a nívós előadásokhoz. Nem fordulhat többé
az elő, hogy egy napon két házban is tartanak hasonló
rendezvényt, ezzel is megfelezve saját nézőközönségük
számát.
A képviselő azt is elmondta, hogy egy olyan jó vezetővel, mint Lipcseyné Horváth Ágnes, már 2006-2007ben is megéltek egy takarékosabb működést, hiszen 2006
-ig a korábbi képviselők, alpolgármesterek több mint 8
millió forintos plusz támogatást adtak a Rákoskert Művelődési Ház programjaihoz. 2007-től Hatvani Zoltán,
Dr. Fenke Ferenc és Fohsz Tivadar, valamint Riz polgármester úr már csak évi 3-3 millió forint extra támogatást
tudott adni, de ez a programok minőségén, az intézmény
működésén nem látszott meg. A kiváló szakmai vezetésnek köszönhetően minden a házba látogató vendég, legyen az kerti vagy kerületi, a barátságos légkört, a gazdag programkínálatot és a házon elvégzett folyamatos
fejlesztésnek köszönhető változást dicsérte.
Hatvani Zoltán szerint a ház továbbra is a helyiek, a
civil szervezetek, és az ide látogatók közösségi tere lesz,
ahová egy kiállítás vagy rendezvény alkalmával öröm
lesz betérni.

A Százszorszép Óvoda hírei

A Piroska Óvoda hírei

Hulladékokból készített játékok

Móka sziget

A Százszorszép Óvodában fontosnak tartják a környezettudatos életmódra nevelést, ezért a Föld Napja
alkalmából kiállítást rendeztek hulladékok felhasználásával készített játékokból. Az ötlet megmozgatta a gyerekek, a szülők és az óvodapedagógusok fantáziáját,
mert nagyon sok érdekes mű született.
A közös munka eredményeként a kiállításon látható
volt toronyóra, rakéta, kerti tó halacskákkal, vonat, zsiráf, hajó, csónak, vár, autó, tűzoltóautó, robot, újévi malac, ceruzatartó, öregapó, öreganyó, kislány és még sorolhatnánk a különlegességeket.
A gyerekek azóta mindig újabb és újabb dolgokat
hoznak be otthonról, mert eszükbe jut a tejfölös pohárról, a műanyag üvegről, a kupakokról, gurigákról és dobozokról valami, amit mindenképpen meg kell alkotni.
Mindannyian tudják már melyik hulladék melyik
gyűjtőbe való, és azt is, hogy milyen fontos a környezet
megóvása és a hulladék újrahasznosítása.

Az óvodánktól nem messze található Home Centerben
megnyílt a Móka sziget játszóház.
Három napon át délelőttönként 10 -12-ig, ingyen
igénybe vehettük az ott található játékokat. A gyermekek igen élvezték, kifáradva, élményekkel telve tértek
vissza ebédelni. A Móka sziget napjain nem kellett senkit sem külön elaltatni.
Ha esős napokon a családok igazán élmény teli szórakozással szeretnék meglepni gyermekeiket, akkor látogassanak el ide, kialakítása, biztonsága minden igényt
maximálisan kielégít.

Költészet Napja
2011. április 11-én délután versmondással, könyvbemutatóval és könyvárusítással egybekötött program várta az érdeklődő szülőket. Mind az öt csoportból 4-5 kisgyermek szavalással köszöntötte az ünnepet, felhívva a
szülők figyelmét arra, hogy a gyermekek még igen fogékonyak mindenféle művészi élményre. A vers, a mese ugyanúgy a mindennapjaik része, mint a játék maga.
Hogy ez így is maradjon, az a szülők felelőssége is.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Virág Mihály képviselő úr is.

Óvodapedagógiai Napok
Hetedik alkalommal rendezte meg a Fővárosi Pedagógiai Intézet a Budapesti Óvodapedagógiai Napokat.
Az egy héten át tartó rendezvény első napján elméleti előadások voltak, a többi napon azok a budapesti óvodák mutathatták be jó gyakorlatukat, akik erre vállalkoztak. Idén a gyermekek anyanyelvi nevelése volt a téma.
A Százszorszép Óvodában két bemutató foglalkozást
is tartottak. A Pillangó csoportban mesedramatizálást, a
Mókus csoportban anyanyelvi játékokat láthattak az
érdeklődők. A két nap alatt összesen 31 óvodapedagógus és tanító néni látogatott el az óvodába.
A rendezvény nagyon sikeres volt.

Logopédia
Óvodánkban 2011 februárjától, végzős gyógypedagógus – logopédus szakos hallgató tölti gyakorlati idejét.
Nagy előnyt és segítséget jelent a nagycsoportos
korú, iskolába lépés előtt álló gyermekek fejlesztésében. Az alap logopédiai ellátásban nem minden arra
rászoruló kisgyermek tud részt venni a nagy létszám és
a logopédusi óraszám miatt, Réka néni ezt a gyakorlati
óráival próbálja ellensúlyozni.
Az ő óráin nem csak a beszédhibás kisgyermekek
vesznek részt, hanem olyanok is, akiknek beszédértési,
kifejező képességbeli problémái vannak. A nyelvi készségek fejlesztése mellett diszlexia prevenciós foglalkozásokra is lehetőség nyílik. Az egyéni bánásmód és a
több gyakorlási időn kívül előnyös az is, hogy a gyermekek többféle játékon és tevékenységen keresztül gyakorolhatják a különböző fejlesztési feladatokat. Nagy
örömmel, egymással versengve igyekeznek a játékos
foglalkozásokra.
Réka néni remek munkát végez, elősegítve ezzel a
hozzánk járó gyermekek minél stabilabb iskolakészültségét.

Óvodánk Alapítványa köszönettel fogadja a felajánlott adó 1 %-át. A gyűjtött összegből évek óta jelentős fejlesztéseket tudtunk végrehajtani intézményünkben. Kérjük amennyiben van rá lehetőségük,
idén is támogassanak bennünket!
Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány
Alapítványunk adószáma: 19703859-1-42
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 – 06-20-366-24-60

Takarítást vállalok: 20-93-91-872

Légy még egészségesebb Bio csírával, Bio
Tönkölybúza-fűvel, Bio Árpafűvel!
Rendeld meg most!
Információ: 06-30-330-30-25, www.bioverzum.hu

95 négyzetméteres családi ház sürgősen eladó.
20-939-18-72
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ranciális javítás is. A képviselő a Borzavár utcát már
bejelentette a műszaki iroda felé, ezért ott mindenképp
ígérik a kátyúk kijavítását, de a többi utcából is várják a
bejelentéseket, így a kivitelező biztosan nem tudja azt
mondani, hogy nem tudott az adott kátyúról. A jelzéseket
a hivatal is várja a zöld számon, de legjobb a képviselő
e-mailjére küldeni egy levelet:
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
Ha sikeresen zárulnak a közbeszerzések, akkor még
az idén elkészül a Postamester utca – az Erzsébet körút
és a Bodonyi utca között (260m), és a Postakocsi utca –
az Erzsébet körút és a Dalnok utca között (700m) aszfaltozása.
Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi rossz minőségű szórt
bitumenes felület helyett jó minőségű, szegéllyel ellátott
utcák épülhetnek. A helyi képviselő szerint a terveket
2007-ben rendelte meg az önkormányzat, de a vízjogi
engedélyek beszerzése miatt csak 2010 elején lettek meg
a jogerős építési engedélyek. Ma már csak úgy lehet utat
építeni, hogy a kivitelezés során gondoskodni kell az
utcában lehullott csapadékvíz elvezetéséről, vagy szikkasztásáról. Több rákoskerti utcában is elkészültek már a
tervek és az engedélyek, de az információk szerint 2011ben maximum erre a két utcára áll rendelkezésre a pénzügyi forrás. Ennek a 960 méter hosszú szakasznak a kivitelezése nagyságrendileg 220 millió forintba fog kerülni,
melyhez a forrásokat az állami költségvetés biztosítja.
Azt is jó tudni az érintett utcák lakóinak, hogy a kommunális adó eltörlésekor (2001-2002) úgy döntött a képviselő-testület, hogy a helyieknek két alkalommal kell hozzájárulást fizetniük az önkormányzatnak. Az egyik eset a
csatornaépítés – ez itt már több mint öt éve megtörtént –,
a másik a szilárd útburkolat megépítése. A tervek szerint
ez lesz az idén. A hozzájárulás mértéke mindkét esetben
50-50 ezer forint, ami az elmúlt tíz évben sem változott.

Köszönet
Az elmúlt tavaszi hónap igazán sok meglepetést
okozott óvodánknak. Először a tálalókonyhánkat újították fel, nagyon praktikus és szép lett. A festésmázoláson kívül új padlóburkolatot és csempét kaptunk, a tálalóablakokat, ételliftet is rozsdamentes acéllal újították fel.
A munkálatok alatt sok segítséget kaptunk egyrészt
a szülőktől, aki tudta ebéd után hazavitte a gyermekét.
Másrészt a konyha dolgozói segítették a zökkenőmentességet az étkeztetésben, hogy a munkálatok alatt előre, adagonként becsomagolt ételt kaptak a gyermekek
Köszönjük Reinhard Jung úrnak és feleségének, a
Solution Office BT tulajdonosaink, hogy segítettek
óvodánk égetőkemencéjének felújításában.

A Piroska Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Az alapítvány célja: az egészséges életmódra neveléshez
szükséges feltételek bővítése, a sport és játék lehetőségeinek anyagi eszközökkel történő segítése, a színvonalas
nevelő-oktató munkához szükséges anyagok beszerzése.

Adószámunk: 18168664-1-42
Bankszámlaszámunk: 11717009-20062091
Ezúton is köszönjük eddigi támogatásukat, mely elsősorban az adójuk 1%-ának felajánlásából adódott. Ha tehetik, ezután is segítsenek nekünk abban, hogy gyermekeinknek minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani.
Dr. Molnárné Bán Ildikó óvodavezető

Útjavítások, útépítések

Fogadóórán kérték - most teljesül

Az önkormányzat műszaki irodájának tájékoztatása
szerint április végétől kezdődik a tavaly elkészült, szórt
bitumenes technológiával feljavított utcák műszaki, garanciális bejárása.
Mint köztudott, Rákoskerten a csatornázatlan utcák
közül több helyen (Borzavár, Görömböly, Pányva, Pásztorfalva, Rákoskerti, Ráspoly), illetve a rákoskerti csatornázott utcák (Alsókörtvélyes, Bottyán, Fehértemplom
és Kőrösszeg) közül is ezzel a technológiával javította az
önkormányzat a közlekedés feltételeit. Végleges útépítésre csak a csatornaépítést követően vagy a források, és
az engedélyes tervek megléte esetén van lehetőség. A
forrásokat az elmúlt években mindig valamilyen pályázati forrás biztosította. A hiányzó szennyvízhálózat megépítése még a jövő zenéje, mert a főváros háza tájáról
származó információk szerint a csatornaépítésre még
mindig várni kell. E témában kérdeztük Hatvani Zoltánt
is, de ő sem tudott biztató dolgokról beszámolni, pedig
havonta egyeztet a Fővárossal, ahol rendre 2012-t emlegetik a beruházás befejező dátumaként. Sajnos a helyiek
már nem nagyon hisznek e témában senkinek, ezért volt
indokolt a tavalyi útjavítás és ezért szükséges az idei ga-

2010. elején keresték meg néhányan a két rákoskerti
képviselőt azzal a kéréssel, hogy sétáljanak egy kicsit a
művelődési ház környékén. A képviselők kicsit csodálkozva indultak el a 4-5 fős kísérettel egészen a
Rákoskert sugárút és az Erzsébet körút sarkáig, ahol
szembesültek azzal, amit ők maguk is tudtak: balesetveszélyes járda, botlásveszélyes buszmegálló és düledező
BKV tábla, valamint törött üveg az esőbeállón. Az
egyeztetések megindultak a BKV-val, illetve a tulajdonos Fővárossal, aminek köszönhetően idén februárban
megérkezett az engedély, ami szerint a kerület kijavíthatja a feltárt hiányosságokat.
Tudni kell, hogy rengeteg ilyen helyet lehet mutatni a
kerületben és sajnos Rákoskerten is, de a forgalmas
buszmegállónak köszönhetően a képviselők végül úgy
döntöttek, hogy keretükből megjavíttatják a megállót és
a környékét. A cikk írása idején folynak a munkálatok.
Fohsz Tivadar

Zalakarosi apartman kiadó: 30-238-98-82
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az akarat nagysága határozza meg. Egyesületünk túráinak célja a természet megismerése és szeretete mellett az
előbb említett próbák elősegítése.
A túrák teljesítése időtartamhoz van kötve. A távoktól és a tereptől függően egy óra alatt 4,5 - 5 kilométert
kell megtenni. A túra igazolása az ellenőrzőpontokon
begyűjtött bélyegzőkkel, majd a célban névre szóló oklevéllel és a teljesítéshez (távokhoz) igazodó kitűzővel
történik. Minden induló az útvonal leírását tartalmazó,
térképvázlattal ellátott igazolófüzetet kap. Az ellenőrzőpontok többsége egyben frissítőpont is, ahol a résztvevők csillapíthatják éhségüket és olthatják szomjukat.
Az április 30-án megrendezendő túráinkon több táv
közül lehet választani:

Fekvőrendőr védi a gyerekeket a
Vida-domb utcájában
Néhány napja készült el az a két forgalomlassító
küszöb a Pásztorfalva utcában, amit a helyi képviselő
tavaly szeptemberben ígért meg a szórt bitumenes útjavítás idején az utcában élőknek.
Fontos volt a forgalomlassítás, mert az új útfelületen már itt is száguldoznak az autók, nem törődve a
játszótérről kiszaladó gyerekekkel. A képviselő szerint
minden rákoskerti utcában indokolt lenne a forgalomlassítás, főleg ott, ahol már van szilárd burkolatú út.
Hatvani Zoltán elmondása alapján azonban eddig csak
ott tudott fekvőrendőröket megrendelni, ahol az a gyalogosok számával legjobban magyarázható. Ilyen hely
a képviselő körzetében kettő van: az egyik a Kossuth
Iskola környéke, a másik a Vida-domb utcája.
A következő utca, ahol már régóta várják a forgalomlassítást, a Szigetcsép utca 9. egyéni választókerületéhez tartozó szakasza (Pesti út és a Nagyszentmiklósi utca között). Ezen a szakaszon több mint két éve készült el az aszfaltozott felület, aminek köszönhetően a
forgalom és leginkább az átmenő forgalom is megnőtt.
Itt a helyiek a képviselőjüket megkeresve gyűjtést is
felajánlottak azért, hogy minél előbb legyen valamilyen forgalomlassítás a környéken. Ennek is köszönhető, hogy a következő utca, ahol változás lesz a forgalom rendjében, az a Szigetcsép utca lesz. Mint közismert, egy darab bukkanó 400.000 Ft-ba kerül, mely
összeg tartalmazza a közúti táblákat és a forgalomtechnikát is. A képviselő érdekességként megemlítette,
hogy a Pásztorfalva utcában a helyieknek és egy vállalkozónak köszönhetően ennyi pénzből két bukkanót is
meg tudtak építeni. Ha valaki a szakmájának, vagy a
munkahelyének köszönhetően tud abban segíteni, hogy
minél több fekvőrendőr megépülhessen, az kérem, keresse a képviselőket!

Akik úgy gondolják, hogy erőnlétben eléggé felkészültek, azoknak a 40 kilométeres távot tudjuk ajánlani,
ami Gödöllő - Palotakert bejáratánál a vasútállomással
szemben indul és Pécelen a Szemere Pál Általános Iskolában ér célba. Rajt 6:00-tól 9:00-ig.
Akik a kisebb, 25 kilométeres távot választják szintén
innen, ebben az időpontban indulhatnak, beérkezés itt is
a 40 km-es táv célja.
Azoknak, akik szeretnek tovább aludni és a jobban
megközelíthető rajthelyet választják, ajánljuk a 22 kmes, Pécelről, a Szemere Pál Általános Iskolából rajtoló és
ugyanoda visszatérő útvonalat. Innen reggel 8:00-tól
10:00-ig lehet elrajtolni.
Egyesületünk nem csak a gyalogos teljesítménytúra
szerelmeseinek kínál lehetőséget, de gondolt a kerékpárosok széles táborára is, ezért egy kerékpáros túrát is
létrehoztunk több éve, és a sikerre való tekintettel az
idén is meghirdetjük.A táv 65 km. A rajt és a cél helye
szintén a már említett péceli iskola. Itt 8:00-tól 10:00-ig
lehet indulni. Szintidő: 5 óra.
A kerékpárosok hasonló ellátásban és díjazásban részesülnek, mint gyalogos társaik.
Túráinkkal kapcsolatban látogassátok meg honlapunkat a www.lemaradas.hu címen, vagy bátran keressétek
a rendezőséget:
Dominik Zsolt: 06-30-267-9672
Földi János: 06-20-285-7988

Gyalogolni jó – teljesítménytúrák
Itt a rügyet bontó tavasz, a megújuló természet illatos
varázsával, madárcsicsergéstől zengő hangulatával, tárt
karokkal várja a zord tél tespedő világából az odavágyókat.
A Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport és Szabadidő Egyesület több mint egy évtizede nyújt segítséget e
kívánalmaknak oly módon, hogy tavaszonként meghirdeti a „Lemaradás” néven rendezendő teljesítménytúráit,
elősegítvén ezzel azok igényeit, akik a természetjárást
össze kívánják kötni az erőpróbával, felmérve ezzel kondíciójukat.
Mi valljuk, hogy természetjárás az emberi alaptevékenység egyik legősibb mozgatórugója, ami egyidős
vele. Persze a teljesítménytúrázás, amit mi űzünk és kínálunk egy kicsit más, mint a klasszikus értelemben vett
kirándulás, megkívánja a sportosabb, jobban felkészült,
magasabb szintű szellemi és fizikai felkészítést. Úgy
gondoljuk, hogy a fizikai és szellemi erőfeszítést jórészt

A túráinkon résztvevőknek jó utat és időt, sikeres teljesítést – mindenkinek erőt-egészséget kíván az egyesület
nevében:
Földi János

A Föld órája március 26-án
Reggel kilenckor kezdődött a szemétszedő akció
Rákosmentén, így Rákoskert környékén is. A Zsigmond utcánál egy kisgép is segítette Hatvani Zoltánt és
a 17 résztvevőt a nyolc köbméteres konténer megrakásában. A rákoskerti vasútállomás környékéről is ötven
zsáknyi hulladékot gyűjtött össze Árvay Ferencné
"csapata". Még a peron melletti bokrok alatt is találtak
egy nagy kupac háztartási szemetet, vajon a vonattal
akarták elvitetni? A környék legreménytelenebb szemétmennyiségét az Összekötő útról a Merzse felé
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vezető dűlőutak mellett találtuk. Itt jobb híján a rőzsekupacokat a helyszínen elégették, azonban még így is
bőven maradt piszok, ami nem fért az időbe és a konténerekbe. Délután madárleső kiránduláson vettünk részt
a Merzsén Mályi László szakavatott vezetésével. Este
fél tízre kerékpárosok érkeztek a Vida-dombra, hogy
Pest legszebb panorámáján láthassák, hogyan kapcsolják be a város díszkivilágításait.

Át kell gondolni a jelenlegi munkarendet, ki kell
alakítani a hétvégi munkavégzés feltételeit, tekintettel
arra, hogy a csatornaszolgáltatást igénybe vevők esetében sem szünetel a szállítás hétvégenként, igazodni
kell a megrendelői igényekhez.
FTSZV Kft. kocsiját hívjuk, akkor ők ingyenesen
szállítják el az emésztőnk tartalmát, ha kell akkor hetente is. Ha ez a rendszer beindul, akkor különösen
fontos lesz a csatornázatlan utcák lakóinak is a kerti
vízcsapokra mellékvízórát szereltetni, mert különben a
kertbe kilocsolt víz után is kell csatornadíjat fizetni.

Szennyvízdíj a csatornázatlan utcákban is
A Fővárosi Önkormányzat tervei szerint 2011 nyarától már nem lesz értelme a közterületre kiengedni a
szennyvizet. A Főváros tulajdonában lévő Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV
Kft.) régi-új elképzeléssel állt elő, amely alapján elkészült a Főváros új folyékonyhulladék-kezeléssel kapcsolatos koncepciója, eszerint július 1-től tervezi a csatorna
és a csatornapótló közszolgáltatást egységes alapokra
helyezni. A szippantást igénybe vevők számára is a vízóráikon mért – a mindenkori locsolási kedvezményekkel csökkentett – vízfogyasztás alapján kerül majd sor a
számlázásra a csatornaszolgáltatást igénybe vevőkével
azonos egységáron.

Hatvani Zoltán

Rákoskert ismét első lesz Budapesten
Mint közismert, Dr. Tamási Géza lakótársunk – aki a
Rákoskerti Polgári Kör tagja –, kezdeményezésére és
pénzbeli támogatásának felajánlásával Rákosmente Önkormányzata 2008-ban szobrot állíttatott Wass Albertnek az Erzsébet körút – Pesti út sarkán található
kiteresedésen.
Alkalmat az író születésének századik, halálának
tizedik évfordulója adta, a szándékot közadakozás követte. Akik fontosnak tartották ezt a szobrot és anyagilag is megengedhették maguknak, azok próbáltak hozzájárulni a költségekhez. A Bedey Gábor szobrászművész saját márványoszlopát ajánlotta fel, a Polgári Kör
térkő burkolattal, az önkormányzati képviselők a tér
rendezésével, a kivitelezők pedig részben ingyenes
munkával járultak hozzá a terecske rendezéséhez, a szobor felállításához.
Az akkori fővárosi vezetés próbálta gáncsolni a nekik
semmibe se kerülő ötletet, de végül a kerületi vezetés a
Budapest Galéria munkatársaival közösen egy jogi
kiskaput kihasználva „kultikus műtárgy”-nak minősítette a szobrot, melyről így nem a fővárosi, hanem csak a
helyi közgyűlésnek kellett szavaznia. Az emlékhely
elkészülte után a Rákoskerti Művelődési Ház méltó
megemlékezést szervezett, amit azóta is minden évben
megtesz. A környéken élő Janik család a park tisztán
tartását és gondozását végzi, de sokan egy-egy szál virággal is hozzájárulnak a környék hangulatához.
Már 2009-ben megfogalmazódott a Polgári Kör ülésein, hogy milyen jó lenne, ha a terecskét az íróról lehetne elnevezni, de az akkori rendeletek nem kedveztek
ennek az elképzelésnek. Azóta sok minden megváltozott, a témával foglalkozó jogszabályok és a politikai
légkör is, így ma már nincs annak akadálya, hogy a
költségekbe nem kerülő telekalakítást és tér elnevezést
is újra napirendre tűzzék. Ezt most meg is tette az önkormányzat, hiszen elkészült a (76/2011/04.14.) sz. előterjesztés, ami alapján Budapest első tere, mely Wass
Albert tér nevet kaphatja, Rákoskerten lesz. A tér elnevezésével befejeződhet egy több éves küzdelem,
Rákoskert megmutathatja, hogy a civil kurázsinak és
helyi szervezeteknek köszönhetően, még az értelmetlen
ellenállás ellenére is van esély eredményeket elérni.

Előnyök:
Megszüntethetővé válnának az illegálisan működő
– időnként a határba ürítő – vállalkozások, a lakosság
nem lenne érdekelt a velük való ellenőrizetlen szállíttatásban, hiszen a szolgáltatás tényleges elvégzésekor
nem kellene külön készpénzben a FTSZV Kft gépkocsivezetője felé díjat fizetnie
Megszűnne az éj leple alatt a közterületi vizesárokba, a hátsó kertekbe, illetve sok esetben a kutakba történő szennyvízelhelyezés, a szennyvíz biztosan megfelelő, ellenőrzött és környezetkímélő módon kerülne ártalmatlanításra
További lépések, melyek átgondolása és kidolgozása
még most van napirenden :
Meg kell szervezni a díjbeszedést és a behajtást.
Ehhez biztosítani szükséges a számlázási alapadatokat,
mely – a Főváros jogi és közbeszerzési ügyosztályának
vezetőjétől származó információk alapján – közbeszerzés nélkül beszerezhető a Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művektől.
Meg kell oldani az átadásra kerülő adatokból történő számlázást. Ezt – mivel azonos adatbázis kezeléséről
van szó – célszerű mindhárom társaság esetében egy
kézbe adni. (Pl.: Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zrt.)
Az idei esztendőben megnő a FTSZV Kft. piaca,
melyre fel kell készülni. Beszerzési tervek szerint 13 új
szippantós célgép beszerzésére van szükség. Amennyiben ez nem vagy csak részben lehetséges, úgy egy közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a szükséges kapacitást biztosító alvállalkozó(ka)t. A kapacitástöbblet minimalizálása érdekében párbeszédre van szükség a FCsM munkatársaival.
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szemelt még ki a kertből? Tulajdonképpen ezt most jól
megúsztuk, vagy majd meglátjuk.
Annyiszor elmondja a rendőrség; ne engedjenek be senkit,
akkor sem, ha rokonokra hivatkoznak. Másoktól már pénzt
csaltak így ki, vagy közben egyéb dolgokat is elemeltek, s
örülhetett a sértett ha személyi sérülése nem történt.
Miért nem hallgatják meg a lakosok a veszélyre való felhívást?
M.T.

Tájékoztató a Rákoskerti
Idősek Klubjáról
Kerületi időseinknek nyújtunk lehetőséget a társas
kapcsolatok kialakítására, szórakozásra, szabadidős
programokon való részvételre, hivatalos ügyek intézésének segítésére, életvitelre vonatkozó tanácsadásra,
személyi tisztálkodásra.
Az idősek klubja nappali ellátást nyújtó intézmény,
nyitvatartási ideje 8-16 óráig tart, ekkor biztosítjuk
nyugdíjasaink részére a programokat, szolgáltatásokat.
Az elmúlt évhez képest jelentős változás történt a térítési díjak megállapításakor. A fenntartó XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata az eddigi 290Ft/ nap maximális térítési díjat radikálisan lecsökkentette 2011.05.01-től. Minden kedves klubtagunknak egységesen
20 Ft/nap térítési díjat kell fizetnie, függetlenül attól,
hogy egy nap hány programon, rendezvényen vesz
részt.
Egy kis ízelítő programjainkból:
- pilátes torna időseknek,
- kirándulás
- süti parti
- bográcsozás
- kártya parti
- zenés délutánok
- kulturális rendezvények
- hitélet gyakorlása
- természetgyógyász klub
- uszodabérlet
mindezeket klubtagjaink igénybe vehetik.
Az alábbi szolgáltatásokat kedvezményes áron
nyújtják szakemberek:
- gyógymasszázs
- fodrászat
- kozmetika
- pedikűr
Ha mindezen a programok, szolgáltatások mellett
szeretne egy jó hangulatú csapathoz tartozni és jókat
beszélgetni, szeretettel várjuk!

Új lámpatestek
Az előző Kerti Levélben azt ígértem, hogy ha beérkezik
a BDK Kft ajánlata a közvilágítás fejlesztésére, úgy tájékoztatom az érdeklődőket, hogy mely oszlopokra kaptam ajánlatot a fővárosi cégtől. Mellékelem, hogy idén hol lesznek új
lámpatestek. Folytatás jövőre várható. Amire nem kaptunk
ajánlatot (Ököl utca), ott a tulajdonviszonyok miatt
(magánút), vagy technikai okok miatt (magasfeszültségű
oszlop) nem lehet lámpatesteket elhelyezni.
Tiszaörs utca 71 – Gyöngyfüzér utca 26 – Gyöngyfüzér
utca 44 – Zrínyi utca 230 – Erzsébet krt. 116 – Lilaorgona
utca 1 – Dalnok utca 30– Lilaorgona utca 10, továbbá a
Rákoskert sugárút – Erzsébet körút sarok a szelektív hulladékgyűjtő felé forgatva.

Hatvani Zoltán

Kecskeméti Zoltán:
A rákoskerti platánóriások
Rákoskerti platánóriások:
A múltról nekem mi szépet susognátok?
Hány tavasz, nyár, ősz s tél van mögöttetek?
Most fülembe halkan elzizegitek…
Az állomás felé vonultok négy sorba’:
Le-lepillantatok az érkező utasokra.
A nyári melegben védelmet nyújt árnyatok,
A napfényt megszűri hűst adó lombotok.
De beköszön az ősz, tombol a szél:
S koronátokról lehull a temérdek levél.
Tüzek gyúlnak alattatok:
Az utcákban az avar füstje gomolyog.

Hajduné Horváth Mariann klubvezető
Tel: 257-20-13, e-mail cím: gondi5@eszk.net

Lopás rokoni segítséggel

Zordan tör rátok a tél:
Csavar, tép benneteket az északi szél.
Gallyakat tördel rólatok:
Csak a rügyfakadás enyhíti fájdalmatok!

Rákosmentén is elszaporodtak a „megveszem ócskavasát,
segítek elszállítani” és hasonló „szolgáltatásokat” kínáló autóval közlekedő kikiáltók.
Hallom, hogy keményen ugat a kutya, áll egy autó a kapu
előtt, mögötte utánfutó. A kert közepén – az utcáról rosszul
láthatóan – van egy vastelepre szállítandó rossz bojlerünk,
melyet azonban ezen „vállalkozók” onnan is sasszemmel
látnak meg. Ők azt elviszik. Mondom nekik, nem hívtam,
nem kérem stb. De hát ők látják rossz…, na végre elmennek.
Egyik nap jövök haza, látom eltűnt a kert közepéről a
bojler. Kérdezem az idős nagynénémet, hova lett. Jött két
ember a keresztnevedre hivatkoztak, hogy nekik adod, elvihetik. Most megtévesztéssel elvitték a bojlert. Ha az utcáról
kiszúrta, s csaláshoz folyamodott, vajon körülnézve mit

Nincs szebb a rákoskerti tavasznál!
A gyümölcsfák nyíló virágainál. –
Szép lassan ti is megeredtek,
Lombruhátokat magatokra felöltitek.
Szórjátok mennyei balzsamotok:
Felemelő érzés sétálni alattatok. –
Rákoskerti platánóriások:
Ti, talán a fátyolos jövőbe is láttok?!
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A Rákoskerti Művelődési Ház 2011. május-júniusi programjai:
ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ

TANFOLYAMAINK

Műsorrend

ALAKFORMÁLÓ TORNA
Május 30-ig hétfőnként 19-20 óráig
Díja: 1000 Ft/fő/alkalom
Vezeti: Vörös Edit gyógytornász

EGRESSY ZOLTÁN: SÓSKA,
SÜLTKRUMPLI
Május 28. szombat 19 óra

HATHA JÓGA

Belépő az előadásokra: 900 Ft/ fő, mely
megvásárolható az előadás előtt a helyszínen.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

MESÉK A KIRÁLYLÁNYOK KÖNYVÉBŐL
Mesejáték 5-10 éveseknek!

Május 26-ig csütörtökönként 19-21 óráig
Díja: 6000 Ft/5 alkalmas bérlet
vagy 1300 Ft/alkalom
Vezeti: Varró Zoltán

ZUMBA FITNESS

Május 22. vasárnap 10óra
Május 29. vasárnap 10 óra
Belépő: 600 Ft/ fő
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést
kérünk telefonon legkésőbb
az előadás időpontja előtt 1 héttel!

14 éves kortól fölfelé nemtől függetlenül
Június 6-ig hétfőnként 8.15-9.15 óráig
Június 14-ig keddenként 1930-2030 óráig
Június 16-ig csütörtökönként 8.15-9.15 óráig
Díja: 1000 Ft/alkalom
Vezeti: Vieira Lívia ZUMBA fitness-edző

KEZDŐ MODERN TÁNC
TANFOLYAM

ÉVADZÁRÓ BÁL
Május 14. szombat 20-02 óráig
Zenél a Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül)
Vacsora: 1200 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

felnőtteknek 18 éves kortól kezdődően
Június 10-ig péntekenként 19-20.30 óráig
Tanfolyami díj: 3800 Ft/ hó
Vezetik: Szili Vera diplomás táncpedagógus és
Takács Zsuzsanna nívódíjas moderntánc
pedagógus, a Cassandra Táncstúdió vezetője

TEHETSÉGGONDOZÁS

„AMETISZT” HASTÁNC

KIDS CLUB vidám angol klub

Kezdő tanfolyam 14 éves kortól kezdődően

GYÖNGYFŰZŐ KUCKÓ

Május 24-ig keddenként 16.45-18.15 óráig
Tanfolyami díj: 1400 Ft/ alkalom
Oktatók: Deákné Bitskey Edit, Bitskey Maya

4-7 éves gyermekeknek
Május 26-ig csütörtökönként 17-1745 óráig
6-14 éves korú gyermekeknek
Kéthetente keddenként16-1730 óráig
(Május 10., 24.)

VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM
Május 25-ig szerdánként 17-19 óráig
A tanfolyam díja: 1500 Ft/ alkalom
+ anyagköltség: 1000 Ft/ alkalom
Vezeti: Kovács Ágnes virágkötő

BUBORÉKTÁNC
Félévestől kezdve 3 éves korú gyermekeknek

Június 1-ig szerdánként 10-10.45 óráig

ÚJ KÖZÖSSÉGEINK

RINGATÓ

MEDITÁCIÓS KLUB

0-3 éves korú gyermekeknek
Május 26-ig csütörtökönként 10-1030 óráig

18 éves kortól fölfelé nőknek és férfiaknak egyaránt

Június 21-ig keddenként 18-19.30 óráig

MÁLNA RAJZISKOLA

RÁKOSKERTI FENG SHUI KLUB

5-16 éveseknek
Május 26-ig csütörtökönként 1530-1630 óráig

Kéthetente csütörtökön 17-19 óráig
Május 12., 26.
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a helyzet, megkérem a képviselő urat szállíttassa el
onnan a köztéri szemetest.
B.K.

Tisztelt Szerkesztőség!
Az utóbbi néhány napban láttam, hogy elkezdték vélhetően a buszmegállót építeni az Aldi előtt a Pesti úton.
Csak úgy látni, hogy az ígért járdát nem építik a Vecsey
utca- Aldi között, amiről Önök is beszámoltak. Kérdésem, hogy van-e újabb infójuk vagy adatuk arról, hogy
egész pontosan mikor csinálják a járdát? A Strázsahegy
lakóparkban élünk és ez nagyon fontos lenne a biztonságos közlekedéshez, mert rossz idő esetén szó szerint sárban tudjuk megközelíteni a buszmegállót és az Aldit!

Szelektív gyűjtés háztól
Februári lapszámunkban jelentettük meg azt a kezdeményezést, melyet a lapunkat is támogató három
képviselő indított el azért, hogy a szelektív hulladékgyűjtők ne legyenek mindig tele.
Az elképzelések szerint a kerti intézményektől, illetve a 6 lakásosnál nagyobb társasházaktól ingyen
szállítanák el a műanyag és a papírhulladékot. A kulturált gyűjtéshez a képviselők ajánlották fel a gyűjtőedényeket, melyek kék és sárga színekben heteken belül
megérkeznek a rendeltetési helyükre. A jelentkezések
alapján Rákoskerten és Keresztúr Kertvárosban közel
200 család élt a lehetőséggel (kb. 450 család lakik ezen
a területen hat lakásosnál nagyobb társasházban), ami
kezdésnek nem is rossz.
A tervek szerint, ha a begyűjtés is zökkenőmentesen
megy, akkor nyáron, vagy egy kicsit később a családi
házakban élőknek is lesz lehetőségük csatlakozni az
akcióhoz. Ezeknél az ingatlanoknál nem kukákat, hanem zsákokat biztosítanának a képviselők a hulladékgyűjtéshez.

Üdvözlettel: Bartos Attila
Tisztelt Bartos Úr!
Köszönöm érdeklődését! A Vecsey utcai járda engedélyezése folyamatban van. Mivel sem a terveztető, sem
az építtető nem az Aldi, hanem az önkormányzat, ezért
az engedélyező hatóság nem lehet saját önkormányzatunk. A kiviteli tervek elkészültek, most az engedélyezési eljárás zajlik. A járda azonban "csak" a Vecsey Ferenc
utcában valamint a Vecsey utcától a Pesti úttal párhuzamosan a Szabadság sugárúti buszmegállóig épül meg. A
buszmegálló és az áruház közötti szakasz megépítése az
Aldi üzleti érdeke és ezzel együtt feladata. Tárgyalásokat kezdtünk azonban az áruház vezetésével a járda továbbépítésével kapcsolatban.
Az Aldi által megépítendő csomópont terveit már
tavaly engedélyeztük, csak egy szomszéd fellebbezése
állította meg a kivitelezési folyamatot néhány hónapra.
Ezért tud ott a kivitelezés hamarabb megkezdődni.
A járda építése várhatóan nyár elején indul.

Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást
és felügyeletet vállal: 70-54-17-221

Takarékosság a Kerti Levélnél is
A 2011-es évben a Kerti Levél c. újságnak is spórolnia kell, hiszen a képviselők és a hirdetők anyagi
lehetőségei is korlátozottabbak, mint korábban. A változás szerencsére nem érintette az évi hat megjelenést,
csak az oldalak száma változik. Ez azt jelenti, hogy két
alkalommal nem nyolc, hanem csak négy oldalon
adunk hírt lakóhelyünket érintő témákról. Fontos hangsúlyozni, hogy egy rákoskerti lakótársunknak köszönhetően egy fél éve „üzemel” a www.kertilevel.hu oldal, ahol naprakész információkat olvashatnak a nyomtatott lapok megjelenése között is. Találhatnak itt ingyenes hirdetéseket, programajánlókat, buszmenetrendeket és olvasói leveleket is. Kérem keressenek bennünket ezen a fórumon is!

Üdvözlettel: Fohsz Tivadar képviselő
Tisztelt Szerkesztőség!
Felháborodásomat nem tudom magamban tartani,
ezért kérem, hogy ezt az írást szíveskedjen megjelentetni.
A Rákoskert sugárút egyik kiteresedésén lakom. Mivel
folyamatosan eldobott szemetet találtam a kerítésünk
környékén, ezért kértem Hatvani Zoltán képviselő urat,
hogy egy köztéri szemetest szíveskedjék elhelyezni. Ez
meg is történt, és bíztam abban, hogy a pezsgősüvegek,
sörös dobozok stb. a kosárba kerülnek.
Sajnos ez nem így történt. Azóta is szedegetem az utcáról a szemetet, sőt szemfüles lakótársaink műanyagzsákokban összegyűjtött háztartási hulladékát is, mert
odahordják, ezzel még nagyobb szemetet, gondot okozva
a képviselő úrnak – a közpénzből való elszállítás miatt –
és nekem, mivel már a saját kukámba kell raknom más
szemetét. Felháborítónak tartom, hogy míg én, és más
hozzám hasonló szemléletű emberek igyekeznek szelektíven gyűjteni a szemetet (elviszik gyűjtőhelyekre) és havi
3000 Ft-ot fizetnek a kuka elszállításáért, mások arcátlanul szemetelnek tovább.
Ezentúl megfigyelem ki az, aki odarakja, és biztosan
nem fogom szó nélkül hagyni. Amennyiben nem változik

Kerti Levél
Megjelenik 6 600 példányban
Szerkeszti: Orosz Károly
Engedély szám: Budapest,/PHF/650/91
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
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