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Ismét ezrek voltak a Vida-dombon
A hagyományos Szent-István napi rendezvényre
mind többen érkeznek évről-évre. Bár egyre kevesebb pénz jut a programokra, mégis sikerült színvonalas, népszerű műsort összeállítani, ezúttal már a
Vigyázó Sándor Művelődési Ház szervezésében.
Délelőtt a Rákoskerti Művelődési Házban kezdődött az eseménysorozat kenyérszenteléssel és terménykiállítással. A Szebb, Virágosabb Rákosmentéért vetélkedő eredményhirdetése után
operettgála következett. Zenés felvonulás után a Vida-dombon folytatódott az egésznapos programsorozat, amit Keresztes Ildikó koncertje, és a már elmaradhatatlan tűzijáték zárt.

2011. augusztus

visszaalakulni” (ezt a kifejezést a főváros illetékes
irodája használta néhány évvel ezelőtt), akkor az
már nem számított egyenrangú útkereszteződésnek.
A félreértések és a „hangos bemutogatások” elkerülése érdekében ezekben a kereszteződésekben augusztus közepe óta elsőbbségadás kötelező táblák
lettek elhelyezve, így most már ezekben a kereszteződésekben is egyértelmű a forgalmi rend. Amenynyiben a Postakocsi utcát is átadják a kivitelezők a
forgalomnak, úgy a Postakürt utcánál megszűnik a
jobb kézszabály és oda is egy elsőbbségadás kötelező táblát kell majd elhelyezni.
Fontos viszont azt is tudni, hogy az Erzsébet körúton a Rákoskert sugárúttól egészen a Pesti útig haladva (Postamester, Postakocsi, Toldi, Andrásfa,
Andráshida, Nyomdász, stb.) végig egyenrangú útkereszteződések találhatóak, ahol a jobb kézszabály
érvényes. Érdemes ezeknél a csomópontoknál is
figyelni, mert apróbb koccanások már eddig is voltak.

Útépítések

Elsőbbségadás táblák
Rákoskert és Szárazhegy 21 kereszteződésében
lett egyértelmű a forgalmi rend. Mint közismert az
elmúlt években rengeteg utca kapott ideiglenes –
szórt bitumenes felületet. Ezek az utcák a hivatalos
szakvélemények szerint szilárd útburkolatnak minősülnek, de balesetek során a rendőrség általában kétféle döntést hozott. Ha a szórt bitumenemulziós utca
jó minőségű volt, akkor az valóban majdnem azonos értékű az aszfalttal. Így egyenrangú útkereszteződésről volt szó, de ha az már elkezdett „földúttá

Új útburkolat épül a Postamester utca és a Postakocsi utca egy-egy szakaszán, egyúttal a csapadékvíz elvezetés is megtörténik majd, emiatt sajnos a
Bodonyi utcában is fel kellett vágni a néhány éve
elkészült burkolatot. Sokan hívják/hívták a helyi
képviselőt is, aki ezeket a bejelentéseket, észrevételeket mindig szívesen fogadja hetente többször is
egyeztet a kivitelezőkkel és a műszaki ellenőrökkel.
A közbeszerzés során győztes kivitelező a Duna
Aszfalt ZRt. lett, a közel 220 millió forintos beruházás befejezését 2011. november végére ígérik.
Ennek a 960 méter hosszú új aszfaltcsíknak köszönhetően a körzet infrastruktúráját jellemző statisztika jelentősen fog javulni. Az átadást követően
4,5%-al több – 37,5% lesz az aszfaltút. Van még
min javítani, hiszen a teljes úthossz 10%-a még
mindig földút, de a 6 % stabilizált földútra is ráférne
valamilyen jellegű portalanítás. Hatvani Zoltán képviselő úr reményei szerint következő számunkban
az infrastruktúrát érintő jó hírekről számolhatunk be
ezekkel az utcákkal kapcsolatban is

Később jött a webkamera, az edények körüli korlát,
majd a 24 órás felügyelet. Az őrzés során, ami 2010.
decemberében és 2011 januárjában volt tapasztalható,
kb. 50 szabálysértőt fülelt le a Delta Polgárőrség, –
majd mind helyi lakos volt. Idén júliusban plusz lámpatestet helyeztek el a közeli oszlopra, így biztosítva azt,
hogy éjjel se legyen sötét a terület. Ezek ellenére sem
változott semmi, a szigeteken látható mocsok nem szűnik. Mára oda jutottunk, hogy a képviselők már csak a
háztól történő szelektív hulladék elszállításában bíznak
(társasházaknál már működik 2011 júniusától). Ennek
jegyében még az idén ősszel a családi házak is csatlakozhatnak a rendszerhez. Ha az érintettek többsége
részt vesz a hulladékgyűjtés e módjában, akkor Hatvani
Zoltán képviselő megszüntetné a körzetében a szelektív
szigeteket, elsők között a Szigetcsép utcait.

Új kerékpárút Rákoskerttől a Tesco-ig
A beruházás keretében a XVII. kerület Pesti út 501.
utca és a Ferihegyi út közötti (I. szakasz), valamint a
Ferihegyi út - Hegyalatti utca közötti szakaszon (II. szakasz) összesen 7,1 km hosszú kerékpárút épül. A munkaterület átadása 2011. augusztus 10-én kezdődött meg,
a kivitelezés befejezése várhatóan 2011. október 31.
A Pesti út I. szakaszának (501. utca és Ferihegyi út
közötti szakasz) fejlesztése nyomán 2927 m hosszú kerékpáros nyomvonal jön létre, amelyből 1483 m épített,
1444 m pedig kijelölt kerékpáros útvonal. A projekt
megteremti a belső Pesti út menti intézmények, létesítmények és a Rákoskeresztúri városközpont kerékpáros
elérhetőségét. A fejlesztési szakasz mentén jelenleg
nincs elhelyezett kerékpártároló, így a projekt kapcsán,
hat helyen kerül telepítésre kerékpártároló, összesen 46
férőhellyel. A szakasz fejlesztését az Európai Unió és a
Magyar Állam 51 480 780 forinttal támogatja.
A Pesti út Ferihegyi út és Hegyalatti utca közötti szakaszának fejlesztésével a főútvonal közvetlen összeköttetést teremt a térségben Rákoskeresztúr városközpont
és Rákoscsaba, Rákoskert területekkel. A projekt keretében mintegy 3879 m kerékpáros nyomvonal jön létre,
ebből 2551 m épített, míg 1328 m kis forgalmú utcákon
kijelölt nyomvonal. A projekt keretében a szakaszon 20
férőhelyes biztonságos kerékpártároló is létesül. A beruházást az Európai Unió, valamint a Magyar Állam 85
millió forinttal támogatja.
„A városvezetés és az érintett helyi képviselők szándéka, hogy összefüggő kerékpárút-hálózat jöjjön létre a
kerületben és ezzel párhuzamosan megteremtődjék az
összeköttetés a belvárossal, ami a kerékpározást új dimenzióba helyezheti városrészünkben. Szeretnénk bringaváros lenni, amely minden lehetőséget megad a kerékpárosoknak, hogy otthonosan, jól érezzék magukat
Rákosmentén. Távlati célunk, hogy a Rákos-patak mellett egy ökofolyosó jöhessen létre a környező települések
között. Így erősödhet kertvárosi jellegünk, ami egyben
vonzerőnk és egyik legfontosabb értékünk.” - hangsúlyozta Riz Levente polgármester.

A háznál történő szelektív hulladékgyűjtésre jelentkezni
a következő címeken lehet:
7. evk. (Nagy Anikó):
nagyaniko1234@gmail.com SMS: 06-20-22-55-396
8. evk. (Fohsz Tivadar):
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
9. evk. (Hatvani Zoltán):
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
A gyűjtés részleteiről később lesz tájékoztatás, de az
biztos, hogy az igénylőknek ez a lehetőség ingyenes. A
gyűjtéshez a szolgáltató fog zsákokat biztosítani, amit
előre megadott időben kell a családi ház kapuja elé kikészíteni.

Ingyenes lombzsákosztás
Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek környezetbarát elszállításában próbál segíteni Rákosmente
Önkormányzata. A teli zsákokat az FKF gépjárművei
ingyen elszállítják a kapuk elől. Ahol jár a "zöld kukásautó", ott a kommunális szeméttel az FKF nem szállítja
el a faleveles zsákokat.
Idén is a kertvárosban élő, oda bejelentett telektulajdonosok képviselőiktől vehetnek át 8-8 db. zsákot. Az
osztás helyszínei és időpontjai a következők:

Szelektív hulladékgyűjtés

Nagy Anikó: Családi és Társadalmi Rendezvények
Háza Csabai u. 20. – október 6. (csütörtök) 10-12 és 1618 óráig,
Fohsz Tivadar: Százszorszép Óvoda Rezgő utca 15.
–október 6. (csütörtök) 16-18 óráig,
Hatvani Zoltán: Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskert sugárút 66.– október 5. (szerda) 8-10 óráig,
október 7. (péntek) 17-19 óráig.
Hatvani Zoltán az előző évekhez hasonlóan, ha szeptember 25-ig megrendelik, házhoz szállítja a zsákokat.
Rendelni SMS-ben a 06/30 944-0203 számon,
(visszaigazolást a telefon nem küld!), vagy a
www.hatvanizoltan.hu zsákrendelés link alatt lehet (a
rendszer visszaigazolást küld minden rendelés után).
Az FKF kerületi telephelyén (Gyökér köz 4.)
korlátlan mennyiségben vásárolhatóak további zsákok.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezete mára
már elviselhetetlenül piszkossá vált. Sajnos a borogatásokat gátló kerítésekre ma már az edények oldalának
megbontásával „válaszoltak” a guberálók, a helyi lakosság pedig szemétlerakónak használja a szigeteket – persze tisztelet a kivételnek. Az FKF az eddig tapasztalt
napi takarítás helyett - költségmegtakarításra hivatkozva
- már csak 2-3 naponta viszi el az edények mellé illegálisan kirakott szemetet.
A Rákoskerti Művelődési Ház mellett található
gyűjtőpontnál már sok-sok mindennel próbálkoztak a
helyi képviselők. Első lépésként leburkolták a parkolót
és az edények alatti területet, azután virágágyásokat
építettek ki az edények körül, bízva abban, hogy a rendezett környezet láttán a jóérzésű emberek nem rakják
le a szemetet – hiába.
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A Rákoskerti Művelődési Ház szeptemberi-októberi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK

Október 8. szombat 17 óra
OROSZ KÁROLY képzőművész

2

Szeptember 18. vasárnap 10 óra

kiállításának megnyitója

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ:

CSILLÁM- ÉS PALÁSTVARÁZS
Játszóházunkban a gyerkőcök is igazi királyfivá, királyleánnyá
változhatnak, miután együtt izguljuk és nevetjük végig a
„Mesék a Királylányok könyvéből” című zenés mesejátékot
az Ascher Oszkár Színház előadásában.
Belépő: 600 Ft/ fő

Szeptember 24. szombat 17 óra

A kiállítást megnyitja: Ádám Ferenc muzeológus
Közreműködik: Martonosi György dobművész

Október 29. szombat 9-13 óráig
BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
Szeretettel várunk mindenkit, aki olcsón szeretne
baba- és gyermekruhákat vásárolni! Az árusítani
kívánóktól előzetes telefonos jelentkezést kérünk!

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Szeptember 24. szombat 11 óra

Álarc nélkül portrésorozat, vendégünk:

MALEK ANDREA
Sorozatunk ismert zenészek, népszerű muzsikusok
ismeretlen oldalát kutatja.
Beszélgetőtárs, a régi barát: Perjés János

MESÉK A KIRÁLYLÁNYOK
KÖNYVÉBŐL

Belépő: 1200 Ft

Belépő: 600 Ft/ fő

Október 1. szombat 18 óra

Szeptember 24. szombat 20-02 óra

TASNÁDI ISTVÁN:
DON QUIJOTE REPRÍZ AVAGY
VILÁGJOBBÍTÓK

ÉVADNYITÓ BÁL
Belépő: 2000 Ft/ fő, vacsora 1200Ft/ fő

Belépő: 900 Ft/ fő

Október 9. vasárnap 10 óra
KERTI KÖLYÖKKUCKÓ

Október 15. szombat 19 óra:

GESZTENYE BIRODALOM

EGRESSY ZOLTÁN:
SÓSKA, SÜLTKRUMPLI

Lesz gesztenyés játszóház, gesztenyebáb-készítés,
sült gesztenye – és természetesen a mese sem marad el!
Marék Veronika Kippkopp és TippTopp
gesztenyehőseit kísérhetjük el egy varázslatos,
zenés kirándulásra a Kolibri Színház előadásában.

Belépő: 900 Ft/ fő

Október 29. szombat 16 óra
az Ascher Oszkár Színház

FELVÉTELI MEGHALLGATÁST TART

A mese után bábsimogatóval is várunk!
Belépő: 600 Ft/ fő

Információ és jelentkezés: www.ascherszinhaz.hu

Szeptember 30-ig lehet személyi javaslatot
tenni a 2012 évi Rákoskertért Díjra

BIOBOLT NYÍLT A RÁKOSKERTI POSTÁVAL SZEMBEN
Víz-, gáz-, fűtés-, csatornaszerelés - csőtörés esetén azonnal. 702239023
Légy még egészségesebb Bio csírával, Bio Tönkölybúza-fűvel,
Bio Árpafűvel! Rendeld meg most! Információ: 06-30-330-30-25,
www.bioverzum.hu

Az adományozásra ünnepélyes keretek között
ezentúl minden évben Wass Albert halálának februári
emléknapján kerül sor, a rákoskerti Wass Albert emléknapon. Az elismerésben részesülő személy oklevelet és művészi kivitelezésű bronz emlékérmet kap,
melyet kerületünk jegyzője, a mindenkori helyi képviselők és a polgármester ad át.
A díjat évente legfeljebb egy élő, vagy elhunyt
magyar vagy külföldi állampolgárnak lehet odaítélni.
Az elismerésre leadott jelöléseket a Képviselőtestület döntése előtt a Rákosmenti Erőforrás Bizottság, valamint egy erre a célra létrehozandó kollégium
véleményezi
A javaslatokat a megadott határidőig az önkormányzat Művelődési és Sport Csoportja részére kell
eljuttatni (Polgármesteri Hivatal, 306-os szoba)

Biológia, kémia tanítás: cirmione@gmail.com
Takarítást vállalok (ajánlással rendelkezem): 20-93-91-872

Szennyvízelszállítás a csatornázatlan utcákból
Előző lapunkra heves indulatokat váltott ki a korábban közölt fővárosi elképzelés. Megtudtuk, hogy az új
elszámolási rendszert a tervek szerint idén november 1
-től szeretné bevezetni a Főváros, de biztosat majd
csak a napokban aktuális Fővárosi Képviselő-testületi
ülés után tudunk.
A www.kertilevel.hu online oldalunkon hamarosan
tájékoztatást nyújtunk az érintetteknek
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teket. Minden gyermek más, különböző fejlettségű, másmás szokásokkal, igényekkel, így az út az elfogadáshoz
is különböző.
Néhány gyakorlati tanácsra hívnám fel a szülők
figyelmét:
- Írjanak egy rövid ,, használati utasítást” gyermekükről – étkezési, alvási szokásai, kedvenc játékai, mitől
nyugszik meg, miben önálló és miben igényel segítséget.
- Ismerjék meg gyermekük óvodai napirendjét és próbálják az otthoni napirendet ehhez igazítani.
Meséljenek sokat az óvoda életéről. Rengeteg jó
könyv lehet a segítségükre. Ajánlom: Bartos Erika Anna
és Peti sorozatából: az Irány az óvoda címűt.
- A szülő, általában az anyuka bíztató, támogató magatartása segíti az új környezet elfogadását. Kedves anyukák, sajnos a lelkünket tréningezni kell, mert egy síró,
gyermekétől elszakadni nem bíró, szorongó szülő gyermeke nem fogadja el az új helyzetet !
Az első időszakban lehetőleg kevés időt töltsön az
intézményben a kisgyermek. Én 4-6 órát ajánlanék, de
tudom, hogy sokan ezt nem tehetik meg. A gyermekek
idegrendszerét hihetetlenül megviseli napi
8-10 óra az oviban. Sajnos néhány gyermek 12 órát van
az intézményben!
- Aránylag hamar biztonságot nyújt a gyermekeknek,
ha ugyanabban az időpontban érkezik és távozik az óvodából.
- A legtöbb intézményben megengedik, hogy a gyermek megnyugtatására cumit, nyonyokát, rongyikát, alvó
nyuszit bevigyenek gyermeküknek. Akinek nincs ilyen,
érdemes adni valamit, ami számára az,,anyát” jelenti.
- A gyermek holmiját lássák el jelekkel, mert nincs idő
állandóan ruhákat keresni. Sokszor 12 db rózsaszín pillangós ugyanolyan méretű póló van egy csoportban.
(Praktikus a textilfilc használata.)
Bátorítom Önöket, hogy gondjaikkal, problémáikkal, de örömeikkel is forduljanak bizalommal
gyermekeik óvónőihez.

Indul a tanév
Szeptember 1-jén ismét becsengetnek a Kossuth Lajos
Általános Iskolában. Az idei tanévben is megújulva várjuk az ide járó diákokat.
A nyár folyamán újabb matematika szaktanteremmel
és fejlesztő szobával bővült az oktatásra használt helyiségek száma. Nagy szükség volt erre, mivel az iskola
tanulólétszáma tovább emelkedett, jelenleg minden évfolyamon három osztály indul.
Sikerült a pincét is felújítanunk, itt klubszoba kialakítását tervezzük, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy a
gyerekek szabadidejük egy részét kulturáltan tölthessék
el.
A szülőknek és a mesterembereknek köszönjük a lelkiismeretes munkát. A fentiek megvalósulásában Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar képviselők nyújtottak anyagi
segítséget.
A pedagógusok kipihenten készülnek a tanévkezdésre,
különös izgalommal várják a leendő elsősöket a tanító
nénik.
Tapasztaltuk, hogy a tankönyvvásárlásnál - a szülők
nem kis bosszúságára - hosszú sor alakult ki. Ezen a jövőben hatékonyabb szervezéssel igyekszünk segíteni.
A 2011-12-es tanévre minden tanulónknak jó tanulást
kívánunk, hogy szüleik sok örömöt leljenek bennük.

Nyár a Piroska Óvodában
2011 nyara meglehetősen mozgalmasra sikerült, óvodánkban több helyszín megújult.
Virág Mihály képviselő úr támogatásával elektromos
kapunyitó rendszer készült, mely a gyermekek biztonságát fokozza. Majd a zárási időben, a felnőttek öltözőjében, a raktárrészben és a konyhában készültek el az új,
és praktikus szekrények.
Sallai Edina és Sallai Dániel (szülők) felajánlásával az
udvari régi hálós kerítés helyett új, ponthegesztett kerítéselemeket kaptunk.
Az önkormányzat által finanszírozott nyári karbantartás fő eleme, az egyik csoporthoz tartozó gyermekmosdó
teljes körű felújítása volt, ebben önkéntesen segített a
Lakásmentő Szolgálat.
Köszönjük a gyermekek és szülők nevében is minden
résztvevőnek az óvoda szépítésében nyújtott segítséget.

Bíróné Peltz Angéla óvodapedagógus
Százszorszép Óvoda

Képviselők elérhetősége:
nagyaniko1234@gmail.com
06-20-22-55-396
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252

Az óvodai befogadásról

Kerti Levél

Nemsokára itt a szeptember és apró, pici gyermekek
a szüleikkel óvodába indulnak. Legtöbbször nincs tapasztalatuk hogyan is kezeljék a helyzetet és a sűrűn
váltakozó szituációkat. Az óvodapedagógusoknak is komoly feladatot jelent az apróságok befogadása. Kerületünkben kevés helyen szerveznek vegyes életkorú csoportokat, ez azt jelenti, hogy 28-32 hároméves gyermeket egyszerre fogadunk be az óvodába. Emberpróbáló
feladat! A szülők, óvónők, dajkák együttműködése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyermek elfogadja és
megszeresse az óvodai életet és a vele foglalkozó felnőt-
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