A rákoskertiek lapja
XVII. évfolyam 4. Szám

Ökumenikus istentisztelet az építendő
templomunk helyén
A Rákoskerti Templom Alapítvány szervezésében
augusztus 19-én vasárnap 10 órakor került sor a
hagyományos Szent István-napi ökumenikus igehirdetésre, valamint Árpád-házi Szent Erzsébet születése
800. évfordulójának megünneplésére, a Rózsaszál Tiszaörs utcai sarok telken.
Dr. Mándli József orvos az alapítvány elnöke
Szent István történelmi hagyatékáról beszélt, és Szent
Erzsébet kórházalapítását állította szembe korunk
kórházbezárásaival.
Dr. Léránd István evangélikus egyházgondnok és
Dr. Mosolygó Marcell görög katolikus parochus is
hangsúlyozta Szent Erzsébet nemzetközi tekintélyét és
ismertségét. Erzsébet 1207-ben született II. Endre és
Gertrúd – a Bánk bán féle összeesküvés áldozatául
esett merániai királyné – házasságából. Az irgalmas
szeretetéről közismert szent egész életében az irgalmasság hét cselekedetét gyakorolta. Magyarországi
Szent Erzsébet a feleségek, a fiatal anyák, és a
szeretetszolgálat, a Karitász védőszentje. Nemcsak a
hívők számára példa alakja, hanem minden humánusan
gondolkodó ember számára is.
Dr. Füzesi Zoltán református lelkész ószövetségi
példázattal szolgált a templomépítéshez.
Az igehirdetéshez kapcsolódó zenei program
előadója a méltán világhírű Kecskés együttes volt.
Az istentisztelet az új kenyér megáldásával és a
Himnusz hangjaival zárult.
-oszkár-

Tízezren a Vida-dombon
Augusztus végén kerületünk adott otthont a
Keresztúr Nevű Települések VIII. nemzetközi
találkozójának. Öt ország 25 települése vett részt a
rendezvényen. 850 regisztrált vendég látogatott el
hozzánk és élvezte Rákosmente vendégszeretetét. A
rendezvénynek rákoskerti helyszíne is volt, a Vida-

2007. szeptember

domb, ahol a Republic együttes adott hatalmas sikerű
közel két órás koncertet, melyet csodálatos tűzijáték
zárt.
Más rákoskerti vonatkozása is volt a találkozónak.
A rendezvény főszervezője a Rákoskerti Művelődési
Ház vezetője Lipcseyné Horvát Ágnes volt. Ágnes
mellett a művelődési ház összes dolgozója meghatározó szerepet vállalt a tökéletes - minden résztvevő
által nagyra értékelt - lebonyolításban.
.
Köszönet érte mindannyiuknak!
Fohsz Tivadar

Új kerékpártároló
A tanév elején ajándékot kaptak a Kossuth Lajos
Általános Iskola diákjai. Szeptembertől birtokukba
vehetik az iskola udvarán létesített kerékpártárolót. A
diákok közül nagyon sokan tekerik a kétkerekűt
szabadidejükben. Bár csak a Pesti út egy szakaszán
építettek kerékpárutat, Rákoskerten és környékén
számtalan lehetőség van a kerékpározásra. Iskolánk
idén nyáron kerékpáros tábort szervezett, s hagyományunk, hogy a Kossuth-napon Isaszegre kerekeznek
a vállalkozó kedvű felsősök.
A tároló ötven kerékpár elhelyezésére ad lehetőséget. A
nevelőtestület döntése értelmében a felső tagozatos
diákok közül szülői engedély alapján osztályonként hat
fő használhatja naponta. Az osztályfőnökök elsősorban
a kerékpáros igazolvánnyal rendelkezők közül választanak. A döntést segíti, az hogy a gyerek mennyire
megbízható, körültekintő.
A kerékpártároló létesítését szülők kezdeményezték, s
a megvalósítás szervezési oldalát Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselő úr vállalta. A költségeket
Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán és dr. Fenke Ferenc
képviselők állták. Az építkezést és a biztonságtechnikai szerelést kerti vállalkozók végezték.
A kerékpártárolót Riz Levente polgármester úr
szeptember 19-én reggel, a Kossuth-napon adja át
ünnepélyes keretek között.
Áldási Edit igazgató

Alapítvány Rákoskert közösségének a
szolgálatára
Ez év elején, egy összejövetelen fogalmazódott
meg, hogy szükség lenne egy olyan szervezetre,
amely valamennyi Rákoskerten élő lakótársunk
érdekeit szolgálva elősegíti településünk fejlődését és
tevékenységével javítja az itt élők életminőségét.
Február 22-én összeült az alapító közgyűlés, ahol a
célok pontos megfogalmazásával megszületett az
Alapító Okirat. Az alapítók javaslatára létrejött a
kuratórium, amely a működés során az Alapítvány
ügyeit intézni fogja.
A tisztségviselők a következők:
- kuratóriumi elnök Szelepcsényi Sándor,
- kuratóriumi titkár Aknai Gábor,
- kuratóriumi tag Zaláné Tarnói Veronika.
A két alapító adományának banki letétbe helyezésével
elindulhatott a bírósági bejegyeztetés hosszadalmas
eljárása. A bíróság módosító javasla-tainak
figyelembevételével április 22-én új közgyű-lésen
elkészült az Alapító Okirat végleges változata,
amelyet a bíróság elfogadott és ennek alapján a
Fővárosi Bíróság elrendelte a Rákoskertért Alapítvány elnevezésű szervezetnek a 10268. sorszám alatt
történő nyilvántartásba vételét, egyben az alapítványt
közhasznú szervezetté minősítette.
Az Alapító Okirat a következőképpen fogalmazza
meg az Alapítvány célját és feladatát:
„Célja a természetes és épített környezet védelme; a
rákoskerti lakosság életkörülményeinek javítása; a
polgárosodás és a helyi közélet demokratikus fejlődésének elősegítése.
Ennek érdekében a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
- a rákoskerti lakosság (különös tekintettel az ifjúságra) egészséges életmódra, valamint a sport és a
kultúra szeretetére nevelés segítése, támogatása;
- együttműködés az oktató-nevelő intézményekkel,
s azok nevelő, ismeretterjesztő tevékenységének
támogatása;
- együttműködés a kerületi és a rákoskerti
művelődési és oktatási intézményekkel, kulturális és
művészeti tevékenységet folytató civil szervezetekkel, szerveződésekkel, s azok kulturális és
művészeti tevékenységének támogatása, rendezvények szervezése;
- a rákoskerti kulturális örökség és hagyományok
ápolása, újjáélesztése, új kulturális hagyományok
teremtése;
- helytörténeti emlékek felkutatása gyűjtése,
rendszerezése és bemutatása, épületek védetté
nyilváníttatásának kezdeményezése, szorgalmazása;
- műemlékvédelem támogatása;
- együttműködés a különböző természetvédelmi és
állategészségügyi intézményekkel, szervezetekkel és

egyesületekkel, előadások, tanácsadás, oktató jellegű
kirándulások szervezése;
- környezetvédelmi akciók szervezése és támogatása;
- együttműködés a különböző sportegyesületekkel,
sportklubokkal és oktatási intézményekkel, s azok
sporttevékenységének segítése és támogatása;
- együttműködés a közrend felügyeleti és közlekedésbiztonsági szervekkel és szerveződésekkel, s azok
tevékenységének segítése, támogatása;
- családsegítés, drogellenes előadások szervezése,
ingyenes jogsegélyszolgálat, tanácsadás;
- a határon túli magyar diákok számára szervezett
diákcsereprogram lehetőségeinek megteremtése,
támogatása, nemzetiségi összejövetelek szervezése,
kulturális programok szervezése.”
Miután az APEH és a KSH is nyilvántartásba vette
az Alapítványt, megtörtént a bankban is a
számlanyitás, a kuratórium munkához látott.
A kuratóriumi tagok elsőrendű feladatuknak tartják,
hogy az alapítványt minél szélesebb körben
megismertessék, céljait népszerűsítve megnyerjék a
támogatók és a támogatásra szorulók bizalmát.
Az indulást közvetlenül követő időszakban fel kell
kutatni azokat a vállalkozókat és magánszemélyeket,
akik adományaikkal hozzájárulnak a célok megvalósításához. Folyamatosan figyelik és keresik azokat a
pályázati lehetőségeket is, amelyek segítségével
pénzhez lehet jutni. Amint rendelkezésre áll a
megfelelő tőke a kuratórium tagjai kijelölik azokat a
programokat, amelyekre anyagi eszközök biztosíthatók.
Az Alapító Okiratban lefektetett nagyszámú
feladat közül időről-időre kiemelve néhányat, azokra
jobban koncentrálva igyekeznek az alapítók eredeti
szándékának minél jobban megfelelni.
A rövid- és középtávon kitűzött feladatok a
következők:
- Rákoskert fennállásának jövőre esedékes 75.
évfordulójának méltó megünneplése,
- a nehéz körülmények között élő gyerekek és
családjuk segítése,
- Rákoskert tisztaságát és rendezettségét felügyelő
két parkőr munkájának támogatása
Az alapítvány kuratóriuma kéri mindazokat, akiknek
módjukban áll, hogy a fenti célkitűzéseket támogassák, adományaikkal segítsék annak megvalósítását.
A Rákoskertért Alapítványról információt
Szelepcsényi Sándortól, a kuratórium elnökétől a 2576095-ös telefonszámon, illetve Aknai Gábortól, a
kuratórium titkárától a 06-30-817-5036-os telefonszámon kaphatnak.
Adományokat a következő bankszámlára lehet
befizetni:
Raiffeisen Bank 12011739-00148495-00100008,
illetve csekket lehet kérni a kuratórium tagjaitól.

…és élni fog?...
Az Edző tér a XVII. kerület 12. sz. v. körzetének
több szempontból neuralgikus pontja. A környéken
lakók évek óta - olyan akusztikai és mikrohullámú
környezetszennyezés áldozatai, melyről méltán
állítható: méltatlan; a megoldatlan probléma-halmaz
régóta megoldásért (ha úgy tetszik: önkormányzati
képviselőért) kiált.
Itt és most nem a TÉR rendezetlen tulajdonviszonyairól, nem is a sportpálya és a csatolt részek
közönségének viselt dolgairól, hanem egy sürgősen
meg- és feloldandó konfliktus-forrásról, a Buziási és
Szigetcsép u. sarkán éktelenkedő „telefon-toronyról”
ejtenék szót. Alábbi sorokat a XVII. kerület
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
(Közigazgatási Iroda, Építéshatósági Csoport) 2007.
március 12.-i (!!) leveléből idézem; címzett: a toronytulajdonos (kiemelések tőlem):
„Kötelezem a VODAFON Magyarország Zrt.-t
(1096. Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) mint
tulajdonost, üzemeltetőt, - hogy a Budapest, XVII.
ker. Edző tér 135389 hrsz. ingatlanon az engedély
nélkül épített és működő mobiltornyot a határozat
jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül
bontsa le. Az építmény fennmaradását nem
engedélyezem.”
INDOKOLÁS
„A NOKIA Hungária Kft. építési engedély kérelmet
nyújtott be 1999-ben az akkor hatáskörrel rendelkező
Budapesti Hírközlési Felügyelethez a Budapest,
XVII. Edző tér 135389 hrsz. ingatlanon felépítendő
hírközlési létesítmény építésére, melyhez építtető a
helyi építésügyi hatóság szakhatósági véleményét
kérte.
Hatóságunk a helyi építésügyi szabályzat alapján nem
járult hozzá az engedély megadásához…
Megállapításra került, hogy építtető tulajdonosi
h o z z á j á r u l á s s a l n e m re n d e l k e z i k … A z
engedélyezési eljárás során hatóságunk arról értesült,
hogy a mobiltornyot engedély nélkül megépítették.
Építtető fennmaradási engedély kérelme 2002-ben
elutasításra került, mivel építési jogosultsága sem volt
tisztázott…
A torony az ÉTV 18. prg. (1) és (2) bekezdésében
foglaltaknak nem felel meg, mivel a célzott
hasznosítás jellege, a beépítés mértéke (építménymagasság), módja, rendeltetése nem illeszkedik a
meglévő környezethez (jelentős zöldfelületű
intézményi területtel
sportpálya és intenzív
kertvárosias lakóterülettel körülvett területen
helyezkedik el.)…Az építmény nem felel meg az ÉTV
31. prg. (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak,
mivel nem biztosított a telek és a szomszédos
ingatlanok, építmények rendeltetésszerű és biztonságos használata, a környezetvédelem sajátos
követelményei és érdekei…
Építtetőket a 2007. január 23.-án kelt 6-868/2007. sz.

levelemmel értesítettem, hogy hivatalból eljárást
indítottam a telken lévő mobiltorony építési ügyének
kivizsgálása céljából, melyben felhívtam, hogy
tegyen nyilatkozatot, hogy az építmény létesítését
mely hatóság engedélyezte, milyen engedélyekkel
rendelkezik és ezen okiratok bemutatását kértem.
A VODAFON ZRt. a felhívásra nem nyilatkozott,
hogy engedéllyel rendelkezik-e és igazoló okiratot
sem mutatott be. Az építmény nem rendelkezik olyan
hatósági engedéllyel sem, amely garantálná az
országos építési szakmai követelményeket…Építtető
az építési jogosultságát a mai napig nem
igazolta…Fentiek alapján a mobiltorony bontását
rendeltem el. Közigazgatási Iroda Építéshatósági
Csoport Csoportvezető /aláírás, pecsét/…”
2007. szeptemberét írjuk. A XVII. kerületi, illegálisan
épített és minden jel szerint a /magyar/ törvények
felett álló multinacionális cég által működtetett
„POKOLI TORONY” közel 10 éve áll, szennyezi
környezetét és hajtja a busás hasznot építtetőinek.
Nekünk, ”bennszülötteknek” és gyermekeinknek
pedig el kell viselnünk mindazon ártalmakat, melyek
hosszú távú hatásairól a „tulajdonosok” jól felfogott
érdekükből, mélyen hallgatnak. Meddig?
A TORONY élt, él és…?
/Fenke/

Pályázati kiírás járdaépítések
támogatásához
A pályázat célja, hogy az önkormányzati forrás,
illetve a lakossági hozzájárulás felhasználásával
minél több szilárd burkolatú járda épüljön a
kerületben, így Rákoskerten is. Ennek érdekében a
XVII. kerület Önkormányzata a 2007. évi
költségvetésében 12 millió Forintot hagyott jóvá
járdaépítés támogatására. A járdaépítés az
Önkormányzat beruházásában valósul meg, mely
kiterjed a szükséges tervek elkészíttetésére,
engedélyek beszerzésére és a kivitelezésre.
A pályázaton való részvétel feltétele:
Pályázhat minden kerületi ingatlantulajdonos, illetve
ingatlantulajdonosok közössége, akik vállalják a
minimum 15.000 Ft. önrész ingatlanonkénti
megfizetését.
Benyújtandó dokumentumok:
- A pályázók szándéknyilatkozata a vállalt összeg
befizetéséről
- Kitöltött pályázati adatlap (a helyi képviselő
támogató aláírásával)
A pályázatok benyújtási határideje: 2007. 09. 28.
(péntek) 11.30
További információk kérhetők a helyi
képviselőktől, a pályázati felhívás megtekinthető az
önkormányzat honlapján:
www.rakosmente.hu

A Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai ezen a nyáron több helyen is táboroztak,
ezekből az élménybeszámolókból adunk egy kis ízelítőt.
Alsós tábor Dégen

Görög tábor Dégen

Házias ételek, falusi környezet, otthonos
körülmények fogadtak, változatos programok tették
színessé napjainkat. A feladatokat játékos keresztrejtvény formájában kapták meg a táborlakók reggelente. Lovaskocsikáztunk, számháborúztunk, akadályversenyeztünk, minden nap fürödtünk.
Csodálatos a helyi kastély, nagyokat sétáltunk a festői
parkban.
Több napon át készültünk a vízibajnokságra.
Nagyon élveztük, amikor kevés pénzből a lehető
legtöbb dolgot kellett vásárolni a csoportoknak a
közértben. Ennél izgalmasabb már csak az éjszakai
túra és a csepeli táborozókkal vívott focimeccsünk
volt.
Emlékezetes marad kirándulásunk Rétimajorban.
A Halász Múzeumban sok újat tanultunk. Megismerkedtünk az ősi magyar állattartással, a vízivilággal, a halászat mesterségével.
Igaz, keveset aludtunk, de nagyon jól szórakoztunk. Alig várjuk a következő táborunkat!

A Kossuth Lajos Általános Iskola felső tagozatos
tanulói és néhány volt diákja Görög tematikus
táborban vehettek részt Dégen. A helyszín már
sokaknak ismerős volt, hiszen a táborozók közül
sokan részt vettek az előző évi nagy sikerű szófajok
szigete táborban. A napi programokat a pedagógusokból és a volt diákokból („ifikből”) lett görög
istenek szervezték, így volt olimpia, városállamok
megalakulása, Dionüszosz lakomája, fogathajtó
verseny szépségverseny és még sok egyéb
foglalkozás. Azt érezhette mindenki, hogy szinte még
meg sem érkeztek máris véget ért a tábor. A gyerekek
már várják a jövő évi folytatást.

Kistechnikusok Keszthelyen
Az elmúlt tanévben adtuk ki 10. alkalommal a
Kistechnikus okleveleket intézményünkben. Ebből az
alkalomból jöttek az ötletek és megvalósult a
csodálatos 7 napos nyaralás. Keszthelyen a Hotel Viaban. Felejthetetlen marad számunkra a házigazdák
figyelmessége, az itt eltöltött egy hét.
Hajókázás, Marcipán Múzeum, Kastély látogatás,
Kis-Balaton megtekintése, a Keszthelyi Tűzoltóság
bemutatkozása mind szerepeltek programjaink
között.
Fürdés, csónakázás, pólófestés, gyöngyfűzés,
gipszöntés, gólyalábazás, békakeresés, matricatőzsde, - sokáig sorolhatnánk még az elfoglaltságokat…
A Kistechnikusok nevében: Nemesvölgyi Emil
Napközis Tornatábor
Az iskolában minden évben, augusztus második
felében kerül megrendezésre leányok részére a
tornatábor. Napközis rendszerben, reggel 8 órától
délután 4 óráig vannak itt a gyerekek. Délelőtt négy
csoportban, felváltva tornáznak a lányok, délután
pedig kiegészítő mozgást végeznek. Ezzel a táborral
nagymértékban elősegítjük és előkészítjük az évi
versenyekre való felkészülést. Ebben az évben
rekordlétszámmal, 58 tanulóval folyt a munka. Nagy
öröm volt, hogy igen magas létszámmal, 18 fővel
jöttek a leendő első osztályosok.
A tábor vezetői: Villám Károlyné pedagógus, Papp
Edina pedagógus, Ormányi Zsuzsanna öregdiák

Kerékpáros tábor Gyomaendrődön
Családias, - 14 fős - csapatunk a városi fürdő
területén lévő panzióban lakott Gyomán. Innen
indultunk minden nap más-más irányba a látnivalók
felé. Visszaérkezéskor pedig vártak ránk a hűsítő
medencék.
Túráink:
1.nap: Endrőd Pájer strand gát (18 km)
2.nap: Dévaványa túzokrezervátum puszta (56 km)
3.nap: Szarvas arborétum, hajókázás (68 km)
4.nap: Kenutúra a Hármaskörösön (3 óra + 14 km)
5.nap: Vésztő Mágor - nemzeti emlékhely (74 km)
6.nap: Mezőtúr gát (46 km)
7.nap: Gyoma Kner Nyomdamúzeum, (6 km)
Összesen: 282 km és rengeteg élmény, valamint
kevés szerelés és semmi baleset.
Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadott, végig
nyár, néha még egy kicsit sok is volt a napból (különösen a pusztán!)
Minden résztvevő egyhangúan kijelentette,
remekül érezte magát és várja a következő
lehetőséget.
Kalandtábor Klastrompusztán
Ez a pici falucska a Pilis oldalába települt, itt
emelte Boldog Özséb 1250 táján a pálosok
Ősmonostorát. A kolostor és templom falmaradványait 1959-61-ben tárták fel. Klastrompuszta
napjainkban üdülőterület, és a pilisi gyalogtúrák egyik
kiindulópontja.
Harminc felsős diákunk Marianna néni és Vera
néni kíséretében egy teljes hetet töltött a kolostor
romjai mellett található fogadóban. Ez a csodálatos
erdei környezet igen gazdag, változatos programokat
tett lehetővé. Kirándultunk Zsámbékra, Kesztölcre,
Esztergomba, részt vettünk éjszakai bátorságpróbán,
íjászkodtunk, madarászkodtunk, megismerkedtünk a

(folytatás az előző oldalról)
túlélés mestereivel; azaz menyéttel, rókával,
vadászgörénnyel, patkánnyal, megmásztuk a
Kémény-sziklát, kézműveskedtünk, batikoltunk,
bőröztünk, gyöngyöztünk, kiálltunk éjszakai vihart,
és tábori hétpróbát, háborúztunk nappal is éjszaka is,persze csak számokkal és elemlámpával. Végül
tábortűznél megbeszéltük, hogy jövőre is jövünk.
Tábor Vinyén
Vinye a Bakonyban, , Csesznek és Bakonyszentlászló közelében fekszik.
A tábor egy erdőszéli, elkerített területen van;
focipályával, kosárpalánkkal, hintával, mászókával,
kerti fedett, és zárt foglalkoztatóval rendelkezik.
Érkezés után a szobák csoportokba szerveződtek,
csasztuskát írtak a délután folyamán. Közben egy-egy
órát lovaskocsiztunk a környéken 3 csapatban.
Kedden délelőtt a Cuha-völgybe kirándultunk.
Nagyon szép kirándulóhely, a gyerekek dagonyáztak
a patakban, felmásztak a hegyoldalra. Délután egy
házaspár érkezett, csuhézást és íjászkodást tartottak
nekünk. Szerdán egész napos kirándulást szerveztünk
Zircre. Voltunk a Természettudományi Múzeumban,
megnéztük a Ciszterciták apátsági templomát és
megcsodáltuk az arborétum növényvilágát.
Csütörtökön délelőtt és délután erdész bácsi volt
velünk, kirándultunk a környéken, trófea-bemutatót
tartott, belekóstoltunk a fafaragás mesterségébe.
Pénteken Csesznek várába túráztunk, a gyerekek jól
bírták a 16 km-es gyaloglást. Szombaton délelőtt
madarász jött a munkáját bemutatni. Volt még a
szabad óráinkban kincsvadászat, akadályverseny,
„rókavadászat”, focibajnokság is.
A sokszínű, gazdag program nagyon tetszett, jól
éreztük magunkat.

A Rákoskerti Polgári Kör hírei
Az eddigi évekhez hasonlóan a nyári szabadságok
után a Polgári Kör tagjai augusztus 12-én találkoztak
újra. A második félévet, most már harmadik
alkalommal egy hangulatos bográcspartival
indítottuk, amelynek a helyszíne a vasútállomásunk
udvara volt. Annak idején az volt az elképzelésünk,
hogy az előttünk álló munkás időszak feladataihoz
jobb kedvvel látnak hozzá a tagjaink, ha ezt a nyárvégi
találkozót kint a szabadban, teljesen kötetlenül tartjuk
meg. Mint eddig mindig, most is szívesen láttuk a
családtagokat és a barátokat, ezen kívül meghívtuk
azokat is, akik különösen fontosak a Rákoskerti
Polgári Kör számára.
Minden évben többen és többen érzik úgy, hogy
érdemes eljönni közénk. Ezen az összejövetelen már
közel hatvan résztvevő számára rotyogott bográcsban
a gulyás, amelyet az idén Légrádi József barátunk és
felesége Ágika készített számunkra.
A tűz fél tízkor lobbant fel a tekintélyes méretű

bogrács alatt és kezdetét vette a drukkerek jóindulatú
viccelődésével kísért főzőcske. Közben a Józsi ABCből megérkezett a friss, ropogós kenyér, majd Zsuzsa
Mihály tagtársunk állított be egy titokzatos dobozzal
és mindenféle egyéb felszerelési tárggyal. Hamarosan
kiderült, hogy váratlan meglepetésként egy kisebb
előadói délutánban lesz részünk, ennek a kellékeit
hozta magával művész barátunk.
Közben megérkeztek a vendégeink, Mándli
doktor úr és Kollár Katalin doktornő, Fohsz Tivadar
alpolgármester úr a családjával, valamint több helyi
média képviselője is befutott. Fél egy körül a
főszakácsunk több „hivatásos” kóstoló egyhangú
véleménye alapján - úgy ítélte meg, hogy elkészült a
mű és megkongatta a bogrács oldalát, jelezve, hogy
kezdetét veheti a lakoma. Tányérjainkkal sorba
álltunk, mint a táborozó kiscserkészek és a forró
edénnyel sietve helyet kerestünk magunknak
valamelyik asztalnál. Gondot okozott a teli edények
elhelyezése, mert szinte alig volt egy-egy tenyérnyi
hely, annyi finom sütemény és ital került már az
asztalokra tagjaink jóvoltából. A főzőmester és
felesége nem győzték fogadni a dicséreteket, mert
valóban remekeltek! (Az előző alkalmakkor Aknai
Gábor és Ági készítette az ételt szintén nagy
hozzáértéssel és a siker akkor sem maradt el!!!) Most
is volt, aki kétszer is repetázott és mire mindenki jól
lakott, ki is ürült a bogrács.
Telt pocakkal hátradőltünk és figyeltük, Zsuzsa
Mihály meglepetés műsorát. Csodálatos orgánumát
felerősítette a hangszóró és vele együtt énekeltük a
dalokat, amelyekkel szórakoztatott minket. Életörömet sugárzó egyénisége mindenkit magával
ragadott, jól elhelyezett poénjait harsány nevetéssel
fogadtuk. Különösen sikeres volt a Jani bácsi pikáns
kalandjait megéneklő összeállítása, amelyet szűnni
nem akaró tapssal értékeltünk. Az előadás természetesen ráadással ért véget, majd folytatódott az asztaloknál a hangszóróból áradó régi katonanóták hangjai
mellett a vidám beszélgetés, míg a velünk lévő tucatnyi kisgyerek egy betévedt kiskutyával hancúrozott.
Mire megvitattuk az ország és különösen a
nemzet dolgait, alaposan eltelt az idő és lassan-lassan
megfogyatkozott a jelenlévők száma is. Öt óra után
asztalt bontottunk majd miután rendet raktunk
magunk után, a közreműködők kis csapata a jól
sikerült esemény felett érzett örömmel feltöltve,
szintén hazament.
Nem felejtettünk el köszönetet mondani
tagtársunknak, Árvay Ferencné Marikának, aki a
Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány részéről
rendelkezésünkre bocsátotta a helyet, biztosítva az
edényeket és evőeszközöket is. Megbeszéltük, hogy
jövőre, amikor Rákoskert fennállásának 75.
évfordulóját ünnepeljük, egy még nagyobb szabású
ünnepi eseménynek fog hasonló időpontban ez a
terület helyet adni.
Szelepcsényi Sándor

Járda épül a Hegyalatti utca és a Kucorgó
tér között
Régi vágya teljesül a Strázsahegyen élő és
gyalogosan közlekedő embereknek. Képviselői
keretemből megépítésre kerül a Hegyalatti utca
járdáját és a Kucorgó téri buszmegállót összekötő
járda. Az új járda megfelelő szélességű lesz biztosítva
a babakocsival történő közlekedést. Lehetőség szerint
kiszélesítésre kerül és új burkolatot kap a Hegyalatti
utca meglévő járdája is.
A Hegyalatti utca torkolatában a Pesti úton
átvezető sokak által várt lámpás gyalogátkelőhely
csak a tér későbbi rendezésével összhangban fővárosi jóváhagyással - valósulhat meg.
Fohsz Tivadar

Járdafelújítás a 11.-es körzetben
2007.-ben a legtöbb forrást a Rákoskerten
hiányzó, vagy tönkrement járdák építésére, pótlására
fordítom. Sajnos ezen a területen is érezhető, hogy
városrészünk soha nem volt a kerületvezetés szívecsücske, hiszen járdáink állapota siralmas. Mivel
2007. január 1.-től a helyi önkormányzat nem építhet
csatornát és ezzel együtt szilárd útburkolatot sem,
ezért úgy gondolom, hogy a csatornázatlan utcákban
legalább a járda legyen használható. Ezért a nyár végi
időszakban a következő utcákban épült új járda:
Ráspoly utca 1-9.
Rákoskerti utca 10, 18-20.
Tiszaörs utca 82 előtt

91 méter
63 méter
35 méter

Továbbá járda épül két kiteresedésünkön is, főleg
az állandó gyalogosforgalom miatt. Ezek a helyszínek
a következők:
Országzászló mögött a Nyomdász utca és az
Erzsébet körút sarkán (32 méter, a terecske
hangulatához illő térkőből)
Erzsébet körút és Rákoskert sugárút sarkán, a
buszmegálló mögött (21 méter)
Ezekkel a munkálatokkal együtt épül meg a
Rákoskerti utca 14 előtt a csapadékvíz elvezetést
szolgáló árok is.
Ebben az évben a fent felsorolt járdaszakaszokkal
együtt összesen közel 400 méteren sikerült megújítani
a járdákat. (Eddig elkészült járdaszakaszok találhatók
a Postamester utcában a Sáránd utcától felfelé, illetve
a Rákoskert sugárúton a 173. és 175. számok előtt.)
Hatvani Zoltán

Vida-dombi játszótér
A nyár folyamán összeült a XVII. kerület
Önkormányzatának a közbeszerzéseket elbíráló
bizottsága, mely győztesként az EVERLING Kft.-t
(Iszaszeg) választotta ki a pályázók közül. A
közbeszerzési pályázat alapján a Vida-dombon a
kézilabda pálya két végén egy-egy játszótér épül meg
2007. szeptember végéig, október elejéig. (Sajnos a
közbeszerzési eljárások, pályázatok miatt a
kivitelezési munkák sok esetben elhúzódnak. Így
fordulhatott az elő, hogy hiába állt rendelkezésre az
összes forrás a játszótér megépítéséhez, az még
mindig nincs készen.) A költségekhez a Főváros 8
milliót, míg a kerület, az októberi választásokat
követő első rendes testületi-ülésén 12 millió forintot
biztosított. Ebből az összegből az ajánlatot tevő és a
pályázaton nyertes játszótérépítő cég szerint a kerület
legszebb és legkorszerűbb játszótere épül fel. Az,
hogy meddig marad a legszebb, az rajtunk múlik,
hiszen a rongálók ellen a gyerekek és a helyiek csak
közösen tudnak védekezni.
Augusztus közepén kihelyezte az ÉP-17. Kft.
azokat a táblákat, amiket a képviselői keretemből
rendeltem meg a Vida-dombra. Kétféle lakossági
igény merült fel, az egyik, hogy tiltsuk ki a dombról a
motorosokat, qudosokat, és ne engedjük, hogy a
kutyatulajdonosok a négylábúkat a fűre vigyék
piszkítani. Sajnos a táblák csak néhány órát álltak a
nekik szánt helyen, mert vandálok, azokat este már ki
is döntötték. Egy környékbeli lakó megtalálta a
táblákat, melyeket megőrzött. Neki köszönhető, hogy
a táblákat nem kell újra megvenni több, mint 50 ezer
forintért. A kihelyezés költségeit, viszont újra meg
kell fizetni. Ebből a plusz pénzből 3 méter járda is
épülhetne. Ha a táblák csak egy napig bírták, akkor
meddig bírják vajon az új játszótér eszközei?
Hatvani Zoltán

Rákoskerti zászló
A Rákoskerti képviselők egy városrészi zászló
megalkotásával kapcsolatos előterjesztést készítenek,
amit a szeptemberi testületi-ülésre fognak benyújtani.
Ennek lényege, hogy Rákoskertnek is lenne saját
lobogója, ami a helyi intézményeken loboghatna.
Városrészünk jövőre ünnepli 75. születésnapját, mely
alkalomból sok rendezvényen vehetünk részt. Ezeken
az ünnepségeken is találkozhatunk majd a Kerti
zászlóval, melynek fő színei a piros és zöld. Közepén a
jellegzetes cseresznyefa és rák látható.
Felhívás: Azok a Rákoskertiek, akik szeretnének
választani a tervek közül, a Rákoskerti Művelődési
Házban szeptember 3. és 12. között (nyitva tartási
időben) ezt megtehetik. Négy terv közül az lesz az
előterjesztéshez csatolva, amelyik a legtöbb
szavazatot kapja.

Egy elhamarkodott lépés következményei
Úgy tűnik szertefoszlott az a remény, mely a tavaszi
lakossági fórumokon alternatív lehetőségként
felmerült, hogy a rákoskerti vasúti megállóhely
közvetlen elérhetőségét biztosító buszjárat Ecser
irányából közelíthesse meg a peronokat. Egy túlbuzgó
rákoskerti lakos beadványára ugyanis az ecseri
képviselő testület olyan határozatot hozott, amely
kerületünk számára teljesíthetetlen feltételeket
támaszt.
Ecser buszmegállót kér az újonnan megépült
lakóparkjánál és azt, hogy a busz fővárosi tarifával
közlekedjen. A határozatban kijelentik, hogy Ecser a
megvalósítást anyagi eszközökkel nem tudja
támogatni.
Az Ecser által meghatározott nyomvonal kb. 1,3 km
hosszú és részben keskeny földutakon haladna,
melyek szélessége nem teszi lehetővé autóbusz
közlekedésre alkalmas méretű út kiépítését. A
szükséges kisajátításokkal, megálló és útépítéssel
együtt a költségek elérik, sőt meg is haladhatják a 200
millió forintot. (Ekkora összegből új bölcsődét
lehetne létrehozni kerületünkben.)
A fővárosi tarifa megállapítása nem kerületi
önkormányzati hatáskör! A jelenlegi szabályozás
szerint azon járatokon, amelyek átlépik a főváros
közigazgatási határát nem érvényes a BKV jegy és
bérlet, tehát kerületünk lakosai magasabb tarifával
utazhatnának saját buszukon.
Fohsz Tivadar

Dél.előtt - dél.után
aligmeder
aszfaltvölgyben
tenger
tócsatükör
felesel az éggel
földre kacsintja
a felhőt
s két milliméter
méllyel
óriás
örvényeket
füllent

délelőtt
kerüljük
délután
lépjük
s úgy megyünk
át holnap
a helyén
mintha
soha
nem is
létezett
volna

Ó.don sátor alatt
Mint kopott külvárosi vándorcirkusz
a rekedt reklámkürttel,
köröz felettünk
a silányt megbocsátó
kölcsönös bizalmi elv,
a nagy összefogás, hogy
Istenszerelmet és
sót hamisítson,
ódon sátor alatt
olcsó kosztot adjon...
.
Ismerem Picasso szomorú rajzait
és Fellini asszonyát az országútról‚
de nem láttam még megalázott pónit Sovány, pici majmot ki egy nagy könyv lapjain
kapkodva pörget,
mert a ravasz idomár
napi élelmét rejtette ott el.
Pénztáros artistát Dadogós helybéli srácot aki be-bekonferál
szőke kislányt
- Ő Salomét játszik tán? -s vedlő pitont rángat mint békepálmát
emeli fel, s az
kábult undorában
fentről piszkítja le...
.
Mint bohóc kalapján a forgács
billegtek rajtunk a percek,
s láttam a gyermekek tiszta mosolyán,
hogy kijavítja szívük
a hibás trükköket…
Tapsoltunk mind,
és örültem hogy nevetnek,
de hazafelé - belső sátoromban már féltettem őket.
Bedey Gábor versei

Lombzsák osztás

Új Swift 2 millió Ft alatt!
A csereakció folytatódik.

Hozza régi autóját,
500 ezer Ft beszámítási
felár!
Swift havi 9868 Ft-tól,
SX4 havi 13 277 Ft-tól;
3 évig mi fizetjük a havi
részlet felét!
Testre szabott hitelek!
Szabaduljon meg régi,
drága hitelétől!
Hitellel terhelt autót is beszámítunk!
(A kedvezmények nem összevonhatóak.)

A részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben!
2200 Monor 4-es főút, 34.km
Tel.: 06-29-610-343,
06-30-210-5103,
www.karzol.hu

A kerületi vezetés a tavalyi évhez hasonlóan
idén is segíteni kívánja a lehullott falevelek
kulturált elszállítását. Ezért a XVII. kerületi
vezetés megállapodott az FKF. ZRt. illetékeseivel, hogy az emblémás zsákokat, a
kapuk elől elviszi. Ebben az évben is lehet
zsákokat igényelni a képviselőktől, melyet
minden körzetes képviselő a helyi szokásoknak megfelelően juttat el a lakókhoz,
melyről a helyi sajtóban a későbbiekben
értesíti az érintetteket.
A 11-es körzetben (Zrínyi Nyomdász Pesti
Zsigmond Görömböly utcák által határolt
területen) ismét a tavaly már bevált és
kényelmes megrendelést ajánlom a több órás
sorban állás helyett. Igényelni 2007.
szeptember 20.-ig a név és cím megadásával:
-SMS-ben, a 06/30 944-0203 telefonszámon,
-E-mail: z.hatvani@gordulo-simmering.hu
címen,
-Levélben a postaládámban (Dalnok utca 48.)
lehet.
Az igényelt zsákokat szeptember 20 és 30
között eljuttatom a megadott címre.
Itt szeretném felhívni minden kedves
Rákoskerti figyelmét arra, hogy a közterületeken zsákokat elhelyezni tilos, aki ezt
megszegi az szabálysértést követ el, ami
30.000 forintos bírsággal büntethető. Tavaly a
lakók bejelentései alapján és a parkőri
szolgálat segítségével 72 illegális „zsáklerakót” sikerült lefotózni és feljelenteni. Sajnos
az első zsákot mindig helyiek teszik ki az
utcára, amit követnek a szomszédos települések zsákjai.
A kiosztott zsákok sosem elegendőek,
ezért az FKF emblémával ellátott zsákokat
mindenki megvásárolhatja a Gyökér közben
az FKF. hulladékudvarában.
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