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 Egy csokor hóvirág… 
 
 Majd ha elmész a hegyekbe és szedsz nekem egy 

csokor hóvirágot, majd ha nem kutyafuttában veszed meg 

pár forintért a virágárusnál, akkor fogadom el Tőled, és 

tudom, hogy őszinte a megemlékezésed. 

 De míg reggelente ásítozva őrzöl, és tétlenül várod a 

kávét mellettem állva, nem veszed ki a kezemből a bevá-

sárló kosarat, és nem kérdezed meg Tőlem egy nehéz nap 

után, hogy elfáradtam-e, nem kell a hóvirág! 

 Miért csak azt veszed észre, hogy nem szép a frizu-

rám, miért szólsz, hogy hagymaszagú a kezem, amikor Te 

is szereted a pörköltet, és miért csak akkor vagyok egyen-

jogú Veled, ha dönteni képtelen vagyok, ha segítség kel-

lene Tőled? 

 Pedig szeretem a hóvirágot, kedves virág. Veszek 

magamnak nyomban , ahogy az első csokor megjelenik a 

virágárusnál. 

 Nőnapon jólesik a munkatársak figyelmessége. Tu-

dom, az Ő viráguk jelkép, nemcsak Nekem szól, hanem 

Madam Curinek, Teréz Anyának, Ürge Vorsatz Dianá-

nak, és a hétköznapok lányának, asszonyának, akik 

anyák, vagy azzá lesznek, akik az iparban, mezőgazda-

ságban dolgoznak, terveznek, alkotnak, vagy szívvel-

lélekkel a családjuknak élnek. 

 A virágot megköszönöm, kicsit úgy érzem magam, 

mintha engem is ünnepelnének. Köztudott, hogy mi nők 

szeretjük a figyelmességet. 

 Tőled pedig azt várom, hogy a kötelesség pár forint-

ját úgy váltsd fel, hogy ne csak március 8-ra jusson belőle 

egy kedves bók, egy csokor hóvirág. 
F.Babi 

 

(Az írás értékéből nem von le, hogy a hóvirág védett 

növény , így leszakítása és gyűjtése tilos. Helyszíni bír-

ságként 10 ezer forintot szabhat ki a hatóság.)  
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 Képviselők és tanácstagok 
 

  2009. február 11.-én a Rákoskerti Művelődési Ház-

ban első ízben találkoztak a Rákoskertért valaha is dolgo-

zó tanácstagok, képviselők. 

 Előzmények: 

Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán tavaly év közepén hatá-

rozták el, hogy megkeresik azokat a tanácstagokat, VB. 

tagokat, képviselőket, akik Rákoskertért dolgoztak a 

rendszerváltás előtt, illetve után. Az emberek felkutatásá-

ban Dr. Mándl József, rákoskerti háziorvos volt segítsé-

gükre, aki egymaga 6 névvel és címmel segítette a kuta-

tást. 

 Nyolc tanácstaggal és három képviselővel sikerült 

felvenni a kapcsolatot. A telefonos egyeztetések után ki-

derült, hogy az összes volt „képviselő” sokat tett 

Rákoskertért, és a politikai hitvallásától függetlenül szí-

vesen részt vesz egy találkozón. 

 

 Így jött el február 11. szerda. Az ismerkedés után 

mindenki büszkén mesélte, hogy amikor ő tehetett a kör-

zetért, akkor mi minden történt. A lakóközösségek érde-

keiben a legritkább esetben vannak politikai különbségek, 

pártérdekektől függetlenek. Többen a ciklusuk alatt be 

nem fejezett fejlesztéseikről meséltek, de egészen új ötle-

tek is előkerültek. Valaki a vendégek közül rögtön nevet 

is talált a kis „csapatnak”: Rákoskerti Képviselői Klub. 

 

 Jelenlegi tagok betűrend szerint: Bukta Mihály, Ko-

vács Lászlóné, Kovács Zsuzsanna, Lepés Imre, Madarász 

Istvánné, Podani Sándor, Simon Albert, Szabó Imre, id. 

Szegleti Károlyné, Szvitok Károlyné, Dr. Varga Antal, és 

a mai kerti képviselők. 

 

 Ha valaki ismer még volt rákoskerti tanácstagot, ak-

kor kérjük jelezze. 

 A találkozónak lesz folytatása, a Kerti Levélben pe-

dig ezentúl bemutatkozik majd egy-egy régi küldöttünk.. 

A szervezők elmondása szerint Rákoskert szeretetében és 

az azért való közös munkában mindenki maradéktalanul 

egyetért ma is. 

 

 

Erzsi néni száz éves 
 

 Századik születésnapját ünnepelte február 17-én Csá-

nyi Józsefné született Agócs Erzsébet. A Pásztorfalva 

utcában élő idős asszonyt Riz levente és Hatvani Zoltán 

köszöntötte. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző Gyurcsány Ferenc 

gratuláló levelét is átadta Erzsi néninek, aki jó egészség-

nek örvend, szellemileg friss, csak a látása romlott meg 

az utóbbi években. Mi is jó egészséget és hosszú, boldog 

éveket kívánunk! 
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2006. 
 

 Az év utolsó heteiben megszépült, új gumitégla burkolatot 

kapott a Százszorszép óvoda udvara melyhez képviselői kere-

temből 800.000,- Ft támogatást nyújtottam. Új mosógépet is 

kapott az intézmény a régi, elöregedett helyett. Hatvani Zoltán 

képviselőtársammal közösen adtuk össze a pénzt a Rákoskerti 

Művelődési Ház színháztermének klímatizálására. Közös támo-

gatás eredményeképpen a Kossuth Lajos Általános Iskola ifjú 

tornászai új tornamezt, míg az iskola egy ipari takarítógépet 

kapott. Biztosítottuk a városrész korábban csak alkalomszerűen 

megjelenő lapjának a Kerti Levélnek megjelentetését kéthavi 

rendszerességgel. Több civil szervezet is jelentős segítséget 

kapott. Támogattuk a Rákoskerti Idősek Klubja 25 éves évfor-

dulójának megünneplését, a Rákoskerti Polgári Kör, a „Baba-

mama” Klub, a Mozgássérültek Egyesületének, a Rákoskert 

Vasúti Közlekedéséért Alapítvány működését, a Rákoskerti 

Tekézők Kálmán Kupájának és a Rákoskerti Marathon Klub 

kerékpáros versenyének megrendezését. Új kézilabda kapuk 

kerültek a Vida dombra. 

 

2007. 
 

 Elindult egy pozitív folyamat Rákoskerten. Újra gondol-

tuk a Százszorszép óvodát kizárólag egy tornaszobával történő 

bővítését célzó tervet. A tornaszobával együtt egy csoportszoba 

is megtervezésre került. Probléma volt, hogy az óvoda több 

telken fekszik, és az új épületszárny két telek határvonalára 

kerülne, ezért az óvoda telkeinek egyesítése feltétele volt az 

engedélyek megszerzésének. Elindítottuk a telkek összevonását 

és az egyeztetések lezárását követően az év végére pecsét került 

a bővítés terveire. Végre elkészült a Hegyalatti utcát a Kucorgó 

téri buszmegállókkal összekötő járda. Elkészült a Rákoskert 

sugárút és az Irsa utca kereszteződésébe tervezett Jubileumi 

park, valamint a Pesti út-Erzsébet körút kereszteződésébe terve-

zett Wass Albert park kertészeti terve. Megvalósult az ország-

zászló talapzatának burkolása, az iskolai kerékpártároló és a 

zebra újrafestése a kőkeresztnél. Nagysikerű volt a tavasszal 

lebonyolított fanyesedékek darálása. Szülői, óvodapedagógusi 

és nem utolsósorban a gyermekek munkájának köszönhetően 

eltűnt a szemét az óvodások által közkedvelt Szöcske rétről. 

 

 Támogattam a Rákoskerti Polgári Kör által kezdeménye-

zett és Hatvani Zoltán képviselőtársam által felkarolt, a 

Rákoskerti identitás növelése érdekében megvalósuló 

„rákoskerti zászló” elkészítését. 

 

2008. 
 

 Elkészült és a Rákoskert 75 éves évfordulós ünnepsége-

ken felavatásra került a Jubileumi emlékpark a Rákoskert su-

gárút és az Irsa utca kereszteződésében, ősszel pedig a Wass 

Albert emlékhely a Pesti út és Erzsébet körút találkozásánál. 

 

 Hatvani Zoltán képviselőtársammal közösen támogattuk a 

Vida-dombi játszótér fejlesztését, a Kossuth Lajos iskolában 

megépített kerékpártárolókat, az udvar gumitéglákkal történő 

burkolását. Klíma berendezés felszerelésével vált komfortosab-

bá a fellépő művészek számára a Rákoskerti Művelődési Ház 

színpada. A helyi, nagycsaládosok gyermekeinek, illetve több 

alkalommal az összes rákoskerti gyermek számára ingyenes 

belépést biztosítottunk a Rákoskerti Művelődési Ház különféle 

gyermekműsoraira. Kiemelten támogattuk a „Kert nevű telepü-

lések” találkozóját és a Rákoskert 75 éves születési évforduló-

jára a Rákoskerti Polgári Kör és a művelődési ház által szerve-

zett nagyszabású rendezvénysorozatot. 

 

 Megépülnek az Andrásfa, Andráshida, Toldi Miklós, Ti-

szafüred, Fuvaros utcák és a Pesti út melletti szervizút 

(Hegyalatti és Vécsey Ferenc utcák között), felújításra kerül a 

Strázsahegy utca (Hegyalatti és Pipishegy utcák között), a 

Pipishegy utca és a Nyomdász utca (Erzsébet körút és Pesti út 

között) 

 

 Csökkentett sebességű, lakó-pihenő övezet került kialakí-

tásra a Hegyalatti utcától a Rezgő utcáig Sebességcsökkentő 

küszöbök épültek a Felsőbánya utcában és elkészült a környék 

forgalomtechnikai terve. 

 

 Az év végére játszótér épült a Rózsaszál-Tiszanána utcák 

találkozásánál. Padokat kapott a Gyolcsrét utcai játszótér és a 

platánfákkal szegélyezett Rákoskert sugárút. 

 

 Régóta várt döntés született a rákoskerti templom telkének 

övezeti átsorolásáról, így megszűnt az utolsó akadály is a temp-

lom építése útjából. 

 

2008. 
 

 2008-ban az egyéni körzetben megválasztott önkormány-

zati képviselők 7,5 millió forintos képviselői keretből gazdál-

kodhattak, adhattak támogatásokat, finanszírozhattak különbö-

ző fejlesztéseket. Az elmúl évekhez hasonlóan tájékoztatom 

Önöket képviselői keretem felhasználásáról. 

Fohsz Tivadar  
 

Az első két év eredményei: 

 
 

 Az elmúlt két év egyik legfontosabb eredménye számom-

ra, hogy a Rákoskertiek megtanulták a nevem mellett a telefon-

számomat és a címemet, aminek köszönhetően naponta elérnek. 

Csak így tudunk együtt dolgozni és így tudok minden, a körze-

tet érintő észrevétellel kapcsolatban naprakész lenni.  Engem 

hívnak, ha gond van a játszótéren, ha vandálok tombolnak vala-

melyik buszmegállóban, vagy ha beszakadt az utcájuk burkola-

ta, de akkor is, ha meg szeretnék köszönni a körzetben tapasz-

talható tisztaságot és a sok-sok kisebb nagyobb fejlesztést. 

Ebben a napi kapcsolattartásban óriási segítség a képviselői 

honlapom, (www.hatvanizoltan.hu) ahol a helyiek ma már 

lombgyűjtő zsákokat, színházjegyeket és a nagycsaládos gye-

rekjegyeket is megrendelhetik.  

 Rákoskert sikere mindig a helyieknek köszönhető, hiszen 

az együttműködő lakók, civil szervezetek és intézményvezetők 

nélkül sem az önkormányzat, sem jómagam nem tudnánk ennyi 

eredményt felmutatni. A Rákoskertiek fontosnak érzik, hogy 

tegyenek a kerület legszebb városrészéért, lakóhelyünkért. En-

nek a közös munkának köszönhető a játszóterünk rendje, ahol 

apukák és nagyapák, sőt ma már a fiatalok is kiveszik a részü-

ket a domb őrzéséből. A közterületek tisztaságáért is együtt 

teszünk, hiszen emlékezzünk arra, amikor még zsákok százai 

rondították el utcáinkat, s ez egyre inkább eltűnőben van. Segí-

teni akaró, helyi vállalkozókkal építhetek meg ingyen vagy 

jelentősen olcsóbban iskolai kerékpártárolót, a Vida-dombon 

térkő járdát, a szelektív hulladéksziget mellett web kamerát, sőt 

virágágyásokat is. A civilek anyagi támogatása és tenni akarása 

is megható, hiszen a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére 

is, három utcánkban alakult önerős járdaépítő közösség, akik 

Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán kétéves beszámolója 

http://www.hatvanizoltan.hu
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1000 méteren építettek új járdát és helyiek adakozásából ké-

szülhetett el Rákoskert első köztéri szobra is. A körzetben élők 

a helyi közügyekkel és közvetlen környezetük sorsával is aktí-

van foglalkoznak, jó példa erre, a rengeteg „szavazólap” a 

Zsigmond utcán keresztül közlekedő buszról, vagy a kerület 

első hivatalos városrészi, rákoskerti zászlójáról. 

 A kerület egyik legnagyobb civilszervezetének, a 

Rákoskerti Polgári Körnek is sokat köszönhetünk. Emlékparkot 

építenek, fákat ültetnek, évente immár hat alkalommal, kiadják 

és terjesztik a Kerti Levelet. Óvodánk, iskolánk, nyugdíjas klu-

bunk és a művelődési házunk vezetőire is büszkék lehetünk, 

hiszen rengeteget tesznek óvodásainkért, iskolásainkért, nyug-

díjasainkért és értünk. 

 

Szeretnék megemlíteni néhány nagy beruházást, amiket sikerült 

megvalósítanunk: 

-Klíma a művelődési házban  

-Vida-dombi játszótér 

-Kerékpártároló a Kossuth Iskolában 

-Művelődési ház melletti parkoló felújítása 

-Útépítés három, már régen csatornázott utcában 

-Útfelújítás a Bodonyi és a Nyomdász utcák szakaszain 

 

Amire minden kerti büszke lehet, hiszen a kerület más részein 

ilyen nincsen: 

-Gyerekeknek évente legalább két alkalommal ingyen szín-

házjegy a kerti művelődési házban 

-Nagycsaládosok gyerekeinek a gyerekelőadások ingyenesek 

-Lombzsák osztás és házhoz szállítás 

-Rákoskerti Parkőri Szolgálat 

-Hivatalos városrészi zászló 

 

Rákoskerten mindig azt mondták az emberek, hogy a kerület 

„mostohagyerekei” vagyunk, azért jut kevés fejlesztés ránk. 

Mindig, mindenben utolsók voltunk, ezen csak úgy változtatha-

tunk, ha több dologban leszünk elsők . Ilyenek a következők: 

-Az első területrészi újság: a Kerti Levél 

-Faágak, nyesedékek darálása 2007 tavaszán nálunk indult el 

először a kerületben 

-Képviselői honlap, ami a tájékoztatásban nyújt segítséget a 

helyieknek 

-Az első zárt és őrzött játszótér, ami azóta példa Rákosmentén 

-Kert nevű települések találkozója, ilyen rendezvény csak 

Keresztúron volt 

Az első web kamera kerületi közterületen 

Virágszigetek, melyet itt először a kerületben automata öntö-

zőberendezés fog locsolni 

 

Városrészünk elmaradottságát a körzetem 30%-ára jellemző 

csatornázatlanság és az ebből következő szilárd útburkolat hiá-

nya okozza. Bizonyára már sokan tudják, hogy sajnos 2007. 

január 1.-től a budapesti kerületek önállóan már nem építhetnek 

szennyvízelvezető gerincvezetéket, hiszen ezt a feladatot a Fő-

város magához vonta. Ebből következik, hogy az infrastruktú-

rát csak járda- és szikkasztókárok építésével tudtam fejleszteni. 

Ezen a területen soha nem tudunk látványos és elegendő ered-

ményt elérni, hiszen óriási a lemaradás, mégis optimista va-

gyok, mert elindultak a fejlesztések. 2006-ban megtörtént az 

árkok és a járdák állapotának felmérése, ami után több helyen 

is megjelentek a kivitelezők. 

 

Járdaépítés, felújítás: 

2007-ben  400 méter (Postamester, Ráspoly, Tiszaörs, 

Rákoskerti utcákban) 

2008-ban  2000 méter (Borzavár, Holdsugár, Postakürt, 

Andrásfa, Andráshida, Toldi utcákban) 

 

Vízelvezető árok 2007-ben és 2008-ban is 1000-1000 méter 

épült. 

 

Szikkasztó árok három helyen lett felújítva, de még legalább 10 

helyen kell újat építeni, vagy felújítani. A legnagyobb probléma 

a Postamester utca – Sáránd utca sarkán volt, remélem az új 

árokkal már elkerülhető lesz az ingatlanok rendszeres elöntése. 

 

 A földes utcáinkon jelenleg a gréderezéssel (murvázással) 

javíthatjuk a minőséget, de ez az útjavítás drága és sajnos csak 

néhány hónapra biztosítja a jobb közlekedést. Így a Csengés, 

Tiszaörs, Pásztorfalva és a Pásztortűz utcák érintett szakaszain  

talán már el is felejtették a lakók, hogy volt egy ilyen beavatko-

zás. 

 

 Kudarcokról is írok néhány sort, hiszen az elmúlt 24 hó-

nap alatt sajnos ebből is jutott Rákoskertnek. Nem sikerült 

megoldani a Csongrád utcában található orvosi és védőnői ren-

delők bővítését. Több elképzelés is volt, köztük a tetőtér beépí-

tése, de a megvalósítás mindig elmaradt. A másik nagy beruhá-

zás a Kossuth Lajos iskola környékének „rendbetétele”, lett 

volna, de ahogyan Önök is látják a kultúrált parkolókat még 

nem sikerült megépíteni. A BKV menetrendje sem lett jobb 

minden itt élő számára, de az eddigi tárgyalásokon javulást nem 

sikerült elérni. Itt ígérem meg Önöknek, hogy a pillanatnyi csa-

lódások sem veszik el a kedvem, nem adom fel a kilincselést, 

lobbyzást, remélem a közeljövőben, megvalósulhatnak közös 

álmaink. 

 

 Beszámolóm végén fontos megemlíteni, hogy rengeteg 

fejlesztést a részben rákoskerti képviselőkkel összefogva tud-

tam csak megvalósítani. Fohsz Tivadar és Dr. Fenke Ferenc 

képviselő társaim minden ötletem és elképzelésem mellé oda-

álltak és sok esetben csak a közös fellépésnek és összefogásnak 

köszönhetően jöhetett létre a megálmodott beruházás. 

 Köszönettel tartozom az önkormányzat vezetésének is, 

hiszen a költségvetésből több, évek óta váró fejlesztéshez bizto-

sította a forrást. Riz Levente Polgármester úr támogatása nélkül 

nem épülhetett volna fel többek között a Kossuth Iskola udva-

rán a 14 éve várt kerítés, és a Vida-dombi játszóterünk sem, 

valamint nem újulhatott volna meg a Rákoskerti Idősek Klubja 

sem. 

 

 Köszönöm, hogy elolvasták beszámolómat, továbbra is 

várom ötleteiket és észrevételeiket! 

Hatvani Zoltán 
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Támogatott Támogatás tárgya  Összeg 
      

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél kiadási költségére          60 000 Ft 

Bartók Béla Iskola Bartók Béla Zenei Napok          50 000 Ft 

Bedey Gábor szobrászművész Wass Albert szobor talpazata          50 000 Ft 

Bedey Gábor  Wass Albert szobror elkészítési költségeihez          70 000 Ft 

Caleid Kft. Zrínyi utcában gyalogátkelőhely felfestése        222 000 Ft 

Dózsa Művelődési Ház Majális megrendezési költségeihez        100 000 Ft 

Dózsa Művelődési Ház falitükör elhelyezéséhez a művész terembe          15 000 Ft 

Gózon Gyula Színház támogatás Képviselő-testületi döntés alapján        100 000 Ft 

Hajdú Művek Kft. Rákoskerti Művelődési Ház  parkoló kialakítás        886 300 Ft 

Kenyó Anita kerékpárversenyző Pekingi Olimpiára való felkészüléshez        100 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Virágné Sütő Gabriella kommunikációs továbbképzése          60 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola évkönyv készítése          50 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola táborozás költségeihez (Eger, 40 fő)          30 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola udvar gumitéglázásához        300 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Rákoskerti Torna Kupa megrendezéséhez          50 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Nap ajándék polók beszerzéséhez            7 500 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Nap jutalmazás, koszorúk, fáklyák, olaj          25 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Nap jutalmazás, díszvendég ajándékozása          30 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola 7. A oszt. "Füstmentes osztály" kirándulási költségeihez          10 000 Ft 

Litta Bt. ifjúsági szálló bemutatását célzó szórólapok           60 000 Ft 

Német Hagyományőrző Egyesület téli-tavaszi kulturális rendezvények megszervezéséhez        250 000 Ft 

Nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak kézműves plakett          10 000 Ft 

Rákoskerti Idősek Klubja ünnepségek, bográcsolás, színházi előadás, kirándulás        123 000 Ft 

Rákoskerti Idősek Klubja fénymásoló és festékpatron vásárlásához          50 000 Ft 

Rákoskerti Idősek Klubja karácsonyi ajádék tárgyak          10 000 Ft 

Rákoskerti Kertbarát Klub szakmai program, kirándulás          20 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Rendezvények (Idősek Napja, Mindenki Karácsonya)        650 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház 1 db beltéri rákoskerti zászló          20 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház "Kert nevű települések" találkozója        630 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház riasztó berendezés javítására          77 620 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Réti Árpád színművész tiszteletdíja          20 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház színpad klimatizálása        160 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskerti Dalos Klub támogatása          38 000 Ft 

Rákoskerti Polgári Kör "Kert nevű települések" találkozója          19 000 Ft 

Rákoskerti Polgári Kör "Kert nevű települések" találkozója        170 000 Ft 

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskerti Múzeumi Estek 2008. év második szám          10 000 Ft 

Rákoskerti Tekézők Baráti Köre Zorics István emlékverseny megrendezéséhez          50 000 Ft 

Rákosmenti Cukorbetegekért Egyesület egészségügyi kulturális rendezvényekhez          50 000 Ft 

Százszorszép Óvoda öltözők, mosdók, folyosók burkolási munkálataihoz      1 000 000 Ft 

Százszorszép Óvoda villanyszerelési anyagok karácsonyi díszekhez          15 000 Ft 

Százszorszép Óvoda nemzeti és rákoskerti zászló beszerzéséhez          36 960 Ft 

Százszorszép Óvoda tavaszi takarítás        119 040 Ft 

Szűcs László építészmérnök Wass Albert emlékhely helyszínrajz és tulajdoni lap           20 900 Ft 

Vigyázó Sándor Művelődési Ház "Hóhér vigyázz" című dokumentumfilm bemutatása          30 000 Ft 

Rákoskert MÁV állomás 2 db pad és 1 db hulladékgyűjtő elhelyezése        173 280 Ft 

Járdák, közvilágítás járdák felújítása, közvilágítás pótlása és javítása        122 600 Ft 

         6 151 200 Ft 

2009-re áthúzódó beruházások 
előirányzatai     

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél kiadási költségeihez          70 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház rendezvények támogatása        200 000 Ft 

Százszorszép Óvoda Fűtőtest, zuhanyajtó cseréjéhez, üvegtető felújításához        700 000 Ft 

  játszóterek korszerűsítéséhez        378 800 Ft 

         7 500 000 Ft 

Fohsz Tivadar képviselői keretének elszámolása 
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Fejlesztés, beruházás, rendezvény Összeg:  Támogatott szervezet, intézmény 

Kerti levél 2008 - 3 lapszám 60.000   Rákoskerti Polgári Kör 

kerti levél 2009 - 3 lapszám 270.000   Rákoskerti Polgári Kör 

RÁZENE Egyesület új egyenruha 50.000   Rákosmenti Zenebarátok 

Kárpát-medencei rovásíró verseny 15.000   Zrínyi Miklós Általános Iskola 

Bartók Béla Zeneiskola 40.000   Bartók Béla zenei napok rendezvényre 

75 éves Rákoskert - 2008 600.000   Rákoskerti Polgári Kör 

Autóút a pályára + térkő járda 304.782   Rákoskerti Műv.Ház. + Hajdú Kft. 

Mikulás ünnepség 2.500   Rákoskerti Idősek Klubja 

Anyák napi ünnepség 3.000   Rákoskerti Idősek Klubja 

Szeptemberi bográcsozás 7.500   Rákoskerti Idősek Klubja 

Csináljuk a műsort 20.000   Rákoskerti Idősek Klubja 

Karácsonyi ünnepség 25.000   Rákoskerti Idősek Klubja 

Kirándulás - Idősek klubja 50.000   Rákoskerti Idősek Klubja 

Zenés előadás 15.000   Rákoskerti Idősek Klubja 

Kiss Sarolta támogatása 15.000   Verses kötet megjelentetése 

Százszorszép óvoda 60.000   Varga Zoltánné (óvónő) 

Vida-dombi kézilabda-pálya festése 120.000   caleid Kft. 

Gyalogos átkelők felfestése 167.592   caleid Kft. 

Galgóczy Árpád könyvbemutatója 100.000   Rákoskerti műv.ház. 

Idősek világnapja 200.000   Rákoskerti műv.ház. 

Mindenki Karácsonya 200.000   Rákoskerti műv.ház. 

webkamera a szelektív köré 189.120   Tamper Team Bt. 

Bedey Gábor szobrának megvásárlása 160.000   Wass Albert szobor 

Kossuth iskola kameráinak karb. 24.000   Tamper Team Bt. 

Kossuth iskola- zászló 21.432   Országzászló – Poliform 

Rákoskerti zászló elkészítése 20.000   Rákoskerti Művelődési Ház 

Parkoló felújítása (Műv. Ház mellett) 2.000.000   Hajdú Művek Kft. 

Őslakosok köszöntése 20.000   Rákoskerti Polgári Kör 

7 db tuja a Vida-dombra 19.880   Játszótérre ültetve 

Gózon Gyula Kamaraszínház tám. 50.000   Működési támogatás 

Cserje vásárlás, ültetés támogatása 23.050   Rákoskerti Polgári Kör 

Iskolai évkönyv kiadása 50.000   Kossuth Lajos Ált. Iskola 

Tányérok, poharak beszerzésére 50.000   Nefelejcs Bölcsőde 

Bedey Gábor szobrának zsűriztetése 24.000   Budapest Galéria részére 

Macskariasztó + gyeptrágya 209.000   Százszorszép Óvoda 

Riasztó a művelődési házba 77.620   Rákoskerti Művelődési Ház 

RÁCUK- cukorbeteg 50.000   Vargáné Herczeg Mária 

Kerületi gyermekfogászat támogatása 50.000   Új polimerizációs lámpa beszerz. 

Rákoskerti Műv. Ház színpadi klíma 176.000   Rákoskerti Művelődési Ház 

Füstmentes osztály 10.000   7/a osztály kerületi versenyt nyert 

Rákoskerti kertbarát klub 20.000   Kirándulás – Kecskemétre 

Iskolai táborozás támogatása - Eger 30.000   Kossuth Lajos Ált. Iskola 

Kenyó Anita támogatása 50.000   Kerékpáros sportoló támogatása 

Tornaudvar burkolás gumitéglával 300.000   Kossuth Lajos Ált. Iskola 

Iskolai sportudvar felújítás 50.000   Pál Apostol Ált. Isk. és Gimn. 

Rákoskerti Torna Kupa 100.000   Kossuth Lajos Ált. Iskola 

Tizenhetedik c. havilap (hirdetés) 78.000   Egész oldalas hirdetés 

Labdafogó háló 17x3m (Vida-domb) 27.540   Kossuth Lajos Ált. Iskola 

Falevélgyűjtő FKF zsák 210.000   Rákoskertieknek ingyen kiosztva 

Fénymásoló + tintapatron 50.000   Rákoskerti Idősek Klubja 

Rákosmenti Múzeumi Estek 10.000   12 oldalas lap 400 példányban 

Virágsziget I. kivitelezése 285.600   Hajdú Művek Kft. 

Folyosó burkolása, üvegfa javításal 180.000   Százszorszép Óvoda 

Padkatervezés (Kossuth iskola körül) 240.000   Siengi Tervező Kft. 

3 diák jutalmazása 7.500   Kert nevű telep. Találkozóján: rendezők 

Wass Albert szobor környékének kialak. 50.000   Bedey Gábor 

Kossuth Napi rendezvényekre 25.000   fáklya, zsíroskenyér, jutalmak 

1 db nemzeti, 2 db rákoskerti zászló 37.560   régi zászlók cseréjére 

Wass Albert szoboravató ünnepségre 20.000   Réti Árpád színművész tiszteletdíja 

Hivatali dolgozók kirándulására 30.000   Gödöllő, Domonyvölgy 

kézilabdakapu hálókra 2 garnitúra 28.000   1db Vida-domb, 1db Kossuth isk. 

Karácsonyi díszkivilágítás 23.715   Kossuth Lajos Ált. Iskola 

Virágsziget II. kivitelezése 97.609   Varga István 

      

Összesen 7.500.000 Ft   

Hatvani Zoltán képviselői keretének elszámolása 
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A Rákoskerti Művelődési Ház kiemelt programjai márciusban 

NŐNAP 
 

Március 7. szombat 15 óra 
 

„Elindult egy leány” 
színpadi játék  

TOLNAY KLÁRI TOLNAY KLÁRI emlékére  
a Száguldó Orfeum előadásában 

 

Szereplők: 

Tolnay Rózsi 16 éves zárdanöven-

dék:  

Kara Tünde 

Mater Heinrich tanár:  

Kautzky Armand 
 

Írta és rendezte: Pozsgai Zsolt 
 

A Nőnapi-műsor a március 6-án,  

pénteken 20 óráig elővételben  

megvásárolt jegyekkel látogatható!  
 

Belépő: hölgyeknek 250 Ft/fő, 

uraknak 500 Ft/fő, mely már kapha-

tó a helyszínen! 

NŐNAPI KIÁLLÍTÁS 
Március 7. szombat 17 óra 

 

ILLYÉS BORBÁLAILLYÉS BORBÁLA  

babakészítő iparművész, keramikus 
 

„Történelmi viseletek,  
babaszobrok”  

című  

kiállításának megnyitója 
 

Köszöntőt mond:  

D. Udvary Ildikó 

a Pesterzsébeti Múzeum igazgatója 
 

A tárlat megtekinthető: 2009. március 22

-ével bezárólag hétköznap 8-20 óráig, 

hétvégén a programokhoz igazodó idő-

pontokban. 
 

 

ÚJ!   POPCHORÚJ!   POPCHORn  ÚJ!n  ÚJ!  
Popkórus 6-14 éveseknek 

 

Március 8-tól kezdve vasárnaponként 

13-15 óráig 
 

Az oktatás során a résztvevők megismerhetik és 

elsajátíthatják a színpadi éneklést és mozgást, 

mindezt a szórakoztatóipar által megkövetelt 

csúcstechnológiák felhasználásával. A tanfo-

lyam szervezőinek célja, hogy a 

hagyományos színpadi és a korszerű show ele-

mek tudatos összeválogatásával egy 

piacképes, korszerű, minőségi tudáshoz juttas-

sák a popzene és az éneklés világa iránt érdek-

lődő gyermekeket.  
 

Előzetes jelentkezést kérünk  

telefonon márc. 5-ig! 
 

Díja: 5000 Ft/hó 
Vezeti: Takács Annamária énekművész  

és  Bordi András előadóművész 

 

CSALÁDOKNAK 

AJÁNLJUK! 
Március 22. vasárnap 10 óra 

 

Exupery: A KIS HERCEG  

a Színházikó Társulat  

élő szereplős gyermekműsora  

4-12 éveseknek 
 

Belépő: 800 Ft/fő, mely már  

megvásárolható a helyszínen! 

„Fűben, fában orvosság” 
Orvoslás gyógynövényekkel 

 

Március 28. szombat 1630-18 óráig 
 

Téma: 
 

TAVASZI TISZTÍTÓKÚRA 
Tavasszal sokat gondolunk arra, hogy szerveze-

tünket valamilyen gyógyteával „mossuk át", 
mivel a hosszú téli hónapok alatt felhalmozódott 

káros anyagcseretermékektől meg szeretnénk 

szabadulni. Előadás a tisztításhoz használható 
gyógynövényekről, a kúrák eredményéről, akár 

bélrendszeri, akár izületi problémáknál vagy 

egyes krónikus bőrbetegségeknél . 
 

Előadó: Szabó Gyuri bácsi, a  

         „bükki füvesember” 
 

Belépő: 200 Ft/fő 
 

A „SZÍNHÁZI VILÁGNAP” „SZÍNHÁZI VILÁGNAP” alkalmából és 

az  

ASCHER OSZKÁR SZÍNPAASCHER OSZKÁR SZÍNPAD D tiszteletére  
 

Március 29. vasárnap 18 óra 
 

„Kussoltat a sors”  

Latinovits Zoltán Latinovits Zoltán emlékezetére 

címmel 

PÁLFY MARGIT PÁLFY MARGIT PÁLFY MARGIT színművésznő  

önálló műsora 
 

Szerkesztette és rendezte:  

Szokoly Tamás (Veszprém,1976.) 
 
 

Az előadást felnőtt nézőinknek ajánljuk! 

 

 

 
Óperenciás  Meseklub     

 

Mese-, vers-, énekfoglalkozás 3-10 

éves korú gyermekeknek 

kézműveskedéssel 
 

Március 3. kedd 17-18 óráig 
 

A prérifarkas csínyei - Észak-amerikai  

indián mesék 
 

Díja: 500 Ft/alkalom 
 

Vezeti: Zalka Csenge Virág mesemondó 

 

THE KIDS CLUB 
Nyelvtanulás? Gyerekjáték!  

Vidám angol klub  

4-7 éves gyerekeknek 
 

Díja: 12.750 Ft/15 óra 

       + Klubcsomag: 3900 Ft 

Vezeti: Tóthné Csohány Katalin 

angoltanár 

 

 

     Sminktanfolyam  

Március 22-én,  

vasárnap 9-14 óráig 
 

Kiscsoportos foglalkozások (max. 6 fő)  

személyre szabott tanácsokkal! 

Amit hozni kell: - egy asztali tükör 

 Díja: 6900 Ft/fő 
 

Vezeti: Müller Beáta okleveles sminkmester 

 

TANFOLYAMAINK 
 

Csiri-biri torna: 1-3 éveseknek, keddenként 9.45 órakor, Málna Rajziskola: 5-16 éveseknek csütörtökönként 15.30-16.30 óráig 
 

DOMINÓ – játékos készségfejlesztő foglalkozás: 10-18 éveseknek vasárnaponként 14-16 óráig. 
 

Cassandra Táncstúdió: 5 éves kortól hétfő, szerda, csütörtök, péntek délutánonként és szombat délelőttönként 
 

Shaolin kung fu: 10 éves kortól szombatonként 14-16 óráig, Hastánc: 14 éves kortól keddenként 16-1730 óráig 
 

Karbantartó gerinctorna: 16-99 éveseknek hétfőnként 19-20 óráig , Hatha jóga kezdőknek: csütörtökönként 1730-19 óráig 
 

Hatha jóga haladóknak: csütörtökönként 1930-21 óráig,  Zumba fitness: 14 éves kortól keddenként 1930-2030 óráig 
 

     

   KÖZÖSSÉGEINK 
   Baba-mama Klub: páros héten csütörtökön 10-12 óráig (márc. 5., 19.), Dalos Klub: kéthetente szerdánként 15-18 óráig  (márc. 4., 18.) 

Rákoskerti Kertbarát Kör: kéthetente szerdánként 17-19 óráig  (márc. 11., 25.), Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú 

Egyesület: minden hónap utolsó keddjén 1330-17 óráig  (márc. 31.) 
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Tisztelt Rákoskertiek! 
 

„ Isten  malmai lassan őrölnek”- de a kitartó eredményes 

munkát siker koronázza. Miután a templom építésére ki-

jelölt telek övezet átsorolása megtörtént, már csak néhány 

hét és az ingatlan egyházi tulajdonba kerül. Elérkezettnek 

látjuk az időt, hogy Alapítványunk megkezdje aktív mű-

ködését és egyben a gyűjtést is a templom építésére ada-

kozó emberek körében. Március 22-én, este 17 órai kez-

dettel jótékonysági hangversenyt szervezünk neves elő-

adóművész közreműködésével a Rákoskerti Művelődési 

Házban. Belépőjegyet nem tervezünk, mindenki saját be-

látása és lehetősége szerint adakozik, vagy a helyben kap-

ható alapítványi csekk utólagos befizetését vállalja. Még 

egy támogatási lehetőségre szeretnénk felhívni az Önök 

figyelmét: kérjük, hogy adója 1%-ával is támogassa Ala-

pítványunkat ( Rákoskerti Templom Alapítvány) melynek 

adószáma: 18185133-1-42. Közhasznú szervezetként ma-

ximális adóleírási lehetőséget tudunk biztosítani az APEH 

felé a megajánlott összeg erejéig.  

 Janikné Megyeri Rita  alapítványi elnök 

 

Nyílt levél egy aggódó nagymamának 
 

Kedves Nagymama! 

 

Hatvani Zoltán képviselő úr tájékoztatott minket arról, 

hogy Öntől levelet kapott, melyben az informatika oktatás 

minőségéről tesz fel kérdéseket. Az alábbiakban igyek-

szünk válaszolni: 

Az informatika terem az épület földszintjén helyezke-

dik el (utcára néző ablakokkal), további tanter-

mekkel együtt. Alagsor nincs az intézményben. 

A 2003-ban történt felújítás, emeletráépítés után az 

akkor még jóval kevesebb tanulólétszámhoz iga-

zodva ezt a termet szerelték fel a szükséges tech-

nikai feltételekkel.  

A növekvő létszámnak megfelelően először számító-

gépek, asztalok vásárlásával bővítettük a felsze-

reltséget. A terem alapterületét nem tudjuk  bőví-

teni. 

Két éve folyamatosan keressük annak lehetőségét, 

hogy nagyobb terembe helyezhessük át az infor-

matika oktatást. Ennek költsége kb. 1,8 millió Ft. 

Problémánkat ismeri a fenntartó is, ígéretet kap-

tunk arra, hogy segítenek megoldani a gondunkat. 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre több szülő  bíz-

za ránk gyermeke nevelését, oktatását. Jelenleg 513 diák 

jár iskolánkba. Bizony egyre szűkebb az épület! (Tréfásan 

szoktuk mondogatni, hogy újabb emeletre van szüksé-

günk!) 

 

Üdvözlettel a Kossuth Lajos Általános Iskola vezető-

sége 

 

 

 

 

 

 

Idén is eltűnhetnek a levágott faágak a 

kertekből 
 

 Az elmúlt években Rákoskerten minden tavasszal 

darálógépekkel tüntettük el a kertekben keletkezett faága-

kat, nyesedékeket. Ez az akció kísérleti jelleggel a kerü-

letben az elmúlt két évben csak Rákoskerten valósult 

meg.  

 A jó példa ragadós, ezért ebben az évben az önkor-

mányzat veszi át a szervezést és az egész kerületben, így 

Rákoskerten is, megrendeli a levágott faágak elszállítását. 

A magas költségek miatt viszont idén nem darálógépek 

fogják eltűntetni a nyesedéket, hanem az FKF ZRt. speci-

ális „tömörítős” gépkocsijai, így mulcsot, darálékot már 

nem tudunk biztosítani az érdeklődőknek.  

 

Az önkormányzat illetékes irodájának tájékoztatása sze-

rint az akció előre láthatólag március végére, április elejé-

re lesz meghirdetve a HÍRHOZÓ c. újságban. 

Mivel a Kerti Levél addig már nem jelenik meg, ezért 

kérjük a Tisztelt Rákoskertieket is, hogy figyeljék a Hír-

hozóban elhelyezett felhívást, és annak alapján helyezzék 

ki a kapuk elé a levágott faágakat. 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük:  

Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán 

 

Garanciális Suzuki SX4 sürgősen, áron alul el-

adó 

06 30 21 05 103 

 

Családi okok miatt hat hónapos Suzuki Swift el-

adó 

06 30 686 17 52 

Takarítást vállalok 

20 47 41 473 

MofS
Highlight




