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Villám Károlyné kapta a
"Rákosmente sportjáért végzett
kimagasló tevékenységért” díjat
Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012-ben a „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló
tevékenységért” díjat Villám Károlyné testnevelő tanárnak adományozta.
Villám Károlyné több mint harminc évvel ezelőtt került a Kossuth Lajos Általános Iskolába. Kezdeményezésére a torna szakosztály több mint tíz évvel ezelőtt, kezdte meg működését. Az országos diákolimpián mindig
részt vesz csapatával, azonban a 2008-as év hozta meg
számára a várva várt sikert, amikor a női tornász csapat
I. korosztályában megnyerte az országos diákolimpiát.
Osztályfőnökként havonta megy a nebulókkal túrázni és
kirándulni. Sok tanítványa általa szerette meg a természetet és aktív természetjárókká váltak.

A díjat Riz Levente polgármester adta át, gratulálunk
Panni néninek.

Rákoskert Napja
Június 3-án, immáron ötödször tartottuk meg az alkalomra lezárt sugárúton, a platánfák árnyékában
Rákoskert Napját. A program a vasútállomásnál indult,
ahol megkoszorúztuk a II. Világháború rákoskerti áldozatainak emléktábláját.
Színes színpadi és térprogramok, árusok és helyi szervezetek képviselői várták a vendégeket. Az állomás kertjében három kondérban rotyogott a gulyás, amivel a Polgári Kör tagjait, a fellépőket és a szimpatizánsokat láttuk
vendégül.

2012. június

Újabb Dombrádi István szobor áll
a Százszorszép Óvodában
Anyák Napja előtt Dombrádi István: Várandós Édesanya című kőszobrát adták át a Százszorszép Óvodában.
A mű az alkotó egyik korábbi műve mellett, az intézmény kertjében lett felállítva. A szobrot Fohsz Tivadar
méltatta és Hatvani Zoltán leplezte le, a gyerekek kedves
műsorral köszönték meg az ajándékot.
Az eseményen megnyitották a „Nagyi mesél” című
programot is, amely keretében a Rákoskerti Idősek Klubjának tagjai fognak rendszeresen az intézménybe látogatni.

Nagyi mesél
Meglepődtem, amikor az óvodában kiderült, hogy a
Rákoskerti Idősek Klubjából jönnek hozzánk nagymamák mesét mondani a gyerekeknek. Micsoda nagyszerű
ötlet! Miért nem jutott ez nekem már régen az eszembe?
Mondhatnám, hogy nagyszerűsége az egyszerűségében
rejlik.
Óvodánk mindig magas gyermeklétszámmal működött. 30-33 kisgyermek tartozik egy csoportközösségbe.
A mi kis apróságaink idén 3-4 évesek. Ez a korosztály
épp, hogy elszakadt az édesanyjától, ezért sok gondoskodást, babusgatást igényel. Hálás voltam és vagyok minden idős hölgynek, akik segítettek nekem abban, hogy
Kristófot megdajkálják, Noémivel beszélgessenek,
Rolcsival csigás társasjátékot játszanak. Ezeken a reggeleken minden gyermekre több figyelem jutott. A nagyik
is örültek, mert a gyermekek körülülték őket és nagy
szemekkel hallgatták kedvenc meséiket. Érezhették,
hogy jól érzik magukat a kicsik a társaságukban, és az a
néhány óra talán az időseket sem fárasztotta ki.
Eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt milyen nagy boldogság volt a nagycsoportban, amikor János bácsi, a
gondnokunk munkaidő után beült a fiúk közé és tanítgatta őket a sakk alapjaira. Néha egy ügyes kezű nagypapa
segítsége most is elkelne az első barkácsolási próbálkozásoknál. Talán megoldható lenne, hogy kiteljesedjen ez
a kezdeményezés a papákra is.
Kéthetente egy-egy alkalom bizonyára mindkét fél
számára megfelelő lenne. Mit kaphatunk egymástól?
Értő figyelmet, szeretet, törődést, elfogadást, tiszteletet,
örömöt, vidámságot! Úgy gondolom, kincset találtunk!
Bíróné Peltz Angéla

Legyen-e szelektív hulladékgyűjtő sziget
a Szigetcsép utca és a Pesti út
kereszteződésénél

Szigetcsép utcai forgalomlassítás
Tovább tart a harc az engedélyező hatóságokkal a
Szigetcsép utca forgalom lassítása ügyében. 2010. novemberében kezdeményezte az utca új önkormányzati
képviselője az Önkormányzat városüzemeltetési irodáján, hogy vizsgálják meg, miként lehet elérni, hogy ne
kerülőútként használják az autósok a Szigetcsép utcát.
2011-ben először közlekedési táblákat helyeztek el a
Nagyszentmiklósi utca és a Pesti út között, így hívva fel
az ott közlekedők figyelmét az elsőbbségadási kötelezettségre. Ezzel már jelentősen csökkent az ott közlekedő autók sebessége, hiszen mindkét irányból legalább 33 helyen alakult ki egyenrangú útkereszteződés. A végleges megoldás azonban a technikai eszközökkel és útburkolati jelekkel kikényszerített sebességkorlátozás.
Ennek kapcsán elkészítette az Önkormányzat a terveket,
amiket az illetékes szakhatóság nem fogadott el, mondván az nem indokolt. Jelenleg a Budapesti Közlekedési
Központ előtt van az ügy, hiszen a fellebbezésünket
követően ez a hivatal fog döntés hozni és később talán
engedélyt adni. Itt tartunk ma. A tervek forgalomlassító
küszöböket és a fent említett szakaszon három útszűkítést tartalmaznak. Ezekhez kellenek a technikai eszközök, amik esetünkben az útpadkán elhelyezett virágládákat jelentik, melyek előtt pedig figyelemfelkeltő táblákat és útburkolati jeleket kell elhelyezni. Jelenleg várjuk a pozitív döntést.

Az FKF ZRt. ma még csak így tudja megoldani a
szelektív hulladékgyűjtést, de a tervek szerint 2012. január elejétől a cég elindítja a házi gyűjtést. Évek óta
probléma, hogy a szigeteket használók zavarják a környéken élőket, állandósultak a viták, kiabálások a kora
reggeli és késő esti csörömpölés miatt, valamint mindennapos lett a környéken a szemét- és kommunális
hulladéklerakás. Az itt lakók csatlakoztak elsőként a
helyi képviselők által is támogatott háznál történő szelektív hulladékgyűjtéshez, mondván talán így megszabadulhatnak a szomszédságukban álló edényektől. Sajnos azóta a házi gyűjtés becsődölt, hiába volt az ingyenes és kényelmes, mégse választotta ezt a módszert a
hulladékgyűjtésre csak a helyiek 10%-a. Kérik a képviselőt, hogy csináljon egy „közvélemény kutatást”, szükséges-e az említett helyen a sziget.
• Igen, rendszeresen használom a szigetet
• Nem, mert az zavarja a környéken élőket és az utca
tisztaságát
A véleményeket a helyi intézmények nyári zárása miatt
most csak a képviselőhöz lehet eljuttatni legkésőbb
2012.07.31-ig hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu, vagy
postaládán keresztül (1171. Dalnok utca 48).
Fontos, hogy szavazni csak az érintett lakosoknak érdemes (Rákoskert, Szárazhegy, Panoráma lakópark). Ne
felejtsék a pontos nevet és a bejelentett címet se megírni, mert a későbbi döntésnél csak az érintettek szavazatait veszik figyelembe!

Útjavítások és járdaépítés
Hatvani Zoltán körzetében
Az elmúlt években tapasztalható útépítések és útjavítások mértékét sajnos ebben az évben nem láthatjuk viszont. Ennek fő oka, hogy a Parlamentben megszavazott ún. földutak aszfaltozására elkülönített forrást a
gazdasági válság miatt egyelőre befagyasztották. Így
maradna kerületünk saját költségvetése, amiben viszont
útépítésre fordítható források nincsenek. Az érintett
képviselő a következőkben szeretne idén előrelépést
elérni:
Kátyúzás:
- a 2010 őszén készült „szórt bitumenes utcák” kátyúzása. Ez még garanciális megrendelés, hiszen három év
jótállással készültek el akkor az utcák (Görömböly,
Pásztorfalva, Pányva, Borzavár, Alsókörtvélyes, Botytyán, Fehértemplom, Kőrösszeg, Rákoskerti, Ráspoly)
- a régen leaszfaltozott, csatornázatlan utcák (Erzsébet
krt., Bodonyi utca egy-egy szakasza)
- a garanciával nem rendelkező szórt bitumenes utcák
kátyúzása (Postakürt, Dalnok)

Felhívás parlagfű-mentesítési kötelezettségre
Rákosmente Önkormányzata tájékoztatja a lakosokat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény értelmében, a földhasználó köteles az ingatlanán - az adott év június 30. napjáig - a parlagfű
virágbimbó kialakulását megakadályozni, illetve ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
A rendelkezés értelmében a tulajdonost, illetve a terület használóját terhelő kötelezettség kettős: a parlagfű
virágzásának megakadályozása, illetve a vegetációs időszak alatt e preventív tevékenység folyamatos biztosítása. A fentiek elmulasztása esetén – a terület nagyságától
függően – 15.000.- forinttól 5 millió forintig terjedő
növényvédelmi bírság kiszabása mellett közérdekű védekezést rendel el a hatóság. A kormányrendelet alapján
a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján - külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző- felügyeli. A jogszabály előírása alapján a helyszíni ellenőrzésről a földhasználót nem
köteles előzetesen értesíteni az illetékes hatóság.

Járdafelújítás: ebben az évben a Rákoskerti Idősek
Klubja előtt várható. Itt 45 méter hosszan újul meg a
régi burkolat, valamint a rég áhított ételszállítós kocsi
parkoló is elkészül. A kivitelezés várhatólag a nyár végén lesz, mert a közbeszerzések lebonyolítása több hónapig tart.
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Remény a csatornázatlan utcákban élőknek.

Deltás sikerek Rákoskerten
Sokan emlékezhetnek még a tavalyi közbiztonsággal
kapcsolatos lakossági fórumra, amit a helyi képviselők
szerveztek a művelődési házba. Akkor a legfőbb téma a
Rózsaszál utcai játszótér és a Vida-domb rendje, vagy
rendetlensége és a folyamatosan tapasztalható besurranásos betörések voltak. Sok jó ötlet és tanács hangzott
el a rendőrség vezetőitől, de a képviselők a Delta Polgárőrség támogatására is ígéretet tettek. Azóta pont egy
év telt el és sokat javult a helyzet. Bekerítették az említett játszóteret és folyamatos sikereket érnek el a területen a polgárőrök is.
A legutolsó eset nagyon felháborította a kerületvezetést, amikor egy májusi estén kábítószerárusokat fogott
el a rendőrség a polgárőrök bejelentésének és felderítő
munkájának köszönhetően. Az eset a Rózsaszál utcai
játszótér előtt történt, ahol egy fehér Volkswagenből
árulták a tiltott anyagot.
Fontos, hogy a Deltások és a rendőrök nem tudnak
minden sarkon és játszótéren folyamatosan jelen lenni,
ezért nagyon fontos a helyiek, a környéken élők aktív
részvétele is. Ez annyit jelent, hogyha szokatlan dolgot
látunk vagy vandálokat, rongálókat hallunk a játszótéren, akkor azonnal hívjuk a helyi kapitányságot (25323-40), akiknek minél több információt próbáljunk meg
átadni (rendszám, személyleírás, akár telefonnal készített fotó, vagy videó stb.) A korábbi felhívásoknak köszönhetően jó pár hónapja a Vida-dombon is újraszerveződött a figyelő csapat. Az egyik segítőnek, Seregély
Tibornak köszönhetően a WC-gyújtogatókat is sikerült
fülön csípni. Ha ehhez a csapathoz kíván csatlakozni,
vagy ha rendbontást tapasztal a Vida-dombon, akkor
kérjük hívja a következő számot: 06/30 9440-203 (éjjelnappal).

Hatvani Zoltántól kaptuk a hírt hogy, végre van remény a csatornaépítésre. Közismert, hogy 2007.01.01től a főváros közigazgatási területén csak a Fővárosi
Önkormányzat építhet szennyvízelvezető csatornát. Addig a helyi önkormányzatok saját forrásból, vagy ha
ügyesebbek voltak, akkor Európai Uniós támogatásból
építették ki ezeket. A helyi képviselő elmondta, hogy
évente 2-3 alkalommal érdeklődik a fővárosnál a várható fejlesztés miatt, de mindig csak távoli évszámokat
kapott. Legutóbb 2016-ot mondtak, de a bizalom elfogyott, hiszen már évtizedek óta mindig 5-6 évre voltunk
a csatornázástól. Idén március 1-től már mindenkinek
annyit kell fizetnie a szennyvíz elszállításért, mintha
lenne csatornája, ami a rákoskerti érintett családok közel 30%-át hátrányosan érinti. Ők eddig évente maximum 1-2 alkalommal hívtak szippantós kocsit, így évi
10-30 ezerért szabadultak meg a szennyvíztől. Most a
májusban érkezett számla alapján ők is 437 forintot
kénytelenek fizetni egy köbméter szennyvíz után, ami
azonos a csatornázottal, de komfortosságában meg sem
közelíti azt. Megoldás mindenki számára a csatornaépítés lenne, de erre eddig nem sok remény volt. Május
közepén ismét a Városház utcában járt képviselőnk,
akinek akkor már egy sikeresen lezárult EU-s pályázatról meséltek, aminek kapcsán új határidőket ígértek.
Ezeket Hatvani sem vette komolyan, mígnem egy országos napilapban a következő apró cikk jelent meg:
UNIÓS CSATORNAÉPÍTÉS
Az EU támogatásával 238 kilométer szennyvízcsatorna épülhet összesen tizenhat fővárosi kerületben és Budaörsön - közölte tegnap Simon Annamária, a Főpolgármesteri Hivatal főosztályvezetője. Elmondta: a pályázat első fordulójának kedvező elbírálása után a döntés az év második felében várható.
A több mint 30 milliárd forintos beruházás 80 százalékát támogatja az unió; a munkálatok várhatóan
jövőre kezdődnek, és 2015 első felében fejeződnek
be.
Képviselőnk szerint kezeljük fenntartásokkal a hírt,
de talán már reménykedhetünk.

Rákoskerti Idősek Klubja
KLUB: 20 Ft/nap: "Nagyi mesél" programunk, kézimunkázzunk együtt, irodalmi délután, frissítő torna,
ezoterikus előadások, egészségnevelési tanácsadás, fotósarok, süti-party, szalonnasütés, zenés-táncos mulatságok, moziklub, gyógytorna, receptklub.
Szolgáltatások: fodrász, kozmetika, pedikűr,
gyógymasszázs.
Nyári programjaink: színházlátogatás, kirándulások, bográcsolás, strandlátogatás, gyógyfürdőzés,
"Sugármozi".
EBÉD: (A és B menü, diétás is): 0 Ft-tól 405 Ft-ig
(jövedelemtől függően)
Minden nyugdíjast szeretettel várunk hétköznap 8
órától 16 óráig!
Cím: 1171. Budapest, Rákoskert sugárút 66.
Telefon: 257-20-13

Nagyok búcsúja az óvodától
2012. június 14-én délután a Piroska Óvoda aprajanagyja tánccal, énekkel, verssel búcsúzott az iskolába
elballagó gyermekektől. Minden csoport egy-egy rövid
produkcióval köszöntötte társait.
A műsort az iskolába készülő nagycsoportos lányok
néptánca nyitotta és a Csiga csoportos ballagó fiúk zenés tornabemutatója zárta, melyet a színes ejtőernyő
tett még hangulatosabbá.
A délután során több könnycsepp is legördült a résztvevők arcán a meghatottságtól.

Újra megnyílt a Kerti Zöldséges üzlet
a Toldi Miklós - Zrinyi út sarkán!
Tapasztalt angol nyelvtanár oktatást kínál kezdőtől felsőfokú
szintig. Egyéni ill. kiscsoportos, dinamikus órák. Vizsgára
felkészítés, felzárkóztatás, szintentartás, általános és szakmai nyelven. Érd.:0620 519-7074.

Kútfúrást vállalok kedvező áron, garanciával.
20-34-61-042
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A 15 éves Baba-mama klub ünnepi
összejövetelén elhangzott összefoglaló

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai:
KIEMELT PROGRAMOK

(részletek)
Sokan ismerik már a történetet, - bizony régen volt,- hogy
amikor én hat évig otthon voltam gyesen, sokszor gondoltam
arra, milyen jó lenne Rákoskerten egy olyan hely, ahol minden kötöttség nélkül találkozhatnék más anyukákkal, az itt
élő fiatalokkal. Ez az álom 1996-ban vált valóra, a
baba–mama klub beindulásával.
Akkor még nem voltak játszóházak, klubok, és itt
Rákoskerten, egy játszótér sem volt. Az 1990-es évek elején,
még nem volt szokványos dolog Magyarországon a babamama klub. Ezt az ötletet a Családsegítő Központ hozta, mi
védőnők nagyon élveztük és felkaroltuk ezt a lehetőséget,
belelátva a családok életébe, milyen nagyszerű lehetőség a
védőnők számára a megelőző munkára! Ez a kettős érdek az,
ami a mai napig fenntartja ezt a klubot. Az idők folyamán
egy újabb funkciója is megmutatkozott számomra, amit tudatosan támogattam, hogy nagyon alkalmas ez a klub arra is,
hogy a Rákoskerten élőket megismertesse egymással, segítse
Rákoskert közösséggé alakulását.
Kicsit nehézkesen indult itt is a klubélet. Az első bejegyzések között ez szerepel 1996 decemberében: ”…november óta
hirdetjük a klub működését, sajnos egyelőre kevés sikerrel.”
De kitartó voltam, itt ültem minden páros héten, csütörtökön
10-től 12 óráig, ha betévedt valaki, ha nem. Meg is lett az
eredménye. Eleinte 2-3 anya látogatott el gyermekével, de
még az év folyamán 13-15 főre emelkedett a létszám. Igyekeztem mindig tartalmas témákkal megtölteni a klubot, azért
hívtam előadókat, hogy az édesanyák szakemberektől tájékozódjanak különböző őket, gyermekeiket érintő kérdésekben.
Sokszor hallottam a programok szervezésekor, hogy ne hívjak mindig előadót, nagyon szeretünk mi csak lazán együtt
lenni, beszélgetni egymással, míg a gyermekek játszanak.
Hát erre is bőven volt alkalom.
Emlékezetesek és nagyon népszerűek voltak a Mikulás
ünnepségek Kőszegi Tomival, akit az Isten is a mi Mikulásunknak teremtett. Többször beszéltünk arról, kinek mit jelent a karácsonyi és a húsvéti ünnep, ki hogyan ünnepel és
ünnepi, otthont díszítő ötleteket mutatott be több kreatív
előadó.
Élveztük, felnőttek és gyermekek egyaránt az óvodai és
bölcsődei látogatásokat Rákoskerten, ahol mindig szívesen
fogadtak bennünket.
Az első években a játékokat a klubtagok adták össze. Az
otthon megunt, vagy kinőtt játékokat behozták azt egy nagy
zsákba gyűjtöttük és azzal játszottak a gyermekek. A pályázatokon nyert pénzekből új, érdekesebb eszközöket is vásárolhattunk, majd 2006 karácsonyára megújult a játékpark,
amit most ismét bővíthettünk fejlesztő játékokkal képviselőink 200.000 Ft-os hozzájárulásából.
2003-tól segítőtársam lett Kovácsné Helmeczi Katalin
védőnő, mióta nyugdíjba vonult, szinte minden klubnapon itt
tud lenni, akinek most is nagyon sokat köszönhetek.
Mint minden közösség életében szükséges a megújulás,
ehhez pedig új arcok, ötletek megjelenésére van szükség.
Két éve ismertem meg a főiskolán frissen végzett,
Rákoskerti Gyermekrendelőben dolgozó Borbély Krisztinát,
aki kedves, fiatal, ötletgazdag, lendületes védőnő, és hajlandó áldozni időt, energiát a klub vezetésére. Most ünnepélyesen az ő kezébe helyezem a virágkorát élő klubot, egy év
közös vezetés után. Kívánom, hogy annyi öröme teljék a
klub vezetésében, amennyi örömöt én éreztem a 15 év alatt.
A klubot természetesen nem hagyom el, segítő védőnőként
továbbra is számíthattok rám.
Vidáné Válóczi Éva - 2012. május 19.

2012. augusztus 20. hétfő 10-22 óráig
Szent István Napja
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre kerül a
Szent István Napja Rákosmentén nevű egész napos
rendezvényünk, délelőtt a Rákoskerti Művelődési Házban
ünnepi műsor, kenyérszentelés, a „Szebb, virágosabb
rákosmentéért 2012” pályázat eredményhirdetése és
terménykiállítás, délután színpadi programok a Vida-dombon.
Egész nap: vendéglátás, kirakodóvásár,
gyermekfoglalkoztatók, mesterségbemutatók,
interaktív játszóház, ugrálóvár!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
Részletes programról a későbbiekben honlapunkon,
szórólapjainkon és plakátjainkon tájékozódhatnak.
A belépés ingyenes!

SZEPTEMBER
Szeptembertől intézményünk színes programokkal, klubokkal,
tanfolyamokkal várja ismét kedves látogatóinkat.

Ízelítő újdonságainkból:
Részképességfejlesztő, iskola előkészítő
5-6 éveseknek a sikeres iskolai kezdéshez.
Ha szülőként úgy érzi, hogy gyermeke valamelyik területen
alacsonyabban teljesít, vagy csak azt szeretné, hogy egy jót
játsszon, miközben játszva tanul, várjuk jelentkezését.
Alapozó mozgásterápia 5-6 éveseknek
Az alapozó terápia a mozgáson keresztül segíti az iskolába való
beilleszkedést. Diagnosztikai felmérés után 5-10 fős fejlesztő
csoportokban zajlanak a foglalkozások.
Meditációs Klub
Előadások új témákban.
Szellemi értékeink, gondolataink vonalán haladva.
Új Szolgáltatások:
Lombzsák vásárlás, ingyenes jogi tanácsadás, ingyenes adózási
tanácsadás - havi 1 alkalommal.
Nyári zárvatartás
2012. július 3-tól augusztus 3-ig
Nyitás: augusztus 7-én, kedden 8 órakor
Kellemes Nyarat kívánunk!
Töltse nyaralását a Zalakarosi Gyógy- és
Élményfürdőben! Apartman kiadó: 30-238-98-82

fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252
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