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A Rákoskerti Templom Alapítvány felhívása

Rákoskert nyolcvan éves

Értesítjük Rákoskert és a kerület lakóit, hogy a
rákoskerti ökumenikus templom építési engedélye 2013. január 15-én jogerőre emelkedett.
Így még idén tavasszal elkezdődhet az altemplom
megépítése, az urnahelyek kialakítása. A kivitelezési tervet is a Makovecz család tulajdonában levő
MAKONA Épülettervező Kft. vállalta, ezzel is
biztosítva a Makovecz Imre által megálmodott
ökumenikus templom megvalósítását.
Az urnahelyek iránt, kedd és szerdai napokon 11
óra és 12 óra között a 257-73-56 telefonszámon
lehet érdeklődni az ökumenikus templom építését
felvállaló rákoscsabai református parókián, valamint a Rákoskerti Templom Alapítványnak a
Rákoskerti Művelődési Házban tartandó megbeszélésein minden hónap második péntekjén 16
órától -17 óráig
Ha Önnek fontos, hogy
- Rákoskerten épüljön meg a világhírű
magyar építőművész, Makovecz Imre első
budapesti temploma, mely településünk hírnevét is elviheti a világba,
- és szeretne minél előbb a rákoskerti
templomunk tornyában megkonduló harang
szavára a vasárnapi ebéd asztalához ülni, úgy
ajánlja fel a személyi jövedelem adójának
1 %-át a Rákoskerti Templom Alapítvány
javára!
Nem kell mást tennie, mint a rendelkező nyilatkozat „A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA” sor
kockáiba beírni a 18185133-1-42 adószámot.
Ezen túl is kérjük és várjuk adományaikat a
Rákoskerti Templom Alapítvány 1171700920043843 bankszámlájára. Az eddig beérkezett
adományoknak köszönhetően az eddig felmerült
tervezési költségekből 3.007.379,- Ft–ot tudott a
Rákoskerti Templom Alapítvány az elmúlt időszakban kifizetni.

Kedves rákoskerti lakótársaink!
Ebben az évben ünnepeljük Rákoskert 80. születésnapját!
Ebből az alkalomból a Rákoskerti Polgári Kör a
Rákoskerti Művelődési Házzal együttműködve, annak
helyiségeiben a településünk történetét bemutató kiállítást rendez, amelynek tervezett megnyitója 2013. április
13-án lesz.
Azzal a kéréssel fordulunk valamennyi rákoskertihez,
hogy vizsgálják át a családi levéltárat, esetleg nézzenek
körül a padláson is és a kiállítás idejére adják kölcsön a
tulajdonukban lévő, Rákoskert múltjához kapcsolódó
fényképeket, dokumentumokat és tárgyi emlékeket.
A kiállítás kétheti időtartama után mindenki teljes épségben és hiánytalanul visszakapja az átvételi elismervény ellenében átadott anyagot. Erre az Egyesület elnökeként személyes garanciát vállalok!
Ha Önnek van a tulajdonában bemutatásra érdemes
dolog, kérem, keressen meg a Nyomdász utca 15. szám
alatt, vagy hívjon a (20)944-2567 telefonszámon, hogy
a részleteket megbeszéljük.

A Rákoskerti Templom Alapítvány kuratóriuma

Szelepcsényi Sándor elnök

A Rákoskerti Polgári Kör felhívása
Jól érezte magát a Rákoskert Napja ünnepségeken?
Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is gyümölcsfák szegélyeznék?
Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi Park padjain?
Ha válasza IGEN, segítse az egyesület működését és
terveinek megvalósítását!

AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT

A RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR
RÉSZÉRE!
Nem kell mást tennie, mint a rendelkező nyilatkozat
„A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA”
sor kockáiba az egyesület

18190010-1-42
adószámát beírni.

Jó hírek a hiányzó rákoskerti szennyvízcsatorna-építéssel kapcsolatban

Új szakaszba lépett a rákoskerti főtér
megvalósítása

Akiknek az utcájában nem elérhető a szennyvízcsatorna,
ők már jól tudják, hogy 2007.01.01-től a kerületektől a
Főváros vette át ennek a hiányzó közműnek a kiépítését,
ettől a dátumtól csak a Budapesti Önkormányzat pályázhat az Európai Uniónál támogatásért. 2007. közepére az
akkori fővárosi vezetés el is készített egy pályázatot, ami
a fővárosban hiányzó csatornaszakasz kiépítését segítette
volna elő.
Néhány adat a beadott pályázatból:
Érintett kerületek száma: 16. (vagyis 16 kerületben van
még olyan utca, ahol nincs szennyvízcsatorna)
Érintettek száma: 41.210 fő
Kiépítésre váró nyomvonal hossza: 238 km
Érintett ingatlanok száma: 14.120
Kivitelezési munkák összköltsége: 43,5 milliárd Ft
Pályázatból elérhető forrás: 37,8 milliárd Ft, vagyis
87%

Az előzményeket a korábban megjelent Kerti Levél újságban
is olvashatták:

Sajnos 2011 elejéig nem sikerült hiányosságok nélkül
benyújtani a teljes pályázatot, ezért a fejlesztést váró lakosság továbbra is csak a halogatást és a távolodó időpontot kapta tájékoztatás helyett. 2012-ben végre az Uniós
döntéshozók elé került a beruházási terv, de ekkor derült
ki, hogy a kivitelezést megnyerő Fővárosi Csatornázási
Művek magánkézben van, így közösségi forrásból támogatásra nem jogosult. Többen azt mondják, hogy a francia
érdekeltségbe tartozó FCSM. Tulajdonosai közismerten jó
lobbyerővel rendelkeznek, így nem kérdéses a pályázat
pozitív elbírálása. Ennek ellenére a kivitelezési szerződések megkötése 2012-ben sem történt meg. A fővárosi hivatal álláspontja szerint, ha a Magyar Kormány a fejlesztés mögé állna (garanciát vállalna), akkor végre előrébb
lehetne lépni. A bizonytalanságok miatt erre azonban eddig nem került sor. 2013.02.06-án a gyulai, kihelyezett
frakcióülésen aztán mégis megtörtént a csoda, az ország
vezetése kormánygaranciát adott a kivitelezés minél hamarabb történő elkezdése érdekében. Így végre 2014 tavaszán megindulhat a munka, amit az Uniós pályázat szerint
legkésőbb 2015 nyarára be kell fejezni. A kerületek közötti sorrendről még nem tudni semmit, de ha a végén is
leszünk a listának, akkor is lesz csatorna több, mint két év
múlva mindenhol.

2010. november: Rákoskeri piactér
„Előző lapszámunkban már említést tettünk a Zrínyi utcai –
volt rákoskerti piactér felújításával kapcsolatos képviselői
elképzelésekről.
Most, hogy véget ért a kampány, elindulhat a lakók és kereskedők bevonásával a tervről való egyeztetés. E célból az elkészült előzetes tervet „közszemlére” bocsátják a következő helyeken: Rákoskerti Művelődési Ház, Andi zöldséges (Zrínyi
utcai üzletsor) továbbá a www.kertilevel.hu -n. Akiknek további ötlete, elképzelése van a tervvel és ezáltal a terecskével
kapcsolatban, azok elektronikus levélben ezt jelezhetik a képviselőknek, akik a jó elképzelésekkel módosíttatják a terveket.
Elérhetőségek:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu ,
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu .
Szavazhatnak is:www-.kertilevel.hu oldalunkon.
A tervező elmondása szerint 2011 nyarára elkészülhet a végleges terv és a pontos látványterv, ami után az engedélyezés
hosszú folyamata kezdődhet. …..”

2010. szeptember: Új főtér Rákoskerten
„Heteken belül elkészül a Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselők által megálmodott látványterv, ami a
Zrínyi utca melletti üzletsor (volt rákoskerti piactér) környékének rendezése érdekében készült. A képviselők elmondták,
hogy néhány éven belül kulturált környezetet szeretnének teremteni a rákoskerti orvosi rendelő, patika, cukrászda és soksok üzlet által beépített volt főtéren. A tervben igényesen kialakított parkolók, virágágyások, sőt köztéri csobogók is helyet kapnak. A terv jóváhagyása, esetleges módosítása a helyiek és az itt működő üzletek tulajdonosaival közösen fog megtörténni. Ha megvalósul az álom, akkor Rákoskertnek is lesz
egy gyönyörű főtere, ahol a kereskedők is jól érzik magukat,
az itt élők pedig szívesen fogják ezt a helyszínt választani bevásárlásukhoz.”

Napjaink eseményei:
Eddig közel 50 észrevétel és javaslat érkezett a képviselőkhöz, aminek köszönhetően jelentős változások történtek a korábban kiadott tervekben. Ennek köszönhetően mára már egy
kiforrott elképzelés áll rendelkezésre, ami után indokolt lett
egy ezzel a témával foglalkozó előterjesztés elkészítése, amit
2013 februárjában el is fogadott a helyi képviselőtestület
(24/2013-es számú előterjesztés), mely a leendő Főtér/Piactér
Szabályozási tervének elkészítését kezdeményezi. A képviselők azt tervezik, hogy a leendő téren továbbra is megmarad
minden eddig ott működő vállalkozás, sőt új üzletek nyitására
is lehetőség lesz. A terecske térkő burkolatot kap, parkolókat
építenek ki, megváltoztatják a szerviz utak forgalmi rendjét és
rengeteg növényt és virágot ültetnek majd el. Több elképzelés
is van a gyalogos forgalom növelésére, például a környék
buszmegállóinak áthelyezése, közösségi terek, esetleg épületek kialakítása és pihenőpadok elhelyezése. A beruházáshoz
befektetők is csatlakozhatnak, hiszen a jó ötletekkel még
szebb és népszerűbb lehet ez a terület.
A kerületi főépítész szerint ez év végére elkészülhet a szabályozási terv, ami után jövőre megindulhatnak a kivitelezési
munkák is. A további részletekről, ötletekről a helyi képviselők folyamatos tájékoztatást ígértek

Mit jelent ez a kerület és Rákoskert számára?
Kiépítésre váró nyomvonal hossza a kerületben: 15 km,
Rákoskerten: 6.900 méter
Hány ingatlant érint a kerületben: 905 db, Rákoskerten:
432 db.
Hány rákoskerti ingatlanra bejelentett lakót érint a hiányzó szolgáltatás: 1.257 fő.
A kivitelezési munkákból 17% önrészt kell vállalnia a
fővárosnak, amiből a kerületre is jut legalább 5-7%.
Önkormányzatunk vezetői a február 21-én megtartott
képviselő-testületi ülésen megjegyezték, hogy a
Rákosmentére eső összeget mindenképp előteremti a kerület.
Így talán végre minden akadály elgördült a csatorna
megépítése elől.
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Rákoskerti Idősek Klubja

Évkezdés a Piroska Óvodában

KLUB 20 Ft/nap: Farsangi Bál, kártyaparti, gyógytorna, ezoterikus előadások, mozgó könyvtár, vérnyomás-,
vércukormérés, fotósarok. Kézimunkázzunk együtt, közös reggeli, mozi-klub.
Kedvezményes térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink: fodrász, kozmetika, pedikűr,
gyógymasszázs. Programjaink: Úszásoktatás időseinknek a Ferihegyi úti tanuszodában, Ki mit tud?- játékos
szellemi vetélkedő, angol nyelvtanfolyam. Színházi esték az Operettben, Erkel Színházban, Gózon Gyula Kamaraszínházban. „Magyar Cirkuszcsillagok” a Fővárosi
Nagycirkuszban, Endrődi Éva koncert. Nagykátai
gyógyfürdő látogatás, márciusban Schirilla György előadása, életvezetési tanácsadás.
EBÉD: (A és B menü, diéta is): 0 Ft-tól 405 Ft-ig
(jövedelemtől függően) elvitellel vagy helyben fogyasztv
a
.
A Vöröskereszt XVII. kerületi Szervezetének és Vezetőségének köszönjük a Rákoskerti Idősek Klubja részére
felajánlott adományait.
Minden nyugdíjast szeretettel várunk hétköznap 8 órától 16 óráig!
Cím: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
Telefon: 257-20-13

Intézményünkben 2013. január 22-én délután immár
második alkalommal rendeztük meg a Magyar Kultúra
Napja műsoros délutánt.
A gyermekcsoportok rövid magyar népi mondókákkal,
versekkel készültek. Meghívott vendégeink Deli Tercia
és tanítványai voltak, akik citera és ütőgardon kísérte
muzsikával örvendeztettek meg minket. Két kisóvodásunknak az édesanyja tanított meg egy-egy verset, melyet önállóan el is mondtak. Az óvó nénik bábműsorral
kedveskedtek a kicsiknek, nagyoknak. A délutáni program végén a néptánccsoport hívott minket össztáncba.
Az idei évben a kultúránk különösen nagy hangsúlyt
kapott. Az AIESSEC szervezettel közreműködve, 2013.
január 6-tól hat héten át óvodánkban önkéntes munkát
végez Cindy Green., aki igen messziről, Ausztráliából
érkezett hozzánk. A Cinke csoportban 2011. márciusától, a Csiga csoportba 2013, októberétől kísérleti jelleggel, napi rendszerességgel folyik az nevelő munka angol
nyelven is. Ezt a munkát segíti Cindy, ismertet meg
minket hazája kultúrájával, illetve ismerkedik a magyar
hagyományokkal.

Szeretném megköszönni a karácsonyi ajándékcsomagokat a Strázsahegyi Patika és a Szent György Patika vezetőjének, a rákoskerti „Sarok ABC” és Zöldség-Gyümölcs
üzlet tulajdonosának valamint Tissevits Dezsőné Julikának, mellyel nagy örömet szereztek időseink számára.
Fülöpné Szűcs Éva, klubvezető

Megmaradt lombzsák
Az őszi osztás után 16 adag (128 darab) zsák megmaradt Hatvani Zoltán képviselőnél. Az elmúlt években
ilyenkor az iskolának és az idősek klubjának adta a képviselő a felesleget, de tavaly erre nem volt szükség. Így
aki tavaly nem vette át a neki járó zsákokat (9.sz. egyéni választókörzet), az hívja fel a következő telefonszámot: 06/30 9440-203. A zsákokat érkezési sorrendben
kapják meg a jelentkezők.

Sokéves, gazdag tapasztalattal szobrász -és
kőfaragó munkákat vállalok
Lábazat, kerítés, rézsű, sziklakert, szökőkút, kerti bútorok, tűzrakóhelyek,
Bel -és kültéri dekorációk: tál, csobogó, madáritató, növénytartó minőségi
kivitelezését kőből, fából, kerámiából.
Egyedi síremlék, urnasíremlék
Minőség, megbízhatóság, bőséges referenciaanyag.
06306487623, 2563019

Barátságos környezetben megnyílt a Szigetcsép utca 124.
szám alatt a PICUR ABC!
Tej, pékáru, dohányáru, szeszes ital,vegyi áru.
Ugyanitt pár száz forintért remek ruhadarabokat találhat .

Tulajdonostól eladó Rákoskerten egy 2007-es építésű, amerikai stílusú, újszerű, napfényes, jó elrendezésű, igényesen
kialakított nettó 115 nm-es (br 170nm) családi ház.
A nappaliból egy 25 nm-es teraszra lépünk, melyről tiszta
időben szép kilátás nyílik a budai hegyekre! A házhoz tartozik egy kb 21 nm-es kis pince helyiség, valamint egy gk beálló. A ház saját kezűleg és saját részre épült, minden anyag
benne van, aminek benne kell lennie! Szigetelésének, nyílás
záróinak valamint a kondenzációs kazánnak köszönhetően, a
téli fűtés számla nagyon kedvező!
Irányár: 35,5M Ft, Érdeklődni: a20/8061996-os számon lehet

Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb dugulások
elhárítása. Sarokszelep cserétől a teljes korszerűsítésig.
Bővebben: www.gyorsszerviz.mlap.hu
Rákoskerti lakótársaimnak állandó 5% kedvezményt biztosítok!
Horváth Tamás 06-30-359-65-79
Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és
felügyeletet vállal: 70-54-17-221
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Fohsz Tivadar képviselői keretének felhasználása
Lekötött összeg 2011-ről:
Százszorszép Óvoda - üvegfolyósó felújítása
2011. évi lekötésből
Kossuth Iskola - Egészségnap 2012.
2011. évi lekötésből
Kossuth Iskola - Napközis projekt rendezvények 2012.
2011. évi lekötésből
Rákosmente TV - Rákoskerti műsorok készítése
2011. évi lekötésből
Rákoskerti közvilágítás fejlesztési költségei
2011. évi lekötésből
2011. évi lekötés összesen:
Maradvány összeg, mely felhaszálásra került 2012-ben:

2 062 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
50 000 Ft
150 000 Ft
807 000 Ft
1 457 000 Ft
605 000 Ft

Támogatott
Mákvirág Óvoda
Rákoskerti Polgári Kör
Toi Toi
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Százszorszép Óvoda
Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákosmente Kft.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Zrínyi Miklós Általénos Iskola
Rákosmente Kft.
Rákoskerti Művelődési Ház
Delta XVII. kerületi Polgárőrség
BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság
Bedey Gábor szobrászművész
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Piroska Óvoda
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Piroska Óvoda
Wass Albert tér - Rákoskerti Műv. Ház
Zrínyi 17 Sportegyesület
Rákoskerti Polgári Kör
Delta XVII. kerületi Polgárőrség
Csekovszky Művészeti Közalapítvány
Rákosmente Oldtimer Egyesület
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Kft.
Kossuth Lajos Általános Iskola
Százszorszép Óvoda
Kossuth Lajos Általános Iskola
XVII. kerületi Rendőrkapitányság
Rákosmente Kft.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
FKF

Támogatott cél, rendezvény
Dajkák továbbképzése (4 fő)
Kerti Levél c. lokálpatrióta lap kiadásának költségei
Mobil WC-fülke játszóterekhez
"Legyen minden rákoskerti házon nemzeti lobogó" akció
"Tavaszi nagytakarítás Rákoskerten"
Majális rendezési költségeihez
Az óvoda két épületét összekötő folyósó felújításána
Rákosmente Fesztivál
Rendezvények támogatása
Wass Albert tér kommunális és zöldhulladék elszállítása
Mindenki Karácsonya c. program költségeihez
Ingyenes gyermekprogramok költségeihez
Ascher Oszkár Színház működési költségeihez
Baba-mama Klub költségeihez
Szomszédolás c. programsorozat költségeihez
Műfüves pálya palánkjának, védőkerítésének javításához
2012. április 14-i szemétszedési akcióhoz 2 db konténer
Vas előtető építésére
Működési költségekre
Rendőrök jutalmazására I. félév
Wass Albert szobor állagmegőrzési munkálataira
Rákoskerti Kertbarát Klub támogatására
Rákoskerti Művelődési Ház, Baba-mama Klub
Mosogatógép vásárlásához
Szent István Nap Rákosmentén rendezvényhez
Gyergyószárhegyi szakmai tanulmányút költségeire
Vízelvezetési munkák, kerékpártároló alatti térkő
Működési költségekre
Rákoskerti Művelődési Ház előtető vízelvezetési munkáira
Működési költségekre
2012. évi működési költségekre
Működési költségekre
Vida-dombon felállítandó új kereszt költségeihez
Csongrád utcai rendelő felújítására
Bútor, burkolás, előtető, támfal, drótkerítés, kamera
Dolgozók továbbképzésének költségeihez
Rákoskerti Torna Kupa és fáklyás felvonulás költségeihez
Rendőrök jutalmazására II. félév
Nyári diákmunka költségeihez
Zsuzsa Mihály fellépésének támogatása
Lombzsák

Felhasználás
30 000 Ft
700 000 Ft
266 700 Ft
76 000 Ft
40 000 Ft
150 000 Ft
1 200 000 Ft
150 000 Ft
90 000 Ft
90 081 Ft
300 000 Ft
120 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
500 000 Ft
65 837 Ft
361 950 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
60 000 Ft
30 000 Ft
10 000 Ft
150 000 Ft
500 000 Ft
40 000 Ft
249 000 Ft
50 000 Ft
91 440 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
30 000 Ft
150 000 Ft
500 000 Ft
900 000 Ft
260 000 Ft
110 000 Ft
100 000 Ft
76 000 Ft
100 000 Ft
880 000 Ft

Szimetrom Művészeti Egyesület
Csicsergő Óvoda
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Rákoskerti Polgári Kör
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Leander Bt.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Százszorszép Óvoda
Rákoskerti Művelődési Ház
Fellépőruhák iskolai fasangra
Összesen:

3 színházi előadás, irodalmi estek, kreatív irodalmi verseny
Udvari játékok
50. jubileumi évforduló
Rákoskert Napja
Rákoskerti Művelődési Házba 3 db tuja vásárlása
Rákoskerti Művelődési Ház: nyári táborhoz sporteszközök
Tizenhetedik c. újságban rákoskerti vonatkozású hírek,
Rotunda énekegyüttes és Harmónia Női Kar
Intézmény területén lévő fák ifjítási költségeihez
Lekötés 2013. évre - V. Wass Albert napi rendezvény
Lekötés 2013. évre

30 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
260 000 Ft
40 000 Ft
45 000 Ft
304 800 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
48 192 Ft
10 605 000 Ft
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Hatvani Zoltán képviselői keretének felhasználása
Támogatott szervezet, intézmény stb.

Támogatás tárgya, célja

140. Pro Patria Cserkészcsapat
BDK KFT. részére (3 db lámpa)
Bedey Gábor (szobrász)
Csongrád utcai orvosi rendelő
DELTA Polgárőrség
FKF ZRT. (1.000 db. lombzsák)
FKF ZRT. (4.500 db. lombzsák)
Föld Napja alkalmából szemétszedés
Kossuth Lajos Ált. Iskola
Kossuth Lajos Ált. Iskola
Kossuth Lajos Ált. Iskola
Magyar Vöröskereszt
Mákvirág Óvoda részére
MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezet
Piroska Óvoda
Piroska Óvoda
Piroska Óvoda
RÁCUK (Illés Jánosné)
Rákoshegyi Polgári Kör
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Kertbarát Klub
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft. (Hajdú Művek Kft.)
Rákosmente Kft. (Kalocsai István)
Rákosmente Oldtimer Egyesület
Rákosmente TV.
Rázene Fesztivál
Recycle Hungary Kft
Százszorszép Óvoda
Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia
Tizenhetedik Magazin
TOI-TOI Mobil Wc
Varga István egyéni vállalkozó r.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó S.M.H. (Kalocsai István)
Vigyázó S.M.H. (Végvári Cukrászda)
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
XVII. kerületi Rendőrkapitányság
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Összesen:

nyári cserkésztábor költségeire
Zrínyi 230., Rákoskert sug.-Gyöngyfüzér, Lilaorgona 10.
Wass Albert szobrának állagmegőrzésére
Belső átalakítás
Éves működési támogatás
Horváth Tamás Alpolgármesternek
ingyenesen szétosztva a helyiek között
2 db konténer (Zsigmond utca)
részletezve lent:
Kézilabda kapuháló (3 garnitúra)
Éves támogatás (fűtés, könyvtár, torna kupa)
Ingyenes vércukorszűrés támogatására
Dolgozók továbbképzésére
2012. évi rendezvényekre
részletezve lent:
Új mosogatógép beszerzésre
Szakmai kirándulásra (Gyergyószárhegy)
Cukorbeteg Klub támogatása
MERZSE tanösvény kialakítására
Anyák napja, bográcsolás, gyümölcs-party, juniális
Szakmai kirándulásra
részletezve lent:
Kerti levél 2012-re (előlegen felül)
Legyen minden helyi házon nemzeti lobogó
Tavaszi nagytakarítás Rákoskerten
Fásítás az Erzsébet krt.-Toldi utca sarkán
Legyen minden helyi házon nemzeti lobogó
Rákoskert Napja (2012.06.03.)
Vida-dombi új kereszt.
23 db. facsemete ültetésére
Erzsébet krt-i ABC mögötti kerítésre
részletezve lent:
2 db utcanévtábla a Postakürt utcába
Kossuth Iskolánál térkő parkoló (Andráshida)+járdaép.
Vida-dombi játszótéri kerítés javítás
éves támogatás
Rákoskerti riportok támogatása
Éves támogatás
1 db sárga hulladékgyűjtő edényre
Üvegfolyosó felújításra (Régi és új épület között)
Plébánia fűtéskorszerűsítésére (Szőke Lajos)
Helyi esemény bemutatására (tizenhetedik online)
Vida-dombra kihelyezve (2012-re)
Wass tér vízelvezetésére + műv.ház 20m2 térkő
részletezve lent:
Rákoskerti Művelődési Ház előtető
15 éves Baba-mama klub ünnepi tortája
2012. évi Majálisra
Erdős Renée - Finisszázs Szakmai Díj (2012)
Erdős Renée - Finisszázs Szakmai Díj (2013)
Ascher Oszkár Színház
Baba-mama Klub jubileum (15 éves)
3 db 2 méteres tuja ültetésének költségeire
Rákoskerti nagycsaládos gyerekek jegytámogat.
Mindenki Karácsonya (2012.12.16.)
Szent István Nap - Aug. 20. (Vida-domb)
Sporteszköz beszerzésre a nyári táborhoz
Zsuzsa Mihály rákoskerti előadóművész fellépésére
Éves támogatásra, jutalmazásra
Rovásíró verseny (Sarkad-udvar Kézműves Cég)
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Összeg
20 000 Ft
241 935 Ft
37 000 Ft
500 000 Ft
200 000 Ft
220 000 Ft
990 000 Ft
43 891 Ft
1 065 000 Ft
45 000 Ft
1 020 000 Ft
10 000 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft
350 000 Ft
300 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
200 000 Ft
93 000 Ft
15 000 Ft
1 144 877 Ft
303 193 Ft
60 000 Ft
55 000 Ft
30 000 Ft
16 019 Ft
260 000 Ft
150 000 Ft
64 165 Ft
206 500 Ft
1 555 419 Ft
16 880 Ft
926 653 Ft
611 886 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
20 000 Ft
9 779 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
304 800 Ft
101 600 Ft
249 000 Ft
1 998 799 Ft
361 950 Ft
10 650 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
100 000 Ft
42 510 Ft
120 000 Ft
300 000 Ft
500 000 Ft
53 589 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
10 000 000 Ft

napig előfordul, hogy meglett, családos emberek köszönnek rá messziről: „Csókolom Maci bácsi”!
A kilencvenes évek elején alapító tagjai között volt a
Rákoskerti Szépítő Egyletnek, részt vett a Vida dombon
felállított kereszt megvalósítási munkálataiban, szerepet
vállalva az ünnepi átadás misztérium játékán. Tagja
volt a RÁMEGY-nek, - Az M0 déli szakaszának, a XVII.
kerületet érintő, tervezett nyomvonalának kialakításakor, a lakosság érdekeiért kardoskodó szervezetnek majd a Rákoskerti Polgári Körnek.
A helyi politikában is vállalt munkát, egyik alapítója
volt a kerületi MDF-nek, ahol néhány évig aktivista
volt, 1998-2002 között pedig tagja volt a XVII. kerületi
Közbiztonsági Bizottságnak.
Hétvégenként szívesen vesz részt a közösségi megmozdulásokon, legyen az megemlékezés, szoboravatás, kiállítás megnyitó, akár lomb- vagy szemétszedés. Tavaly
például a Zsigmond utcai szemétszedésnél haza akarta
küldeni a markolót, mondván ő úgyis itt van, segít a
munkában, így spóroljuk meg a gép óradíját. Sokan
tudják, hogy a Rákoskert Napja ünnepség legutálatosabb feladata az állomás kapujában a beléptetés. Ilyenkor szükség van Maci bácsi szúrós tekintetére, határozott fellépésére és kitartó szigorára. Amíg mások ünnepelnek, esznek-isznak, addig ő őrzi az étkezővé átalakított állomáskertet.
Tavaly ötletadója, és tevékeny résztvevője volt a Vida
dombi kereszt megújításának, valamint a „Legyen minden helyi házon nemzeti lobogó” c. programnak.
Szeret utazni, világot nézni- és látni, de legjobban
szeret Hazaérkezni.
A Rákoskerten élő szűkebb és tágabb környezetben
élők tudják, tapasztalhatják, hogy ha hozzá fordulnak
segítségért, legyen az fizikai, elméleti segítség, akkor
nála mindig támogatásra találnak.
Illik rá a szó a legnemesebb értelmezésben: lokálpatrióta.

Zsigó Barnabás kapta a Rákoskertért
Díjat.
Február 17-én, a Wass Albert emléknapon adták át a
Rákoskertért díjat. A díjazottat legjobban Hatvani Zoltán méltatásának egy részletével lehet bemutatnia, ami a
díjátadón hangzott el.
„Ebben az évben egy ízig-vérig rákoskerti, egy igazi
lokálpatrióta, egy, az ország és a nemzet dolgaiért
szüntelenül aggódó és mindig tenni vágyó igazi magyar, Zsigó Barnabás kapja a díjat, amit majd Polgármester úr ad át a kitüntetettnek.
Barnabásról, hívhatom így, hiszen közel tíz éve együtt
dolgozunk lakóhelyünk fejlődéséért a Rákoskerti Polgári Körben, 3-4 hónapja kezdtem el információkat gyűjteni a mai méltatásomhoz. Ő nem is tudta, de minden
találkozásunk alkalmával próbáltam megjegyezni, később feljegyezni olyan információkat és adatokat, amit
most megoszthatok Önökkel. Ebben a kutatómunkában
segítségemre volt még kedves felesége, Ildikó is, aki
titokban rengeteg információt és fotót, sőt újságcikket
küldött el nekem.
Díjazottunk mottója: az értékteremtés és értékmegőrzés, a család, haza, munka iránti hűség, az emberekkel
szembeni méltányosság, igazságosság, jóindulat. Ha
egy szóval akarnám őt jellemezni, akkor lojálisnak nevezném.
Családjáról, szüleiről és rákoskerti kötődéséről is
megtudtam néhány fontos adatot.
Nagyszülei: Ordas István és felesége az 1940-es években építették házukat a Toldi Miklós (akkor Toldy Ferenc) utcában. Hét gyermeket neveltek fel, köztük legidősebb lányukat, Évát, aki sűrűn hozta el a nagyszülői
házba a kis Barnabást. Az ünnepelt 1974. óta állandó
lakosa Rákoskertnek, a gyermekkorában kialakult kötődés eredményeként, itt alapított családot.
Vegyipari munkájával egyidejűleg, három műszakos
beosztása mellett - Rákoskerten építette fel a házát, itt
nevelte fel gyermekeit - fiát, lányát, iskoláztatta, diplomáztatta őket.
Mottójából kiderült, hogy szerette szakmáját és munkáját. Szakmai pályafutása a következők szerint alakult:
Tanulmányai mellett 1963-ban kezdte meg munkáját
az egykori Kőbányai – most Richter Gedeon Gyógyszergyárban. 2009-es nyugdíjba vonulásáig 46 éven
keresztül a gyógyszer alapanyag gyártó üzemben, mint
műszak- majd művezető dolgozott. Munkája mellett folyamatosan fejlesztette szakmai tudását. Főállása mellett, a gyár önkéntes tűzoltója volt, 25 éven keresztül.
Mindig szeretett sportolni, úszni és evezni, egy ízben a
gyógyszergyári nyaralás közben még a Dunából is
mentett életet.
A család- és a szakmaszeretete mellett mindig próbált
a helyi közösségeknek is segíteni:
Az 1980-as évek végén részt vett a kerületrész gázbevezetési munkálatinak szervezésében.
1990 - 94 években személyes munkavégzés vállalásával táboroztatták a tanulókat a Kossuth Lajos Általános
Iskola által szervezett, nagyvisnyói táborban. A mai

Végezetül: Zsigó Barnabás eddigi életműve mától hivatalosan is elfoglalta méltó helyét Rákoskert szellemi
panteonjában.”
Gratulálunk neki!
Diplomás angol nyelvtanár vagyok több mint 10 éves szakmai tapasztalattal.
Egyéni vagy kiscsoportos (2-3 fő) angol oktatás, céges
nyelvoktatás, nyelvvizsga felkészítés, érettségi, felvételi felkészítés, gyakorlás állásinterjúra és külföldi munkára, fordítás, tolmácsolás.
Honlap: www.angoltanar.eu , E-mail: angol74@gmail.com
Mobil: +36 20 535 4986

Zalakarosi apartman kiadó: 30-238-98-82
Grafikai tervezés, számítógépes betűkivágás
Rákoskerten: 06 30 55 22 487
Angol Bölcsi és Óvoda Pécelen
www.planet-kids.hu
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teni. Ne rakjanak rendet, ne takarítsanak ki az eset után, ne
fogdossák össze azokat a tárgyakat, amit az elkövető megfoghatott. Azonnal telefonáljanak a rendőrségre, hogy
a forrónyomon keresést, az elkövető üldözését a lehető
legrövidebb időn belül megkezdhessük!

Rendőrségi tanácsok, amiket érdemes
megfogadni
Tisztelettel kérjük a kerületben élő idős, egyedül álló
személyeket arra, hogy
- Idegeneket ne engedjenek be a lakásaikba. - Hivatalok
ritkán, a bankok pedig soha nem küldenek ügyintézőket az
Önök lakására! Ha az ismeretlen személy valamilyen hivatalra hivatkozik, kérjék el tőle az arcképes hivatali igazolványt!
Kérdezzék meg az illető nevét, és az általa megadott hivatali
telefonon hívják fel az illető felettesét, főnökét. Bizonyosodjanak meg arról, hogy attól a hivataltól jött-e az illető, amit
Önöknek bemondott. Ha az idegen nem jó szándékkal jött,
nem fogja megvárni azt, amíg Önök telefonon leellenőrzik
őket. Amíg telefonon keresztül nem ellenőrizték le az ismeretlent, addig ne engedjék be őt a lakásukba.

A lakásban lévő értéktárgyakról – tévé készülék, fényképezőgép, laptop, ékszerek, stb. készítsenek fotót! Írják fel a
műszaki berendezések gyári számait, hogy ellopás esetén
azokat köröztethessük! Ha azok a későbbiekben valahonnan
előkerülnek, a fénykép vagy gyári szám alapján azonosítani
tudjuk őket.
Próbálja megjegyezni a lakásában megjelent emberek arcát. A „trükkös” csalók, „trükkös tolvajok” kézre kerítéséhez az Önök segítségére van a legnagyobb szükségünk. Figyeljék meg az Önökhöz érkező idegen személy ruházatát,
ékszereit, egyéb azonosításra alkalmas jegyeit. pl: tetoválás,
testékszer, elálló fül, haja színe, rövidsége.

- A közüzemi szolgáltatók dolgozói csak arcképes szolgálati

igazolvánnyal rendelkező alkalmazottakat küldenek ki hibaelhárítás miatt Önökhöz, de előtte minden esetben időpontot egyeztetnek Önökkel. „Túlfizetés” címen a szolgáltatók
készpénzt soha nem küldenek ki az Önök a lakcímére, csak
utalványban, amit a postán személyesen vehetnek fel. A
szolgáltatók lakáson belül sohasem ellenőriznek víz, gáz,
elektromos vezetékeket! Aki ilyen ürüggyel akar Önökhöz
bejutni, az nem tisztességes szándékkal teszi.

Ha az ismeretlen személy autóval érkezik Önökhöz, próbálják megjegyezni az autó típusát, színét, hibáit, matricákat, esetleg rendszámát, mert minden apró részlet közelebb vihet az elkövető , a tettes elfogásához.

EGYMÁSRA FIGYELÉS
Nagyon fontos, hogy figyeljenek egymásra, a szomszédjaikra. Ez a figyelés, az egészséges bizalmatlanság körébe tartozó, egymással, a szomszédommal való törődést, az
egymásra való odafigyelést jelenti. Ha azt látják, hogy a
szomszédjukhoz idegenek próbálnak bemenni, és netán ő
be is engedi őket, menjenek át a szomszédjukhoz, kérdezzék
meg segíthetnek-e valamiben, legyenek jelen, amíg az idegenek a szomszédjuknál tartózkodnak.

- Készpénzt a lakásra, csak a postás visz ki, de hamis

pénzt soha! Aki erre akar hivatkozni, és ilyen ürüggyel akar
az Önök lakásba bejutni, az nem tisztességes ember!
- Az Önkormányzat nem végeztet magánlakásokban nyí-

lászáró, konnektor, gázkazán, csatornarendszer stb. cserét,
az ilyen indokkal érkező személyek nem jó szándékkal érkeznek Önökhöz.

Ha rövidebb-hosszabb időre elmennek otthonról, jelezzék ezt a szomszédoknak. Kérjék meg őket, hogy nézzenek
rá a lakásunkra, ne napok múlva fedezzék fel az esetleges
betörést. Napi rendszerességgel üríttessék ki a postaládájukat, hisz a betörők ebből láthatják ki az, aki nincs huzamosabb ideig a lakásban.

- Szolgáltatást felajánló személyek esetén győződjenek meg

arról, hogy a szolgáltatás teljességére vonatkozik az általa
közölt ár, vagy csak egy részére..
- Ha a kertjében dolgozik, a kaput és a lakás ajtaját mindig

zárja be, a kulcsot tartsa magánál, ne könnyítse meg a besurranó tolvajok dolgát.

GYANÚS SZEMÉLYEK, ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE

- Ha valaki telefon keresztül azt állítja, hogy Ön nyert, pe-

Ha az utcájukban, vagy a környékükön a szokásoktól
eltérő, gyanús, idegen személyt vagy személyeket cél nélkül „sétálgatni” látnak, vagy idegen autóval közlekedőket
észlelnek, azonnal értesítsék a rendőrséget a 06-1-253-2340,
vagy a 06-1-253-2312 közvetlen telefonszámon. Nem tudhatják, hogy rossz szándéktól vezérelt emberrel állnak szemben, akik éppen Önöket akarják megkárosítani vagy az
Önök utcájában, vagy a kerületben lakó embertársaikkal már
meg is tették.

dig sohasem játszott vagy vett részt semmilyen nyereményjátékban, akkor az illető nem mond igazat! Ne teljesítse a telefonáló további kéréseit, ne utaljon át készpénzt semmilyen
bankszámlára, ne töltsön fel telefont, kártyát stb. annak reményében, ha ezt megteszi, megkapja a nyereményt. Ilyen
ürügyet csak csalók találnak ki, ilyen esetben csak a CSALÓ
nyerhet!
- Amennyiben nem biztos az Önhöz bejutni kívánt személy

jó szándékában és nem tudja ellenőrizni a fenti módokon,
akkor azonnal hívja a rendőrséget! „Inkább tízszer telefonáljanak a rendőrségre „fölöslegesen”, mint elnézzük
azt, hogy áldozattá váljon valamelyik embertársunk!” A
rendőrség rövid időn belül a lakásához megy, ellenőrzi az
illetőt. Ha az idegen személy nem jó szándékkal érkezett
Önökhöz, soha nem fogja megvárni a rendőrök kiérkezését.

Az egyenruhás rendőrt a szolgálati egyenruhája,
„RENDŐRSÉG” feliratú egyedi azonosító számmal
ellátott jelvénye, a civil ruhás nyomozót arcképes rendőrségi igazolványa, és „RENDŐRSÉG” feliratú egyedi
azonosító számmal ellátott jelvénye azonosítja.

Azt az illetőt, aki rendőrnek adja ki magát és gyanúsnak találják, azonnal leellenőrizhetik a kerületi rendőrkapitányság közvetlen telefonszámán 06-1-253-2340, és
a 06-1-253-2312.

HA MEGTÖRTÉNT A BAJ
 Ha betörtek Önökhöz, és valamit elloptak a lakásukból,
akkor nagyon fontos, hogy a helyszínt ne változtassák
meg azért, hogy a helyszínelőink nyomokat tudjanak rögzí-
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A Rákoskerti Művelődési Ház március-áprilisi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK
Március 2. szombat 20-02 óráig
Nőnapi bál: Zenél a Kristály Duó

Április 28., vasárnap 10 órakor

Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül),
vacsora: 1200 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Március 9. szombat 15 óra
DALLAMOK SZÁRNYÁN…
Pándy Piroska és Berentei Péter musical- és
operett válogatásaiból álló zenés műsora
A két neves művész népszerű operett melódiákkal, valamint
musical részletekkel varázsol ünnepi hangulatot Nőnap
alkalmából nemcsak nőknek!
Belépő: 600 Ft/ fő
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!

Március 24., vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó: Húsvéti tojások

Kerti Kölyökkuckó: Kippkopp
Kippkopp és a kipikopik a Nefelejcs Bábszínház előadásában,
majd a Föld Napja alkalmából interaktív kézműves játszóház.
Belépő: 700 Ft / fő
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi
gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak
szerint 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864
a szülő neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy
számának feltűntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Ascher Oszkár Színház

Schwajda György: Csoda

Március 10., április 27.—19 óra
Nagy Ignác: Tisztújítás

Március 23., szombat 18 óra
Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből

Hová tűntek a húsvéti tojások! címmel húsvétváró bábműsor a
Március 17., vasárnap 19 óra
Színházikó előadásában. Majd mindenkit várunk együtt
Tasnádi
István:
Don Quijote repríz avagy Világjobbítók
alkotni, játszani interaktív kézműves játszóházunkban, mely
Április 6. szombat 18 óra
természetesen ezen a napon a húsvéti előkészületek
forgatagában zajlik.
Új.: OFE Budapest XVII. Kerületi Szervezetének
Belépő: 700 Ft
fogyasztóvédelmi fóruma
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!

Március 5. kedd 17 -19 óráig

Április 6-án, szombaton 9-13 óráig
BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE

Április 13. szombat 17 óra
„Rákoskert 80 éves” – kiállításmegnyitó, a „Rákoskert
80 éves” ünnepi programsorozat első rendezvénye
Köszöntőt mond: Szelepcsényi Sándor
Közreműködik: Berkó Domonkos és Eszenyi Zsombor
klarinéton, valamint Madarasi Tamás zongorán
A tárlat május 17-ig tekinthető meg.

Rendőrségi körzeti megbízotti fogadóórák
A fogadóóra bárki számára nyitott és ingyenes.
Az Ön körzeti megbízottja: Simon József r. ftzls.,
Rákoskert körzeti megbízottja
A fogadóórák ideje: Rákoskerti Műv. Ház:
Márc.01., ápr. 19., péntek 16-17 óra
Rendőrségi tanácsadás időseknek
Az idősebb korosztály számára szervezett egyéni
tanácsadás. A tanácsadás bárki számára nyitott és
ingyenes. Tanácsadó: Karvalics József r. százados,
körzeti megbízotti alosztályvezető
A tanácsadás időpontja: Rákoskerti Műv. Ház:
Márc. 01., ápr. 19., péntek 15-16 óra

Április 20. szombat 20-02 óráig
Tavaszköszöntő bál: Zenél a Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül),
vacsora: 1200 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Képviselők elérhetősége:

Légy még egészségesebb: bio csírával, bio tönkölybúzafűvel, bio árpafűvel, homoktövissel!
Rendeld meg most!
Információ: 06-30-330-30-25
www.bioverzum.hu

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

Kerti Levél
Megjelenik 4 200 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

Tapasztalt angol nyelvtanár
oktatást kínál kezdőtől felsőfokú szintig. Egyéni ill. kiscsoportos, dinamikus órák.
Vizsgára felkészítés, felzárkóztatás, szintentartás, általános és szakmai nyelven.
Érdeklődni: 06 20 519-7074.

ISSN 2062-8838
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
info@kertilevel.hu
www.kertilevel.hu
Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: Sz&Sz KFT
A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták
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