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Felújítások a Rákoskerti Művelődési
Házban és környékén
Nagy örömmel tudatjuk, hogy helyi képviselőink
jóvoltából ismét szépül a Rákoskerti Művelődési
Ház!
Az esőterasz, térkövezés, az Ascher Oszkár Színház játszóhelyének felújítása után javításra és festésre
került sor a nagyteremben, melyben most már gyönyörűen érvényesül a tavaly felújított faszínpad. A
festést végző vállalkozó annyira megkedvelte a házat,
hogy grátiszként mindenütt tisztasági festést is végzett.
Évek óta problémát jelentett a művelődési ház előtt
lévő járda állapota, az áprilisi választások előtt a
Rákosmente Kft. néhány lyukat ki is foltozott, nehogy a szavazókörökbe siető helyiek megbotoljanak.
Április 22-én viszont végre megindult a teljes felújítás, amit képviselőink több mint egy éve rendeltek meg az önkormányzat cégétől, de szokás szerint a források szűkössége miatt csak most ért célegyenesbe a szándék. A lényeg, hogy megkezdődött
a munka és mire a Kerti Levél a postaládákba érkezik, talán már a nagyját be is fejezik. Megújul a járda,
összesen 60 méteren, melyet továbbra is oszlopok
fognak elhatárolni a parkoló autóktól. Térkő burkolatot kap a gépjárműparkoló, de oly módon, hogy a parkolás módját nem csak piros térkő, hanem a város
több pontján látható „betongömbök”, szaknyelven:
gömbsüveg – közlekedési pálya elválasztó elemek is
beépítésre kerülnek majd. Emellett négy várostűrő fát
és ötven egynyári virágot is elültetnek . A végső befejezés május 25-re van kiírva.
Reméljük, addig valóban elkészül a fejlesztés, így
egy korszerű és szép parkolót mondhat majd magáénak Rákoskert közössége!
Az udvaron új nagykapu készült, áthelyezték a
konténereket, így a kert szebbé, tágasabbá vált, ami
hozzájárul a szabadtéri programok bővítéséhez. Idén
a kert talajkiegyenlítését követő munkálatok után piciny szabadtéri színpad kialakítását tervezik, amely
méltó helye lesz a közelgő június 21-én megrendezésre kerülő Szent Iván Éj programnak, melyre mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

2014. április

XXIII. János pápa oltalmába ajánlják a
Rákoskerti Katolikus Kápolnát
II. János Pál pápa és XXIII. János pápa szentté avatásának ünnepe hozott bennünket ide, rákoskerti és rákoscsaba-újtelepi híveket.
II. János Pál pápa szinte mindegyikünk életének
meghatározó, nagyon fontos személye. Ugyanakkor a
rákoskerti katolikusoknak különleges kapcsolódásunk
van mostantól XXIII. János pápához, akinek, mint védőszentünk – közbenjárását kérjük a rákoskerti közösségért és a katolikus kápolna építéséért. Ne csak téglákból, kövekből, hanem lelki kövekből épülő, „élő-ház”
szülessen. Az ő oltalmába ajánljuk tehát közösségünket,
és kérjük, hogy a Szentlélek segítségét esdje számunkra
ő, aki sokat és nagy erővel kérte a „Vigasztalót” az
Anyaszentegyházért. Ezért jöttünk imádkozni mi
rákoskertiek és új-csabaiak a szentté avatás vigíliáján.
(Szőke Lajos újtelepi plébános szavai, melyek a
Rákoshegyi templomban április 26-án, a szentté avatás
előtti szentmisében hangzottak el.)

Választási tapasztalatok
Huszonöt éve több-kevesebb rendszerességgel veszek részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában.
Nem kis feladat, ami reggel öttől gyakran másnap hajnalig tartó húszórás munka. A napközbeni unalmat kárpótolja, ahogy este látjuk a papírkupacok méretét és
következtetünk az eredményre. Az utóbbi években
megfigyeltem, hogy lakóhelyem – ez a Főváros legkeletibb része, ami most a 48. szavazókör – néhány százalékos pontossággal modellezi az országos végeredményt,
tehát elsőként tudom meg, amiért sok ezren a pártközpontokban és a tévék előtt körmüket rágják az izgalomtól. Nem kívánom számokkal untatni az olvasót, most
megnéztem a régebbi statisztikákat is, elmondható,
hogy 1-2%-os az eltérés a közismert országos eredményekhez képest. Ami különbség nálunk: a magasabb
részvételi arány (+10%) és a Jobbik gyengébb szereplése (-6%). Külön érdekesség, hogy párszáz méterrel arrébb már sokkal nagyobb a szórás.
O. K.

Levél útján: Főpolgármesteri Hivatal,
Beruházási Főosztály, Király Péter főosztályvezető
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Legyen minden házon nemzeti lobogó
ünnep- és gyásznapjainkon!
A Rákoskerti Polgári Kör immáron harmadik alkalommal ismét lehetőséget kínál a helyieknek. Eszerint
minden olyan személy, aki életvitelszerűen városrészünkben él – itt állandó lakcímmel rendelkezik – és
vállalja, hogy házát legalább a nemzeti ünnepeink alkalmával fellobogózza, kap egy koronás címeres, nemzeti lobogót a hozzá tartozó 150 cm-es rúddal a Polgári
Körtől. A zászló mérete: 70x100 cm.
Jelentkezni az igénylő nevének, címének feltüntetésével a Polgári Kör elnökénél - Szelepcsényi Sándornál
e-mailben lehet. Címe: sszelepcsenyi@t-online.hu.
Az első negyven jelentkező a Rákoskert Napja rendezvényen veheti át a zászlót – idén június 1-én, vasárnap, amiért csupán 500 forintot kell fizetni. A pontos
időpontról a szervezet vezetője minden érintettet tájékoztatni fog.
A kedvezményes ár biztosítását Rákosmente Önkormányzatának helyi képviselői tették lehetővé.

Szigetcsép utca forgalomlassítása
Sokadik határidőre, húsvét előtt végre megérkeztek
a virágládák a Szigetcsép utcába. A kihelyezett kútgyűrűk köré esztétikus faburkolatot ígért a kivitelező, de
erre még valószínűleg várnunk kell.
Akik nyomon követik az utca forgalomlassítását, ők
tudják, hogy most a hatodik ütem valósult meg ezzel.
Első lépésként a keresztutcák közül jó néhányat szilárd
útburkolattal kellett ellátni, hogy létrejöjjenek az egyenrangú útkereszteződések. Ezután KRESZ táblákat helyeztek ki, amelyek figyelmeztették az ott közlekedőket
a megváltozott forgalmi rendre. 2013 szeptemberében
érkeztek meg a „30” táblák, melyek az övezet határában
jelzik azt, hogy csökkenteni kell a zónán belül a sebességet. Ezt követték az útburkolati jelek, melyek a Szigetcsép utca tíz pontján jelöltek ki forgalomtól elzárt
területet. Később ide lettek kihelyezve azok a forgalomterelő nyilak, melyek erre a lezárt területre hívják fel az
autósok figyelmét. Erre a felfestett területre érkeztek
meg most a virágládák, kútgyűrűk, melybe néhány órával később a termőföld is megérkezett. Most várjuk a
virágok beültetését és a gyűrűk burkolását. Ha ez is
megtörténik, akkor elmondhatjuk, hogy az Önkormányzat 8 + 15,5 millió forintot költött a forgalomlassításra
és az ezzel kapcsolatos tervek és engedélyek beszerzésére. (8 millió: tervek, engedélyek, forgalomtechnika;
15,5 millió: a földutak felületének zárása, szórt bitumenes technológiával)
Az országgyűlési választások kapcsán sokat jártam a
környék utcáiban, közben sok helybélivel sikerült szóba
elegyednem. A beszélgetések során kiderült, hogy majd
mindenkinek van valami apró észrevétele, javaslata,
aminek a megoldásával bosszúságokat lehetne megspórolni. Ilyen például néhány méter járda, ami meggátolhatja a csapadékvíz befolyását a közterületről, vagy két
korlát a Szigetcsép utcában, amik megakadályozzák,
hogy a pici gyerekek bringával beessenek egy nyitott
vizesárokba. Az Ököl utca 6. és a szántóföld között a
szemetes, gondozatlan a vizesárok, illetve egy kiszáradt
fa, ami gátolja a járdán való közlekedést, és még sorolhatnám sokáig. Na, ezek a témák valók a fogadóórára,
de a Szárazhegyi részről (Szigetcsép utca - Ököl utca Szárazhegy út - Nagyszentmiklósi utca által határolt
terület) még sosem volt senki az elmúlt négy év alatt
ezekkel az apró dolgokkal a Rákoskerti Művelődési
Házban a képviselői fogadóórámon.
Ezek már el is készültek – korlát, kiszáradt fa kivétele és pótlása, avagy a megrendelést már leadtam –
járda. Az Ököl utca 6. szám és a szántóföld között található vizesárok kérdése nagyobb falat, e témában még
tartanak az egyeztetések, de remélem itt is lesz lehetőség a beavatkozásra.

Csatornaépítés
Április végére a rákoskerti csatornázás elérte a 70%os készültséget, ami azt jelenti, hogy jóval a tervezett
határidő előtt befejeződhet az építkezés. Mára már sokan megtapasztalták, hogy milyen kellemetlenséggel –
porral, sárral jár az építkezés.
A munkálatok megkezdése óta két alkalommal volt
özönvíz szerű esőzés – legutóbb Húsvét másnapján –
amikor ismét járhatatlanná váltak az utcáink. Ezekben a
napokban 40-50 lakó hívta a helyi képviselőt (06/30
9440-203), aki elmondása szerint folyamatos kapcsolatban áll a kivitelezők vezetőjével, akinél eddig mindig
maximális segítőkészséget tapasztalt. Ennek ellenére a
sok-sok kellemetlenség, mérgelődés még hónapokig
biztosan mindennapos lesz.
Hatvani Zoltántól megtudtuk a projekt műszaki vezetőinek az elérhetőségeit és hirdetményét is, amit most
közreadunk.
A Rákoskerten érintett lakosság a BKISZ (Budapesti
szennyvízcsatorna építése) projekttel kapcsolatos érdeklődésére a tájékoztatások megadása jelenleg is folyamosan zajlik. A Fővárosi Önkormányzat illetékes főosztálya folyamatosan fogadja és válaszolja meg az érdeklődők kérdéseit mind telefonon, elektronikusan és levelezés útján. A minél teljesebb körű tájékoztatás érdekében a válaszok előkészítésébe bevonjuk a beruházás
projektmenedzsment feladatait ellátó Enviroduna Kft-t
is.
A XVII. kerületi csatornázással kapcsolatban érdeklődő lakosok az alábbi elérhetőségeken tudnak
tájékozódni:
Telefonon: Beruházási Főosztály,
Közmű- és Környezetfejlesztési Osztály titkársága
327-11-26, 327-11-25Rebrus Gábor beruházási szakreferens 999-90-39
Elektronikus úton: rebrusg@budapest.hu

Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő

2

Hogyan nevelünk természetszerető
gyermekeket?

Rákoskerti Idősek Klubja
Az Idősek Klubja 1981. óta működik Rákoskerten.
Fontos szempont a szabadidős programok szervezése
során az elmagányosodás, izoláció elkerülése, a társas
kapcsolatok kialakítása, a közösségi élet erősítése és
természetesen igazodunk az időseink kéréseihez,
egészségi, fizikai, és mentális állapotához.
KLUB: 20.-Ft/nap. Programjainkból:
Irodalmi teadélután, gyógy- és frissítő torna, ezoterikus és diétetikai tájékoztató előadások, ünnepi
megemlékezések, könyvtár, paraffinos kézápolás,
egészségnap vércukor és vérnyomásméréssel, egészségnevelési tanácsadás, süti-party, szalonnasütés,
bográcsolás, zenés- táncos mulatságok, dalos-klub,
kiállítások, múzeumlátogatások.
Májusi-júniusi programjaink: anyák napi ünnepi
köszöntés, kedvezményes sószoba bérlet, gyógyfürdőzés Demjénben, kirándulás az egri Szépasszonyok
völgyébe, juniális, színházi este az Operettben, cirkuszlátogatás, állatkerti séta, Korhinta Színház előadása, Sugár Mozi, nagykátai strandlátogatás, Seuso
kincsek megtekintése az Országházban.
Kedvezményes térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatásaink:
fodrász, kozmetika, pedikűr, manikűr, gyógymasszázs.
Ebéd: (A és B menü, diéta is): 0 Ft-tól 440 Ft-ig
(jövedelemtől függően) elvitellel vagy helyben fogyasztva. Koruk, egészségi állapotuk miatt rászoruló
ellátottjaink részére napi egyszeri meleg étkezést tudunk biztosítani.
Változatos, színes programokkal várunk minden
kedves nyugdíjast hétköznap 8 órától 16 óráig.
Telefon: 257-20-13

Hurrá, jó idő van! Bolondos tavaszi nap köszöntött
ránk.
Nagy az izgalom a Százszorszép oviban, mert a Föld
Napját ünnepeljük. Az óvó nénik hetek óta izgalmas
feladatokat állítottak össze és gyűjtötték az eszközöket,
ajándékokat.
A családok munkáiból kiállítást rendeztünk az aulában. Örömmel nézegették kicsik és nagyok Rákoskert
makettjét, a Föld körül keringő űrhajót és a Föld felszínén sétáló különböző népcsoportokat jelképező bábokat. Egyre több szülő működik velünk együtt, hogy
látványosabb és színvonalasabb ünnepünk legyen. A
gyerekek pedig büszkén mutatják társaiknak, a szüleikkel közösen készített alkotásokat.
Reggeli előtt csapatokat választottunk, melyek nevét a
gyermekek találták ki. 10 órakor forgószínpadszerűen
elindultak a csapatok.
Mit csináltak a gyerekek?

Kati nénivel borsót, napraforgót, lencsét ültettek

Erzsike nénivel mozgásos érzékenyítő játékokat
játszottak. Például bekötött szemmel kellett végigmenni a két fa közé kihúzott kötél mellett

Gabi nénivel össze kellett párosítani az állatképeket az állatok lábnyomaival

Joli nénivel a közvetlen környezetünkben élő állatok és növények képeiből készített puzzlet raktak
ki

Etelka nénivel találós kérdésekre keresték a válaszokat

Magdi néni a papírmerítés rejtelmeivel ismertette
meg a gyerekeket. Örömmel gyakorolták az új papír készítését

Andi nénivel tapintás útján válogatták ki a megnevezett terményeket és terméseket

Zita nénivel a természet hangjait utánozták (pl.
eső, villámlás) kavicsok, botocskák és saját testük
segítségével

Ági nénivel Kuka Manónak segítettek, akinek
megbetegítette a pocakját az, hogy minden szemetet felfalt. Segítettek kiválogatni, hogy legközelebb ne rontsa el a gyomrát

Angéla nénivel CD-ről hallgattak különböző hangokat és ezeket kellett felismerni (autó indítás,
mentő szirénázás, villamos csikorgás, traktor motor, tyúk, béka, pulyka, rigó hangjai)
Jól elfáradtunk, de sok élménnyel lettünk gazdagabbak. A gyermekek örömmel meséltek szüleiknek a délelőtti eseményről. Sokat játszhattak és ebből nem csak
élményt, de sok-sok ismeretet is szereztek. Ilyen a tanulás a mi óvodánkban.

Költészet Napja a Piroska Óvodában
A Piroska Óvoda IV. alakalommal rendezte meg a
Költészet Napja Délutánját. A rendezvényen jelen
volt, Dunai Mónika parlamenti képviselőasszony, aki
egy saját költeményét, Virág Mihály képviselőúr pedig Petőfi Sándor versét szavalta el.
Ezt követte Pozsonyiné Nagy Katalin interaktív
rímkereső, versfaragó játéka, melybe a jelenlévő szülők, és iskolás testvérek is bekapcsolódtak. Csodálkozó örömmel fedezhették fel, hogy a játék a szavakkal
egyszerű, de nagyszerű időtöltés. A különböző csoportokba járó gyermekek egy-egy verset, mondókát
mondtak el közösen az óvó néni segítségével.
Az idei évben három családban is kedvet kaptak a
verstanuláshoz, István Boglárka, Turcsán Áron középsőcsoportosok, és Molnár Lídia nagycsoportos
kislány, szülei segítségével tanultak otthon verset,
amelyet a program során elmondtak. Végül a gyermekek Schubert Katalin (aki az Ascher Oszkár Színház művésze) előadását is meghallgathatták.

A Százszorszép Óvoda munkatársai
Takarítást vállalok (ajánlással rendelkezem): 20-93-91-872
Építőipari munkát vállalunk, több éves tapasztalattal:
20-93-91-872
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A Rákoskerti Művelődési Ház május-júniusi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK

Szent Iván Éj Ünnepe
Június 21., szombat 15 órától

ANYÁK NAPI MŰSOR
Május 3., szombat 15 óra

a művelődési ház udvarán
15 órától: Piroska és a farkas,
a Hahota Gyermek Színház meseelőadása.
16 órától: Szabadtéri programunk a szentivánéji hagyományok:
tűzgyújtás, tűzugrás jegyében zajlik. Gólyalábas látványosságok,
tűzzsonglőrök és táncok sorával tarkított műsor, a kertben
vásárosok, hagyományőrző standok, kézműveskedés várja
az idelátogató közönséget.
A belépés díjtalan!

Közreműködnek: Zsuzsa Mihály, Aranykoszorús nótaénekes,
Dr. Fehér Eszter, Gáti Pál, a Nóta TV Nótasztár című műsorának
második helyezettje, a Rákoskerti Dalos Klub, Farkas Istvánné
zongorán, Szijártó József klarinéton. Operett slágerekkel,
örökzöld dallamokkal teli zenés műsorral várjuk Önöket!

Belépő: 300 Ft/fő
A jegyek korlátozott száma miatt, előzetes jelentkezést kérünk!
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő

Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő

Cassandra Nyári Tánctábor

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
Május 10., szombat 9-13 óráig
A börze látogatóinak a belépés díjtalan!

2014. június 23-27-ig, naponta 8-16 óráig
6-12 éves gyerekek részére.
A tánctáborba kezdő és haladó tudásszinttel is lehet jelentkezni,
mindenkit várunk, aki szívesen kipróbálná magát a tánc terén!
Idén 3. alkalommal várunk iskolás korú gyermekeket a nyár
indulásával, hogy egy egész hetet eltöltve tartalmas és interaktív
játékokban gazdag, és tánccal teli programokkal töltsék el a
vakációt. Napközben tánctanítás. Látványos koreográfiákat
sajátíthattok el, modern-, jazz-, és karaktertánc stílusokban.
A táncórák után kézműveskedünk, ügyességi játékokat játszunk
és improvizációs gyakorlatokat végzünk.
Részvételi díj: 19.800 Ft
A férőhelyek korlátozott száma miatt, kérjük
május 30-ig jelentkezni szíveskedjenek!

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Schwajda György: Csoda

Május 11., vasárnap 19 óra
Nagy Ignác: Tisztújítás

Május 18., vasárnap 18 óra
Belépő: 900 Ft/fő
A jegyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy minimum három
nappal az előadás előtt jelentkezzenek be telefonon

RÁKOSKERT NAPJA
Június 1-jén, vasárnap 10-19 óráig
A Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákoskerti Polgári Kör
szervezésében a hagyományokhoz híven színes programokkal
várunk mindenkit. A színpadon a Szeleburdi Meseszínház:
A csillagszemű juhász meséje, majd iskolások, óvodások
bemutatója, Zsuzsa Mihály és a Dalos Klub, a Nagytarcsai
Néptánccsoport és Asszonykórus műsora látható. Az est zárásaként
Bereczki Zoltán musical színész és pop énekes koncertje.
Térprogramok: Koszorúzás, Rákoskerti játszótér: kézzel hajtott
fakörhinta, lovagi torna, koronázó, hordólovaglás, katica verseny,
csigafuttatás, Interaktív kézműves játszóházak, Arcfestés,
Légvár, Mesterségbemutatók, Rákoskerti Közösségek Utcája,
Rákoskerti Kisvonat, Rákoskerti Babasarok várja a vendégeket.
A belépés díjtalan!
Részletes program honlapunkon és a szórólapokon.
Helyszín: Platánsor
(a Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút kereszteződésétől kezdődően)

Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő

ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB
Felnőtteknek, újrakezdőknek, haladóknak
Díjtalan bemutató óra: május 7-én, szerdán 18-19.30 óráig
Szeretettel várja klub mindazokat, akik már tanultak angolt,
s már néhány szót beszélnek, illetve azokat, akik beszélnek
különböző szinteken, viszont nem szeretnék, hogy tudásuk a kevés használat miatt - az idő múlásával leépüljön. A társalgási
klub, mint ötlet egy jelentős űrt tölt be a mai magyar angolul
beszélni és tudni akarók táborában. Pedig a folyékony
beszéd kulcsa az aktív gyakorlással töltött időben rejlik.
(Amikor az adott nyelven gondolkodok, mit is mondjak.)
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Díja: 800Ft/alkalom, Bérlet: 2.800 Ft/4 alkalom
Klubvezető: Horváth Csaba

Támogatók: Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti önkormányzati képviselő, Hatvani Zoltán
rákoskerti önkormányzati képviselő, Rauch

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

Zalakarosi
apartman kiadó
30-238-98-82

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

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!

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

AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A
RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!

Adószámunk: 18190010-1-42
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