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Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a
Rákoskerti Polgári Kör, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán!
Aknai Gábor kapja a 2015. évi
Rákoskertért Díjat
A 2014. december 11-én megtartott Képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők zárt ülésen tárgyalták a 2015. évi Rákoskertért Díj adományozásáról szóló előterjesztést. A jövő évi díjra négy személyt jelöltek a civilek. Fohsz Tivadar és Hatvani
Zoltán szerint mind a négy jelölt megérdemelte volna
a díjat, de évente csak egy személyt lehet ezzel a kitüntetéssel jutalmazni. A jelöltekről első lépésben egy
kollégiumi tanács dönt, ami a korábban megválasztott
díjazottak egy részéből, a polgármesterből és a helyi
képviselőkből áll. Ezen a kollégiumi ülésen arról
döntöttek a tagok, hogy a civilek jelöltjei „méltók-e”
arra, hogy a Képviselő-testület hozzon róluk döntést.
Mivel mind a négy jelöltet támogatta a kollégium, így
a képviselő-testületre maradt a döntés – Aknai Gábort, a Rákoskerti Polgári Kör titkárát választotta a
2015. évi díjra a testület többsége. A jövő év február
15-én, vasárnap megrendezésre kerülő VII. Wass
Albert napon Aknai Gábor veheti át Riz Levente polgármester úrtól a Rákoskertért Díjat.
Az ünnepség a Wass Albert téren kezdődik fél
négykor, ahol ünnepi köszöntőt Simó József, a
Czegei Wass Alapítvány elnöke mond, majd ezt követően a művelődési házban folytatódik a program,
zárásként pedig Gábor átveheti majd a civilek jelölése és az önkormányzat döntése alapján neki járó emlékplakettet és oklevelet.
Aknai Gábor 20 éve él Rákoskerten. Amióta
nyugdíjba ment, azóta aktív tagja a helyi civil életnek. Közel 5 éve titkára a Rákoskerti Polgári Körnek. Nem csak az adminisztrációban segíti a civil
egyesület munkáját, hiszen Rákoskert Napján az ő
szakácstudományát értékelik legtöbben a legjobbra.
A Vida-dombon álló fakeresztet az ő udvarán és segítségével újították fel. Régi szenvedélyének élve regé-

nyeket is írt (Repülőiskola, Invázió), melyek könyvbemutatóit nagy érdeklődés mellett a helyi művelődési házban tartotta meg. Aktív az Interneten, a helyi
közösséget rendszeresen tájékoztatja a magyarságot,
vagy a kerületet érintő hírekről.
Eddigi díjazottak:
2000: Göblyös Antal (posztumusz), Wienerné Görög
Emília – 2001: Salamon György – 2002: Fliegl Attiláné, Orosz Károly – 2003: Dr. Mándli József, Velkei Éva
– 2004: Lipcseyné Horváth Ágnes, Lipták György –
2005: Béres Károlyné, Szelepcsényi Sándor – 2006:
Szoboszlai Pál, Vidáné Válóczi Éva – 2007: Árvayné
Győrffy Mária, Dr. Kollár Katalin – 2008: Fogarasi
Károly (posztumusz), Véghely Tamásné – 2009: Zsuzsa
Mihály – 2010: Bukta Mihály – 2012: Dr. Tamási Géza
– 2013: Zsigó Barnabás – 2014: Harmatovszki László

Karácsonyi felajánlás
Rákoskerten működik egy olyan közhasznú alapítvány, melynek vezetője december elején megkereste
Hatvani Zoltánt, hogy Karácsony alkalmából felajánlást
tegyen.
Tíz idős, rászoruló, helyi embernek szeretne egy-egy
csomagot eljuttatni a képviselőn keresztül, minden csomag 10.000 forint értékben tartalmaz tartós élelmiszert,
tisztítószereket, ünnepi finomságokat és gyermekkezek
által készített karácsonyi rajzokat. Az alapítvány vezetője csupán egy dolgot kért: ne jelenjen meg sehol az
alapítvány neve, de egy cikk szülessen erről a történetről, mert talán jövőre mások is kedvet kaphatnak így
segíteni. A képviselő a Kerti Levél megjelenése előtt
házhoz is viszi a csomagokat, de a megajándékozottakra való tekintettel erről semmilyen fotó, tévéfelvétel
nem készül.
Hatvani Zoltán elmondása szerint a Rákoskerti Idősek klubjának vezetőjétől, az önkormányzat szociális
irodájától és saját tapasztalatából szerzett olyan címeket, ahol nagy szükség lenne a segítségre.

lett a közfoglalkoztatott dolgozók szorgos közreműködésével az őszi szünet végére sikerült ezen a részen új
külsőbe öltöztetni a szekrényeket. Az aula folytatását és
befejezését jövő évre vettük tervbe.
Áldott karácsonyt, békés, boldog újesztendőt kívánok:

Korszerűsítés a Rákosmenti
Százszorszép Óvodában
2014. nyarán kiderült, hogy óvodánk öreg, régi kazánjai olyan súlyosan meghibásodtak, hogy nem gazdaságos kijavítani. Az ősz közeledtével sürgős intézkedésre volt szükség, ezért a Rákosmente Kft. gyors terveztetésbe fogott.
A munkálatokhoz szeptemberben kezdtek hozzá, és
október közepén már működött a korszerű, jó minőségű
fűtőberendezésünk, és a rossz állapotú kazánházunk is
felújításra került.
Munkatársaim, de magam sem láttam az elmúlt évtizedekben ilyen színvonalas, jól szervezett, pontos, precíz munkát a Rákosmente Kft-től. Szeretném őket kiemelni, és megköszönni nekik és alvállalkozóiknak a
jól végzett, minőségi munkát.
Külön köszönöm fenntartónknak és rákoskerti képviselőinknek az anyagi ráfordítást!
Fohsz Tivadar képviselő úr támogatásával az aljzatburkolat készítése történt, Hatvani Zoltán képviselő úr
segítségével az óvodában adódó lakatos munkákat végeztettük el.

Gál Tiborné iskolagazda

Életre kelt a kerületi Iskolatenisz Program, ami Rákoskerten is elérhetővé vált
2014 májusa a kerületi teniszsport új korszakának
kezdetét jelenti: az Iskolatenisz Program keretében, az
Újlak utcai iskola területén elindultak az első foglalkozások. Az elképzelés lényege: valamennyi kerületi iskola teniszoktatását program keretében fogja össze. Mindeddig ilyen még nem létezett a magyarországi iskolateniszben sem.
Molnár István Rákosligeten kezdett teniszezni és később, civil foglalkozásai mellett a legnagyobb teniszklubok vezetőedzője lett. Számtalan magyar bajnokot nevelt ki, edzője lett a magyar válogatottnak és magyar
bajnok teniszezővé vált. Az iskolatenisz országos felelőse is tanítványa volt.
Felhívására 2014 őszére a helyi általános iskolából is
jelentkeztek a tanulók. Jelenleg, az igazgató úr
(Georgita Imre) és az Iskolagazda (Gál Kati néni) támogatásának köszönhetően, már a Kossuth Iskola tornatermében folyhat az oktatás. Eddig már több mint 17 tanuló vett részt teniszoktatáson. Az edző célja, hogy a következő három évben Rákoskerten intenzív teniszoktatás valósuljon meg, és alakuljanak meg tenisztagozatos
csoportok és osztályok. A Programot Fohsz Tivadar,
sportért felelős Alpolgármester, valamint a városrész
képviselője, Hatvani Zoltán támogatják.
Egyedülálló kezdeményezés, hogy jelképes összegért
(óránként 500 Ft), ugyanakkor mégis magas szintű tanítás révén próbálja meg minél több gyerekkel megszerettetni a teniszt. A jelképes oktatási díj mellett télen mindössze pályadíj hozzájárulást fizetnek a szülők, minden
további költséget az edző vállal. Az oktatást – ahol ez
kivitelezhető – nyáron az iskolaudvarra viszik, közvetlenül a tanítás utáni időszakra. Ez nagyon kényelmes
megoldás a szülők részére.
A kerületi gyermektenisz alapjainak lerakása kiemelt
foglalkozást fog biztosítani az átlagosnál sokkal ügyesebb és motiváltabb gyerekek részére. Edzéseket a megújult Sxl Teniszcentrum salakos pályáira is visz, ez a
hely alkalmas a kiemelkedő gyerekek intenzívebb fejlesztésére, bemutatók, a teniszt népszerűsítő mérkőzések, versenyek lebonyolítására.
Már most látszik pár nagyon jó képességű és elhivatott gyerek. Célja, hogy a nagy létszámú gyerekteniszezőből felépített rendszer garantálja azt, hogy kinevelődjenek a tehetségek. Mindenkinek figyelmébe ajánljuk a
Program Facebook oldalát. Ha ez a cikk felkeltette a
szülők, vagy gyerekek érdeklődését, akkor kérem érdeklődjenek az iskolagazdánál a további részletekről!

Béres Károlyné
óvodavezető

A Kossuth Iskolában is készülünk az
ünnepekre
Lassan elérkezünk az év végére. Lázasan készülünk
a szeretet ünnepére – karácsonyra, majd az ó-év búcsúztatására. Ilyenkor visszatekintünk az eltelt esztendőre – mit terveztünk, mi valósult meg, és mi maradt el
– mivel vagyunk elégedettek és mivel nem. Nincs ez
másképp a mi kis iskolai közösségünkben sem. Terveinkből sok minden megvalósult a lassan elmúló évben
Rákosmente Önkormányzata, Rákosmente Kft, valamint Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán képviselőink
segítségével és támogatásával. Ezekről már részletesen
beszámoltam az új tanév kezdete előtt. Továbbra is
szívügyemnek tekintem a napközis udvar fejlesztését.
Nagy öröm lenne számomra látni tanulóinkat, ahogy
önfeledten, boldogan veszik birtokba az új játszóudvart.
Amiről még nem számoltam be, az a közmunkások
foglalkoztatása. Rákosmente Önkormányzata aktív
közreműködésének köszönhetően tudtunk foglalkoztatni ebben az évben három férfi és két női dolgozót. Az
asszonyok a belső munkában segítettek saját dolgozóinknak. A férfiak az előző tanév végére átfestették az
utcai kerítést. Munkájukkal mindenki meg volt elégedve. Az iskola vezetőségének kezdeményezésére az őszi
szünetben megkezdtük a folyosókon lévő öltözőszekrények felújítását. Az I. emeleti folyosón lévő szekrényekkel kezdtük. A festékanyagot és festéshez szükséges ecseteket, csiszolópapírt az iskolai SZMK vásárolta.
Köszönjük támogatásukat. Saját karbantartóink mel2

„fasor” ültetése a kerítés és az övárok között, pedig ezt
több lakó igényelte volna, de végül ásót senki sem ragadott. (Az ide szánt fákat az önkormányzat jövőre is ingyen biztosítaná, sőt az ültetést a Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálat ingyen elvégezné, ahogy tette volna ezt
idén is). A képviselő ígéretet tett az ott élőknek, hogy
minden évben szerez forrásokat a társasház környékének fejlesztésére abban az esetben, ha ezt a többség
igényli. Üröm az örömben, hogy az Ököl utca felújítására, újraépítésére még nem sikerült pénzt szerezni, de
ezen a területen a körzet más utcáit sem szabad elfelejteni, hiszen jövő év elején átadja a Főváros a frissen
csatornázott utcákat, ami 7.000 méter hosszban jelent
majd útfelújítási lehetőséget. Ez néhány évre biztosítani
fogja az útépítés, útjavítás helyszínét.

Ónos eső tépázta meg Rákoskert fáit és
bokrait
2014. december 1-én már délben többen látták a fákon keletkezett jeget, ami miatt egyre többen aggódtak,
sejthető volt, hogy néhány ág nem fogja bírni az extra
terhelést. Este 7-re a Sáránd utcában le kellett állítani a
közösségi közlekedést, mert egymás után törtek le karvastagságú ágak a fákról. 21 órakor megérkeztek a tűzoltók, elkezdték levágni a vezetékekről a letörött ágakat
és megkezdték eltakarítani az utcáról a kidőlt fákat.
Este és másnap reggel a Bodonyi utcában, illetve az
Erzsébet körúton közlekedtek a buszok is. Kedd reggelre ismét megnyitották az utcát, egész nap tovább dolgoztak a Rákoskert sugárúton és a Sáránd utcában is.
Kedden 14 órakor több lakó hívta telefonon a helyi
képviselőt, mert újabb ágak törtek le a Sáránd utca 28
és 30 előtt. A képviselő azonnal telefonált a helyi tűzőrségnek (459-2317), ahol megtette a bejelentést. Az
ügyeletestől néhány perc múlva Ribai László, a
Rákosmenti Tűzőrség parancsnoka vette át a telefont és
adott gyorsjelentést a képviselőnek.
December 2-án a Polgármesteri Hivatal rendkívüli
vezetői ülést tartott, értékelték a Rákoshegyen és
Rákoskerten kialakult helyzetet. Arról is döntöttek,
hogy az utak, utcák szélén található letörött nagyobb
ágakat az önkormányzat a Rákosmente Kft. bevonásával mihamarabb elszállítja.
Ha ön előtt is vannak még letört ágak, akkor hívja Hatvani Zoltánt a következő telefonszámon:
06/30 9440-203.

Megható ragaszkodás
A Csendítő utcában lakik egy olyan család, akiknek
mindig fontos volt Rákoskert szeretete. A nyugdíjas
házaspár több mint 45 éve él köztünk.
Házukat a nemzeti lobogó mellett egy 60x40 centiméteres rákoskerti zászló díszíti. Az elmúlt évek alatt
ez a helyi lobogó viseltes lett, az idő bizony kikezdte a
színét és megrágta. Napokkal ezelőtt megszólított Kalocsai István, és kérte, hogy várjak pár percet, mert szeretne valamit mutatni. Miután visszatért, büszkén adta
kezembe a frissen megérkezett rákoskerti zászlót. Ez is
60x40 cm-es, kétoldalas, kimondottan kültérire készített. Karácsonyra biztosan kitűzi, de állandóra csak tavasztól teszi ki. Elmondta, hogy a Poliform Bt-től –
Palotai Marianntól rendelte, ahonnét 2 hét alatt megérkezett a küldemény. 1.900 Ft volt a lobogó és 1.500 Ft a
szállítási költség. Jelenleg 15 helyen találkozhatunk
közterületen a rákoskerti zászlóval, néhány helyen, magánháznál is. Kalocsai Istvánnak és feleségének ez lesz
a karácsonyi ajándéka.
Ennek apropóján jött az ötlet, ha nem karácsonyra, de
tavaszra a Rákoskerti Polgári Kör vállalja, hogy összegyűjti az esetleges rendeléseket, így megtakarítható a
postaköltség. A fenti cég honlapján tájékozódhatnak
egyéb méretekről is. A polgári kör az igényeket 2015.
január 31-ig fogadja és miután a cégtől elhozza a zászlókat, azoknak, akik le tudnak adni egy régi, elrongyolódott rákoskerti zászlót, ingyen adja át az újat!
Szelepcsényi Sándornál lehet jelentkezni a 257-60-95
telefonszámon vagy a sszelepcsenyi@t-online.hu emailcímen.

Megépült az Ököl utca 6. szám alatti
társasházat védő kerítés
Nagy munkálatokat végzett az Önkormányzat az
Ököl utca végén. Sokan nem is tudnak erről, hiszen csak
az Ököl utcai társasházban élők látták a változásokat.
Hónapokkal ezelőtt a lakók kérésére képviselőjük
kitakaríttatta az ingatlant a szántóföld felől határoló
vizesárkot – úgynevezett övárkot. Néhány héttel később
a tíz éve ott szégyenkező, veszélyes és több helyen kidőlni készülő kerítést is elbontották, majd a társasház
pincegarázsaihoz vezető murvázott út kapott egy kis
javítást. November végén megindult az új kerítés építése, ami beton lábazattal rendelkezik és teljes védelmet
biztosít a szántóföld felől érkező csapadékvíz ellen. A
drótfonat december elején került fel az oszlopokra, így
75 méter hosszan ismét áll a kerítés. A lakóknak is maradt dolguk, hiszen a kerítés lábazatát esztétikai okok
miatt érdemes lenne felületkezelni, illetve a szolgalmi út
elején jó lenne egy távirányítóval ellátott kaput felszerelni, ez a lakások biztonságát növelhetné. A belső utak
esténként elég sötétek, amit többen szóvá tettek Hatvani
Zoltánnak, mivel magánterületről van szó, ebben a képviselő nem tud segíteni. Sajnos idén nem valósult
meg a

Zalakarosi apartman kiadó.
Uszoda, szauna a házban!
SZÉP Kártyát elfogadunk.

30-238-98-82
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A Rákoskerti Művelődési Ház január-februári programjai:

KIEMELT PROGRAMOK

Február 15. vasárnap 15.30 óra

A Magyar kultúra napja tiszteletére:
Január 18. vasárnap
16.00: „Kedvenc Magyar Népmesém„
címmel kiállítás-megnyitó
a Rákosmenti Piroska Óvodával közös szervezésben
17.00: Karinthy Frigyes: Régen van…

VII. WASS ALBERT EMLÉKNAP
15.30: Megemlékezés a rákoskerti Wass Albert
szobornál (Pesti út-Erzsébet krt. sarok)
Ünnepi beszédet mond: Simó József, a Czegei
Wass Alapítvány elnöke

17.00: Ünnepi műsor Wass Albert tiszteletére a
Rákoskerti Művelődési Házban

A kiállítást megnyitja: Dr Molnárné Bán Ildikó,
óvodavezető
Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester úr
A tárlat megtekinthető: február 6-ig
Közreműködnek: az Ascher Oszkár Színház tagjai
Rendező: Hegyi Norbert
A rendezvényen a részvétel díjtalan,!
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes
jelentkezést kérünk!

18.00: A „Rákoskertért Díj” átadó ünnepsége
A díjat átadja: Riz Levente polgármester úr
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Február 21. szombat 18 óra
Kiss Csaba: A Dög

Február 1. vasárnap 10 óra

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ:

Január 18. vasárnap 17 óra
Február 7. szombat 18 óra
Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből

A KISMALAC MEG A FARKASÉK
A Mimikri Bábszínház előadásában mesénk
alaptörténete a "Forró vizet a kopaszra!", amit
humorban gazdag intrikus cselekmények tesznek
még izgalmasabbá a kismalac és persze a Farkasék.
Interaktív kézműves kuckónkban a mese után
farsangi hangulatban munkálkodunk.
Belépő: 700 Ft/ fő

Január 17., szombat 19 óra- nyilvános premier
Január 25., vasárnap 19 óra
Február 28., szombat 19 óra
Robert Thomas: NYOLC NŐ - Lélektani krimi
Belépő: 900 Ft/fő
A jegyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy
minimum három nappal az előadás előtt
jelentkezzenek be telefonon.

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes
jelentkezést kérünk telefonon!

Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

Piroska óvodások a főtéren

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

ISSN 2062-8838

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészekláncélesítés –kerti kapák javítása.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302
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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

