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Legyen minden házon nemzeti lobogó
ünnep- és gyásznapjainkon!
A Rákoskerti Polgári Kör immáron negyedik 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 emailben lehet : sszelepcsenyi@t-online.hu, vagy telefonon: 06-20-944-2567.
Az első negyven jelentkező a Rákoskert Napja rendezvényen veheti át a zászlót – idén június 7-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.

Ismét nagy az igény az FKF
emblémás zsákokra
Végre beköszöntött a tavasz, így a helyiek elkezdtek
a kertekben dolgozni. Sokan a megmetszett fák ágait
összekötegelik és így készítik ki a házuk elé. Fontos,
hogy március 16. után, hétfőnként ismét elindult az ún.
zöld kukásautó, amivel az FKF emblémával ellátott
lombzsákokat és a melléjük kikészített gallyakat szállítják el. Sajnos az is előfordult már, hogy olyan sok ág,
vessző és zsák volt kint az utcákon, hogy azt el sem
tudták mind szállítani. Ilyenkor az FKF. tájékoztatása
szerint nincs mód pótjárat indítására, ezért türelmesen
meg kell várnunk a következő hétfőt. Fontos, hogy
idéntől már nem kell zsákokat kirakni a kötegekre, mint
azt tavaly kellett még. Most már akkor is elszállítják a
szabályosan összekötött ágakat, ha azok mellett még
lombzsák sincs. A jól bevált zsákokat továbbra is meg
lehet vásárolni nyitvatartási időben a Rákoskerti Művelődési házban és a Százszorszép Óvodában. A 120 literes zsákok ára 230 forint.
A kertekben keletkező zöldhulladék elégetése egész
évben továbbra is tilos.

2015. május

Eltűnt a Sáránd utca sarkáról a kisbolt
2015 elején lebontotta a tulajdonos a Sáránd utca –
Rákoskert sugárút sarkán állt „Szilvia” kisboltot, ami
évtizedekkel korábban dohány és papírbolt utána virágboltként, majd később ajándékboltként működött., ami
elé az önkormányzat 2013/2014-ben parkolókat is épített.
A rákoskerti tulajdonos és bérlő között a bérleti szerződés lejárt és a tulajdonos nem talált új bérlőt. Így született meg az ingatlan gazdájának a fejében a döntés, melynek értelmében lebontja a kis épületet. Sokan nagyon
sajnálják az eltűnését, de be kell látni, hogy ha nem volt
bérlő, akkor nem lett volna értelme sokáig otthagyni. A
bontást a tulajdonos végezte el, ami néhány nap alatt
meg is történt. Jelenleg a földterület az önkormányzaté,
így a további „hasznosításról” a kerületvezetésnek kell
döntenie. E témában polgármester úr egyeztetett Hatvani
Zoltán, helyi képviselővel. Zoltán kérése volt, hogy ennek a cikknek a végén feltehesse a kérdést a helyieknek,
hogyan hasznosítsa Rákoskert a kiteresedést. Tudni kell,
hogy a sarkon áll még egy kis épület, ami közel öt éve
funkció nélkül várja a sorsát. Ezt az ingatlant is próbálta
hasznosítani a tulajdonos, eddig sajnos nem sok sikerrel.
A mai terület hasznosítására már több ötlettel is megkeresték a képviselőt, ezek közül néhány: játszótér, köztéri alkotásnak helyet adó terecske, pihenőpad.
Ha valakinek további ötlete, elképzelése van a terület,
terecske jövőjével kapcsolatban, akkor az keresse a képviselőt. (e-mail: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu,
06/30 9440-203).

Jól érezte magát a Rákoskert Napja ünnepségeken? Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is gyümölcsfák szegélyeznék? Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi Park
padjain? Ha a válasza IGEN, segítse az
egyesület működését és terveinek megvalósítását!
AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A
RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!

Adószámunk: 18190010-1-42



Mikor lehet rákötni a most elkészült
csatornára?
Napi rendszerességgel kérdezik meg a helyiek a képviselőjüket, hogy mikor lehet már rákötni az új szennyvízcsatorna gerincvezetékre. A kérdés jogos, hiszen a
2013. októberében kezdődött munkálatokkal már az
összes érintett rákoskerti utcában hónapokkal ezelőtt
végzett a kivitelező. Hatvani Zoltán képviselő elmondta,
hogy érthető a lakók érdeklődése, hiszen a beruházó
Fővárosi Önkormányzattól nem sok tájékoztatást kaptak
eddig az érintettek. Ő maga is olyan utcában lakik, ahol
2014-ban készült el a gerincvezeték, és mint lakó, még
soha nem kapott tájékoztatást, hírlevelet a munkálatok
pontos üteméről.
Mivel 432 család érintett a munkálatokban
Rákoskerten, ezért rendszeresen érdeklődik a beruházónál a határidőkről, várható eseményekről.
A gerincvezeték minden utcában elkészült, a munkaterületet a műszaki ellenőr eddig három alkalommal
akarta átvenni a kivitelezőtől, de a rengeteg panasz és
hiba miatt ez nem történt meg.
A hibák kijavítására az utolsó bejárás során
2015.05.31-ig kapott időt a kivitelező, ha ekkor megtörténik az átadás-átvétel, akkor az utcákat „visszakapja” a
helyi önkormányzat, a csatornát pedig átveheti a későbbi szolgáltató, a Fővárosi Csatornázási Művek.
Az FCSM korábbi gyakorlatát ismerve elmondható,
hogy ezt követően 3-6 hónap alatt adják ki az engedélyeket az ingatlantulajdonosoknak arra, hogy rákössenek
a gerincvezetékre, vagyis ennyi idő elteltével tesznek
pecsétet a belső rákötést tartalmazó tervrajzra.
Ha a rákötés megtörtént, akkor kell még szerződést
kötni az FCSM-el, amivel egy időben a lakónak megszűnik a szerződéses kapcsolata a szippantós FTSZVvel.
Az UNIÓ által is finanszírozott projekt legvégső átadási határideje 2015. augusztus 30, ami azt jelenti,
hogy ha a kivitelező augusztus végéig nem tudja átadni
a gerincvezetéket a megrendelőnek, akkor az Európai
Unió nem finanszírozza a beruházás jelentős részét. Ebben az esetben az államnak, a kormánynak kellene megfizetnie a költségeket, hiszen a beruházás kormánygaranciával rendelkezik.
A képviselő elmondása szerint korábban kb. 300 panasz alapján közel 200 hibát kellett kijavítani a kivitelezőnek. Április elején ezek 70%-a már elkészült, így jó
esély van arra, hogy a május végi határidőre minden
hibát kijavítanak a munkások. Kérdésünkre, hogy milyen hibákat tapasztalt, változatos listából néhányat mutatott:
 a csatornaszemek beton gallérja eltöredezett
 a gerincvezeték feletti nyomvonal megsüllyedt, vagy
beszakadt
 az úttest szintje jelentősen megemelkedett, néhány
helyen a csatornaszemek is az ideiglenes felületzárás
alá kerültek
 az utcák vizesárkait nem állították helyre, sok esetben
földdel, sittel tömték tele




a szórt bitumenes helyreállítás nem jó minőségben történt meg. (Erre a Görömböly utca szolgált
leginkább példaként, itt egyes szakaszokat háromszor kellett újraépíteni. Itt kell megjegyezni, hogy
a Tiszanána utca egy része olyan jó állapotban
volt korábban, hogy a kivitelező nem szórt bitumennel, hanem meleg-aszfalttal építette újjá.)
a kapubehajtókat tönkretették
a Pásztortűz utcai vizesárokba betervezett betonelemeket nem építették be.

Hatvani Zoltán azt is elmondta, hogy a kivitelezési
munkák során mindenki – nagyon helyesen – rendre
jelezte a trehány munkavégzést, sok esetben fotókat és
videókat is készítve azokról. Most, hogy a Főváros műszaki ellenőrei a korábban meghirdetett február végi
határidővel ezeket leellenőrizték és hiányosságok miatt
a gerincvezetéket nem vették át, most egyre többen sérelmezik, hogy minek kell ennyire húzni az időt. A műszaki ellenőr a lakóktól és a képviselőtől kapta a bejelentéseket, és amíg ezek mind nem lesznek kijavítva,
addig nem hajlandó átvenni a munkát. Ezért a lassúságért már többen a képviselőt és a kerületi polgármestert
is hibáztatják, pedig a kerületi önkormányzatnak semmi
köze sincs a projekthez, ha csak az nem, hogy Budapesten, az első helyen Rákoskerten indult meg az építkezés.

Lehetőség utcai árok megrendelésére.
A tavalyi esőzések következtében több kertet és pincét öntött el a víz, hatalmas vízmosások képződtek. Erre
korrekt megoldás egy átfogó csapadékvíz elvezető
rendszer lehetne, az utcák szilárd útburkolatának kiépítésével egy időben. Amíg erre sor nem kerül, azok a
lakók, akiknél már végleges a csatornázás, kérhetik önkormányzati képviselőjüktől árok kiépítését. Felhívják a
figyelmet, hogy az árok tisztása, fűnyírása a tulajdonos
feladata.

Újabb szoborral gazdagodik Rákoskert
Rákoscsabáról áthelyezik a Kossuth-szobrot a róla
elnevezett iskola melletti kiteresedésre, mivel szeretnék
régi helyére visszaállítani az egykori országzászlót. A
Csaba vezér téren az országzászló talapzatára 1946-ban
helyezték el Tatár Dezső „Kossuth” című mészkő mellszobrát, mivel az országzászlóként nem maradhatott.
Hasonló történt Rákoskeresztúron is, ott 1848-as márványtáblával pótolták a levésett Nagy-Magyarország
térképet, amit 2007-ben állítottak helyre korabeli fényképek alapján.

Nyugdíjas pedagógus gyermekfelügyeletet, és
korrepetálást vállal: Wagnerné Istvánfi Erika
06-70-4334504 vagy
wagnerne.i.erika@gmail.com
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Te szedd akció lesz május 16-17-én

Tavasz a Piroska Óvodában

Ennek kapcsán a helyi képviselők is kaptak felkérést
arra, hogy szemétszedést szervezzenek a lakóhelyünkön.
Hatvani Zoltán: a Zsigmond utcában szervezett volna
szemétszedést, de kiderült, hogy konténert nem kapnánk, az utcában pedig zöldhulladék található csak, amit
zsákokba gyűjteni nem lehet. Ezzel kapcsolatban kéri a
képviselő azokat, akik látják, hogy ki hordja ki a zöldhulladékot az utcába, a szántóföld szélére az jelezze ezt
a képviselőnek, aki ilyen esetben mindig megteszi a
közterület- felügyeletnél a bejelentését. Szomorú látni,
hogy a szépen virágzó fák alatt rendszeresen keletkezik
az a zöldhulladék, amit a lakók legtöbbször a Postamester és a Postakocsi utcákból hordanak ki. Fohsz Tivadar
is konténer hiány miatt mondta le a felkérést.

2014 telén az óvoda fáit sem kímélte a jég. Nagyon
sok faág letört. Igyekeztünk újrahasznosítani, a kárból
pozitív hasznot teremteni. Rózsahegyi Péter képviselő
Úr és a Rákosligeti Polgári Kör jóvoltából kölcsönkaptunk egy ágdarálót.
A gép több biztonsági rendszerrel ellátott, így a gyermekek segédkezhettek az ágak darabolásában. A fatörmeléket a sövények alá terítettük, ezzel juttatva a növényeknek tápanyagot, ez egyben jó szolgálatot tesz azzal, hogy a gyomnövények kihajtását meggátolja.
2015. március 11-én délutáni előadásra érkezett óvodánkban Mandula Manó, aki a természetvédelemmel, a
tavaszi időjárás növényekre, állatokra gyakorolt hatásával ismertette meg a gyermekeket, mindezt mesés, énekes, táncos előadás keretében.
2015. 03. 13-án délelőtt hagyományőrző, toborzó népi táncos játékokkal emlékeztünk meg a Nemzeti Ünnepről.

Trükkös tolvajok
A következő eset a 74 éves édesanyámmal történt meg
az elmúlt hetekben.
Egy szerda délelőttön csörög a vonalas telefonkészüléke. Ismeretlen nő azzal az ürüggyel hívta fel, hogy az
XY telefontársaságnál lejárt a hűségszerződése, ellátogatnának hozzá személyesen a szerződés megújítása
céljából és időpontot szeretne egyeztetni. Édesanyám
jelezte: köszöni szépen, nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Az ismeretlen telefonáló arrogáns módon elkezdte agitálni, hogy neki ez milyen előnyökkel járna és
többször próbált vele újból időpontot egyeztetni. Édesanyám, megköszönte a hívást és ismét jelezte, nem kíván élni a lehetőséggel. Este hazaérve a munkából édesanyám jelezte, hogy milyen telefonhívást kapott. Épp
időben voltunk még, ezért felhívtam azt a bizonyos telefontársaságot, hogy tudnak-e ilyen megkeresésről. A
válasz az volt, hogy a telefontársaságnak nincs kapacitása ügynökökön keresztül értékesítenie a szolgáltatásait.
Másnap az eset folytatódott. Egy ismeretlen férfi azzal
az újabb ürüggyel telefonált, hogy az előző napon a kolléganőjével és édesanyámmal megbeszéltek szerint pénteken kijönnek a lakásra szerződést kötni és nem emlékszik, hogy 10 vagy 12 órában állapodtak-e meg. Édesanyám neki is jelezte, hogy nem beszéltek meg semmit
az előző napon, sőt kéri, hogy ne zaklassák ilyen telefonhívásokkal a jövőben. Úgy tűnik elég hatékony volt
az érvelése, mert azóta szerencsére nem jelentkeztek.
Az ember azt hinné, hogy vele ilyen dolgok soha nem
történhetnek meg, és tessék, mindenki ki van téve az
ilyen és ehhez hasonló okkal a lakásba bejutni kívánó
„trükkös tolvajoknak”. Mit tudunk tenni? Legyünk gyanakvóak, figyeljünk egymásra és a környezetünkben élő
idősekre.
NB, rákoskerti lakos

Anya
Sok télen át, fázós éjszakákon,
mikor betakart a sötét,
árny lebbent át a szél rázta fákon,
tán éreztem leheletét…
Anya! –Te üzentél az életről.
Ránc szabdalta arcod szinte látom,
s hallom szód: kisfiam!- ne tedd…,
mert szívedben több volt, mint az álom,
a megérző szereteted
nyitotta sokszor lelked ablakát.
Ételpecsétes köténykéd látom!
Istenem! – már remeg kezed…
Anya! – ne hagyj itt! Némán kiáltom:
hát tartsd rajtam még a szemed…
És egyedül ne hagyj itt küzdeni.
Te várat építettél könnyekből,
míg az én váram összedőlt,
és szent erőt kértél a mennyekből,
építeni a mi ledőlt…
Mert nem fáradt el az akaratod.
Te hű támasz! Elengedted kezem
a csetlő – botló utamon,
hol a szeretetet már nem érzem,
csak emlékedet kutatom,
s hervadt virágaimat átadom.
Dr. Simon József

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

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
Rákoskert sugárút 30.
Tel: 30-283-71-72
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A Rákoskerti Művelődési Ház május-júniusi programjai:
ANYÁK NAPI ÜNNEPI MŰSOR

SZENTIVÁNÉJ ÜNNEPE

Május 2., szombat 15 óra
Zsuzsa Mihállyal és Budai Beatrixszel

Június 20., szombat 15 órától

Színpadi és térprogramokkal várunk mindenkit
a művelődési ház udvarán!
Zsuzsa Mihály énekes-színész, Aranykoszorús nótaénekes
Színpadon: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj - a Szeleburdi
valamint Budai Beatrix, a Nótasztár győztese és
Meseszínház előadása, majd művészeti csoportok bemutatkozása
a Sláger Tv szerkesztőjének közös műsora.
és Napfordulós táncház. Estébe nyúlva az elmaradhatatlan
Közreműködnek: Farkas Istvánné - zongora,
tűzgyújtás, tűzugrás következik az ünnepkör elemeivel.
Szíjártó József - klarinét, a Karizma Művészeti Tánccsoport,
Térprogramok: Interaktív kézműves játszóházak az ünnepkörhöz
Csontos Ibolya vezetésével és a Rákoskerti Dalos Klub.
kapcsolódóan, arcfestés, népi játszótér.
Belépő: 400 Ft/ fő
Az intézmény udvarán és a parkolóban vásárosok,
A jegyek korlátozott száma miatt, előzetes jelentkezést kérünk!
hagyományőrző standok, kézműveskedés várja az érdeklődőket.
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester,
A belépés díjtalan!
rákoskerti önkormányzati képviselő,
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő
rákoskerti önkormányzati képviselő,
Schneider Erika ötvös-ékszerkészítő
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő, Rauch.

Cleo-Design című ékszerkiállításának megnyitója

Cassandra Nyári Tánctábor

Május 9., szombat 15.30 óra

Június 22-26-ig, naponta 8 - 16 óráig
6-12 éves gyerekek részére

A kiállítást megnyitja: Dósa-Borbás Katalin,
a Rákosmenti Népművészeti Egyesület elnöke
Közreműködnek: Bartók Béla AMI Népzene tanszakos hallgatói
A kiállítás megtekinthető: május 31-ig

Idén 4. alkalommal várjuk iskolás korú gyermekek jelentkezését
nyári táborunkba, ahol tánccal, interaktív játékokkal,
kézműveskedéssel is készülünk.
Részvételi díj: 19.800 Ft! fő

Elsősegély előadás – főként kismamáknak
Május 27., szerda 17 óra

A férőhelyek korlátozott száma miatt, előzetes jelentkezést kérünk!
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő

Gyermekkori vészhelyzetek elhárítására
elsősegélynyújtó előadás szülőknek.
Belépő: 200 Ft/ fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Néptánctábor Gordos Annával
Július 6-10-ig, naponta 8.30 - 17.00 óráig

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
Május 30., szombat 9-13 óráig
A börze látogatóinak a belépés díjtalan!

RÁKOSKERT NAPJA
Június 7-én, vasárnap 10-19 óráig
A Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákoskerti Polgári Kör
szervezésében a hagyományokhoz híven színes programokkal
várunk mindenkit. A színpadon a Grimaszk Színház: Nem félünk a
farkastól című meséje, majd iskolások, óvodások, művészeti
csoportok bemutatója, Zsuzsa Mihály és a Dalos Klub.
Vendégünk Vecsés városa. Az nap záró produkciója a
Barnabies zenekar koncertje, vendégük: Veres Mónika (NIKA).
Térprogramok: Megemlékezés, Zászlóátadás, Népi játszótér,
interaktív kézműves játszóházak, Arcfestés, Légvár,
Mesterségbemutatók, Rákoskerti Közösségek Utcája,
Rákoskerti Lovaskocsi Körút, Rákoskerti Babasarok, Rákoskerti
Helytörténeti Totó, Rákoskerti Időutazó Busz.
A belépés díjtalan!
Részletes program honlapunkon és a szórólapjainkon.
Helyszín: Platánsor
(a Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút kereszteződésétől kezdődően)
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

Napközis jelleggel, kisiskolásoknak. Napi program szerkezete:
reggeli bemelegítés, délelőtt tánctanulás és népi játékok, ebéd
után honismereti és szabadidős programok (kirándulások
vonattal-busszal, strandolás, múzeumlátogatás stb.)
Részvételi díj: 33.000 Ft/ fő. Jelentkezési határidő: május 31.
Részletes program honlapunkon!

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Május 3., vasárnap 18 óra
Kiss Csaba: A Dög
Az előadást 18 éven felüli nézőink részére ajánljuk!
Május 9., szombat 19 óra, május 10., vasárnap 19 óra
Robert Thomas: NYOLC NŐ - Lélektani krimi
Május 17., vasárnap 18 óra
Karinthy Frigyes: Régen van…
Május 30., szombat 18 óra
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
avagy Vörös Csongor és Marty Tünde
Az előadást 16 éven felüli nézőink részére ajánljuk!
Belépő: 900 Ft/ fő
A jegyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy minimum
három nappal az előadás előtt jelentkezzenek be telefonon
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Zalakarosi apartman kiadó
Uszoda, szauna a házban!
SZÉP Kártyát elfogadunk.
30-238-98-82
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