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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!
Kucorgó tér
Ismét a Kucorgó térre figyel mindenki, mert a novemberi szoboravatás után, most ismét nagy a sürgés-forgás a
tér déli oldalán. A tulajdonos elbontotta a bódésort és
kerítésépítésbe kezdett. A helyiek azonnal tippelgetni
kezdtek, hogy mi fog ott épülni, sőt valaki még a
Facebookon is elindított egy „szavazást”, ami arról szól,
hogy „Mit szeretne Ön a Kucorgó téren látni?”
Nagyon sok ötlet érkezett oda, a játszótértől a csónakázó tóig, egészen elképesztő elképzelésekről is írtak sokan. Tudni kell, hogy a terület magánkézben van, ott 2007
-ig három, egyenként 70 lakásos társasházat akartak felépíteni. Ehhez a mai városvezetés nem adott engedélyt,
így 2008-ban új elképzeléssel álltak elő a tulajdonosok,
ami kereskedelmi és szolgáltató központot jelentett. Ennek kapcsán akkor sok vita dúlt, a terület besorolása, fekvése és a tulajdonosok profitszerzésének vágya erősen
korlátozza az ott létesíthető ingatlanok profilját, funkcióját és méreteit. 2009-ben Rákosmente önkormányzata
jóváhagyta a terület új szabályozási tervét, amely lehetővé
teszi üzletközpont megépítését, de ezért cserébe akkor
nagyon sokat kértek. Településfejlesztési megállapodást
kötött a városvezetés a telek tulajdonosaival, aminek kapcsán megújult és bővült volna a Csongrád utcai gyermek
háziorvosi rendelő és a védőnők is korszerű elhelyezést
kaptak volna. A Százszorszép óvodában is épült volna
egy új csoportszoba és a 30 éve vágyott tornaterem is
elkészült volna. Sajnos sok a „volna”, hiszen mindenki
láthatja, hogy az új szolgáltató központ nem épült meg.
Egészen idén december elejéig nem történt ott semmi,
csak a vastelep költözött odébb, a helyére egy kisbolt érkezett. A kertészet is próbál fejlődni, de azt mindenki
tudja és érzi, hogy nem ez Rákoskert-Rákoscsaba alközpontjának a végleges arculata és profilja.
Sajnos a mostani építkezéssel sem kerülünk közelebb
ahhoz, hogy mi, rákoskertiek büszkén tekinthessünk a
főváros keleti kapujának is nevezett tér déli oldalára, hiszen ott hamarosan autókereskedés nyílik. Jó hír, hogy a
bódék elbontásával megszűnt annak lehetősége, hogy
csövesek költözzenek oda, az autópiac legalább rendesen
ki lesz világítva, ami növeli az ott sétáló, buszra váró emberek biztonságérzetét.

Átadták Rákoskert régi/új központját
Az újság olvasásakor már remélhetőleg elkészült az a
rákoskerti „főtér”, amit a képviselők 2008-ban álmodtak
meg. Azóta sok minden változott, így a napokban átadott
terecske is egészen más ma, mint a korábbi tervekben lett
volna. Közismert, hogy elbontották a régi orvosi rendelőt
és patikát, aminek 2014 és 2016 között egy új épületet
építettek. Ebben az épületben kapott helyett a korábbi
gyógyszertár és a körzet két felnőtt háziorvosa is. Kajetán
Miklós és Veres Ákos doktor urak idén februártól fogadják a betegeket az új, első emeleti rendelőkben. A tér felújításakor az volt a cél, hogy közösségi teret (és ne parkolót) alakítsanak ki a területen, de úgy, hogy a kulturált
parkolás is biztosított legyen. Az orvosi rendelő előtt
négy, míg a Zrínyi utcával párhuzamosan további 17 parkoló épült. Néhány apróságon még változtatni kell, hiszen a téren található parkolóhelyeket a lapzártánkig szabályosan megközelíteni nem lehet, hiszen ezt egy KRESZ
tábla tiltja (Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel). A beruházó szerint az ott élők és az FKF kukásautók fognak behajtási engedélyt kapni, de a képviselők
mindent megtesznek azért, hogy ezen ésszerű keretek
között változtatni lehessen. Ennek egyik fő oka, hogy
mozgáskorlátozottaknak kijelölt parkolóhely a patika
előtt lett kialakítva, de az ilyen engedéllyel rendelkezőknek nincs engedélyük az oda történő behajtásra. A képviselők további parkolók kialakításában gondolkoznak a
területen, aminek a tervei lassan elkészülnek és ezzel a
képviselők fel fogják keresni a területen érintett vállalkozókat is, de a kivitelezésre legelőbb már csak a következő
évben, vagy években kerülhet sor.
Civil szervezetek és egyre több lakó is megkereste
viszont a városrész vezetőit azzal az ötlettel, hogy ha már
ilyen szép lett a Zrínyi utca melletti terület, akkor jó lenne
annak nevet is adni. E témában elindult egy közös gondolkozás és ötletelés, aminek az eredményéről most itt
számolunk be legelőször. Eddig a következő névjavaslatok érkeztek: Zrínyi tér vagy Zrínyi Miklós tér; Piactér,
esetleg Rákoskerti Piactér; Schell bárónő tere; Platán tér;
Mátyás király tér; Egészség tér, vagy Egészségkert tér .

vállalkozónak a tavaly elültetett fák közül csak egyet kellett kicserélnie, mert az sajnos nem eredt meg. Az idei
pótlásnál egy Dalnok utcai lakó ismét jelezte felháborodását, hiszen ő nem kért fát. Elmondta, hogy zsákot kért, de
nem kapott, mire a vállalkozó emlékeztette, hogy az ingyenes zsák csak akkor jár, ha a közterületen van fa, vagy
bokor, aminek van levele. Ezután a dühös lakó mindennek elmondta a szintén a Dalnok utcában élő képviselőt,
nem csak őt, hanem a felmenőit is szidalmazva vette tudomásul, hogy ismét kapott egy cseresznyefát. Ennél az
ingatlannál csak remélni tudjuk, hogy jövőre már lesz a
közterületen fa, ami néhány év múlva már szép lombkoronával büszkélkedhet!

Célirányban
„A szavak ideje lejárt, cselekedni kell!”Ezzel a Makovecz Imre intelemmel felvértezve készülünk a rákoskerti „Mennybemenetel” ökumenikus templom megkezdett építésének jövő évi folytatására. Erre van
is okunk, mivel a kormány döntést hozott az építész életművének teljes körű feldolgozásáról és terjesztéséről. Ebben az életműben kiemelt helye van a Mester utolsó templomtervének - úgyis, mint az első és valószínűleg egyetlen
budapesti templomának- a rákoskerti „Mennybemenetel”
ökumenikus templom megépítésének.
Ennek megvalósításáért lobbizott Riz Levente
polgármesterünk, valamint országgyűlési képviselőnk, Dunai Mónika. Munkánkban segítségünkre volt Fohsz Tivadar alpolgármester és rákoskerti önkormányzati képviselőnk is.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik adományaikkal eddig is segítették alapítványunkat és bíztak bennünk,
hogy kitartó küzdelmes munkánk eredményes lesz. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten és adójuk
1%-val továbbra is támogassák alapítványunkat.
Ezúton kívánunk Rákoskert minden lakójának kegyelemteljes, áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog Új Esztendőt!

Adventi meglepetés
Meglepő felajánlást kaptunk a Méhecske csoportos gyerekekkel. Látogatóba érkeztek a már hetedik osztályos,
volt Méhecske csoportos lányok, Enikő és Dorka. Felajánlották, hogy karácsonyra szívesen sütnek mézes süteményt a kicsikkel.
A megbeszélt napon teljesen felkészülten érkeztek, kedvesen és türelemmel irányították a tevékenységet. Felidézték régi emlékeiket, mosolyogva nézték magukat és tásaikat ovis tablójukon.
Nagy örömmel töltött el, és jó érzés volt látni, hogy
még ennyi év után visszahúzza szívüket az óvoda.

Rákoskerti Templom Alapítvány
Bankszámla szám: 11717009-20043843
Adószámunk: 18183133-1-42

Megújult az Alsókörtvélyes utca burkolata

Burai Jánosné óvodapedagógus

Közel egyéves egyeztetés és spórolás után idén november 21-én elkészült az Alsókörtvélyes utca aszfaltburkolata. A Pesti út és a Szigetcsép utca között fekvő utcák közül több csak szórt bitumenes zárást kapott évekkel ezelőtt. A nyári „sárlavina” ezeket az utcákat sem kímélte,
több majdnem járhatatlanná vált. Az útépítés ebben az
utcában 55-60 millió forintba került volna, amire az önkormányzatnak sajnos nincs pénze, így egy csökkentett
műszaki tartalommal bíró útfelújítás mellett döntöttek a
hivatalban. A helyi képviselő elmondta, hogy ebben az
utcában csak az útfelületre koncentráltak, így nem épült
vízelvezetés, járda és szegélykő sem, de legalább aszfaltburkolatot kapott az úttest. Remélhetőleg ez a stabil felületzárás jobban és főleg időben tovább ellenáll az utcán
sok esetben lezúduló csapadékvíznek. A hiányzó fák pótlására a következő évben kerül sor.
Korábbi lapszámunkban írtunk a Kőrösszeg utcáról is,
amely utca lakói hasonló gondokkal küzdenek. Nekik Hatvani képviselő azt ígérte, hogy 2017-ben itt is hasonló felújításra törekszik.

Jubileumi 20. Rákoskerti Torna Kupa
Huszadik alkalommal rendezték meg december 10-én
a Rákoskerti Torna Kupát a Kossuth Lajos Általános Iskolában, amely Villám Károlyné – Panni néninek és
Sasvári László – Laci bácsinak köszönhetően mára országos sportrendezvénnyé nőtte ki magát.
Csébi András intézményvezető köszöntötte a szeretet
és barátság jegyében zajló jubileumi torna kupa résztvevőit, majd a házigazdák ajándékkal kedveskedtek a rendezvény támogatóinak, valamint mindazon iskolák képviselőinek, akik az elmúlt két évtizedben részt vettek tehetséges
tornászaikkal a Rákoskerti Torna Kupán.
Az országos, meghívásos diák tornaversenyen négy
korosztályban mérték össze tudásukat az ifjú tehetségek.
Az egész napos rákoskerti rendezvényre az ország minden
tájáról – Szegedről, Debrecenből, Nagykőrösről, Kőröshegyről, Kecskemétről, Veszprémből, és még számos városból – érkeztek, összesen 85 csapat 510 versenyzője.
Rákosmentét a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Diadal Úti Általános Iskola legjobb tornászai képviselték.
Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán,
Rákoskert önkormányzati képviselői évek óta támogatják
a sportrendezvényt, valamint örömmel közreműködnek a
díjátadásokon is.

Befejezték a fapótlásokat Rákoskerten és
Szárazhegyen
Idén nagyon sok jelentkező volt, így a Rákoskerti Polgári
kör és az Önkormányzat összefogásával 2016-ban a megszokott 20 facsemete helyett 39 darabot sikerült elültetni.
Ebből 35 fát az érintett lakók kértek, négynek a
helyét pedig az önkormányzat jelölte ki. Az ültetést végző

Rákoskerti magánóvoda heti két, vagy több délutánra állandó segítőt, dadust, keres: 06-30-548-2592
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Az 1956-os Nemzetőr emlékmű avatása

A Rákoskerti Katolikus Kápolna-közösségi
ház-urnatemető építési munkálatai szépen haladnak. Az építkezés tervezett befejezési határideje 2017.

A Kucorgó téren áthaladók november 4. óta láthatják
Rákosmente legújabb köztéri műalkotását, az ország első és
egyetlen 1956-os Nemzetőr emlékművét. Avatása több száz
fő részvételével történt, az ünnepség kiemelt meghívottjai
voltak a még köztünk élő szabadságharcosok, akik közül
többen Rákoskerten és Rákoscsabán teljesítettek nemzetőri
szolgálatot a forradalom és szabadságharc napjaiban. Riz
Levente polgármester úr köszöntőjét követően Dunai Mónika országgyűlési képviselő, majd Dr. Boros Péter volt miniszterelnök mondott beszédet, ezután Szelepcsényi Sándor
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke ismertette a szobor születésének folyamatát. Az elhangzott szónoklatok mindegyike
kiemelte a magyarok 1956-os bátorságának világtörténelmi
jelentőségét és helytállásunknak máig tartó hatását. Az ünnepségen közreműködött Dózsa László színművész, aki a
személyesen átélt szenvedéseiről számolt be megrázó történetében.
Az emlékmű Simorka Sándor szobrászművész alkotása.
Megformázásakor elsődleges szempont volt, hogy a naponta
előtte elhaladók ezrei azonnal felismerjék, mit kívántak a
szoborállítók kifejezni, emlékeztetve valamennyiünket arra,
hogy a szoboralakhoz hasonló tiszta tekintetű fiatalok voltak azok, akik vállalták a rendfenntartás feladatát a forradalom és szabadságharc napjaiban.
Az emlékműállítás megihlette Dr. Simon József váci főorvost is, aki gyermek és ifjúkorát Rákoskerten töltötte, tanúja
volt az itt zajló eseményeknek.

nyárra tolódott át - technikai okok miatt.
Érdeklődés az urnatemetői szerződéskötéshez:
Szent Erzsébet Plébánia 1171. Budapest Szabadság sugárút
39. hétfőn és kedden 10-12 óráig, csütörtökön16-17 óráig.
e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com
ügyintéző:Csombor Tiborné, tel.:30/997-0951

Megújult környezetben várja kedves
vásárlóit a Strázsahegy Patika
Gyógyszertárunk 1995 óta, immár több mint 20 éve szolgálja Rákoskert lakosságát, a felettünk lévő felnőtt háziorvosi
rendelővel együtt. Nagy örömünkre szolgál, hogy kívül és
belül is egy megújult, huszonegyedik századi környezetben
várhatjuk kedves vásárlóinkat. 2011. márciusa óta az Alma
Gyógyszertárak hálózatához tartozunk, így folyamatos kedvezményeket tudunk biztosítani.
Homeopátiás és Schüssler –só termékeket is forgalmazunk. Bejelentkezés alapján ingyenes Schüssler arcdiagnosztika tanácsadással segítjük a megfelelő készítmény kiválasztását.
Ezen kívül még széleskörű fitoterápiás termékválasztékkal
is várjuk a hozzánk betérőket, étrend kiegészítők és gyógyteák formájában, melyek gyakran szerepelnek az akciós termékek között. Állatgyógyászati termékek forgalmazásával is
foglalkozunk.
Jelképes árért megmérettetheti nálunk vércukrát, koleszterin szintjét, melyek, ha magasabbak a szokásosnál, feltétlenül szükséges felkeresni a kezelőorvost. A rendszeresen
hozzánk járó betegeink gyógyszerelését folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni, figyelembe véve a szedett gyógyszerek
között esetlegesen előforduló kölcsönhatásokat, a túlzott,
illetve a többszörös gyógyszerezést.
Gondozási kártyát igényelhet, mellyel 5% azonnali kedvezményre jogosult minden, tb- támogatással nem rendelkező gyógyszer és egyéb termék árából. Havonta jelentkező
akciós újságunkban több mint 90 termék közül válogathat,
akár 20-30%-os kedvezménnyel.
Beteggondozási Programba való belépést biztosítunk,
mellyel még többet megtudhat betegségéről. A program során szakemberek (orvosok, dietetikusok) által összeállított és
az Ön gyógyszerésze által véglegesített ismeretterjesztő
anyagok, tanácsok segítik lépésről lépésre a terápia helyes
követésében és a megfelelő életmód kialakításában
(személyre szabott SMS, hangüzenet vagy e-mail formájában).
Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket kívánunk!
Címünk: Bp.1171.Zrínyi utca 226. (Volt Józsi ABC helyén)
Nyitva tartásunk: H-P 8-20. Tel: 257-0302

A tankok Ecser felől jöttek…
Vasárnap volt. A hajnal az égre nézett,
s a riadt kakasszó is árulást érzett…
Szürke sors volt. S, feketére festett álmok,
a szél csak suttogott, úgy szálltak az átkok,
rettegésben minden, ki napot lát, s eget,
béklyóban a száj… Titok reményt kergetett.
S a hír szállt: békés tüntetés Budapesten!
Nyíló virág-remény, hittel…, szerelmesen.
Rózsaszín álmokban megmártózva éltünk,
s hittük, hogy egekbe kiáltott a vérünk,
és nem a kárhozatba vitt az áldozat,
mint volt. Megannyiszor ez volt a változat.
Most gyermekhang volt a lelkünkben az ének,
álmodtunk az üszkön boldog hazát…, népet,
Úr rendelte békét…, lelkünkbe nyugalmat…
A holtak napja már emlékre virradhat,
s hideg utcák nyugalmán portyázott a rend,
mint volt egykor, most nemzetőr óv, mint a szent!
Remény arcán ragyog, de éjjel menni kell,
hite vár új holnapot, lépni…, lépni kell!
Lelkében kél a holnap, várja a jövőt,
a várt szabadság igaz vágya hajtja őt.
És védeni kell gyámoltalan másokat,
kiket a volt rettegés szörnye riogat…
Ő álom-Magyarország önkéntese volt,
mert a lelkében az örök Himnusz dalolt.

A Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja betegeit.
Hétköznap 16-19 óráig, szombaton 9-10,
vasárnap 16-18 ig.
Belgyógyászati ellátás, védőoltások, lágyrész sebészeti
műtétek, ultrahang vizsgálat, teljeskörű labor, lézer és
mágnesterápia, ultrahangos fogkőleszedés, homeopatia
és havonta két alkalommal szemészeti szakrendelés áll
az Önök rendelkezésére.

Vasárnap volt. A hajnal az égre nézett,
s a riadt kakasszó is árulást érzett…
Rengett a föld…, a házakon az ablakok…
S, mint folyó, Ecser felől jöttek a tankok.

Dr. Róth Katalin állatorvos
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
www.facebook.com/rakoskertiallatorvos

Dr. Simon József
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai: www.kertimuvhaz.hu
Február 11., szombat 15-19 óra
Nosztalgia Táncparti
Felejthetetlen magyar és külföldi tánczenék, örökzöld
dallamok, fergeteges táncmulatság. Máté Péter, Szécsi Pál,
a Hungária, az Omega, az LGT, a Shadows és más
zenekarok klasszikus slágerei Maderspach Zoltán
előadásában.
Belépő: 1200 Ft. Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

KIEMELT PROGRAMOK

Január 14-én szombaton 16 órától
A magyar kultúra napja tiszteletére
Családi délután Rákoskerten
16.00: „Apró Népművészek” – gyermek alkotók kiállítása
a Rákosmenti Piroska Óvodával és a Rákosmenti
Százszorszép Óvodával közös szervezésben
Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester
A kiállítást megnyitják:
Február 17-én, pénteken 16 órakor
Béres Károlyné és Dr. Molnárné Bán Ildikó óvodavezetők
Wass Albert-emléknap
Közreműködik: a Piroska óvoda Pillangó csoportja
16.00 Megemlékezés a rákoskerti Wass Albert - szobornál
17.00: „Pörgő-forgó” - családi magyar táncház
Helyszín:
Bp. XVII. ker. Pesti út és az Erzsébet körút sarok
Közreműködik: A Fakutya zenekar
Ünnepi beszéd és megemlékezés
A tárlat február 3-ig tekinthető meg.
17.00 Ünnepi műsor Wass Albert tiszteletére
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan!
a Rákoskerti Művelődési Házban

Támogató: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti képviselő)

A Kormorán Memory Band akusztikus koncertje
(Jenei Szilveszter - ének, gitár,
Margit József - ének, gitár, Salamon Bea - hegedű)
Közreműködik:
Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész.
A belépés díjtalan!
Támogató: Bp. Főv. XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata

Január 28-án, szombaton 18 órától—Új időpontban!
Farsangi Bál - Zenél a Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül)
Vacsora: 1300 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Kérjük vacsora igényüket a belépőjegy
megvásárlásakor jelezni szíveskedjenek.

Ascher Oszkár Színház
www.ascherszinhaz.hu

Február 5-én, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó: Piroska és a Farkas
A Hahota Gyermek Színház ezúttal a nagy klasszikus
mesét varázsolja színpadunkra. A mese után minden
alkotni vágyó gyermeket várunk kézműves kuckónkba.
Belépő: 700 Ft /fő

Február 4-án, szombaton 18 órakor
Karinthy Frigyes: Régen van…
Január 29-én, vasárnap 18 órakor
Cseh Tamás-est: "Átlátszó víz legyen..."
összeállítás Cseh Tamás dalaiból

Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek
részére díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon: 8. sz. körzet:
Fohsz Tivadartól e-milen: fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, smsben a 20/569-2864-es számon várjuk az igényléseket a szülő neve,
telefonszáma, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának
feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól
interneten:www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles

Február 25-én, szombaton 18 órakor
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Avagy Vörös Csongor és Marty Tünde 2017
Az előadást 16 éven felüli nézőink részére ajánljuk!

Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket
január 31-ig jelezni szíveskedjenek!

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!

Belépő: 900 Ft /fő

Lomtalanítás, költöztetés!
lomnelkul@gmail.com ; 06-30-502 7555

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

ZALAKAROSON A MEN-DAN
APARTMAN HÁZ EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA ÖNT. 06-30-238-98-82

Kerti Levél

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
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Pátria Nyomda
A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

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