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Ifjabb Tissevits Dezső Rákoskertért Díjas 

Hatvani Zoltán ünnepi méltatása 
  

Jó estét kívánok mindenkinek, elsőként köszöntöm a 

díjazottat és szeretteit. Üdvözlök minden rákoskerti la-

kost, az Önkormányzat vezetőit, a ház dolgozóit, a je-

lenlévő korábbi Rákoskertért Díjazottakat és minden 

megjelent érdeklődőt, ünneplőt. 

Isten hozott mindenkit, itt Rákoskerten! Ismét az a 

megtiszteltetés ért, hogy én méltathatom az idei év ün-

nepeltjét. 

2006 óta most tizedik alkalommal köszönthetem erről 

a színpadról a Rákoskertért Díjazottat és tehetem ezt 

hetedik alkalommal Wass Albert Emléknapján. 

Ebben az évben lakóhelyünk, Rákoskert egyik szerel-

mesét, a városrészünk hírnevének erősbítőjét, a Rákos-

kerti Polgári Kör egyik legaktívabb tagját, helyi vállal-

kozót, egy úgynevezett „hétköznapok hősét”, ifjabb Tis-

sevits Dezsőt tünteti majd ki alpolgármester úr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotó: Sz. N. 

Dezső, hívhatom így, hiszen közel 10 éve ismerem.  

1968-ban, (tehát éppen 50 éve) Rákoskerten, a Fuvaros 

utcában született. Amikor Dezsővel beszélget az ember, 

akkor mindig azt érezhetjük, hogy Dezső igazi otthona a 

családi fészek után maga Rákoskert. Elmondása szerint 

mindent ismer a lakóhelyünkön, sőt azt is többször em-

lítette, hogy a tősgyökeres családok közül mindenkit 

névről ismer. Általános iskoláját hol máshol, mint a 

Kossuth Lajos Általános iskolában végezte. Középisko-

lai tanulmányait követően 1987-ben sorkatonai szolgá-

latra  vonult  be az általa csak gladiátorképzőnek hívott 

körmendi határőrséghez. Leszerelését követően sok 

helyen dolgozott, ezek közül talán a legbüszkébb az 

1992-ben megrendezett sevillai világkiállításon eltöl-

tött hónapokra, ahol a kiállítás egyik legszebb épületé-

nek, a Makovecz háznak az üzemeltetésével foglalko-

zott. 1994-ben megnősült és rá egy évre megszületett 

első gyermeke, Gergely. 1998-ban ismét külföldön 

dolgozik, hiszen megbízást kap a lisszaboni világkiállí-

táson felépült Magyar Pavilon üzemeltetésére. 1999-

ben a szakmai karriernek egy családi tragédia vet vé-

get, váratlanul megözvegyült. Jóval később ismerte 

meg mai feleségét, Mónikát, akivel azóta is boldogan 

élnek a régi családi házban. Két gyermeke, Anna és 

András is ide születtek. A kétezres évek elején ismét 

nemzetközi területen dolgozott, hiszen a NATO prog-

ramnak köszönhetően magyar katonáknak épített, majd 

rendezett be lakásokat. 2006-ig Európa több országá-

ban kamatoztatta szakmai tudását, de ekkor úgy dön-

tött, hogy hazatér és itthon próbál boldogulni. Vállal-

kozó lett és kerületi, de főleg rákoskerti családi házak 

szigetelésével kezdett foglalkozni. Ma ott tart, hogy 

nincs olyan helyi utca, amiben ne dolgozott volna, sze-

rintem ebben a teremben is vannak jó néhányan, aki-

nek Dezső és csapata újította meg a házát. 

Na de a kitüntetését nem ezért a szakmai teljesítmé-

nyért kapja, hanem azért, ami ezután következett és a 

mai napig tart: 

2010-ben belépett a Polgári Körbe és elhatározta, 

hogy „nyomot” hagy lakóhelyén. Első ilyen nyom az 

Aradi vértanúk tere lett, aminek a kialakításában aktí-

van részt vett. A téren található kopjafát is ő finanszí-

rozta és állította fel az első emléknap előtt. Azóta is 

mindent megtesz, hogy régi iskolája, a Kossuth ott tud-

jon megemlékezni október 6-án az aradi hősökről. Sze-

reti a történelmet, ezen belül Rákoskert történetét is, 

ezért a 2016-ban átadott helyi főtér névadásában is te-

vékenyen részt vett.   

Egy dolog miatt nagyon sajnálom, hogy csak most 

kapta meg ezt a kitüntetést. Ez az ok pedig az, hogy 

édesanyja, Julika ma már csak a Mennyországból tud 

figyelni bennünket. Dezső rajong a szüleiért, amit a 

most látható fotó is bizonyít. Édesanyja és édesapja 50. 

házassági évfordulóját titokban szervezte és azt Rá-

koskert Napján azután egész Rákoskert ünnepelhette. 
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 Nagyon megható volt ez a kis ünnepség, jó volt látni a 

meglepett szülőket, amikor Dezső átadta az fél évszá-

zadra emlékeztető tortát a Platánfasoron felállított szín-

padon. 

Amikor a köszöntőmön gondolkoztam, akkor jutott 

eszembe, hogy Dezsőre egy új titulus is illik. Ezt emlí-

tettem néhány perce, amikor azt mondtam, hogy ő az 

első Rákoskerti Hétköznapok hőse. Eddig többnyire 

pedagógusokat, orvosokat, helyi művészeket, vagy volt 

képviselőket választottunk és tüntettünk ki, de Dezső 

egy igazi hétköznapi hős. Ha ő nem lenne, akkor a pol-

gári kör sem lenne ilyen aktív. Ő úgy teszi a dolgát a 

városrészért, hogy azt nem látjuk a tévében, nem olva-

sunk róla az újságokban. Amikor első alkalommal szer-

veztük a Rákoskert Napja ünnepséget, akkor már az 

előkészületekor kiderült, hogy teherautó nélkül nem 

tudjuk leszállítani a színpadot, székeket és a sátrakat a 

Platánfasorra. Dezső ekkor felállt és közölte, hogy ez-

zel ne legyen gondunk, csak egy segítőt kér reggel ötre 

és ő mindent leszállít a helyszínre. Ezt, azóta is teszi, 

így közel tíz éve ezzel nincs gondunk. 

Most is van egy újabb terve egy szép tér kialakításá-

ra, ehhez már a helyszínt is kinézte és szerintem addig 

nem nyugszik, amíg meg nem valósítja. 

Ezért mondom azt, hogy ő a hétköznapok hőse… 

Kívánom neki, hogy élete második 50 éve is legyen 

olyan tartalmas, mint az első, mert így lakóhelyünk is 

biztosan tovább szépül majd az ő segítségével. 

És befejezésül: ifjabb Tissevits Dezső eddigi, a kö-

zösségért tett munkássága és megszálltsága alapján má-

tól hivatalosan is elfoglalta méltó helyét Rákoskert 

szellemi panteonjában. 

Gratulálok neki! 

  

Szépkorúak mindennapjai a Rákoskerti 

Idősek Klubjában 

Intézményünk 1981-ben alakult, klubunk engedé-

lyezett létszáma 40 fő, de 74 fő részesül nappali ellátás-

ban, sajnos nagyon kevés a férfiak aránya, csak 20 %. 

Rákosmentén, főként Rákoskerten és Rákoscsabán 

saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, önma-

guk ellátásra részben képes nyugdíjasoknak biztosítunk 

lehetőséget napközben a szabadidő hasznos, tartalmas, 

változatos eltöltésére, lehetőséget nyújtunk a közösségi 

együttélésre. 

Fiatalos időseink életminőségének javítása, az elma-

gányosodás, izoláció megelőzése érdekében rendszere-

sen kirándulunk, teljesítménytúrákon, hajókiránduláso-

kon veszünk részt, olykor családtagokkal, unokákkal 

együtt. Esztergomban, Kecskeméten voltunk, Hollókő-

re, Szécsénybe, Etyekre, Felcsútra kirándultunk. 

Gyógyfürdőztünk Kecskeméten, Bogácson, a makói 

Hagymatikumban, Nagykátán és nyáron Balatonalmá-

diban strandoltunk. A makói-, bogácsi tájházat, a Szé-

csényi Kastélyt, Hollókői tanösvényt, a Puskás Sport-

akadémiát, az etyeki Korda Stúdiót tekintettük meg az 

elmúlt évben. A Budai hegyekben és a Bakonyban tú-

ráztunk, emlékezetes élményekben volt részük a szép-

korú klubtagjainknak. 

Az élethosszig tartó tanulást elősegítjük a kulturális és 

művészeti programjaink szervezése során, irodalmi elő-

adásokon, komolyzenei koncerteken, színházi előadáso-

kon vettünk részt az Operettben, Tháliában, Turay Ida, 

József Attila, Erkel Színházban, Stefánia Palotában és a 

Vidám Színpadon. A Fővárosi Nagycirkusz előadásait 

általában a klubtagok családtagjaival, unokáival együtt 

tekintettük meg. 

Időseink önszerveződését is támogatjuk, mivel a klub-

társak önkéntes segítségével valósítjuk meg a rendszeres 

színházlátogatást és a többnapos, kedvezményes üdülési 

lehetőségeket, az elmúlt esztendőben Harkányra, Bala-

tonfüredre és Egerbe. 

Informatikai ismereteket a Rákosmenti Nyugdíjas 

Szabadegyetem keretén belül az idősek kezdő, haladó, és 

haladó plusz számítógépes képzéseken a Vigyázó Sándor 

Művelődési Házban családias hangulatban sajátítják el. 

Ezen kívül angol nyelvi oktatásokon és változatos témájú 

közismereti előadásokon vesznek részt a szépkorúak. 

A helyi idősbarát politika erősítését, szélesebb körben 

történő tájékoztatását a minden évben megrendezésre 

kerülő Klubfórum keretében, a rákoskerti és rákoscsabai 

képviselőink meghívásával, interaktív előadásával támo-

gatjuk. 

Helytörténeti előadást és sétát szerveztünk Szelepcsé-

nyi Sándor vezetésével, sok érdekes élményben volt ré-

szünk, jobban megismertük Rákoskert történetét, kö-

szönjük! 

Szórakoztató szabadidős tevékenységek keretében 

nyár elején a Juniálisunkra a kerületi klubtagokat is meg-

hívtuk a Rákoskerti Művelődési Házba. Ezen kívül Far-

sangi Bált, Szüreti mulatságot, bográcsolást, süti-, fagyi 

partyt, cukrászdalátogatást szerveztünk a tavalyi évben. 

Nagyobb rendezvényeinket a Végvári Cukrászda vezető-

sége, Hajduk Viktor úr támogatta finom süteményekkel. 

Karácsonykor beiglit kapott ajándékba minden nyugdí-

jas, köszönjük szépen! 

Hagyományőrző rendezvényeken is részt vettünk, Rá-

koskert Napján az idősek által készített kézimunkákat, 

festményeket mutatjuk be az érdeklődőknek. 

Nyáron a Rákoskerti Lecsófesztiválon, főzőversenyen 

közösen készítettük el a mindenki számára ízletes ebé-

det, első helyezést értünk el és megkaptuk az 

„Aranyfakanál” díjat. 
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Az egészségi állapot fenntartása érdekében rendsze-

res szűréseket tartunk, testsúly-, vérnyomás- vércukor-

mérést és a dietetikus havonta életmód tanácsadást-, elő-

adást tart a klubtagok részére. Gyógycipőkészítést az 

Ortoshoes Kft biztosítja az idősek számára. 

Minden héten paraffinos kézápolás, gyógytorna, jóga, 

frissítő torna, test- és talpmasszázs, havonta fodrász, 

kozmetika és pedikűr van intézményünkben. 

Évente többször sószoba kezelésen vesznek részt a 

szépkorúak egy rákoskerti vállalkozó felajánlásával ked-

vezményes térítés ellenében. 

A generációk találkozását segítjük elő a kerületi óvo-

dások és iskolások meghívásával nagyobb ünnepi ren-

dezvényeink alkalmával, pl.: Anyák Napján, „Nagyi me-

sél” programunkban, és a Karácsonyi ünnepek meghitt 

hangulatában. 

Az „Életet az Éveknek” Budapesti Egyesületével, 

Országos Szövetségével, a Magyar Vöröskereszt helyi 

Szervezetével, helyi civil klubokkal és a XVII. kerületi 

Rendőrkapitánysággal, a Vigyázó Sándor, és a Rákos-

kerti Művelődési Házzal is folyamatos a kapcsolattartá-

sunk. 

Szeretném megköszönni időseink nevében is a rákos-

kerti és rákoscsabai Képviselő Urak segítségét a változa-

tos, színes, színvonalas szabadidős programjaink támo-

gatásában, megvalósításában. 

Engedjék meg, hogy Tom Bodett idézetével zárjam 

2017. évi beszámolónkat: 

„Azt mondják, a földi boldogsághoz a következők kel-

lenek, legyen kit szeretnünk, legyen mit csinálnunk és 

legyen miben reménykednünk.” 
  

Fülöpné Szűcs Éva klubvezető és kolléganőim: 

Papek Nándorné (Erzsike) és Nánássy Tiborné (Ildikó) 

Óvodapedagógus hallgatók a Rezgő utcai 

Rákosmenti Százszorszép Óvodában 

Minden évben fogadunk nyolc hetes gyakorlatra Ta-

nító és Óvóképzős Főiskolai óvodapedagógus hallgató-

kat. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 

négy tanuló van egyszerre jelen óvodai életünkben. A 

Süni, a Mókus és a Pillangó csoportban töltik gyakorlati 

idejüket és készülnek a záróvizsgájukra, melyet a főisko-

lákról szakos tanárok jelenlétében teljesítenek. Minden 

óvónéni jelölt itt lakik a kerületünkben, sőt van, aki egy-

kor óvodásunk volt. Azért választottak bennünket, mert 

Zöld Bázisóvoda vagyunk, és a korábban már nálunk 

vizsgázott hallgatók is ajánlottak bennünket. 

Nagyon örülünk nekik, mert friss tudásukkal és sze-

mélyiségükkel új színt hoznak intézményünkbe, mi pe-

dig szívesen adjuk át tudásunkat, jó gyakorlatainkat. 
 

Pádárné Tóth Andrea óvodapedagógus  

és Béres Károlyné óvodavezető 

 

Merzse-mocsár túra 

Egyesületünk tavaszi túrát rendez április 14-én,  

immáron 5. alkalommal. A túra 20 és 10 km-es távja 

főleg rákoskertieket és diákokat megmozgató rendez-

vény. Rajthely a Kossuth Lajos Általános Iskola udva-

ra,  7-10-ig. A 10 km-es táv útvonala a rajthelytől a 

Vida-dombon és a Merzse tanösvényen keresztül vezet. 

Míg a 20 km-es táv az előbb említettek mellett érinti a 

repülő tér szélét is. Az út során a megszokott módon 

frissítő pontok vannak (zsíros kenyér, üdítő, gyümölcs, 

csokoládé). A díjazás szintén oklevél és kitűző. Mivel a 

Merzse túrát Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani 

Zoltán képviselők is támogatják, ezért lehetőség van rá, 

hogy a rákoskertiek 500 Ft ellenében, míg a Kossuth 

Lajos Általános Iskola diákjai és tanárai ingyen indul-

hatnak. Bővebb információ Földi János: 20/285-7988 – 

Bernátné Nagy Katalin: kbernat64@gmail.com, , La-

kos Ágnes : 20/345-2630 

Várjuk az érdeklődőket a fenti telefonszámokon 

vagy e-mailben.  

 

Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz. E.  



Támogatott Támogatás tárgya Összeg 

Adler Sport Club Egyesület 2017. évi veterán kerékpártúra megrendezése    50 000 Ft  

Balassi Bálint Gimnázium "24 órás kosárlabdázás" elnevezésű rendezvényre     30 000 Ft  

Contrapunto Kulturális Egyesület a kórus 2017. évi rákosmenti fellépéseinek költsége 20 000 Ft  

FKF lombzsák lombzsákok beszerzése  512 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola 21. Rákoskerti tornakupa  300 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola nyári  táborok szervezése 125 000 Ft  

Rákoskerti Idősek Klubja  2017. évi programok 215 000 Ft  

Rákoskerti Lemaradás  Lecsófesztivál megrendezése 150 000 Ft  

Rákoskerti Lemaradás  Merzse -mocsár teljesítménytúra lebonyolítása 50 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház 2017. évi programok támogatása 2 275 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház új székek beszerzése 500 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör "Legyen minden házon nemzeti lobogó"  175 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör 2017. évi működési költségek, rendezvények 300 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör  gyógynövény-és fűszerkert kialakítása 125 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Aradi Vértanuk Napja hangosítás 15 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör az új téren kerékpártároló és virágágyás  79 375 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör karácsonyi kiadvány, rendezvény támogatása 82 100 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél c. újság kiadásának költségei 585 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kossuth Lajos festmény restaurálása 20 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Merzse -mocsárhoz információs, irányító táblák  93 980 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör nőnap alkalmából virágok beszerzése  25 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör pihenőpadok felújítása 85 300 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert napja költségek 400 000 Ft  

Rákosmente TV választókört érintő hírek, műsorok, tájékoztatók 300 000 Ft  

Rákosmenti Cukorbetegekért Egyesület 2017. évi működéi költségek 40 000 Ft  

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat 2017. évi karácsonyi ünnepség költségei 50 000 Ft  

Rákosmenti Védőnői Szolgálat tárgyi eszközök, fejlesztő játékok beszerzése 100 000 Ft  

Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete 2017. évi Művészeti napok megrendezése 100 000 Ft  

Százszorszép Óvoda eszközfejlesztés költségei 402 245 Ft  

Százszorszép Óvoda tárgyi eszköz beszerzés, karbantartási munkák 2 000 000 Ft  

TOITOI Kft. játszóterekre kihelyezett mobil WC-k karbantartása  315 000 Ft  

Újlak Utcai Általános Iskola nyári napközis táborok szervezése 50 000 Ft  

VMH -Szépkorúak Nyugdíjas Klubja programok támogatása 30 000 Ft  

Vonzás Kulturális és Tánc Sportegyesület tehetséges gyermekek jutalmazása,nevezési díjak 100 000 Ft  

Zrínyi 17 Sportegyesület 2017. évi működési költségek 250 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola nemzetközi rovásíró verseny megrendezése 50 000 Ft  

Összesen:   10 000 000 Ft  

Fohsz Tivadar 2017 évi képviselői keretének elszámolása 

Jól érezte magát a Rákoskert Napja  

ünnepségeken?  

Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is gyü-

mölcsfák szegélyeznék?  

Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi Park 

padjain? Ha a válasza IGEN, segítse az egyesü-

let működését és terveinek megvalósítását!  
 

AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A RÁKOS-

KERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!  

Adószámunk: 18190010-1-42  

Kérjük, támogassa a Rákoskert Vasúti Közlekedé-

séért Alapítvány munkáját SZJA 1 %-ával! ADÓ-

SZÁMUNK: 18154094-142.  

Bankszámla számunk: OTP. 11717009-20060460.  

—————————————————————— 

Megbízható, leinformálható, fiatalos hölgy napi- és 

nagytakarítást vállal. (gyors, alapos munka) 

Elérhetősége: Mittag Sarolta – +36 20/283-7221 

—————————————————————— 

Leinformálható középkorú hölgy több éves gyakorlat-

tal napi 4-5 órásidősgondozást vállal. 06-30-515-91-22 



Hatvani Zoltán 2017 évi képviselői keretének elszámolása 

Támogatott Támogatás tárgya  Összeg  

XVII. Kerületért Egyesület Éves működési támogatás  100 000 Ft  

140.sz. Pro Pátria Cserkészcsapat Éves működési támogatás  50 000 Ft  

Báró Podmaniczky J. Honvéd Egy. Önkéntes Polgári Védelmi Szervezet támogatás 50 000 Ft  

BME XVII. Kerületi Szervezete Éves működési támogatás   20 000 Ft  

Csekovszky Árpád Alapítvány részére Éves működési támogatás  50 000 Ft  

Csondrád utcai védőnők részére A napi munkához szükséges eszközök beszerzésére  100 000 Ft  

Fővárosi pályázathoz biztosított önrész Vida-domb zöldfelület fejlesztés   526 250 Ft  

FKF Zrt. Őszi lombzsák    212 000 Ft  

Gyurkovics Tibor Általános Iskola Bemutató udvar fentartásához    40 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Rákoskerti Torna Kupa, táborozás     228 389 Ft  

Magyar Vöröskereszt XVII. ker. Ingyenes vércukorszűrés támogatására    50 000 Ft  

MSZSZ Területi Nyugd. Alapszervezet 2016. évi rendezvényekre   30 000 Ft  

Piroska Óvoda Óvodai fejlesztőeszköz és fűnyíró beszerzésére   300 000 Ft  

RÁCUK Egyesület támogatása Éves működési támogatás  100 000 Ft  

Rákoskerti Idősek Klubja Éves rendezvények   215 000 Ft  

Rákoskerti Lemaradás  Lecsófesztivál, Merzse túra    200 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kossuth festmény restaurálása a Kossuth iskolába   20 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Nőnap virágok    25 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Andráshida utcai korlát építésére   76 200 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Főtérre kerékpártároló és sövényvédő korlát   79 375 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Tervezett kirándulás buszköltségeire  250 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Új fűnyíró, lombfúvó beszerzésére  144 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör korlát kihelyezése a Kőkereszt melletti buszmegállónál  55 880 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Gyógynövénykert  150 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör 25 db. fa ültetésének költségeire     425 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Köztéri padok deszkáinak cseréjére     221 646 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél kiadása     585 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Egyéb kiadások      80 780 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Információs táblák kihelyezésére       93 980 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör  Rákoskert Napja     575 000 Ft  

TOI-TOI Kft. Játszótéri WC-k költségei     105 000 Ft  

Rákosmente Oldtimer klub Éves működési támogatás     50 000 Ft  

Rákosmente TV Kft. Rákoskerti hírek, műsorok, tájékoztatók    300 000 Ft  

Rákosmenti Adományház  Ételosztés költségeinek támogatására     100 000 Ft  

RÁZENE támogatására Éves működési támogatás     60 000 Ft  

RKSK  Éves működési támogatás     482 000 Ft  

Sárkány Diáksport Egyesület Éves működési támogatás     20 000 Ft  

Százszorszép Óvoda Új sövényvágó, fúrógép és konyhai szeletelőgép     300 000 Ft  

TESZ (Társadalmi Egyesületek XVII. ker. Sz.) Tervezett kirándulás buszköltségeire   100 000 Ft  

Városüzemeltetési Iroda Parkolóépítés (Julika cukrászda, Toldi u. 2.)    444 500 Ft  

Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság Albert Ferenc könykiadás támogatás   20 000 Ft  

Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákoskerti programok,  gyermekműsorok  2 835 000 Ft  

ZÖLD XVII. Környezetvédelmi Egyesület Merzse-mocsár mellett pihenőhely kialakítására    50 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola  Rovásíró verseny, hagyományőrző nap költségeire   80 000 Ft  

Összesen:   10 000 000 Ft  

 Internetezne, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá? 

Számítógépet venne, de nem ért hozzá? Forduljon hozzám! 

Házhoz megyek! Segítek a számítógépet kiválasztani, internet szolgáltatást választani, beállítom az internetét, 

számítógépét és még a kezelésére is megtanítom. Régi fényképeit megmentem digitalizálással, szkenneléssel. 

Hajdú József informatikai tanácsadó 

Tel: 06-20-4650-960 e-mail:info@hjcomp.hu Honlap: www.hjcomp.hu 
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A Kossuth Lajos Általános Iskola első 

féléve a 2017-2018-as tanévben 

Iskolánk mindennapjainak mozgalmassága a  tanév-

nyitó óta eltelt időszakban ismételten megmutatkozott. 

Szeptember második hetében a hatodik évfolyam 

osztályai Szilvásváradon erdei iskola keretében egészí-

tették ki mindazon tudásukat, amelyeket az iskolában 

megszereztek. Koszorúzással, vetélkedővel, fáklyás 

felvonulással emlékeztünk iskolánk névadójára, Kos-

suth Lajosra. 

Október elején nemes tradícióinknak megfelelően 

Benedek Elek, a nagy mesemondó születési időpontjára 

emlékezve mesenapot szerveztünk, hogy gyermekein-

ket még jobban beavassuk a magyar népmesék világá-

ba. Október 3-án a zene világnapja alkalmából vendé-

gül láthattuk a Pénzügyőr Zenekart, akik nagyszabású 

koncerttel emlékeztettek bennünket a zene mindenható-

ságára. Október 6-án az Andráshida utcai emlékpark-

ban, illetve az iskolánkban róttuk le tiszteletünket 1849 

mártír hősei előtt. Állatkerti programok keretében erő-

sítettük gyermekeinkben az állatvilág iránt érzett fele-

lősségtudatukat. Ugyancsak október hónapban tartottuk 

meg az idei tanévben elindított Szülők Klubja program-

sorozatunk első rendezvényét, melyen igen szép szám-

mal jelentek meg az érdeklődő szülők. Örökös Ökois-

kola lévén természetesen nem feledkeztünk meg az őszi 

papírgyűjtés fontosságáról. Az őszi szünet előtt tanuló-

ink gyümölcstálak készítésében jeleskedtek. Az 1956-

os forradalom és szabadságharc ebben a tanévben több 

vonatkozásban is prioritást élvezett. Vendégül láthattuk 

vitéz Szelepcsényi Sándor urat, a Rákoskerti Polgári 

Kör, valamint a Rákosmenti ’56-os Alapítvány elnökét, 

hogy a nyolcadikosok történelem, illetve osztályfőnöki 

óráján beszélhessen Rákoskert ’56-os történéseiről, 

arról, hogy testvére, Szelepcsényi Ernő milyen szerepet 

töltött be a Nemzetőrség helyi parancsnokaként ezek-

ben a reményteljes október végi – november eleji  na-

pokban. Október 20-án az iskolai műsorunkat követően 

az iskolai diákönkormányzattal együtt helyeztük el ko-

szorúnkat az országzászlónál a Nyomdász utca és az 

Erzsébet körút sarkán. November 4-én fáklyás felvonu-

lás, valamint emlékező gondolatok közepette adtuk át 

az ’56-os vándorzászlót a Budapest XVII. Kerületi Kö-

rösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium in-

tézményvezetőjének. 

Már októberben elindultak, november hónapban pe-

dig tovább folytatódtak tanulmányi versenyeink házi, 

illetve kerületi szinten, hiszen a tehetséggondozás isko-

lánk egyik alapvető feladata, hivatása: Bolyai matema-

tika verseny, Varga Tamás matematika verseny Agya-

fúrtak alsó tagozatos háziversenye, házi, illetve Simo-

nyi Zsigmond helyesírási verseny kerületi fordulója. Az 

érdeklődő szülők nyílt órák keretében kaphattak képet 

iskolánk nevelő – oktató tevékenységéről, gyermekeik 

teljesítéséről. A hónap végén a Szülők Klubja rendez-

vénysorozatunk újabb programjaként Dr. Zacher Gábor 

toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi osztályának 

vezetője tartott nagysikerű előadást mintegy 130 érdek-

lődő szülőnek a mai magyarországi droghelyzetről. 

December második szombatja ismét a tornászokról 

szólt: ezen a napon rendeztük meg a 21. Rákoskerti 

Tornakupát, amelynek keretében mintegy 86 csapat, 

közel 500 versenyzője mérte össze tudását torna sport-

ágban. (Erről részletesen számoltam be a tavalyi leg-

utolsó lapszámban). Természetesen a karácsonyi készü-

lődés idén sem maradhatott el: mézeskalácssütéssel, az 

idősek számára megrendezett karácsonyi műsorral a 

Rákoskerti Művelődési Házban, a szülőkkel együtt ké-

szített karácsonyi meglepetésekkel, osztálykeretben 

megtartott karácsonyokkal, és minden évben megújuló 

dekorációval készültünk az ünnepre. 

Visszatérvén az ünnepekről, immáron 2018-ban, 

január 5-én rendeztük meg az ilyenkor szokásos táncos  

bemutatónkat, amelyen a fő szerep a végzős nyolcadi-

kosainké volt. Az érdeklődő szülők, hozzátartozók szá-

mára ezen a péntek délutánon két előadást is szervez-

tünk, hiszen a nyolcadikosok mellett az alacsonyabb  

évfolyamú osztályok közül is többen jeleskedtek pro-

dukcióikkal. 

Ugyancsak január hónapban kezdtük meg, és febru-

árban fejeztük be a három pillérből álló „Ovisuli” ren-

dezvénysorozatunkat, amely a következő tanév elsősei-

nek szóló iskolacsalogató. Ez a programsorozat majd 

tavasszal folytatódik, amikor az iskola előkészítő fog-

lalkozások kezdődnek. 

Csébi András intézményvezető 
 

Wass Albert emléknap 2018 

Idén 10. alkalommal rendezték meg Rákoskerten a 

Wass Albert emléknapot, amelynek keretében a 20 évvel 

ezelőtt - 1998. február 17-én - elhunyt, erdélyi magyar 

író-költő emléke előtt tisztelegtek a megjelentek. A ren-

dezvényen a Himnusz eléneklését követően Frech Gá-

bor, az Ascher Oszkár színház tagja a Nagypénteki sirató 

című költeményt szavalta, majd Dr. Balázsi Ildikó, Wass 

Albert-díjas kutató méltatta az író munkásságát. 

Dr. Balázsi Ildikó ünnepi beszédét követően a jelen-

lévők elhelyezték a megemlékezés virágait a fővárosban 

elsőként felállított Wass Albert-szobor talapzatánál. A 

megemlékezésen az alkotás ötletgazdája Dr. Tamási Gé-

za is jelen volt. A Szózat, valamint a Székely Himnusz 

eléneklése után az emléknap a Rákoskerti Művelődési 

Házban folytatódott, ahol a Kossuth Lajos Általános Is-

kola pedagógusai és diákjai adtak elő ünnepi műsort.  

az RMTV nyomán 
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Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, vil-

lanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfű-

részek, láncélesítés, kerti kapák javítása. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 

06-20-9467-302 

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT.  +36-06-30-238-98-82 

Iskolánk megemlékező műsora a 

Wass Albert – emléknap keretében 

2017 késő őszén iskolánkat érte az a megtisztelő 

felkérés, hogy a Wass Albert-emléknap keretében 

2018. február 17-én ünnepi műsorral emlékezzünk a 

méltatlan sorsú erdélyi író, költő, Wass Albert életmű-

vére. Január  elejére kikristályosodott, megfogalmazó-

dott az a gondolati ív, amely mentén méltó módon tu-

dunk emlékezni. „A bölcsőtől a koporsóig – Válaszút-

tól Floridáig” címmel elkészített forgatókönyv a szerző 

pályaképének, bujdosásának néhány jellegzetes helyze-

tét, kötődését igyekezett felvillantani. Nem a szokásos, 

„lexikon ízű”, tankönyvekre emlékeztető tartalmat kí-

vántunk adni, sokkal inkább a szerző életútjának egy-

egy felvillanásszerű, de mindenképpen fontos mozza-

natát szerettük volna érzékeltetni. Ezeknek a felvillaná-

soknak a részét képezték a tanulóink által elmondott, 

ismertebb versek, versrészletek, amelyeket szándéko-

san úgy válogattunk össze, hogy az emlékező közösség 

is találjon bennük kötődést Wass Alberthez. Ehhez iga-

zodott a színpadkép, amely három lényeges elemre 

fókuszált: az otthon (Válaszút – Erdély) – a bujdosás, 

menekülés (Németország) – a külhoni megtelepedés 

(Amerika – Florida). Ezúton köszönöm meg kollégá-

imnak: Veressné Kristó Annamáriának, Szabó Sárának, 

Vikol Kálmánnak, valamint iskolánk tanulóinak: Ko-

vács Bálint, Szilágyi Bianka, Rékó Luca, Tószegi Ta-

más és Ulmann Gergely diákjaink közreműködését, a 

Rákoskerti Művelődési Háznak pedig a támogató, segí-

tőkész együttműködést. Befejezésül álljon itt megemlé-

kező összeállításunk utolsó fejezete a szerző visszaem-

lékezéseiből: 

„..a könyvek megmaradnak, s a nyomtatott betű szí-

vós erejével továbbra is harcolnak Erdély nagyjaiért – 

ahogy lehet. Szívem mélyéből köszönöm annak a ma-

roknyi hűséges magyarnak az önfeláldozó kitartását, 

akik  mindvégig  mellettem maradtak és lehetővé  tet-

ték,  hogy legalább ennyit megtegyek. Áldja meg őket 

az Úr minden fájdalmas csalódás közepette a tiszta 

lelkiismeret isteni ajándékával. Ők megtették, ami tőlük 

tellett. Ha minden magyar követte volna példájukat, a 

magyarok dolga másképp állna ma. Hadd búcsúzzam 

tőlük a Szentírás szavaival: >>Ismertessétek az igazsá-

got s az igazság szabadokká tészen!<<. Az Úr irgalma 

legyen mivelünk és bocsássa meg sok-sok vétkeinket, 

amiket magunk kárára ostoba gőggel elkövettünk.” 
 

Csébi András intézményvezető 

 

Folynak a Makovecz Imre „Mennybemenetel” öku-

menikus templom építésének törvényileg szabályozott 

előkészületei a kötelező közbeszerzés kiírásához. Fel-

vettük a kapcsolatot a nemzetközileg is elismert Cser-

tő Lajos szobrászművésszel, aki a templom épület-

szobrászati terveit készíti és kivitelezi. Munkássága 

szorosan kapcsolódik Makovecz Imre építőművészeté-

hez.  

Az urnahelyek megváltása folytatódik, sok az ér-

deklődő a 257-73-56  és 2565047 telefonszámokon. 

Kérjük vallásos és nem vallásos, de a művészeti érté-

kekre érzékeny adózó polgártársainkat, hogy támogas-

sák a Rákoskerti Templom Alapítványt az SZJA 1 %-

ával. Adószámunk: 18185133-242.  

Szótár 

Eufémizmus:  (görög) kellemetlen, vagy r út fogal-

maknak enyhébb szóval való kifejezése, szépítés, szépel-

gés. A magyar médiában általánosan használt álmegol-

dás azoknak a tényeknek elfedésére, elferdítésére, ame-

lyek társadalmi problémákat, megoldatlan kérdéseket 

lobbantanának fel. Számtalan esetben találkozhatunk az 

eufemizmussal, és az adott esetek túlnyomó többségében 

mindenki tudja, hogy elferdítésről, a valóság elkenésé-

ről, a megoldások elodázásáról van szó. De mivel Pató 

Pál országában ez így szokás, a dolgot görgetjük ma-

gunk előtt. Tehát az eufemizmus egyfajta társadalmi, 

politikai túlélési tabletta, amit naponta beveszünk. Tüne-

ti kezelés, a bajt nem szünteti meg, sőt mellékhatásként a 

beteg exitálása várható. 

Salamon György festőművész 

Kódexíró a 21. században 

címmel nyílt meg Szalai Katalin kódexíró-

oklevélgrafikus kiállítása március 11-én a Rákoskerti 

Művelődési Házban.  

Köszöntőt mondott: Fohsz Tivadar alpolgármes-

ter és Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör 

elnöke. A művésznő életútját munkásságát és a kiállí-

tást Györffy B. Eszter író, költő méltatta. 

Közreműködött Littai Fanni, az Ascher Oszkár 

Színház tagja. 

Megtekinthető: március 29-ig. 

fotó: Sz. N. 
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Március 24-én, szombaton 18 órakor 

Húsvétváró Bál  

A művelődési ház és a Pálya vendéglő közös szervezésében. 

Zenél a Kristály Duó 

Belépő a bálra: 2000 Ft (vacsora nélkül) 

Vacsora: 1300 Ft 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailen! 

  
Április 14-én, szombaton 15 órakor 

Zsuzsa Mihály énekes-színész  
tavaszköszöntő műsora  

Közreműködik: Gáti Pál előadóművész, a Nóta TV 

Nótasztár című műsorának második helyezettje; 

dr. Fehér Eszter, az éneklő háziorvos;  

Horváth Gyöngyi, a sanzonok királynője,  

a magyar Edith Piaf; 

az Aranycipellő-díjas Karizma Tánccsoport 

valamint a Rákoskerti Dalos Klub 

Belépő: 500 Ft 

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést 

kérünk telefonon vagy e-mailen! 

Április 22-én, vasárnap 15 órakor 

Író-olvasó találkozó 
a Rákoskerti Polgári Körrel közös szervezésben 

Vendégünk: Dr. Simon József író, verselő orvos 
A találkozó témája az 

„EMLÉKEK SORÁN HAZAFELÉ” 

című, Rákoskertről szóló könyvének bemutatója 

Beszélgetőtárs: Tóth László 
A programról bővebben honlapunkon és szóróanyagainkról 

tájékozódhatnak! A belépés díjtalan! 

  

Április 15-én, vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó: A szegény ember gazdagsága 

 – a Batyu Színház előadása 

A mese után interaktív kézműves kuckó a tavaszi készülődés 

jegyében.  

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 és kísérőjegy 

számának feltüntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól  

interneten: www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 
Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket április 11-ig jelezni szíveskedjenek! 

Belépő: 700 Ft  
Támogató: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti 

önkormányzati képviselő és Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő) 

 

Ascher Oszkár Színház 
  

Március 11-én, vasárnap 11 órakor 

Csetényi Anikó: Hurkacövekleves 

Andersen meséje alapján  

A meseszínház után Egértanya – színes egerek 

varázsműhelye – családi kézműves  - foglalkozás a 

legkisebbeknek és a legnagyobbaknak is.  

Vezeti: Zsigár Cecília textilművész. 

A mesét 5 éven felülieknek ajánljuk. 
 

Március 25-én, vasárnap 18 órakor és 

Április 22-én, vasárnap 18 órakor  

Shakespeare: Rómeó és Júlia 

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes  

jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailen! 

Belépő: 1000 Ft 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
www.kertimuvhaz.hu; info@kertiklub.hu; T.:257 4498  

Kerti Levél 

Megjelenik 4 000 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Nyomda: Universal Toptrans Bt. 

ISSN 2062-8838  

1171. Budapest, Rákoskert sugárút 66. 

kertilevel@gmail.com  

www.kertilevel.hu 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zol-

tán önkormányzati képviselők támogat-

ták 

Elkészült a rákoskerti katolikus kápolna 

Mise minden szombaton 18 órakor, Flavio atya tartja. 

(Kivételes ünnepnapokon előre meghirdetett időpontokban.) 
  

Adományokat a 10702019 -19819198-51200002 (CIB Bank) szám-

lára lehet utalni 
  

Még kedvező áron lehetőség van urnahelyek vásárlására: 
  

                                                                1 személy         2 személy 
  

a/ szekció: a legalsó és legfelső sorban   60 000 Ft        100 000 Ft 
  

b/ szekció: 2. sorban alulról és felülről    80 000 Ft        130 000 Ft 
  

c/ szekció: 3. sorban alulról és felülről  100 000 Ft        160 000 Ft 
  

d/ szekció; alulról a 4. sorban                110 000 Ft        180 000 Ft 
  

            5-6. sorokban                             120 000 Ft        200 000 Ft 
  

e/ szekció: családi fülkék is egyedi árakon. 
  

Az urnafülkéket 25 éves időtartamra lehet megvásárolni. Szerző-

dést előzetes egyeztetéssel lehet kötni. 

A megváltott urnahely árával támogatja a kápolna további építését! 

Érdeklődés és szerződéskötés: 

Szent Erzsébet Plébánia 1171. Budapest, Szabadság sugárút 39. 

hétfőn és kedden 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig 

Telefon: 258-4074; e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com 

Ügyintéző: Csombor Tiborné, tel.: 30/997-0951 

Képviselők elérhetősége: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu      06-20-56-92-864 

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252 
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