XXVIII. évfolyam 6. szám

www.kertilevel.hu

2018. július

Gyászhírek
Dr. Mándli József

Zsigó Barnabás

A Vas- megyei Rábakovácsiban született 1934ben. Iskoláit szülőfaluja után, Szombathelyen végezte, az ottani Nagy Lajos /előzőleg Premontrei / gimnáziumban érettségizett.
Orvosi diplomát 1962-ben szerzett Budapesten, a
jelenlegi Semmelweis Egyetemen. Első munkahelye
a balassagyarmati kórház belosztálya volt, ahol két
évet dolgozott, majd családja érdekében a Bp. XVII.
ker. egyik üresedő körzeti orvosi állását vállalta el.
Ő lett Rákoskert városrész sorrendben ötödik orvosa.
Küzdelmes évek következtek a 60-as 70-es évek
rossz útviszonyai, a telefon hiánya, a közlekedés
nehézségei miatt. Nem ismerte a nyolc órás munkaidőt, a nap 24 órájában betegei rendelkezésére állt,
mivel körzetében is lakott. Orvosi munkája mellett
egyéb tevékenységeivel is segítette a rákoskertieket:
ismeretterjesztő és elsősegélynyújtó tanfolyamokat,
környezetvédelmi akciókat szervezett, részt vett a
Vöröskereszt és az Idősek Klubja életében. Az eltelt
évek némi könnyítést hoztak, mert a lakosság létszámának növekedésével kollégákat kapott és végül
hárman látták el az eredetileg óriási területet. tevékenység
A rendszerváltás után elsők között tette le családorvosi szakvizsgáját és lett közel ötven éven át praxisának megbecsült, szeretett orvosa. Munkáját, orvosi tevékenységét keresztény szellemiség hatotta át,
nagyfokú empátiával rendelkezett a betegek ellátásában. Mély hite Istenben és vallásos élete segítette a
nehéz mindennapokban. Felesége gyermekorvosként
szintén a rákoskerti körzetben dolgozott, két gyermeke van, fia anaestheziológus, lánya belgyógyász.
Hat unokája van. 1994-2002 között a kerületi Orvosi
Kamara elnöke volt. A Kamarának kezdetek óta tagja. Munkáját 2003-ban Rákoskertért Díjjal ismerték
el. 2012-ben átvehette Aranyoklevelét.
Betegsége utolsó évének terheit méltósággal viselte. Február elsején Isten kegyelméből otthonában,
felesége és gyermekei jelenlétében adta vissza nemes, szelíd lelkét Teremtőjének.

Barátunk június 16-án, hosszú betegség után
jobb létre szenderült. Egy igazán jó embert, egy
lokálpatriótát veszítettük el - hatvankilenc évet élt.

1974. óta állandó lakosa volt Rákoskertnek és
a gyermekkorában kialakult kötődésből adódóan
itt alapított családot.
Tanulmányai mellett 1963–ban kezdte meg
munkáját a Richter Gyógyszergyárban. 46 éven
keresztül a gyógyszer alapanyag gyártó üzemben, mint műszak- majd művezető dolgozott.
Munkája mellett folyamatosan fejlesztette szakmai, és a fejlődés által megkívánt tudását,
amelynek eredményeképpen számos újítás, szabadalom megvalósításában is részt vehetett.
Vezérelve az értékteremtés és értékmegőrzés, a
család, haza, munka iránti hűség, az emberekkel
szembeni méltányosság, igazságosság, jóindulat
volt. Alapító tagja volt az 1992-ben létrejött Rákoskerti Szépítő Egyletnek. Aktívan vett részt a Vidadombon felállított kereszt megvalósítási munkálataiban, szerepet vállalva az ünnepi misztériumjátékban. Az egyesület átalakulásakor azonnal belépett a
Rákoskerti Polgári Körbe, így annak alapító tagja
volt. Valamennyi közösségi megmozdulásban jelentős részt vállalt. Egyik ötletadója és tevékeny
résztvevője volt a Vida-dombi kereszt újjáépítésének valamint a „Nemzeti ünnepeinken legyen zászló minden házon” programnak. Közéleti munkásságának elismeréseként 2013-ban Rákoskertért Díjat
kapott. Búcsúztatása július 4-én, 15 órakor a rákoscsabai református templomban volt.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, akik
Zsigó Barnabás elhunyta alkalmából, vesztességünket átérezve, jelenlétükkel, virágukkal, szóban/
írásban kifejezett együttérzésükkel gyászunkban
támogattak, fájdalmunkat némiképp enyhítették.
A gyászoló család nevében: Zsigóné Meggyes
Ildikó

Közösségi célú gyógy- és fűszernövény
kert Rákoskerten

Átadták a Vida-dombi kondi parkot
Ezzel ma már minden korosztály megtalálja a mozgás, sport lehetőségét a dombon. 2007-ban adták át a
két játszóteret, akkor az 1-3 és a 3-10 éveseknek nyílt
lehetőségük, hogy kulturált környezetben töltsék a szabadidőt. Évekkel később került kialakításra a streetball
pálya, ahol már a 10 évnél idősebbek is kosarazhattak
kedvükre. Rá egy évre érkezett meg a kerület akkor
leghosszabb kötélpályája, de ekkor még mindig nem
volt lehetősége az idősebb korosztálynak sportolnia a
Vidán. Idén június 1-óta már a 14-99 évesek is tornázhatnak a dombon, hiszen átadták Rákoskert első felnőtt
kondi parkját. Eddig a legközelebb ilyen park a Zrínyi
iskola mellett és a Gyolcsrét utcai játszótér mellett volt
csak. A fejlesztésnek köszönhetően nyolc eszközt telepítettek a kötélpálya mellé, ahol már sokan mozgathatják meg izmaikat. A beruházás során több száz cserjét
és egy tucat fát is elültettek.
Az átadó ünnepségen Riz Levente polgármester úr
mondott köszöntőt a népes közönségnek, akik SMS-ből
és Hatvani Zoltán hírleveléből kaptak meghívást. Az
átadásról a Rákosmente Tv is készített felvételt, amin
jól látszik, hogy milyen sokan vettek részt az eseményen. A területet továbbra is a Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálat és a Rákosmente Kft. gondozza.

A Strázsahegy Patika Rákoskerten, az Önkormányzattal közös tulajdonban lévő „Egészségkert” hátsó kertjében, a 1171. Bp. Zrínyi u. 226 szám alatt ( Orvosi rendelő és gyógyszertár) egy közösségi célú gyógynövényés fűszerkertet szeretett volna kialakítani. Az akkor még
parlagon álló kert kitűnő lehetőséget kínált az épület
közösségi és egészségügyi céljának kiegészítésére.
Sikerült támogatókat is szereznünk a kert kialakításának tetemes költségéhez, miután rézsűs telekről van szó,
a nagy szintkülönbséget is stabilizálnunk kellett, valamint a kertbe való feljutást is lehetővé kellett tenni a
nehezebben mozgók számára, egy kövezett út formájában.
E helyütt szeretnénk megköszönni támogatóinknak a
segítséget, kiknek támogatása nélkül mindez nem jöhetne létre: Hungaropharma Zrt, Rákoskerti Polgári Kör,
Rákosmente Önkormányzata, Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő.
Örömmel jelentem, hogy a költségek nagyobb részét
jelentő alapok elkészültek. A rézsű sziklakert, a kerti
utak, az öntözőrendszer, dísznövények beültetése, a kert
alapjai és keretei készen vannak. Már csak a gyógy- és
fűszernövények beültetése, és az összejövetelek alapját
adó kiülő, árnyékoló létesítése van hátra.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy segítséget kérjek
Rákoskert lakosságától, akinek esetleges felesleges növényei vagy magjai lennének, azt szívesen vennénk ha
felajánlaná a gyűjtemény gyarapításához.
Reményeink szerint 2019. tavaszára teljes díszben
nyithatjuk meg a kert kapuját. A növények feliratot is
kapnak a könnyebb eligazodás érdekében. Azt tervezzük, hogy hetente tartunk nyílt napokat, ahol bárki megtekintheti a kertet, illetve szervezett formában, egyeztetett időpontban bemutatókat is tartanánk az érdeklődő
óvodáknak, iskolai osztályoknak, idősek klubjának,
vagy bárkinek, aki jelzi szándékát, illetve minden nyáron gyógynövény szezonban tartanánk egy nagyobb
rendezvényt Rákoskerti Gyógynövény Napok címmel.
Az egészségre nevelés és egészség megőrzés jegyében, elsősorban gyerekeknek szeretnénk maradandó
élményt nyújtani, de minden érdeklődőt szívesen látnánk.
Jó lenne, ha már fiatal korban, játékos formában ismerkedhetnének a gyerekek a gyógy- és fűszernövényekkel. Megtanulnák, hogy ne csak nézzék, hanem
lássák és használják is a körülöttük lévő növényeket,
legyen igényük rá, hogy felnőtt korukban, konyhakerti
körülmények között, akár erkélyen is megtermeljék a
háztartásban szükséges, friss fűszer és gyógynövényeket.
Némethné dr Skultéti Mária
Gyógyszertárvezető

Utcai szemetes kommandó
Rákoskerten jelenleg közel ötven olyan utcai szemétgyűjtő (kék, zöld, vagy narancsszínű) van kint a
közterületen, melyet a Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálat munkatársai ürítenek. Sajnos egyre többször azt
tapasztalják az ürítést végzők, hogy a szemetesek nem
az utcán keletkezett hulladékkal (üdítősüveg, cigarettás
doboz, papír zsebkendő, stb.), hanem háztartási szeméttel (krumpli héj, étolajos palack, stb.) van tele. Sokan
például nem az otthoni kukába teszik, hanem az utcai
szemetesekbe hordják ki zacskószámra a saját hulladékukat. Sikerült már nyakon csípni olyan személyt is,
aki a gyerek pelenkáját vitte ki a köztéri kukába. Ennek
a magatartásnak köszönhetően a köztéri kukák az ürítést követő néhány nap alatt ismét megtelnek, és csak
csúfítják a köztereinket. Kérem, ne hordják ki a háztartási szemetet! Ha valaki azt látja, hogy a közelében lévő szemetesbe mindig a szomszéd, vagy ugyanaz az
autó hordja a hulladékot, akkor kérem, jelezze nekem a
következő telefonszámon: 06-30 9440-203!
Megbízható, leinformálható, fiatalos hölgy napiés nagytakarítást vállal. (gyors, alapos munka)
Elérhetősége: Mittag Sarolta – +36 20/283-7221
Leinformálható középkorú hölgy több éves gyakorlattal napi 4-5 órás idősgondozást vállal. 06-30-515-

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

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyha-,
szobabútor, tolóajtós szekrények stb.
Minőségi munka, korrekt áron!
Tel: 0620/367 5502 www.hejjabutor.hu
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ságolások miatt kevesebb személyzet tartózkodik a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, besurrannak és a
könnyen és gyorsan elvihető tárgyakat eltulajdonítják.
Mi, óvodák egymás között e-mailes körlevélben hívtuk
fel a figyelmet erre a jelenségre, és ennek megelőzésére. Ne hagyjuk magunkat áldozattá válni!
Béres Károlyné Óvodavezető
Rákosmenti Százszorszép Óvoda

Isten éltesse Gizikét!
Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő jön elénk
kaput nyitni június 9-én, amikor megérkezünk az ünnepelthez, Nagy Miklósné Hernádi Gizellához, hogy virággal, díszoklevéllel és sok-sok jókívánsággal köszöntsük 90. születésnapja alkalmából.
Baranyai kis faluban született, négyen voltak testvérek. Kétéves korában Budapestre került, ahol nagynénje
vette magához. 1948-ban házasodtak össze Nagy Miklós festőművésszel, aki egyben hivatásos zenész is volt.
Több mint ötven évvel ezelőtt, 1962-ben költöztek ki
Rákoskertre. Gizike kirakatrendezőként dolgozott a Fővárosi Háztartási és Illatszerboltban. Grafikusként, dekorációs vezetőként munkája kis túlzással városképi
jelentőséggel bírt, hisz a jól és szépen berendezett kirakatok felhívták magukra a figyelmet, becsalogatták a
vevőt, mesél még ma is lelkesen egykori feladatairól.
Nyugdíjasként sem unatkozott, sokat kirándultak, fürdőbe jártak férjével. Ismerősei ma is joggal nevezik
„szaladós Gizikének”, hisz 90 évesen sem az a leülős
fajta. Jelenleg is aktív tagja a Rákoskerti Polgári Körnek. Isten éltesse Gizike, jó erőben, egészségben még
nagyon sokáig!
Sz. Zs.

A Rákoskerti Lemaradás hírei
Egyesületünk június 8-án sikeresen rendezte meg
ötödik alkalommal a Merzse Éjszakai Gyalogos Túrát.
A 370 induló között közel 90 fő rákoskerti felnőtt és
gyerek mérte meg fizikai teljesítőképességét. Június 30án pedig egy 25 km-es túrával ünnepeltük meg negyedszázados születésnapunkat. Mindkét rendezvényt a jókedv és a vidám hangulat jellemezte. Bízunk abban,
hogy programjainkkal sikerült egy-egy kellemes napot
szerezni a rákoskertieknek. Mindenkit szeretettel várunk jövőre is !
Az előző Kerti Levél számában is megírtuk, hogy
augusztus 11-én, szombaton lesz a hagyományos Horváth Előd emlékére rendezett Rákoskerti Lecsófőző
verseny. A rendezvény Riz Levente Polgármester,
Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán rákoskerti képviselő urak támogatásával valósul meg.
A helyszín most is a vasútállomás területe, melyet
Árvainé, Marika bocsátja rendelkezésünkre. Ahogyan
az előző években, úgy az idén is a Rákoskerti Lemaradás nagy bográcsánál ingyenes kóstolási lehetőség lesz.
Kenyeret, italt, tányért és evőeszközt biztosítunk. Megkérünk mindenkit, hogy az állomás területén mellőzzék
a dohányzást!
A főzésre csapatok jelentkezését várjuk az alábbi
elérhetőségeken: email – kbernat64@gmail.com
tel: Földi János: 20/285-7988
Lakos Ágnes: 20/345-2630
Bernátné Nagy Katalin

Rákosmenti Áldozatsegítő Szakmai
Együttműködési Rendszer
2018. június 27-én a fenti című egyeztető ülésre voltam hivatalos Rákosmente Önkormányzatába, amit
Fohsz Tivadar alpolgármester úr hívott össze. Az ülésen
jelen voltak a kerületi idősek otthonának vezetői, az
egyesített Bölcsődék vezetője, az Életfa Humán Segítő
Szolgálat vezetője, az Önkormányzat szakemberei és
jómagam a rákosmenti óvodák képviseletében.
Alpolgármester úr köszöntője és a 2017-ben megvalósult programok beszámolója után a kormányhivatal
képviselője, Debreczeni Aliz számolt be arról, hogy
2018 januárjától hozzájuk tartozik az áldozatsegítés.
Tényleges anyagi és egyéb segítséget tudnak nyújtani a
bajbajutottaknak. Ezután Keller Éva a BRFK XVII. kerület Rendőrkapitányság vezetője és Farkas Brigitta áldozatvédelmi referens beszéltek a megvalósult és a jövőbeni programokról. Nagyon hasznosnak tartom ezt az
összejövetelt, hiszen fontos, hogy megelőzzük a bajt és
ne váljunk áldozatokká. Jónak tartom, hogy a különböző
szervek, szervezetek, hatóságok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a megtörtént bűnesetekről és azok
elkerülési módjáról. Fontos, hogy a különböző intézmények is segítsék, tájékoztassák e témában a hozzájuk
tartozó embercsoportokat, hiszen e területen is össze
kell fognunk. Az elmúlt években többször előfordult,
hogy az óvodák parkolóiban hagyott autókat feltörték és
a benne lévő értékeket ellopták addig, míg a szülők
gyermeküket bevitték az intézménybe. Soha ne hagyjunk értéket az autóban, és főleg ne látható helyen! Ezt
újra és újra, rendszeresen kiírjuk a szülőknek, hogy
megelőzzük a lopásokat. Ilyenkor nyáron, sajnos az is
előfordul, hogy a tolvajok kihasználják, hogy a szabad-

Földkábel a Szigetcsép utcában
Az ELMŰ tájékoztatása alapján tájékoztatjuk az
érintett Lakókat, hogy a Szigetcsép utca páratlan oldalán az ELMŰ alvállalkozója augusztus hónapban az
elektromos hálózaton fog munkát végezni. 630 méter
hosszban nagyfeszültségű földkábelt fektetnek az Aknász és Görögszállás utca között. Ennek kapcsán dokumentálják, lefotózzák az érintett ingatlanok előtt az utcai előkerteket azért, hogy egyértelműen tisztázni lehessen az esetleg később felmerülő reklamációkat. Az említett időszakban kosaras kocsik, teherautók és más gépek akár több napig is parkolhatnak az utca zöldfelületén. A kivitelezővel megkötött szerződés alapján a területen keletkezek károk felszámolásáért, eltüntetéséért az
Elmű alvállalkozója a felelős.
Az átmeneti kellemetlenségeket kompenzálja, hogy
nem kell majd a korszerűtlen légvezetékeket és a fák
csonkítását nézni.
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu
Kedves Látogatóink!

Szeptemberi előzetes programjainkból:
Szeptember 3-tól 7-ig
Tanfolyamválasztó hét a Rákoskerti Művelődési Házban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház
július 1-től augusztus 5-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 6., hétfő 8.00 óra

Az érdeklődők -gyermekek és felnőttek egyaránt- ízelítőt és
bemutatót kaphatnak különböző tanfolyamainkról.
A belépés a tanfolyamokra díjtalan!

A nyári szabadságok idejére kellemes pihenést kívánunk
minden kedves vendégünknek!

Szeptember 19-20. szerda, csütörtök 9-12 óráig
Kertünk Kincsei – Ismerkedés a terményekkel,
természettel
A Rákoskerti Kertbarát Kör és a Rákoskerti Művelődési Ház
közös szervezésében játékos és interaktív
terménybemutatóval, kézműveskedéssel, növényismereti
vetélkedővel várjuk a kerületi óvodás csoportokat! A rajz- és
terménypályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására
a csütörtöki nap folyamán kerül sor.

Augusztus 24., péntek 18 óra
Nyárzáró beat est - nyárbúcsúztató, szabadtéri akusztikus
koncert a művelődési ház kertjében
Jenei Szilveszter zeneszerző, a Kormorán, valamint az Illés
együttes hajdani gitárosának és Szabó Csilla, a Bojtorján
együttes vokalistájának különleges zenei összeállítása
minden idők egyik legsikeresebb bandája, a The Beatles,
illetve a beat korszak magyar nagyágyúi, az Illés,
az Omega és a Fonográf dalaiból.
A belépés díjtalan!

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

Támogató: Bp. Főv. XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Szeptember 27-én, csütörtökön 18 órakor
Makovecz Imre megemlékezés

Szeptembertől intézményünk színes programokkal,
klubokkal, tanfolyamokkal várja ismét kedves látogatóit.

A Rákoskerti Templom Alapítvány jótékonysági
megemlékezést szervez a világhírű építész és a rákoskerti
„Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője,
Makovecz Imre halálának hetedik évfordulója alkalmából.
Meghívott vendég: Osskó Judit, Ybl Miklósés Prima Primissima-díjas építész, televíziós szerkesztő.
A belépés díjtalan!
Szervező: Rákoskerti Templom Alapítvány, telefon: 256-5047

Gyermek tanfolyamok:
Babamasszázs, Sulijóga, Ringató, Tini Aerobik,
Kerekítő Bábos Torna és Mondókás Móka, Málna Rajziskola,
Kids Club ovisoknak, Kids Club kisiskolásoknak,
Kids-Klub - Jazz-mataz, Cassandra Táncegyesület
moderntánc tanfolyamai
Felnőtt tanfolyamok:
Zumba, Hatha Jóga, Gyógytorna, Pilates, Alakformáló aerobik,
a Cassandra Táncegyesület moderntánc tanfolyamai
Klubok, szakkörök:
Orion csillagász szakkör, Baba-mama klub, Rákoskerti
Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub
Részletekről a megjelenő szóróanyagainkból
és honlapunkról tájékozódhatnak.

Támogató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Színház:
Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől
ismét várja a színházkedvelő közönséget.
Évadnyitó előadás gyerekeknek:
szeptember 23-án, vasárnap 11 órakor
Csetényi-Andersen: Hurkacövekleves
Rendezte: Lukács Klára

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

Évadnyitó előadás felnőtteknek:
szeptember 29-én, szombaton 18 órakor
Örkény István: A falu rossza
Rendezte: Hegyi Norbert

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

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

Kerti Levél
Megjelenik 3 800 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 Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
06-30-55-22-487
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