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Ismét karácsonyi díszkivilágításban 

pompáznak intézményeink 

 
A gyerekek és felnőttek örömére A tavalyi évhez 

hasonlóan ismét felgyúltak az ünnep fényei a Kos-

suth Lajos Általános Iskolában, a Rákoskerti Műve-

lődési Házban és a Százszorszép Óvodában. Az érin-

tett három intézmény dolgozói idén is 2-3 napig sze-

relték a lámpákat ezért, hogy azok Advent első va-

sárnapjától ünnepi hangulatot biztosítsanak 

Rákoskertnek. Idén az óvoda lett a legszebb, hiszen 

itt egy új, 85 méter hosszú fényfűzért is felszereltek. 

A művelődési ház dolgozói is kitettek magukért, az 

intézményvezető szerint a folyamatos bővítésnek 

köszönhetően jövőre már ők lesznek a legszebbek! 

Az iskola idén „csak” a régi lámpákat szerelte fel, de 

Georgita igazgató úr ígérete szerint jövőre megújít-

ják a fényeket és a Nyomdász utcai homlokzatot is 

feldíszítik. 
Százszorszép Óvoda — 2010 

(2004-es felvétel) 
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Végre egy jó példa a kerület és a  

Főváros együttműködésére 

 Valami elkezdődött október 25-én, hiszen ekkor vég-

re elvitték a Rákoskert sugárút és az Erzsébet körút sar-

kán található buszmegállóból a közel egy éve lebontott 

esőbeálló maradványait. A részletek után érdeklődtünk 

Hatvani Zoltánnál, aki a következő tájékoztatást adta: 

 A helyiek a Kerti Levél hasábjain is nyomon követ-

hetik az említett buszmegálló pavilonjának sorsát, hi-

szen e témában is folyamatosan tájékoztatják az olvasó-

kat.  

 Közismert, hogy az esőbeállót 2009-ben nyilvánítot-

ta a BKV, mint tulajdonos életveszélyessé, majd 2010 

januárjában le is bontotta az 1978-ban, társadalmi mun-

kában felépített épületet. Én, mint rákoskerti képviselő 

szeptember végéig három levelet is írtam az illetékesek-

nek, de rendre kitérő, elutasító válaszokat kaptam.  

 Megtudtam ismét, hogy a BKV megállóit évekkel 

ezelőtt „eladták” az INTERMÉDIA Kft-nek, aki viszont 

jelenleg perben áll a fővárosi céggel. Amúgy pedig azt 

is elmondták, hogy ne számítsak semmi jóra, hiszen az 

említett megálló forgalma közepesnek mondható, ezért 

nem éri meg oda reklámfelülettel ellátott pavilont felál-

lítani.  

 Fohsz Tivadar képviselőtársammal később újabb 

ötlettel álltunk elő, mely szerint a kerület vállalná a kul-

turált buszváró kiépítését (pavilon + botlásmentes jár-

da), ha ehhez a tulajdonos BKV vagy Intermédia a hoz-

zájárulását adja.  

 A fővárosi megállók „egységes arculatára” hivatkoz-

va ezt az engedélyt sem kaptuk meg, közben pedig a 

helyiek többször kerestek személyesen, telefonon és 

levélben is, hogy csináljak már valamit, ha már képvise-

lő vagyok.  

 Ezután érkezett el október elején a választás, ami 

után a velem tárgyaló fővárosi tisztségviselők stílusa 

óriásit változott és a hónap közepén már arról tájékoz-

tattak, hogy mégis csak lesz télre esőbeálló, de kérik a 

segítségemet az alépítmény kialakításában. Ekkor már 

rajtunk volt a sor és október 25-én megrendeltük 

(természetesen) egy helyi vállalkozótól a megálló al-

építményének felújítását, aszfaltozását. Ez a munka 

november 4-én el is készült, amit azonnal jelentettünk a 

BKV illetékeseinek. Most ismét rajtuk múlik, remélem 

a tél beköszönte előtt ismét lesz esőbeálló. 

 Nem vagyok naiv, ezért nem gondolom, hogy sokkal 

több pénzt fogunk kapni a Fővárostól a következő 

években csak azért, mert Tarlós István lett a főpolgár-

mester, de a fenti esetből is láthatjuk, hogy ha nem 

gáncsoskodik a fővárosi apparátus velünk, akkor sok-

kal többre juthat Rákoskert. Talán így előbb lesznek 

legális zebrák a rákoskerti főútvonalakon, hamarabb 

elkészülhet a biztonságos gyalogos átkelőhely a Pesti 

úton a Sáránd utcánál, vagy nem kell éveket várnunk 

arra, hogy tulajdonosi hozzájárulást kapjunk a főváros 

területén elvégzendő járdaépítésre, vagy a rákoskerti 

„piactér” engedélyezésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azóta elkészült a buszváró pavilon, mellékeljük is a 

felállítás után két nappal készült fényképet. Ilyen rövid 

idő is elég volt, hogy összefirkálják. 

 

Beszéljünk a graffitiről 
 

  Jó lenne ezeket a firka aláírásokat összegyűjte-

ni, hely, dátum, forma szerint regisztrálni. Civil in-

formációs bázist létrehozni, és a bíróság elé prezen-

tálni. Ha harc, hát legyen harc! Beszűkíthető lenne a 

„művészek” mozgástere, undorító rongálása. Te-

gyünk különbséget a teg és graffiti között. Várjuk 

megjegyzéseiket, következő számunkban kikérjük  

művészettörténész, és más szakemberek véleményét 

e kérdésben. 

 

Olvasói levél: 
 

 Értesíteni szeretnénk önöket a Rózsaszál utcai 

játszótéren, 2010 november 5-én este történt ron-

gálásról. Vandál módon kiszedték a padokat, és a 

szeméttárolót, kitörték a fákat. A buszmegálló táb-

lát is felhozták ide a Sáránd utcából stb. 

 Ez rendszeres rongálás, a rendőrség tehetet-

len. A lakosság fél, mert ha szólunk, megfenyeget-

nek. A torony tetején isznak és drogoznak éjszakán-

ként. Nappal a szülők szedik össze a tűket és az 

üvegeket a kisgyerekek biztonsága érdekében. Ta-

lán megoldás lenne a körbekerítés és kivilágítás. A 

játszótérre igény lenne, de mostoha körülményei 

miatt mára a vandálok tanyájává vált. 

 Szeretnénk segítséget kérni a játszótér meg-

mentése érdekében. 

Köszönettel: A környék lakói 
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A Delta Polgárőrség segíti a 

Rákoskertiek mindennapjait 
 

 2010. szeptember 27-től minden tanítási napon lát-

hatjuk a polgárőrség egyenruhásait a Pesti úton a 

Nyomdász utcánál, reggel 7.00 és 7.45 között. Az igényt 

a Kossuth iskolába járó gyerekek szülei jelezték a szep-

temberi szülői értekezleteken. Elmondásuk szerint töb-

ben nem merik reggelente kíséret nélkül elengedni a gye-

reket az iskolába, mert a Pesti út óriási forgalma miatt 

veszélyesnek érzik a gyalogátkelőn az áthaladást. Az 

iskola igazgatója ezután kereste meg a helyi képviselőket 

és tájékoztatta őket a problémáról. Ideiglenes megoldást 

végül a polgárőrség vezetője (Marton Rudolf) ajánlott, 

aki egy háromoldalú szerződés keretében vállalta a fel-

kérést. A három partner közül az iskola vállalta a gyere-

kek tájékoztatását, szülők toborzását és a polgárőrök 

által használt felszerelés tárolását. Az önkormányzat a 

képviselőkön keresztül biztosította a megfelelő extra fel-

szerelés (megállító-tárcsa, -20C-ig hitelesített bakancs 

és 1 db terepjáró üzemanyagigénye) finanszírozását. 

Cserébe a Delta vállalta minden tanítási napra a szak-

képzett járőrpár helyszínre vezénylését. 

 

 Az indulás óta eltelt közel 3 hónap, most a tapaszta-

latokról kérdeztük Hatvani Zoltánt: 

 Nagyon örülök, hogy sikerült megoldást találnunk 

erre a problémára is, ugyan hangsúlyozni kell, hogy ez 

csak egy ideiglenes akció, hiszen minden zebrához tár-

csás embereket állítani nem lehet. Hosszú távú megol-

dást egy jelzőlámpa hozhat, ami viszont elég drága (a 

bekért ajánlatok alapján 14 millió Ft.). A főváros helyze-

tét látva rövid távon nem tartom reálisnak a közlekedési 

lámpa kiépítését. Ennek ellenére a hivatal és ott személy 

szerint Fohsz Tivadar alpolgármester úr folyamatosan 

napirenden tartja ezt a kérdést, sőt jelzőlámpaigényünk-

ről októberben tájékoztattuk az új fővárosi vezetést is. 

 

 A szeptemberi kezdés óta kapott-e már negatív visz-

szajelzést a kezdeményezéssel kapcsolatban? 

 „Természetesen. Negatív visszajelzéseket mindig 

többet kap egy képviselő, mint pozitívokat. Az első 

megjegyzés ezzel kapcsolatosan az volt, amikor egy 

apuka közölte velem, hogy ez csak egy kampányfogás 

volt és biztosan október közepén már nem is fog számí-

tani a gyerekek biztonsága. A másik negatívum a kezde-

ményező szülők hozzáállása volt. Azon a bizonyos első 

szülői értekezleten több érintett édesanya és édesapa is 

jelezte, hogy ha kell, akkor ők is szívesen kiállnak a zeb-

rához alkalmanként. Sajnos a mai napig még senki sem 

keresett meg engem vagy a polgárőrséget, hogy elvállal-

na egy-egy reggelt a mínusz 5 fokban. Ennek ellenére 

örülök, hogy Marton Rudolf csapatával sikerült egy idő-

re megoldást találnunk.” 

 

 Hol találkozhatunk még a civil őrökkel Rákoskerten? 

December elejétől egy új megállapodást is kötöttünk a 

polgárőrséggel, mely keretében a Rákoskerti Művelődési 

Ház mellett található szelektív hulladékgyűjtőket is 

többször ellenőrzik. Sajnos amióta nem üzemel az ABC, 

azóta egyre több az illegálisan lerakott szemét a tároló-

edények körül. Ezen fog változtatni reményeim szerint a 

polgárőrök rendszeres jelenléte. Megítélésem szerint, 

azt, aki illegálisan helyezi el a szemetét, azt nagyon sú-

lyosan meg kell büntetni. 2009. óta van már közterület-

felügyelete a kerületnek és a bírságok is elég jelentősek, 

most már csak a tettenérés kell. A járőrözés első hetében 

hat szemetelőt sikerült lefülelni, ellenük már szabálysér-

tési eljárás indult  

 

 Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. 

 

Járdafelújítás 

 

 A 9. evk-ben idén 440 méteren újult meg a régi, el-

használódott járda, ami közel 6.600.000 forintba került. 

A járdaépítés mellett több helyen a vizesárok is meg-

újult, amire egyre inkább szükség van, hiszen az időjárá-

si viszontagságok miatt ma már az sem ritka, hogy 23 

órán keresztül folyamatosan esik az eső. Ilyenkor pedig 

az elhanyagolt árokrendszer nem tudja ellátni a feladatát. 

A másik probléma az, hogy néhány ingatlantulajdonos 

(ez Rákoskerten kb.: 150 telket jelent) a kertjében kelet-

kező esővizet nem az ingatlanon belül szikkasztja el, 

hanem szabálytalanul a közterületre vezeti ki. Szeptem-

ber óta az állandó elöntés- veszélyben élő kertiek közül 

többen tettek már bejelentést a kerületi Közterület-

felügyeletnél, melynek kapcsán eddig közel 20 helyen 

tartottak a felügyelők szemlét, majd felszólították a sza-

bálytalankodókat, hogy szüntessék meg a szabálysértést 

és ne vezessék ki a telkükről az ott keletkező esővizet. 

 

A szelektív hulladékgyűjtésről 
 

 A zöldhulladékot csak november 15-ig vitték el, legköze-

lebb tavasszal jár majd a zöld kukásautó, addig a kommunális 

szeméttel szállítják el.  

 Kérjük a szelektív hulladékgyűjtőkbe csak a következőket 

tegyék, mert egyéb újrahasznosítása jelenleg nem megoldott: 

 Papír: újságok, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, 

kartondoboz, tetrapak italosdoboz. (Ne dobjuk bele: az élelmi-

szer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó 

papírokat.) 

 Műanyag: ásványvizes PET palack, kiöblített háztartási 

flakonok és azok lecsavart kupakjai -samponos, habfürdős, 

stb. Háztartásban előforduló tiszta fólia szatyrok, tasakok, 

csomagoló fóliák, stb. 

(Ne dobjunk bele: zsíros, olajos, vegyi anyaggal, élelmiszerrel 

szennyezett - nem kimosott flakont, egyéb műanyagot és hun-

garocellt.) 

 Fehér üveg: A tiszta, kiöblített italos és befőttes üvegek  

(Ne dobjunk bele: színes üveget, tükröt, ablaküveget, villany-

körtét, neoncsövet.) 

 Színes üveg: színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, 

konzerves üveg. 

(Ne dobjunk bele: színezetlen üveget, drótszövetes üveget, 

katedrálüveget, kerámiát, porcelánt.) 

 Fém doboz: a fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, kon-

zerves, stb.) és a háztartási kis fémhulladékok (pl. evőeszkö-

zök, stb.). 

(Ne dobjunk bele: pl: nem csomagolási fémhulladékot, barká-

csolásból megmaradt hulladék fémdarabot) 
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Bukta Mihály – Rákoskertért díjas 

 
 Előző lapszámunkban ígéretet tettünk Bukta Mihály 

bemutatására, aki ebben az évben  kapta meg a 

Rákoskertért díjat  

 Gratulálok a díjadhoz és kérlek, mondjál valamit 

honnan jöttél, hogyan kerültél Rákoskertre?  

 

 Pestszenterzsébeten születtem 1947-ben. A hatvanas 

években munkám során kerültem ide a kerületbe, és egy 

alkalommal elvarázsolt a rákoskerti cseresznyefák töme-

ges virágzása. Feleségemmel elhatároztuk, hogy itt sze-

retnénk letelepedni. ’75-ben egy barátommal ikerház 

építésébe kezdtünk, ami öt évig tartott. Azóta itt lakunk. 

 

 Hogyan kerültél a közéletbe, mikor kezdett érdekelni 

a politika? 

 

 A szülői minta is bizonyára hatott rám, ahogyan fi-

amra is, aki maga is már több kerületi alkotást hagy az 

utókorra. A hatvanas évek második felében néhány cim-

borámmal ifjúsági művelődési klubot alakítottunk Pest-

erzsébeten, a Csiliben -– leánykori nevén Vörös Csillag 

Művelődési Házban. Sokat kirándultunk, irodalmi elő-

adásokat szerveztünk, sok ismert íróval, művésszel volt 

szerencsénk megismerkedni. Hamarosan akár százan is 

eljöttek egy-egy előadásra, de miután a ház vezetősége 

úgy tapasztalta, hogy túl népszerűek lettünk, ifjúsági 

körünket KISZ-klubbá nyilvánították. Ezután hagytam 

ott a klubbot. Ettől kezdve így vagy úgy, mindig 

„politizáltam”, bár párttag sosem voltam.  

A nyolcvanas évek végére kialakult egy főleg művé-

szekből és műpártolókból álló csapat Rákosmentén, akik 

a 89-ben megalakuló Vigyázó Ferenc Művelődési Társa-

ság magját adták. A nevemre kiállított 3-as számú alapí-

tó igazolványomat ma is őrzöm. A Társaság – egyebek 

között - azzal a céllal jött létre, hogy megakadályozza a 

kerületi tanács által éppen felújítás alatt álló Erdős Re-

née villa panzióvá alakítását, hogy az közcélú köztulaj-

don maradhasson. A VF-társaság Renée Akció Csoport 

tagjai: Laborcz Flóra, Tamásy Teréz, és jómagam vol-

tunk. 

 

 Szerencsére sikerült megmenteni, azért is beszélget-

hetünk most éppen itt a múzeumban. Már abból az idő-

ből származik az ismeretségünk, a rendszerváltoztatás 

lehetősége sokunkat megragadott. Mint már többször 

megállapítottuk, 1989 sokunk életének legszebb éve volt. 

Szélesebb közönség a Vigyázó Társaság szervezte fóru-

mon – a teltházas Dózsa Művelődési Ház színpadán - 

találkozott veled először, mikor moderátorként mutat-

koztál be a frissen alakult pártok országgyűlési képviselő

-jelöltjeinek nyilvános bemutatóján. Hogyan lettél politi-

kus? 

 

 Nem lettem politikus. Csupán politizáltam/

politizálok. Pártpolitikussá sohasem váltam. Az általad 

említett nyilvános gyűlés után több párt is felkért, hogy 

vállaljak náluk szerepet. Úgy alakult, hogy 1990-ben az 

SZDSZ-Fidesz, majd ’94-ben az SZDSZ-Fidesz-KDNP-

MDF színeiben lehettem Rákoskert első szabadon vá-

lasztott képviselője két cikluson át. Önkormányzati 

munkánk - a felesketés és beiktatás után - egyből a taxis-

blokáddal kezdődött. Rögtön a mélyvízben találtuk ma-

gunkat. Egyszerre kellett megtapasztalnunk egy kerület 

ellátásának és a bizonytalan helyzet feloldásának felelős-

ségét, és azt a számunkra átláthatatlan politikai manipu-

lációt, aminek a végét néhány napig legfeljebb sejthet-

tük.  

 Valamiféle civil lelkesedés vitt, röpített minket meg-

bízatásunk első időszakában: ki kellett találnunk az ön-

kormányzatiságot. Éjszakákba nyúló testületi-, bizottsági

- és frakcióüléseken születtek a döntések. Ezek kereté-

ben nyitottuk meg a korábban főként pártirodaként hasz-

nált kerületrészi művelődési házakat. De újakat is létre 

hoztunk – a csabait, hegyit, illetve a Renée Házat. A há-

rom nagy történelmi egyházzal, ökumenikus egyházi 

általános iskolát és gimnáziumot alapítottunk, új mentő-

állomást építettünk. Beindítottuk a Rákosmente rádióstú-

diót, (ami ma Rádió 17-ként szól) a Hírhozó újságot, sőt 

ekkor már tv-frekvenciával is rendelkeztünk. Megren-

deltük a kerület teljes csatornázásának és csapadékvíz-

hálózatának kiviteli terveit. Felmértük a kerület vagyo-

nát, intézményeink állagát, térségünk környezetvédelmi 

állapotát. Rendeztük szabad, fejleszthető területeinket és 

ütemezett terv alapján hozzáláttunk a környezeti károk 

felszámolásához. A teljes gázhálózat kiépítésének több 

mint a fele is erre az időszakra jutott. Külső vállalkozá-

sok betelepítésével néhány ezer új munkahelyet létesítet-

tünk. A lokálpatrióta gondolkodás és a helyi „társadalmi 

szövet” erősítése érdekében díjakat alapítottunk, hogy 

csupán a hirtelen eszembe jutó kerületi programokat em-

lítsem.  

 

 Mi az, ami rákoskerti képviselőként a nevedhez köt-

hető? 

 

 Akkor még csak egy választott képviselő jutott 

Rákoskertnek. A helyi szenny- és csapadékvíz-elvezetés 

lehetőségének megteremtése, új patika, orvosi rendelő 

kialakítása, a Zrínyi utcai volt piactér rendezése, a strá-

zsahegyi lakópark beindítása, a bűzös hígtrágya-tavak 

felszámolása, a sáros földutak kőzúzalékkal való meg-

erősítése, a mélyterületek lakóingatlanainak vízkármen-

tesítése, civil közösségek szervezése, közösségi terek  

kialakítása, a kiteresedett útkereszteződések megtisztítá-

sa, beépítési tilalmának elrendelése, az állattartás szabá-

lyozása, az utcai cseresznyefasorok levédése, közterületi 

fapótlások voltak az ígért, kiemelt feladataim. Bár terü-

leti vonatkozásban nem tartozott Rákoskerthez, mégis 

felvettem fontos ügyeim sorába a vízhiányos Merse-

térség - mint vizes élőhely - megmentésének szakmai 

koordinálását. 

 

 A munkakapcsolatunk 1991 elején kezdődött, amikor 

kerületünkben elsőként kitaláltuk a Rákoskerti Szépítő 

Egyletet. 
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 Az egylet elsősorban a Vida-domb megmentéséért 

alakult, mivel már megvoltak a tanácsi tervek a domb 

felparcellázásához. Nagyon sok közös munkával, sok 

segítséggel kitakarítottuk, növényeket telepítettünk, pa-

dokat és keresztet állítottunk az addig csupán szánkózás-

ra használt területre. A keresztet - 1992 tavaszán - feled-

hetetlen misztérium-játék keretében, több mint ötezer 

ember jelenlétében és a néhai Enzsöl Ellák atya áldásá-

val avattuk fel. Így sikerült a „Vidát” közösségi célra 

megmenteni, ahol minden év augusztus 20-án látványos 

tűzijátékkal ünnepelnek a rákoskertiek. Új képviselőnk 

Hatvani Zoltán, a domb lábterületét fejlesztette több 

funkciós, gyönyörűen megépített és korrekten fenntartott 

játszótérré. (Köszönet neki érte!) De az M0-ás autópálya 

Ecser és Rákoskert közé tervezett nyomvonal-

változatának távolabbra szorítása is közös sikerként 

könyvelhető el. Igaz, csak fél siker, hiszen a megvaló-

sult, 700 méterrel távolabbra került autópálya így is sú-

lyos zajterhelést és légszennyezést okoz a kertvárosi kör-

nyezetre. Itt még van mit tenni! Egyénileg közérdeket 

érvényesíteni szinte lehetetlen vállalkozás. A szépítő 

egylet, a RÁMEGY és a polgári kör nélkül Rákoskert 

ma más arcot mutatna. Ahogyan a templom alapítvány is 

már közelebb tart a reményeink szerint mielőbb megépü-

lő rákoskerti templom alapozásához. Civil köreink meg-

létének, együttműködésének járulékos haszna lehet a 

helyi lakosság közösséggé kovácsolása. A különböző 

korosztályok együtt munkálkodtak akár lakóhelyünk 

szépítéséért, utcai mályvasövény-telepítés, faültetés 

vagy éppen helytörténeti kiállítás ügyeiben. Így minden 

siker közös! 

 

 Hogyan kerültél a környezetvédelembe? Egy bizarr 

szójáték is fűződik a nevedhez: Bukta-tó, mesélnél erről 

a fiatalabbaknak? 

 

 A már említett – penetráns szagot árasztó – hígtrágya

-tavaknak hivatalos felszámolása igen súlyos feladatnak 

bizonyult, hiszen a főváros hús- és tojásellátásának közel 

egyharmada innen, a nagyüzemi sertéstelepről, illetve a 

cég tojóházaiból került ki. A tevékenység vitathatatlan 

hasznánál csupán a hígított végtermék mennyisége, bűze 

és a környezetre mért káros hatásai bizonyultak na-

gyobbnak. A károkozó sokszori be nem tartott ígéretei, 

és több be nem vált technológia kipróbálása után az érin-

tett közel tízezer lakos már radikális megoldást követelt. 

Az ügyben kifejtett képviselői, tanácsnoki munkám, a 

számtalan újságcikk, a még több nyilvános hadakozásom 

úgy hatott kerületünk kiváló karikatúra-művészére Béké-

si Joe-ra, hogy „Bukta-tó”-n papírcsónakban ringatózó, 

pancsikáló tótulajokat vizionált, és ezzel a jól sikerült 

rajzával lepte meg a Hírhozó újság olvasóit. Ami pedig a 

környezet- és természetvédelmi elkötelezettségem erede-

tét illeti, az többnyire a vonatkozó rossz tapasztalataim, 

a képviselői időszakom „rálátásának” és az időközben 

post graduális keretekben végzett tanulmányaimnak tud-

ható be.  

 

 Zárásként, egy újabb önkormányzati választás után 

értékelésként megállapíthatjuk, hogy a helyi képviselők 

megítélését jórészt az általuk végzett munka határozza 

meg – persze, ha a mögötte álló párt nagyon el nem ront 

valamit. Így fordulhatott elő, hogy Bukta Mihály az 1998

-as választáson, mivel nem vállalt közösséget az MSZP-

SZDSZ helyben alakult koalícióval, a már akkor is mély-

ponton lévő MDF támogatásával indulók közül az or-

szágban a legjobb eredménnyel 20% szavazatot szerzett. 

Csak néhány vokssal maradt le az országosan taroló 

MSZP-SZDSZ-től. 

 Nyolc év képviselőség után visszavonult a közéletből, 

kritikus alapállása ellenére több párt és civil szervezet 

éveken át kérte a visszatérését. Nyugdíjasként közelmúl-

tunk történetét, helytörténetét kutatja, családjának, uno-

kájának él, de véleményére és tevőleges segítségére re-

mélhetőleg ezután is számíthatunk. 

Orosz Károly 

 

Megújult az iskolánk környezete 
 

 A Kossuth Lajos Általános Iskola környezete az idei 

tanévben megszépült. Bővült az informatika terem, fel-

újításra került az iskola kis épületének belső tere. A volt 

rajzteremből két nyelvi stúdió került leválasztásra. 

 Az átalakítást támogatta a szülői munkaközösség, az 

önkormányzat, Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar területi 

képviselők. 

Kossuth nap 
 

 Kossuth Lajos születésének évfordulójára már évek 

óta felvonulással készülünk. 

Közel 200 szülő és gyerek vonult végig az utcán esőkö-

penyben, esernyőkkel, fáklyával vagy gyertyával. 

 A felvonulás az iskolánkból indult és a rákoskerti 

vasútállomás előtti emlékhely volt az úticél. Visszanézve 

gyönyörködhettünk a fáklyák fényáradatában. 

 Azon gondolkodtam, vajon mi késztette a sok embert 

a rákoskerti utcára esőben, hidegben? Talán azért a jó 

érzésért, amit én is újra éreztem, jó együtt lenni, jó lesz 

visszaemlékezni. Több szülő is említette: reméli jövőre 

jobb idő lesz. Úgy legyen! Jövőre is világítson a fáklya 

fénye!  

 

Mesés nap az iskolában 
 

Elek apó megszületett 

nagyon-nagyon sok éve; 

Ő a mese nagy Királya, 

emlékezz a nevére! 

 
 Idén is ezzel a felhívással kezdődött Rákoskerten, a 

Kossuth Lajos Általános Iskolában rendezett 

mesemaraton. Szeptember 30-án, Benedek Elek születé-

sének évfordulóján a reggeli becsöngetéstől délután 

négy óráig tartottuk a magyar népmese ünnepét, mely-

nek részese volt iskolánk valamennyi tanulója.  

 A tanítási órákat az iskolarádión keresztül mesemon-

dással kezdtük, majd a tornaszobából kialakított 

„meseszobában” óránként egy-egy évfolyam tanulói 
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hallgathatták a szebbnél szebb meséket, tanárok és taní-

tók előadásában. Természetesen a meglepetések között 

szerepelt a „tengernyi” hamuba sült pogácsa is, melyet 

diákjaink jóízűen fogyasztottak el. 

 Ez a mesenap osztatlan sikert aratott pedagógusok és 

tanulók körében egyaránt, és úgy érezzük, sikerült méltó 

emléket állítanunk „Elek nagyapó” népmesegyűjtő mun-

kásságának.  

 

„1956, te csillag….” 
 
 Iskolánk ebben az évben rendhagyó módon ünnepelte 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évforduló-

ját. A 6.c osztályos diákok megemlékező műsorát Ladá-

nyi Marianna tanárnő állította össze, ebben a tanévben 

fontos szerepet kapott a Rákoskerten  történt események-

re való visszaemlékezés. 

 Ünnepségünk vendége volt Fohsz Tivadar alpolgár-

mester és Hatvani Zoltán képviselő az Önkormányzat 

részéről, valamint a Rákoskerti Polgári Kör képviseleté-

ben vitéz Szelepcsényi Sándor, illetve Aknai Gábor. Ők 

valamennyien részt vettek iskolánk 56-os emléktáblájá-

nak megkoszorúzásában. 

 A diákönkormányzat képviselői is elhelyezték a tisztelet 

és emlékezés virágait. 

 

„…mert jó napközisnek lenni” 
 
 Iskolánkban egyre több a napközis tanulók száma, 

ezért fontosnak tartjuk, hogy szabadidejüket tartalmasan 

töltsék el. Projekt módszer keretén belül dolgozzuk fel a 

hagyományápolást és  a környezettudatos nevelést. Né-

hány a sok program közül: salátakészítés, az állatok vi-

lágnapjára tabló készítése volt házi kedvenceink téma-

körben. Októberben termés- kiállítással és zöldségszob-

rászattal foglalkoztunk, a Földünkért világnap alkalmá-

ból aszfalt-rajzversenyt rendeztünk. 

 November 11-én megemlékeztünk a Márton-napi 

szokásokról: kézműves foglalkozásokon különböző 

technikákkal libákat készítettünk. A gyerekek jó étvágy-

gyal fogyasztották a ludaskását és különböző körjáték és 

táncház zárta a mulatságot.  

 A Zöld Marci projektben minden kisdiák részt vállalt 

az iskola környezetének szépítéséért, szebbé tételéért.  

 November 26-án adventi koszorút és ajtó díszeket 

készítettünk, valamint osztályt díszítettünk a karácsony-

ra készülődve. 

 

Rákoskerti Torna Kupa országos 

 tornaverseny 
 
 Iskolánk tornatermében 2010. december 11-én kerül 

megrendezésre a 14. Rákoskerti Torna Kupa. 

 A színvonalas versenyen az ország legjobb csapatai 

vesznek részt: Debrecenből, Szegedről, Kecskemétről, 

Nagykőrösről, Villányból, Komáromból, Szegvárról, 

Egerből, Siklósról, Jákról, Kecskemétről, Győrújbarát-

ról, Győrből, Tatabányáról, Gyomaendrődről és több 

budapesti iskolából érkeznek az ifjú tornászok. 

 72 csapat nevezett be, ez rekordnak számít! Izgalom-

mal várjuk iskolánk tornászainak szereplését. Szeretettel 

várunk minden érdeklődőt 2010 december 11-én, 8 órá-

tól kezdődő tornaversenyünkre.  

A sport iránti szeretet iskolánk sok tanulójának életét 

kitölti, igen sok diákunk sportol. Foci, torna, kézilabda, 

tollaslabda, asztalitenisz szerepel a repertoárban. 

 
Szabadidejükben többen asztaliteniszeznek. Sajnos az 

asztalok rossz állapotban voltak, ezen segített Hatvani 

Zoltán képviselő úr, aki két ping-pong asztal megvásár-

lásával támogatta lelkes diákjainkat. 

Csopják Sándorné kiállítása 
 

"Amikor kimondom ezt a szót: családom, valami jó 

édes íz van a számban. Család nélkül az ember semmi. 

Bogáncs a szélben." 
 

Ez a Wass Albert idézet a mottója Csopják Sándor-

né amatőr festőművész „MESE ÉS VALÓSÁG” című 

– november 27-én megnyílt kiállításának a Rákoskerti 

Művelődési Házban. Tehetségét láthatta a nagyszámú 

közönség is. Így vall magáról: 

Rákosligeten születtem, a Képző és Iparművészeti Gim-

náziumba jártam. Közben bekapcsolódtam Tóth Tibor 

legendás kerületi szakkörébe, ahol a festés, rajzolás 

mellett rendszeresen segítettem a háromhetente meg-

nyíló kiállítások rendezésében. Érettségi után családi 

körülményeim miatt kenyérkereső munkát kellet vállal-

nom. A Rákosmenti Áfész kirakatrendezője és dekora-

tőre voltam több mint 30 éven keresztül, több kirakat-

versenyt nyertem. Közben öt gyermekem született s 

mára tizenöt unokám van. Unokáim születésével egy 

újabb igény jelentkezett, fessek mesefigurákat a kicsik 

szobáiba. Ennek rövid időn belül híre ment, s már jó 

néhány bölcsőde és óvoda falát díszítik festményeim. 

Ahogy a család miatt hagytam el a pályát 40 évvel ez-

előtt, úgy ők segítettek a visszatéréshez is. Újból ecse-

tet ragadtam és a mesefalfestés mellett ismét festeni 

kezdtem. 
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A Rákoskerti Művelődési Ház decemberi - januári programjai: 

MINDENKI KARÁCSONYAMINDENKI KARÁCSONYA  
  

2010. december 19-én, vasárnap 10-1830 

óráig 
 

Program: 
 

10 óra: NemPiskóta ajándék - mesejáték 
 

11-11.30 óra: Díjtalan karácsonyi tombolák sorsolása 
 

11-14 óra: Arcfestés gyerekeknek 
 

11-14 óra: Hennafestés mindenkinek 
 

11-14 óra: Karácsonyi asztaldísz készítése felnőtteknek 
 

11.30-12.30 óra: Mendemondák Mesefolk 

A Szeleburdi Meseszínház családi mesekoncertje élő 

zenével és vidám táncházzal 
 

11.30-12.30 óra: Környezettudatos, karácsonyi 

kézműves játszóház gyerekeknek 
 

13-15 óra: Karácsonyi Óperenciás Meseklub 

gyerekeknek  
 

 

      • 13-13.45 óra: A negyedik király 
 

      • 14-14.45 óra: A királylány és a hó 
 

14-15 óra: Házi készítésű fenyődíszek versenye mindenki 

számára 
 

A Rákoskerti Művelődési Ház udvarán felállított fenyőfát a 

14 és 15 óra között leadott ötletes és esztétikus, házi 

készítésű díszekkel ékesítjük fel, miközben a szakértő zsűri 

értékeli a helyszínre elhozott díszek készítőinek munkáját. 

Minden kedves díszkészítőt megjutalmazunk! 

14-15 óra:  „Hull a pelyhes fehér hó” címmel 

rajzverseny gyerekeknek 
 

15 óra: „Betlehemi éj” - pásztorjáték a kertben a 

Budapesti Utcaszínház előadásában 
 

15.50 óra: A fenyődíszkészítő verseny és a rajzverseny 

eredményhirdetése 
 

16 óra:TABÁNI ISTVÁN  
a „Csillag születik” nyertese énekel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-17.30 óra: Díjtalan karácsonyi tombolák sorsolása 
 

17.30-18.30 óra: Karácsonyi hangulatban címmel 

SÁFÁR MÓNIKA énekművész, színművész és  

EGYHÁZI GÉZA énekművész műsora 

(A műsor több műfajt ölel át: elhangzanak világslágerek, 

musical dalok, az ünnep hangulatát idéző gyönyörű prózai 

részletek, klasszikus dalok.) 
 

A helyszínen az alábbi finomságok is várják az érdeklődőket: 

frissen sütött kürtőskalács, forralt bor, sült tök és 

mézkülönlegességek, mézeskalács és más meglepetések! 
 

A rendezvényre a belépés díjtalan 

 

ÁGNES-NAPI BÁL  

Január 15. szombat 20-02 óráig 
 

Zenél a Kristály Duó 
 

Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül) 

Vacsora: 1200 Ft/fő 
 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 
 

A bálra a jegyeket legkésőbb a bál időpontja előtt egy 

héttel szíveskedjenek átvenni! 

 
 

„A MAGYAR KULTÚRA NAPJA” 

RÁKOSKERTEN 
 

Január 16. vasárnap 15 órai kezdettel  
 

Program: 
 

15 óra: „Az élet és a halál vize” (bábos meseelőadás) 

Előadja: ÉCSI GYÖNGYI felvidéki népdalénekes 

Népi hangszereken közreműködik: Kováts Marcell 

Az előadást gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 

ajánljuk! 
 

16 óra: Lukács János felvidéki (Szepsi) 

fafaragó - szobrászművész kiállításának megnyitója 

Köszöntőt mond: Koncz Ferenc országgyűlési 

képviselő, Szerencs város polgármestere 
 

17 óra: A felvidéki népi líra gyöngyszemei 

(Népmesék és népi dallamok énekhangon, tekerőlanttal, 

dudán, tárogatóval, furulyával) 

Előadja: ÉCSI GYÖNGYI felvidéki népdalénekes 

Népi hangszereken közreműködik: Kováts Marcell 
 

A programokra a belépés díjtalan! 
 
 

„UTAZÓ” TEAHÁZ ismeretterjesztő 

előadás-sorozat 
 

Január 18. kedd 10 óra  

Téma: Debrecentől keletre 
 

Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár 

A belépés díjtalan! 

 
 

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ 
 

 

Január 22. szombat 18 óra 
 

TASNÁDI ISTVÁN:  

DON QUIJOTE REPRÍZ 

AVAGY VILÁGJOBBÍTÓK 
 

Rendező: Timár Tibor 
 

Az előadást kizárólag felnőtt nézőinknek ajánljuk!  
 

A darabot két szünettel játssza a Színház! 
 

Január 29. szombat 19 óra 
 

SZAKONYI KÁROLY: ADÁSHIBA 
 

Rendező: Hegyi Norbert 
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Kerti Levél 
Megjelenik 6 800 példányban 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Engedély szám: Budapest,/PHF/650/91 

1171 Budapest Rákoskert sugárút 66. 

info@kertilevel.hu 

Újrahasznosított papírból készült 

Nyomda: Sz&Sz KFT 

A kiadást Fohsz Tivadar,Hatvani Zoltán és Nagy 

Anikó önkormányzati képviselők támogatták Számítógépes betűkivágás: 30 55 22 487 

Könyvajánló 
 

 A tudományos-fantasztikus irodalmat és a kaland-

regényeket kedvelők számára élvezetes olvasmányt 

kínál a Novum kiadó.  Külön érdekessége a könyv-

nek, hogy a szerző kerületünk lakója, a Rákoskerti 

Polgári Kör titkára – Aknai Gábor – itt él és alkot 

közöttünk. A sci-fi rajongók antológiákban már több 

munkájával is találkozhattak, főként novellákkal, 

kisregényekkel, most azonban egy nagyobb lélegzetű 

művel jelentkezett a szerző. Miközben a könyv elgon-

dolkoztató kérdéseket boncolgat a környezetünk 

megóvásával kapcsolatosan, ugyanakkor bátran 

ajánljuk az izgalmas olvasmányokat kedvelők számá-

ra.  

 A könyv interneten is megrendelhető, kedvezmé-

nyes áron:                                   

www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/sci-fi-fantasy-

krimi/borra-az-invazio 

G. O'Kney 

Borra - az invázió 
Az emberiség a történelem kezdete 

óta hiszi, hogy a világegyetemben 

más lények is élnek. Barlangrajzok az 

őskorból, lebegő idegen űrjármű kö-

zépkori festményen; mind-mind arról 

árulkodnak, hogy a mélyen gyö-

kerező sejtésnek talán van némi való-

ságalapja. Ma is számosan vannak a 

világon, akik állítják: egy idegen civi-

lizáció képviselői felvették velük a 

kapcsolatot. De ha feltételezzük, hogy  

mindez igaz, akkor muszáj meg-

kérdezni: miért? Mi értelme lehet néhány elszigetelt ember-

rel közölni hatalmas horderejű, a Föld jövőjére vonatkozó 

információkat? Lehet, hogy ez egy hatalmas terv része? Há-

rom, egymás számára vadidegen embert elrabol, és űrhajójá-

ra visz egy idegen civilizáció. A hajó fedélzetén találkozik 

a francia nő, az amerikai kisfiú és a magyar férfi. Nem 

igazán tudják, mi történt velük, megpróbálnak szabadulni, 

ám kísérleteik kudarcot vallanak. Vajon feldolgozható egy 

ilyen élmény ép ésszel? G. O'Kney regényének főhősei 

kiérdemlik a hős titulust: a további küzdelem helyett egy 

idő után szülőbolygójuk és embertársaik érdekében kezde-

nek tevékenykedni az idegen környezetben. De vajon mi-

lyen eredménnyel? 
 

 

Tisztelt olvasónk!  

Elindult lapunk online változata a: 

wwww.kertilevel.hu  
Mivel az elektronikus forma sokkal több lehető-

séget teremt, a legfrissebb híreken kívül 

rákoskerti képeket, eddigi lapszámainkat és 

még sok más hasznos információt találhatnak. 

Várjuk írásaikat, fényképeiket és javaslataikat. 

Hol hiányzik még közvilágítás? 
 

 Nagy Anikó kezdeményezése alapján a 2011-es 

költségvetésben újra el lesz különítve „közvilágítás 

fejlesztésre és pótlásra” is néhány millió forint. Ennek 

kapcsán a képviselőasszony kezdeményezte, hogy kér-

dezzük meg az olvasókat, hogy Önök szerint hol lenne 

indokolt új lámpatesteket felszerelni. Fontos, hogy az 

ELMŰ, illetve annak alvállalkozója a BDK Kft csak az 

elektromos művek szabvány oszlopaira szereli fel a 

lámpatesteket. Kérjük Önöket, hogy a leendő helyszí-

neket a szerkesztőségnek küldjék meg e-mailben 

(info@kertilevel.hu), vagy jelezzék az igényeket a he-

lyi képviselőknél! 

 Értesítjük az Olvasókat, hogy a Boldogabb 

Gyermekévekért Alapítvány (Százszorszép Óvo-

da, 1171 Rezgő u. 15.) folyószámlájára 2009-ben 

1.414.522  Ft 1 % adó érkezett. Ezt az óvoda régi 

épületének homlokzati szigetelésére, fűtéskorsze-

rűsítésre és játékok vásárlására fordítottuk. 

 A 2009. évi 1%-ot, most kaptuk meg, mely 

979.898 Ft. A Kuratórium döntése alapján ezt az 

összeget az alábbiak szerint költöttük, illetve költ-

jük el:  

 A Mókus csoportnak fürdőszobabútor vásárlás  

 A csoportoknak karácsonyi játék vásárlása 

 Óvoda működésének segítése folyamatosan  

 Két terasz (emelet) vasszerkezetének mázolása 

2011. nyarán  

 

 A gyermekek és a dolgozók nevében tisztelet-

tel megköszönjük mindenkinek, aki Alapítvá-

nyunknak ajánlotta fel adója 1%-át.  

        Kuratórium Elnöke 


