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Három egymástól nem független esemény zajlott feb-

ruár 18-án Rákoskerten, midőn az 1998. február 17-én 

elhunyt erdélyi magyar íróra emlékeztünk. 
 

Az emléknap díszvendége Jókai Anna Kossuth-díjas 

író volt, aki kiváló előadásban vont párhuzamot Wass 

Albert munkássága, az összmagyarság érdekeinek szen-

vedélyes képviselete, mint a nemzet megmaradásának 

legfontosabb eszköze, és a Magyarországot napjainkban 

érő nemzetközi politikai támadások között. Egyre na-

gyobb teret kap az a szemlélet, mely alapján valakiről 

hazugságok elhitetésével akarnak bebizonyítani kohol-

mányokat. Ilyen hazugságokkal próbálnak meg tönkre 

tenni embereket, nemzeteket. Ha ma közöttünk lenne 

Wass Albert, biztosan elsőként tiltakozott volna és sem-

miképpen sem lett volna az, aki feljelentette volna hazá-

ját Európában.  

Az emlékezés helyszínéül szolgáló közteret 2011-ben 

nevezte el – Budapesten elsőként – Wass Albert térnek 

Rákosmente Képviselő-testülete, amelyet a jelen lévő 

egyházak képviselői ezúttal ünnepélyesen megáldottak. 

Ezt követően az író szobránál egy-egy szál virágot he-

lyeztek el a résztvevők.  

A hagyományos Wass Albert Emléknap a Rákoskerti 

Művelődési Házban teltházas emlékműsorral folytató-

dott, ahol fellépett Lovász Irén népdalénekes, Bács Fe-

renc színművész és a Magyar Állami Népi Együttes Ka-

marazenekara. Ebben az évben a IV. Emléknaphoz a 

Wass Albert tér avatásán kívül a Rákoskertért Díj átadá-

sa is aktuálisan csatlakozott. Fohsz Tivadar alpolgármes-

ter méltatta a díjazottat, majd Riz Levente polgármester, 

Rákosmente országgyűlési képviselője adta át a 

Rákoskertért Díjat dr. Tamási Géza nyugalmazott állat-

orvosnak. Tamási Géza meghatottan vette át az emlék-

plakettet és az oklevelet, köszönetet mondott mindazok-

nak, akiknek közreműködése révén Bedey Gábor 

rákoskerti szobrászművész alkotása megszülethetett, és 

teret nevezhettek el erről a nagyszerű művészről. Bedey 

Gábor a carrarai márványt biztosította ingyen a portré 

kifaragásához. Romantikus ötlettől vezérelve kezdemé-

nyezte a szobor felállítását, felajánlva anyagi támogatá-

sát is a munkálatokhoz, ám a lelke mélyén maga sem 

hitte, hogy az, az akkor másféle politikai összetételű fő-

városi önkormányzat idején megvalósulhat.  

Az est Hatvani Zoltán pohárköszöntőjével zárult. 

Fohsz Tivadar méltatása 
 

 Dr. Tamási Géza nyugalmazott állatorvos az Állator-

vos-tudományi Egyetemen végzett, majd ott dolgozott 

tovább bakteriológusként. 

 Tudományos beállítottságú ember lévén 1978-ban 

megszerezte a kandidátusi fokozatot. 

 Több nemzetközi konferencián vett részt, szakterület-

éhez kapcsolódóan előadásokat tartott angol és orosz 

nyelven. 

 Számos publikációja jelent meg, több tudományos 

kiadvány szerzője, társszerzője. A Magyar Tudományos 

Akadémia Köztestületének tagja, több szabadalom birto-

kosa az állattartó telepek és létesítmények fertőtlenítésé-

vel kapcsolatban. 

 Szerény, zárkózott, pozitív beállítottságú, alapos, ta-

lálékony ember, aki szeret adni. Miután Rákoskertre köl-

tözött, rövidesen bekapcsolódott a helyi közéletbe, aktí-

van részt vállalt a Rákoskerti Polgári Kör munkájában. 

Budapest első köztéri Wass Albert szobrának ötletgazdá-

ja és fő mecénása a doktor úr. 

 Még 2006-ben kereste meg a Rákoskerti Polgári Kör 

elnökét azzal az ötlettel, hogy az író születésének 100, 

halálának 10. évfordulójára állítsanak Wass Albert-

szobrot Rákoskert egyik kiteresedésén. A Polgári Kör és 

az Önkormányzat anyagi lehetőségeit ismerve ő maga is 

nagylelkűen felajánlott e célra 500.000 forintot. Hogy a 

mai, immár IV. Wass Albert-emléknapon ezt a teret öku-

menikusan felszentelhettük, ezért is leginkább Tamási 

Gézának lehet köszönetet mondani. 

IV. Wass Albert Emléknap - Téravató - Tamási Géza Rákoskertért Díja  
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Aknai Gábor könyvbemutatóval  

Egybe kötött író-olvasó találkozója 
 

Szépszámú közönség előtt, a „Borra az invázió” és a 

„Repülőiskola vigyázz!” című könyveit mutatta be G. 

O’Kney azaz Aknai Gábor rákoskerti író, akit a Polgári 

Kör titkáraként vagy az Orion csillagászkör egyik veze-

tőjeként ismerhetünk leginkább. A rendezvénynek a 

Rákoskerti Művelődési Ház adott helyet, ahol a szerve-

zők jóvoltából igazi kávéházi hangulat várta az érdeklő-

dőket. A bevezetőt Vidáné Válóczi Éva mondta, akit 

eddig is nagyfokú empátiakészségéről ismertünk, itt 

háziasszonyként, moderátorként mutatkozott be -  nagy-

szerűen.  

Idézet a „Borra” ismertetőjéből: „Középiskolás korá-

ban irodalmi pályázatot nyert, és talán akkor határozta 

el, hogy komolyabban is megpróbálkozik az írással. 

Munkája azonban a műszaki világhoz kötötte, és nem 

nagyon volt alkalma arra, hogy pluszként vállalja a re-

gényírást. Néha mégis megírta egy-egy ötletét azzal, 

hogy egyszer talán befejezi, de a befejezésekre mostaná-

ig várni kellett. A '80-as években közelebbi kapcsolatba 

került a sci-fi-vel, ekkor megjelent néhány novellája 

kisebb antológiákban. 1989-ben díjat nyert a Népszava 

Könyvkiadó elsőkönyves szerzők számára meghirdetett 

pályázatán. Az elmúlt években aztán egyszerre úgy érez-

te, hogy be kell fejezni valamit a félbehagyott írásokból. 

Ennek egyik gyöngyszeme az idegen civilizációval való 

kapcsolatteremtés, az emberi magatartást boncolgató 

fantasztikus történet, amelyet most a kezükben tarta-

nak.” 

Másik regényét a „Repülőiskola vigyázz!” címűt saját 

polgári nevén jegyzi, amihez az alapanyagot a vitorlázó-

repülős múlt adta. Itt is megjelenik a romantikus törté-

netszövés.  

A szerző részleteket olvasott fel műveiből, majd kelle-

mes, kötetlen beszélgetés alakult ki. A találkozó Gábor 

kellemes kötelességével, a sok-sok dedikálással zárult. 

Szeretettel gratulálunk, várjuk a következőket.  
 

Legyen minden házon nemzeti lobogó  

ünnep- és gyásznapjainkon  
 

A Polgári Kör egy új, eddig szokatlan lehetőséget 

kínál a helyieknek. E szerint minden olyan személy, aki 

életvitelszerűen városrészünkben él (itt állandó lakcím-

mel rendelkezik) és vállalja, hogy házát legalább a nem-

zeti ünnepeink alkalmával fellobogózza, az kap egy ko-

ronás címeres, nemzeti lobogót a hozzá tartozó 150cm-

es rúddal a Polgári Körtől. A zászló mérete: 70x100 cm. 

Jelentkezni az igénylő nevének, címének feltüntetésével 

a Polgári Kör elnökénél - Szelepcsényi Sándornál  

e-maliben lehet. Címe: sszelepcsenyi@t-online.hu 

 Az első harminc jelentkező az idei Rákoskert Napja 

rendezvényen veheti át a zászlót az ötletgazdáktól, Zsi-

gó Barnabástól és Harmatovszky Lászlótól, amiért csu-

pán 500 forintot kell fizetni. A kedvezményes ár biztosí-

tását a polgári kör tagjai között helyet foglaló helyi kép-

viselők tették lehetővé. 

 A civil szervezet reményei szerint sikeres lesz az 

akció, így azt a következő években is meghirdetik majd. 

Két 95 éves rákoskerti  asszonyt is  

köszöntöttek születésnapjuk alkalmából  

 
Szőke Endrénét köszöntötte születésnapján Fohsz 

Tivadar képviselő, alpolgármester, aki dr. Rúzsa Ág-

nessel kereste föl az idős asszonyt. Az ötven éve 

rákoskerten élő ünnepeltnek egy fia és két unokája 

van. Egészséges, bár járókerettel közlekedik és kissé 

nagy szót hall.  

Mindkét ünnepeltnek Rúzsa Ágnes adta át Orbán 

Viktor miniszterelnök emléklapját.  

Lakos Lajosnét köszöntötte születésnapján Horváth 

Tamás alpolgármester, dr. Rúzsa Ágnes jegyző és Hat-

vani Zoltán képviselő. A családjával élő Mária néni jól 

van, leszámítva a kezének vissza-visszatérő fájdalmát, 

amit – mint leánya elmondta – minden bizonnyal a fia-

talkori kemény mezőgazdasági munka okozhatott. Má-

ria néni legkedvesebb elfoglaltsága az olvasás.  

Kérjük az idén se feledkezzenek meg a Piroska  

Óvoda Gyermekeiért Alapítványunk támogatásáról! 

 Sok kicsi sokra megy! 

 Adójuk 1%-a hozzásegít céljaink eléréséhez! 

 Adószámunk: 18168664-1-42 

 A kisgyermekek nevében hálásan köszönjük! 

A Rákoskerti Polgári Kör adószáma: 18190010-1-42 

Előre is köszönjük segítségüket. 

mailto:sszelepcsenyi@t-online.hu
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Új vezetője van a Rákoskerti  

Idősek Klubjának  
 

Tisztelt Olvasók! 
 

Ezúton szeretnék bemutatkozni, mint a Rákoskerti Idő-

sek Klubjának új vezetője. Fülöpné Szűcs Éva, 

rákosmenti lakos vagyok, nyolc éve tevékenykedem az 

idősellátás területén, eddig idősek otthonában dolgoz-

tam. 

2012. február 01-jén kezdtem a klubvezetői feladatomat 

Rákoskerten. Szeretném kolléganőimmel együtt az ed-

digi programokat színesebbé, változatosabbá tenni. Hét-

köznap reggel 8 órától 16 óráig várjuk az itt élő nyugdí-

jasokat. Klubtagjaink naponta 20 Forint térítési díj elle-

nében beszélgethetnek, melegedhetnek, TV-t nézhetnek, 

olvashatnak  klubhelyiségünkben. Különböző előadáso-

kon, foglalkozásokon, kirándulásokon vehetnek részt. 

Szívesen várjuk az érdeklődést, kéréseket, kérdéseket, 

javaslatokat. 

A februári hónapban az alábbi programokkal várjuk 

Önöket: gyógytorna, "mozgó könyvtár", irodalmi dél-

után, egészségnevelési előadások, süti-parti, farsangi 

mulatság, Nemzeti Galéria kiállításának megtekintése, 

kézműves foglalkozásaink során a rendezvényeinken 

fellépő óvodásoknak és iskolásoknak szeretnénk ajándé-

kokat készíteni. 

Kedvező térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatása-

ink: fodrász, kozmetika, manikűr, pedikűr, gyógy-

masszázs. 

Márciusi program-előzetesünk: színházlátogatás, nőnapi 

köszöntés, mozi-, gyógyfürdő látogatás, közös tavaszi 

séta. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Fülöpné Szűcs Éva klubvezető 

 

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66. 

Telefonszám: 257-20-13 

 

FELHÍVÁS NEVELŐSZÜLŐI FELADATOK  

ELLÁTÁSÁRA  
 

Gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz sorsú gyer-

mekeken, de nem tudta, hogyan? Tudta Ön, hogy hazánkban 

ma közel tízezer gyermek nem élhet családi körülmények kö-

zött? 

-    Ha szívesen gondoskodna saját otthonában család nélkül 

maradt, segítségre szoruló gyermekekről, 

-    Ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, sze-

retet és empátia, 

-    Ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a törvényi 

előírásoknak, 

-    És vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett felkészítő 

tanfolyamot 

Jelentkezzen Nevelőszülőnek! 

A szakmai segítséget és a törvény áltat garantált anyagi tá-

mogatást a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott 

„Fészek" Nevelőszülői Hálózat biztosítja. 

A képzés helyszíne Budapest, tervezett időpontja 2012 tava-

sza. Elsősorban Budapesten és Budapest környékén élő csalá-

dok jelentkezését várjuk!  

A részletes feltételekről érdeklődhet: 

„Fészek" Nevelőszülői Hálózat (Fészek Gyermekvédő 

Egyesület) 2030. Érd, Karolina u. 3., Tel.: 36 23/375-843 

Email: info@feszekegyesulet.hu,  

Honlap: www.feszekegyesulet.hu  

Sokba kerül a sok szemét! 
 

Karácsonyra ismét eltűntek a Kucorgó tértől a vá-

roshatár irányába eső keresztutcák közterületeire ille-

gálisan kihelyezett szeméthegyek. Értesülésünk sze-

rint az egyéni képviselői keretből finanszírozott akció 

nem az első volt az elmúlt évben. Erről kérdeztük a 

körzet képviselőjét, Fohsz Tivadart. „A jellemzően 

zöldhulladékot tartalmazó zsákokból emelt halmok 

elszállítása érdekében levelet írtam a fővárosi közte-

rületek karbantartásáért felelős szervezetnek, de pénz 

és kapacitás hiányra hivatkozva türelmet kértek. Az 

itt élőknek ez nem elfogadható, hiszen mindennap 

halogatás zsákok tucatjaival növelte a szeméthegyet, 

nem is beszélve a látványról és a fertőzések veszélyé-

ről! Más megoldás nem lévén, képviselői keretemből 

finanszíroztam a szemét elszállítását. Ez nekünk – 

hiszen a képviselői keret is közpénz – közel 200 ezer 

forintba került alkalmanként. Ebből más, sokkal 

hasznosabb dolgokat is lehetett volna finanszírozni!” 

– nyilatkozta Fohsz Tivadar képviselő. Sajnos, eddigi 

tapasztalat szerint a szeméthalmok elszállítása csak 

időleges megoldás, mert azok rendszeresen újrater-

melődnek, köszönhetően a sok felelőtlen, saját vagy - 

jellemzően - mások lakókörnyezetét tudatosan rom-

boló emberszabású egyénnek! „Keressük a megoldást 

közterületeink és az itt lakók védelme érdekében. 

Gondolkodunk zöldszigetek kialakításában, a zöldfe-

lület rendezésében, végső esetben térfigyelő kamerák 

kihelyezésében is, de amíg az ezekhez szükséges for-

rások nem állnak rendelkezésre, a rendőrség, polgár-

őrség és közterület felügyelet segítségét, gyakoribb 

járőrözését kértem az adott területen” – fűzte hozzá a 

képviselő. Reméljük, hogy az eddigi tendencia nem 

folytatódik és végre jobb belátásra térnek a szemetü-

ket mások orra alá helyezők! Higgyék el, ennyi ener-

giával a megfelelő gyűjtőhelyekre is eljuttatható len-

ne a hulladék! 

A Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány  

(1171. Bp. Kísérő u.4.sz. Adószám:18154094-142, 

Bankszla: OTP Rt. 11717009-20060460.) kuratóriuma 

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az előző években 

az SZJA 1 %-át alapítványunk javára ajánlották fel. A 

2011 évi SZJA 1 %-os felajánlást az állomásépület kar-

bantartási, munkáira szeretnénk felhasználni.  

Kérjük támogassák továbbra is értékmegőrző és a kör-

nyezetbarát közlekedési módok népszerűsítéséért folyta-

tott tevékenységünket. 

Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány  

mailto:info@feszekegyesulet.hu
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Támogatott, kivitelező Támogatás tárgya Felhasználás 

Rákosmente Kft. Fuvaros utca- Rózsaszál utca sarok rendezése             95 054 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Főtér rendezés           312 500 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház A Magyar Kultúra Napja rendezvény megvalósítási költségeihez             40 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház Wass Albert Emléknap rendezési költségeihez           110 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház Szakmai tanulmányút (Pécs)             30 000 Ft  

Piroska Óvoda Szakmai továbbkézésé költségeihez           100 000 Ft  

Rákoskerti Dalos Klub Zsuzsa Mihály tiszteltdíj             60 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél megjelenési költségeihez           534 600 Ft  

Százszorszép Óvoda Csoportszobák felújítása, parkettázás, konyhakorszerűsítés        1 500 000 Ft  

Rákoskerti Idősek Klubja 2011. évi programok           113 000 Ft  

Kalocsai István lakatos mester Kucorgó téri szelektív hulladékgyűjtő sziget köré korlát felállítása             40 000 Ft  

Rákosmente Kft. Köszörűs téri játszótér kerítés javítási munkálatainak költségeihez           101 964 Ft  

Rákosmente Kft. 200 db lombzsák közterületi zöldhulladék elszállításához             38 000 Ft  

Jókai Mór Általános Iskola "Ki mit tud?" vetélkedő rendezési költségeihez             40 000 Ft  

Recycle Hungary Kft. Gyűjtőedények beszerzése háznál történő szelektív hulladékgyűjtéshez           159 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert Napja rendezvény költségeihez           170 000 Ft  

Kenyó Anita olimpikon Felkészülés támogatása             25 000 Ft  

Kalocsai István lakatos mester Rákoskert Vasútállomás szelektív hulladékgyűjtő sziget köré korlát              80 000 Ft  

Gózon Gyula Kamaraszínház Társalgó felújítási költségeihez           100 000 Ft  

Kalocsai István lakatos mester Rózsaszál játszótér kapu helyreállítási költsége             11 875 Ft  

Rákosmente Kft. Köszörűs téri játszótér kerítés javítási munkálatainak költségeihez           100 000 Ft  

Rákosmente Kft. Kerületrészi parlagfűmentesítés költségeihez             25 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Fűtés korszerűsítésre és egy új tanterem kialakítására           867 500 Ft  

Rákosmente TV Kft. Műsorkészítés Rákoskert Napja           100 000 Ft  

Rákoskerti Kertbarát Klub Kirándulás költségeihez             30 000 Ft  

  Köszörűs téri játszótér kerítés festés anyag  költségeihez             49 750 Ft  

Vigyázó Sándor Művelődési Ház Augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepség szervezési költs.           400 000 Ft  

Toi Toi Mobil WC-fülke játszóterekhez (Vecsey utca, Köszörűs tér) bérlése           175 000 Ft  

RM-20 Transz Kft. Összekötő utca - közterület megtisztítása             35 000 Ft  

Tűzoltóparancsnokság Hőkamera vásárlásához hozzájárulás           100 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Jubileumi Emlékpark csapadékvíz-elvezetése             61 000 Ft  

Rákosmente Kft. Őszi lombzsák 3000 db           513 000 Ft  

Rákoskerti Idősek Klubja Ünnepség költségeihez és sószoba bérleti díjához             30 000 Ft  

Szebb Virágosabb Rákosmentéért 2011 Verseny fődíjának támogatására             43 940 Ft  

Acher Oszkár Színház Új darab bemutatásának költségeihez           200 000 Ft  

DELTA Polgárőrség Kiemelt járőrözési feladatok (Rózsaszál játszótér)           100 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Rákoskerti Torna Kupa megrendezése             40 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Könyvtári állomány fejlesztésére             60 000 Ft  

Bartók Béla Zeneiskola Országos Festészeti Versenyen való részvétel             20 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola Pedagógus-továbbképzés           100 000 Ft  

Rákosmente Kft. Őszi lombzsák 1000 db utánrendelés           171 000 Ft  

Varga István vállalkozó Vida-dombi játszóterek karbantartási munkálataihoz             49 500 Ft  

Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2012. évi  Wass Albert Emléknap rendezési költségeihez           100 000 Ft  

RÁZENE Városi Fúvószenekar Új egyenruha készítéséhez és jubileumi fesztivál költségeihez             50 000 Ft  

Recycle Hungary Kft. Rákoskereten illegálisan kihelyezett zöldhulladék szállítása           175 312 Ft  

Rákoshegyi Polgári Kör Merzse-mocsárnál tanösvény létesítéséhez           100 000 Ft  

Vigyázó Sándor Művelődési Ház Dobos Marianne kiadványához             50 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola Műfüves focipálya palánk cseréjéhez           100 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház "Mindenki Karácsonya" rendezvény megvalósítási költségeihez           250 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Nemzeti és Rákoskerti lobogó vásárlása             44 125 Ft  

Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület Működési Költségek Támogatása             60 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Rákoskerti Torna Kupa megrendezése             72 500 Ft  

BRFK XVII. Ker. Rendőrkapitányság Karácsonyfa vásárlásához hozzájárulás               4 000 Ft  

Lekötések a 2012. évre:     

Százszorszép Óvoda Üvegfolyosó részleges felújítása            300 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola 2012. évben megrendezésre kerülő Egészség Nap            150 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola 2012. évben megrendezésre kerülő napközis projekt rendezvények              50 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola Kerti eszközök beszerzéséhez, növényzet telepítési költségeihez            100 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola 2012. évben megrendezésre kerülő rovásíró verseny költségeihez            100 000 Ft  

Rákosmente TV Rákoskert városrésszel kapcsolatos műsorok készítésére            300 000 Ft  

  Rákoskerti közvilágítás-fejlesztés költségeire         1 062 380 Ft  

Összesen:      10 000 000 Ft  

Fohsz Tivadar 8. számú egyéni választókerület 2011. évi képviselői keret felhasználása  
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Támogatott, kivitelező Támogatás tárgya Felhasználás 

140. Pro Patria Cserkészcsapat Gödöllői nyári tábor                9 000 Ft  

BDK KFT. részére (4 db  lámpa) Tiszaörs 71, Gyögyfüzér 26, Lilaorgona 1, Szelektív           317 500 Ft  

Dél-pesti Tűzoltási Mentési P. Drager Talisman HŐKAMERA beszerzése           100 000 Ft  

DELTA Polgárőrség technikai eszközök beszerzésére           102 790 Ft  

DELTA Polgárőrség Éves működés, járőrözés támogatás           100 000 Ft  

Dombrádi István Idővirágzás c. verses kötet megjelent.             50 000 Ft  

ESZK- Dr. Benedek Katalin Csongrád utcai gyermekrendelő           123 000 Ft  

FKF ZRt. Ingyenes lombzsákra (5000 db)           855 000 Ft  

Gólyafészek Bölcsőde sószoba kialakítására és fejlesztésére           100 000 Ft  

Gózon Gyula Színház Épületfelújítás (belső festés)           100 000 Ft  

Hajdú Művek Kft. Rákoskert sugárút-Erzsébet körút sarok járda és buszmegálló        1 062 500 Ft  

Hajdú Művek Kft. Pásztorfalva utca 2 db fekvőrendőr+táblák           475 000 Ft  

Hajdú Művek Kft. járdajavítás, kátyúzás           133 419 Ft  

Hajduk KONTÉNER Lakossági szemétszedés (március 26.)             25 000 Ft  

Horváth Tamásnak vissza 1600 db FKF lombzsák           273 600 Ft  

Hütter Márta Modern zsoltárok c. kötet megjelentet.             50 000 Ft  

Kalocsai István (Lakatos mester) Szelektív köré korlát (Kucorgó tér)             40 000 Ft  

Kalocsai István (Lakatos mester) Szelektív köré korlát (Szigetcsép utca)             80 000 Ft  

Kenyó Anita (olimpikon) 2012-es olimpiai felkészülés támogatására             25 000 Ft  

Kossuth Lajos Ált. Iskola 1 db pingpongasztal beszerzésére             68 000 Ft  

Kossuth Lajos Ált. Iskola Éves támogatás (fűtés, könyvtár, torna kupa)           800 000 Ft  

Kossuth Lajos Ált. Iskola 15. Rákoskerti Torna Kupa             40 000 Ft  

Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola 1928-as bővítést megörökítő emléktábla helyreállítása             20 000 Ft  

Ligeti Református Gyülekezet 100 éves évforduló - Szabó Lajos           100 000 Ft  

MBE Mozgássérültek Bp.-i Egy. éves működési támogatás             15 000 Ft  

Orosz Károly Vida-dombi információs táblák             32 000 Ft  

Orosz Károly Vida-dombi játszótér megrongált tábláinak pótlása                5 236 Ft  

Piroska Óvoda könyvtárfejlesztés, focipályára műfű           330 000 Ft  

Piroska Óvoda "Családi Nap" (udvari játékok, rollerek)           100 000 Ft  

Poliform Bt. Zászló rendelés (rákoskerti + nemzeti)           120 000 Ft  

RÁCUK (Illés Jánosné) Cukorbeteg Klub támogatása             60 000 Ft  

Rákoskerti Dalos Klub Éves működési támogatás (Zsuzsa Mihály)             60 000 Ft  

Rákoskerti Idősek Klubja Anyák napja, bográcsolás, gyümölcs party, juniális             53 000 Ft  

Rákoskerti Idősek Klubja 30.évfordulón szervezett ünnepségre+sószoba             30 000 Ft  

Rákoskerti Kertbarát Klub igénylő: András Károly, szakmai táborra             14 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház III. Wass Albert Nap (2011)           103 590 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház Mindenki Karácsonya (2011.12.18.)           300 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház nagycsaládos gyerekjegyek támogatása             10 800 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház Szent István Nap (08.20.) a Vida-dombon           400 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház IV. Wass Albert nap (2012)             80 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház AL-KO fűnyíró beszerzésére           139 990 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Jubileumi Emlékparknál vízelvezetés             40 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti levél 2012-re (előleg a febr.-i lapra)           400 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél 2011-re           134 600 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert Napja (2011.05.29.)           263 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör 8 db fa kivágása, 19 db gyümölcsfa ültetése           392 000 Ft  

Rákosmente TV. 2011.Nőnapi rendezvény (Pápai Erika)           100 000 Ft  

Recycle Hungary Kft. szelektív kukák intézmények és társasházak részére             95 000 Ft  

Sz. Egyedi Bútor Bt. Vida-dombi szaletli javítás, játszóeszköz javítás           101 175 Ft  

Százszorszép Óvoda Konyhafelújításra (kérvény 68/2011.)           300 000 Ft  

SZIMETROM Művészeti Egyes. Terembérlet, nyári színjátszó tábor szervezése                5 000 Ft  

Tizenhetedik Magazin márciusi lapszám (szelektív hulladékgyűjtés)           300 000 Ft  

TOI-TOI Mobil Wc Vida-dombra 2011.04.01.- 2011.10.15.             87 500 Ft  

Varga István (egyéni vállalkozó) Erzsébet krt.-Pásztorfalva u. ároképítés           495 300 Ft  

Varga István (egyéni vállalkozó) Vida-dombi játszótér karbantartás (homokcsere, stb.)           263 000 Ft  

Vigyázó Ferenc Művelődési T. Desing Passage kiállítás (Orosz Károly)             50 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola Kárpát-medencei rovásíró verseny (2011.04.30)             50 000 Ft  

Zsuzsa Mihály (színművész) Harang csendül, ének zendül c. műsorra             20 000 Ft  

         10 000 000 Ft  

      

Ascher Oszkár Színház Rózsahegyi Pétertől - 100.000   

Eddig felhasznált, vagy betervezett összeg       10 000 000 Ft  

Hatvani Zoltán 9. számú egyéni választókerület 2011. évi képviselői keret felhasználása  
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Zöld Óvoda, zöld zsákok 
 

2012. január 2-től a hagyományos „zsákosztás” ingye-

nes lehetőségén és időpontjain túl megvásárolhatók 

lesznek a Százszorszép Óvodában a zöldhulladék gyűj-

tésére szolgáló zsákok. A környezettudatos, környezet-

védő szemléletet több éve hirdető, képviselő és tanító 

intézmény, mely tevékenysége elismeréseként második 

alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda megtisztelő címet, 

eltökélte, hogy szerepet vállal a közterületek, a levegő 

tisztaságának védelme érdekében is. Béres Károlyné Ica 

néni és csapata vállalták, hogy a Fohsz Tivadar képvise-

lő által biztosított zsákokat az érdeklődők számára 200 

forintos egységáron egész évben elérhetővé teszik. A 

zsákok megvásárlásával az ovit is támogatják a vevők! 

Mint ismeretes, megszigorodtak az avarégetésre vonat-

kozó szabályok. Gyakorlatilag egész évben tilos a zöld-

hulladék, fanyesedék elégetése! A zöldhulladék gyűjté-

sére szolgáló zsákokat - a lakóház elé kikészítve - a 

„zöld járat” elszállítja a megfelelő komposztáló telepre 

a szintén megfelelően kikészített fanyesedékkel együtt.  

Tegyünk közösen környezetünk védelme érdekében! 
 

Pozitív nevelést tanultak a  

Százszorszép Óvodában 
 

Az egész magyar pedagógus társadalmat évek óta 

foglalkoztatja a gyermeki agresszió, a konfliktusok 

megoldásának segítése. Magyarországon először Bariné 

Kazai Zsuzsanna honosította, adaptálta a pozitív nevelés 

módszerét.  (Jane Nelsen és Lynn Lott Amerikában ki-

dolgozott módszere) 

Minden felnőttnek, aki gyereket nevel, felelőssége 

van abban, hogy fontos életvezetési és szociális készsé-

geket tanítva, ránevelje a gyerekét a megfelelő viselke-

désre. Ebben a pozitív fegyelmezésnek fontos szerepe 

van. 

A pozitív fegyelmezés a tévedéseket, mint tanulási 

lehetőségeket kezeli és a helytelen viselkedés megelő-

zésére koncentrál, nem a büntetésre. Olyan fontos 

közösségi és életvezetési képességeket tanít, mint az 

önértékelés, önbizalom, együttműködés, önfegyelem, jó 

kommunikációs készség és problémamegoldó képesség, 

olyan módon, amely mélyen tiszteletteljes és bátorító a 

gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.  

Egy újabb kutatás szerint a gyerekek 

„alapfelszereltségben” tartalmazzák a kapcsolatokhoz 

való kötődést, és azok a gyerekek, akik kötődnek a kör-

nyezetükhöz, családjukhoz, óvodájukhoz, iskolájukhoz, 

kevésbé hajlamosak a rossz viselkedésre. Ahhoz, hogy 

sikeres, közreműködő tagjai legyenek közösségüknek, a 

gyerekeknek meg kell tanulniuk az ehhez szükséges 

közösségi és életvezetési képességeket.  

 

 

2011. novemberében két teljes napon át sajátították el 

az ezzel kapcsolatos ismereteket a Százszorszép Óvoda 

dolgozói. Óvónők, dajkák, de még az óvodatitkár is, 17-

en tanulták azért, hogy minél jobb kapcsolatban legye-

nek a gyermekekkel, és egyre jobb nevelőkké váljanak. 

A továbbképzésről összefoglaló hangfelvétel is készült, 

amit a Kossuth Rádió február 20-án adott le a „Vendég 

a háznál” című műsorában. A felvétel három hétig meg-

hallgatható a www.mr1-kossuth.hu Műsoraink címszó-

nál, a „Vendég a háznál: A pozitív fegyelmezés” link 

alatt. 

 

Az óvodavezetője elmondta, hogy ez még csak a jég-

hegy csúcsa. A módszer a mindennapi, gyakorlati mun-

kában lesz igazi próbatétel. Nem hagyják elsikkadni, 

elveszni a tanultakat az óvoda munkatársai egymást 

figyelmeztetve, segítve fogják készségszintre emelni, 

életbe tartani a tanultakat.  

 

Magyar Kultúra Napja a Piroska  

Óvodában  
 

2012. január 25-én délután  a Magyar Kultúra Napja alkal-

mából műsoros délutánt szerveztünk a gyermekek és szüleik 

számára. 

Intézményünkben kiemelten fontosnak tartjuk a magyar 

kulturális értékek közvetítését. Sajnos egyre több családban 

lényegesen kevesebb idő jut a meghitt mesélésre, verselésre, 

erre szerettük volna felhívni a szülők figyelmét ezzel a nyílt 

délutánnal. 

Több éves hagyománya intézményünknek a szülői igény 

alapján szervezett néptánc szakkör, melyet képzett óvodape-

dagógusunk, Péntek Judit vezet. A gyermekek népi játékokat, 

táncokat tanulnak. Megismerkednek a rigmusokkal, hangsze-

rekkel. A néptánc csoport bemutatkozása után, Judit néni 

össztáncba hívta a jelenlévő kisgyermekeket. 

Ezt követően kicsik és nagyok 1-2 népi mondókát adtak elő 

mozgással, bábbal kísérve.A műsor fénypontja a 

„mesemondólány”, Jenei Mónika (az Ascher színház tagja, a 

művelődési házak igazgató helyettese) előadásában meghall-

gatott Három kívánság című népmese volt. Mesélésével nem 

csak a gyermekeket, a felnőtt nézőket is elvarázsolta. A szü-

lőket csak arra tudjuk biztatni: „Meséljenek mindennap!”, 

ehhez segítségül könyvvásárlási lehetőséget biztosítottunk. 

Reméljük minden családnak még nagyobb kedvet kerekítet-

tünk a közös élménnyel.  

A Kerti Rakoncátlanok Alapítvány (1174 Bp. Csík utca 3.sz., 

Adószám:19703914-142, Bankszla: OTP Rt. 11717009-

20025665.) kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, 

akik előző években az SZJA 1 %-át Alapítványunk javára 

ajánlották fel. A 2011. évi felajánlásukat is a Kossuth Lajos 

Általános Iskola diákjainak táborozására, szabadidős prog-

ramjára kívánjuk felhasználni.  

Kérjük támogassák továbbra is a rákoskerti iskolások szín-

vonalasabb ellátásáért végzett munkánkat. 

Kerti Rakoncátlanok Alapítvány kuratóriuma 

http://www.mr1-kossuth.hu
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Esőben, hóban is száraz lábbal a megállóig  
 

Sokak által régóta várt beruházás valósult meg még 

2011 decemberében a Strázsahegyen, a Vecsey Ferenc 

utcában. Új, térkővel borított járda épült, biztosítva a 

pipishegyi lakóparkban élők számára a biztonságos és 

kulturált eljutást a Pesti út melletti buszmegállókig. A 

beruházás az ALDI áruházzal - az önkormányzat által - 

kötött településrendezési szerződésben szereplő 18,5 

millió Forintból valósult meg, a szükséges közvilágítási 

bővítésekkel együtt  

 

Újabb buszmegálló a Pesti úton  
 

December vége óta már állandó jelleggel megállnak a 

buszok a Pesti út – Kisvárda utca kereszteződésénél 

kialakított buszmegállókban. Az egy évvel korábban 

(2010 decemberében) ott átadott áruház építésekor csak 

egy ideiglenes csomópont kialakítására került sor, majd 

a múlt év közepén fejeződött be az építkezés és a végle-

ges csomópont kialakítása. Egészen december közepéig 

azonban használaton kívül álltak a megállók. „Többen 

kérték fogadóórámon vagy találkozások alkalmával, 

hogy álljanak meg a buszok a Kisvárda utcai megállók-

ban. Ezek után az önkormányzat városüzemeltetési iro-

dájával közösen a Budapesti Közlekedési Központhoz 

fordultunk a szükséges engedélyeztetés érdekében” – 

mondta el lapunknak Fohsz Tivadar képviselő. Az en-

gedélyek és a szükséges menetrendi változtatások után 

2011 decemberétől állnak meg a buszok a Kisvárda ut-

cánál is, segítve az ott lakókat és a bevásárlásukat inté-

zőket.  

 

Változás a szelektív hulladékgyűjtésben  
 

Tisztelt Rákoskerti Lakók! 

 

2011 áprilisában kezdődött meg Rákoskerten a ház-

hoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A nagy érdeklő-

désnek köszönhetően tavaly novemberben a helyi intéz-

mények és a 6 lakásosnál nagyobb társasházak után be-

indíthattuk rendszerünket a Rákoskerti családi házaknál 

is, és terveink szerint 2012-ben szeretnénk kiterjeszteni 

a begyűjtést az egész XVII. kerületre. 

2012-ben is minden páratlan héten kedden elme-

gyünk a házak elé bármilyen áttetsző zsákban kihelye-

zett műanyag és fém hulladékért. Viszont a papír hulla-

dék elszállításában változás történt, ezentúl négyhetente 

szállítjuk el. 

Műanyag és fém hulladék gyűjtőbe lehet helyezni: 

tiszta fólia, szatyor, tasak; kiürített PET palack; háztar-

tási flakon; konzervdoboz; fém italos doboz. 

Papír hulladék gyűjtőbe lehet helyezni: újság, füzet, 

szórólap, könyv, csomagoló papír, karton doboz, kiöblí-

tett üdítős/tejes doboz. 

Amennyiben gondjuk lenne az átlátszó zsák beszer-

zésével, lehetőségük van a szintén rákosmenti FellPack 

Kft-nél megvásárolni (www.fellpack.hu, 258-57-78). 

 

 Kérem, jelezzen vissza, ha igénybe kívánja venni új ingye-

nes e-mail emlékeztetőnket, melyet minden begyűjtés előtt 

két nappal elküldünk Önöknek. 

  

Begyűjtési napok Rákoskerten, illetve a Kerti Levél ter-

jesztési körzetében reggel hat órától: 

Műanyag és fém: február 14, 28 - március 13, 27 - április 10, 

24 - május 8, 22 - június 5, 19 

Papír: március 2, 30 - április 27 - május 25 - június 22 

Figyelem! Csak regisztrált címekre megy a gyűjtőautó. 

További kérdéseikben szívesen segítünk. 

 

Üdvözlettel: Buriusz Edit 

RECYCLE Hungary Kft. 

Tel: 06-1/253-0987; 06-70/411-96-87 

e-mail: edit@recyclehungary.hu 

www.recyclehungary.hu  

 

Ne hagyja, hogy letiporja kertjét  

a szippantós!  
 

Mivel még mindig bizonytalan sok helyen, hogy mikor 

lesz csatorna, az eddigieknél komfortosabb megoldással állt 

elő egy rákoskerti lakótársunk. 

Sok bosszúságot okoz a kertjeiket féltőknek az, amikor 

megérkezik a szippantós kocsi, és becipelik annak tömlőit. 

Hiába az odafigyelés, mégis mindig megsínyli a kert a szip-

pantást. Most erre a gondra született megoldást. E szerint a 

csatornával nem rendelkező, boldogtalan lakó, az emésztő-

gödréből elvezethet egy szennyvíztömlőt egészen a kerítésé-

ig, aminek a végére  elhelyez egy ún. STORZ csatlakozót, 

ehhez csatlakoztatja a szippantós a saját csatlakozóját. Így 

nem kell minden alakalommal a kertbe behordani és összeil-

leszteni a tömlőket, csak egyszerűen rácsatlakoztatni a saját 

STORZ fejhez. A tömlőt elég 20cm-el a föld alá beásni, en-

nek erős fala és acél merevítése akár 30 évig is biztosítja a 

gond nélküli „üzemelést”. Szerencsés az, akinek az emésztő-

gödre közel van a kerítéshez, mert így csak rövid tömlő szük-

séges. 

Árak: 

•   STORZ szívó-nyomó csatlakozó (110A/100MM) + 

bilincs:   4.990 Ft.+Áfa 

•   PVC szennyvíztömlő (100/114mm, KÉK) extra 

erős:       3.500 Ft.+Áfa/m. 

•  PVC szívó-nyomótömlő (100/112mm, ZÖLD) 

erős:       2.900 Ft.+Áfa/m. 

•     PVC csigatömlő (100/102mm ÁTLÁTSZÓ) gyen-

ge:          1.900 Ft.+Áfa/m. 

A vállalkozó (06/20 579-4319) heteken belül saját költsé-

gén kiépít egy ilyen rendszert Rákoskerten, így ott mindenki 

a saját szemével is meggyőződhet arról, hogyan működik a 

„találmány”. 

 

 

Gyanús telefonok  
 

Több kerületi telefonszámot is felhívtak egy ismeretlen 

számról aziránt érdeklődve, hogy mikor volt a lakásban 

nyílászárócsere. A telefonáló azt állítja, hogy az önkor-

mányzat támogatja az új ajtók,  ablakok beszerelését, de 

erről az önkormányzatnál nem tudnak. Amennyiben 

mégis lenne ilyen akció a jövőben, arról a sajtó útján 

értesítenék a lakosságot.  

mailto:edit@recyclehungary.hu
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A Rákoskerti Művelődési Ház márciusi-áprilisi programjai: 

KIEMELT PROGRAMOK 
 

Március 25. vasárnap 10 óra 

Kerti Kölyökkuckó  
Meseerdő Bábszínház Varázsvirág című előadása  

Minden érdeklődő nagycsaládos  

rákoskerti és szárazhegyi gyermek részére  

díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon: 

8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól  

e-milen a: fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, 

sms-ben a 20/569-2864-es számon várjuk az igényléseket 

a szülő neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy  

számának feltűntetésével. 

9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: 

www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 

Belépő: 600 Ft/ fő 
 

Március 25. vasárnap 14.30 óra 

Meditációs klub  
Téma: A harmónikus, békés élet titka 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon márc. 22-ig! 

A rövid, de ismeretekben gazdag előadás után,  

a hallottak által feltöltődve közös meditáció.  

Vezeti: Lászlóné Marika 

Részvételi díj: 200 Ft/fő 
 

Március 31-én, szombaton 20-02 óráig 

Nőnapi Bál - Zenél a Kristály Duó 

Belépő: 2000 Ft/ fő, vacsora 1200Ft/ fő 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon nov. 18-ig! 

Április 15-én, vasárnap 16 órakor 
Bányász Imréné „VILLŐ” 

mandala és selyemfestő, gobelin tervező és hímző, 

Feng Shui tanácsadó kiállításának megnyitója 
Köszöntőt mond és közreműködik:Martonosi György 

Téma a Feng Shui térrendezést kiegészítő, a Feng Shui tanai 

szerint megkomponált, művészeti alkotások, sorozatszerű 

összeállítása, különböző technikákkal történő életre keltése. 

Április 22. vasárnap 10 óra 

Kerti Kölyökkuckó - Mesemalac 
A Batyu Színház előadásában a három kismalac és a farkas 

című népmese verses változata lesz látható.  

Belépő az egész napra, mely során Játszóházunk különleges 

kézművesedéssel vár : 600 Ft/ fő 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk ! 
 
 

Ascher Oszkár Színház 

Március 4-én, vasárnap 11 órakor 
Mesék a Királylányok könyvéből 

Április 1-jén, szombaton 18 órakor  
Tasnádi István: Don Quijote repríz avagy világjobbítók 

Március 16-án, pénteken 19 órakor 
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli 

 

NAPKÖZIS TÁNCTÁBOR 6-12 éves korú gyermekeknek 
Június 18-22. minden nap 8:30– 16:00 óráig,  

itt Rákoskerten szeretettel várunk a Cassandra Táncstúdió 

nyári tánc táborába! Zene, tánc, mozgás és kikapcsolódás vár. 

Részvételi díj: 13000 Ft + 5300 Ft 

Az ár tartalmazza: meleg ebéd, uzsonna, napközben szörp, 

gyümölcs, zárónapi fagylaltozás. Napi 4x45, perc táncórát és a 

programokhoz szükséges anyagokat. 

Előzetes jelentkezést kérünk május 10-ig! 
 

Német Nyelvi Klub  
GYEREKEKNEK: Díjtalan bemutató és tájékoztató óra: 

Március 22-én, csütörtökön 17-18 óráig 

A klub beszédcentrikus. Játékos német nyelvi fejlesztés  

8-9 éves kortól, előkészítés az iskolai nyelvoktatásra. 

FELNŐTTEKNEK, KEZDŐKNEK, ÚJRAKEZDŐKNEK 

Díjtalan bemutató és tájékoztató óra: 

Március 22-én, csütörtökön 18-19 óráig 

Beszédcentrikus német nyelvi foglalkozások kezdőtől igény,  

illetve előzetes nyelvtudásra építve profi szintig. 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon március 20-ig! 

Vezeti: Sándor Éva német tanár 

Díja: 12.000 Ft/ 12 alkalmas kurzus 

A Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Kurató-

riuma ezúton is köszöni a támogatásokat, és kéri, 

hogy 2012-ben is segítsék az Alapítványt. 

Adószám: 19703859-1-42  

A Makovecz Imre tervezte rákoskerti ökomenikus temp-

lom építési engedélyezési tervét, a világhírű építőművész 

2011 szeptemberi halálát követően, munkatársai befejez-

ték, a beadáshoz szükséges hatósági mellékletek beszer-

zése folyamatban van. Templomunk Makovecz Imre első 

fővárosi temploma lesz. Az engedélyezési eljárást követő-

en még ebben az évben szeretnénk az építési munkákat 

elkezdeni. 

Kérjük járuljon hozzá e nemes cél megvalósításához és 

személyi jövedelemadója 1%-val is támogassa a 

Rákoskerti Templom Alapítványt. Adószámunk: 

18185133-1-42  
Adományokat bankszámlánkra közvetlenül is tudnak 

utalni.  OTP: 11717009-20043843.  

A rákoskerti ökumenikus templom munkaközi tervei 

megtekinthetők a Rákoskerti Templom Alapítvány foga-

dóóráin minden hónap második pénteken 16 órától 17 

óráig a Rákoskerti Művelődési Házban (1171Bp. 

Rákoskert-sugár út 66.) 

Minden segítséget hálával és köszönettel fogadunk: 

 

Janikné Megyery Rita, a Rákoskerti Templom Alapít-

vány Kuratóriumának elnöke 
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