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Évadnyitó a Rákoskerti Polgári Körnél
Augusztus 10-én, a Százszorszép Óvoda udvarán tartotta már hagyományos őszi évadnyitó rendezvényét a
Rákoskerti Polgári Kör.
Nem kis izgalommal vártuk a szombati napot, miután a meteorológia jelentős időjárás-változást ígért a
nagy hőség után. Hatalmas szerencsénk volt, hogy egy
enyhe, gyors futó záporral megúsztuk és a továbbiakban
nagyon kellemes körülmények között nyithattuk meg a
2013-as őszi idényt. Talán még soha ennyien nem gyűltünk össze hasonló eseményen, összesen hetvenen voltunk. Nagyon jóleső érzés volt látni a jókedvűen beszélgető társaságot! Valamennyiünk hangulatát megalapozta az Aknai házaspár remekbe sikerült babgulyása,
amelyből bőségesen jutott mindenki tányérjába. Ugyancsak finomak voltak a tagtársak által hozott sütemények
és italok is. Kisebb műsort is élvezhettünk, a Hatvani
család két ifjú tagja, Csenge és Szabolcs bemutatta nekünk tánctudását, amellyel a korosztályos Hip-hop Világbajnokságon első helyezést értek el. Szíjártó József
rákoskerti klarinét és tárogató művész, elfogadva meghívásunkat, játékával szórakoztatott bennünket.
Koncsek Zoltán tárogatószó kísérettel énekelt majd felolvasta saját versét. Nagy sikert aratott Aknai Gábor
előadásában a „Ballada a három patkányról” című Heltai Jenő vers is. Szó esett a szervezet következő féléves
munkájának állomásáról, a Rákoskert 80 éves múltjának
emléket állító kétrészes kiállításról is.

Mindent összevetve egy igazán kellemes napot töltöttünk együtt jókedvű, békés társaságban.
Szelepcsényi Sándor

2013. szeptember

A polgármester is támogatja a rákoskerti
főtér megvalósítását
Két önkormányzati képviselőnket ‑ Fohsz Tivadart és
Hatvani Zoltánt - kérdeztük a leendő rákoskerti főtérről,
amit sokan még mindig piactérnek hívnak.
2008-ban indult a tervezés, amikor is a képviselők egy
tervet készíttettek a térről, kiteresedésről, amit azután a
helyiek véleményezhettek. A beérkező ötletek és észrevételek alapján 2010-re véglegessé váltak a fejlesztés
főbb irányai. Jelenleg egy szabályozási terv készül, ami
az önkormányzat főépítésze szerint idén decemberre készülhet el. Közben a júliusi képviselő-testületi ülésen
döntés született arról, hogy egy fővárosi pályázaton
megpróbálnak pénzt szerezni a képviselők a fejlesztés
első ütemére. Ez az első ütem a Kőkereszttől a mai orvosi rendelőig fejlesztené a zöldfelületet és némiképp az
infrastruktúrát. A második lépésben a képviselők és Riz
Levente polgármester úr elképzelése szerint egy új, négy
orvosnak helyet adó egészségház épülne meg. Ennek az
épületnek az átadását követően a mai rendelőt elbontanák a területről, ami helyet adhatna a tényleges főtérnek.
Ezen a közel 150 m2 -es közterületen épülne meg egy
közösségi tér: szökőkúttal, padokkal, térburkolattal; a
Zrínyi utcával párhuzamosan parkolókkal és egyéb kiegészítőkkel. Néhány hónapja az Önkormányzat vezetői
megállapodást kötöttek Erdő Péter bíboros úrral, aki a
Rákoskert sugárút és a Zrínyi utca sarkára (a régi húsbolt helyére) a helyi emberek támogatásával építene fel
egy katolikus közösségi házat, imaházat. Ez az épület is
jól szolgálná a leendő központ fejlődését és kihasználtságát. Harmadik ütemben a meglévő üzletsor kapna egy
egységes külsőt, az üzletek előtt és mögött tennék rendbe a térburkolatot és építenének ki parkolókat. Ezzel párhuzamosan a területen lehetőség nyílna a meglévő és új
vállalkozások fejlesztésére is, az új szabályozási terv ezt
is szolgálja.
Ha nyerünk a Főváros pályázatán, akkor jövőre megvalósulhat az első ütem. Ha minden az elképzelések szerint megy, akkor az egészségház és katolikus imaház
birtokba vételére 2-3 év múlva lehet számítani. A harmadik ütemhez az üzletsor vállalkozóira is szükség lesz, de
mivel az egyeztetések velük még nem kezdődtek meg,
így itt határidőket nem mert mondani egyik képviselő
sem.

Az osztás helyszínei és időpontjai a következők:
- Fohsz Tivadar: (8.sz.evk.) Százszorszép Óvoda,
Rezgő utca 15. – október 3. (csütörtök) 16-18 óráig.
-Hatvani Zoltán: (9.sz.evk.) Rákoskerti Művelődési
Ház, Rákoskert sugárút 66.– október 2. szerda 8-10 óráig, október 3. (csütörtök) 17-19 óráig.
(Mindenki vigye magával a lakcímkártyáját, mert a
képviselők csak a saját körzetükben élőknek tudnak zsákot biztosítani!)
Hatvani Zoltán a sorbanállás elkerülésére a hagyományoknak megfelelően, idén is házhoz szállítja a zsákokat, ha azt szeptember 30-ig megrendelik. Rendelni a
következők szerint lehet:
Interneten - a www.hatvanizoltan.hu zsákrendelés
link alatt lehet, a rendszer visszaigazolást küld minden
rendelés után. SMS-ben - a 06/30 944-0203 számon.
(visszaigazolást a telefon nem küld!)
Néhány fontos tudnivaló és kérés az elmúlt években
összegyűlt tapasztalatok alapján:
- Minden megrendelőnek és sorban állónak jut zsák,
ha valaki mást mond, az nem mond igazat.
- Csak az rendeljen házhozszállítást, akinél a kapun
vagy a házon jól látható a házszám. Ha nincs házszám,
akkor nem vállalok felelősséget a pontos teljesítésért.
- Ikerházak esetén négy darab zsák jár, nyolc-lakásos
társasházak lakóinak csak egy zsákot tudok adni. Akik
ezeknél nagyobb lakásszámú társasházakban élnek, ott
nem tudok zsákot adni, csak az előre egyeztetett megbízottnak. (Ez pl. az Ököl utca 4. és 6. számban élőkre
vonatkozik.)
- Akik állandó, bejelentett címmel nem rendelkeznek
Rákoskerten, Szárazhegyen (a lakcímkártya szerint is
csak tartózkodási hely van a körzetben) nekik nem tudok emblémás zsákot adni. A szomszéd, ismerős, barát,
rokon adagját csak úgy lehet elvinni, ha a sorbanálló
bemutatja a szomszéd, ismerős, barát, rokon lakcímkártyáját vagy személyi igazolványát.
- Saroktelekre a nagyobb közterület miatt nem tudok
plusz zsákokat adni.
- Lakatlan ingatlanra nem jár ingyenes lombgyűjtő.
- A zsákosztást követően csak a megmaradt készlet
erejéig tudok lombgyűjtőt adni, ezek előre egyeztetett
időben a házamnál átvehetőek.
- A Rákoskerti Művelődési Házban és a Százszorszép Óvodában folyamatosan, korlátlan mennyiségben
vásárolhatók a lombzsákok 250 forintért.

Zöldhulladék szállítás
Ingyenes lombzsák-osztás
Hatvani Zoltán sok hasonló e-mailt és telefont kapott
az utóbbi két hétben, amelyekre most válaszolt:
Tisztelt Képviselő Úr!
Szeretném megkérdezni, hogy van-e arról tudomása,
miért változott Rákoskerten vagy Budapest egészén a
zöldhulladék szállítás rendje?
Egy hónappal ezelőtt az összekötözött gallyakat, ágakat még a teli zöld hulladékgyűjtő zsák kihelyezése nélkül is elszállították, addig most csak a teli zsákokat szállítják el, illetve azokat a kötegeket, amelyek mellé egy
üres zsák van kötözve. Ez utóbbi információt az FKF
honlapján olvastam (A kötegelt faágakat csak abban az
esetben szállítjuk el, amennyiben melléhelyeznek, ráerősítenek kötegenként 1 db logóval ellátott kerti zöldhulladék-gyűjtő zsákot!)
Üdvözlettel:D. M.
Tisztelt Lakótársam!
Sajnos én is értesültem a változásról. A lényeg röviden: Három éve indult a zöld kukásjárat. Akkor kiadtak
egy hírlevelet, melyben tájékoztatták a lakókat, hogyan
végzik a szolgáltatást. Akkor is azt ígérték, hogy csak
akkor viszik el az ágakat, ha az kötegelve van, és mellé
tesznek egy üres zsákot. Eddig rugalmasak voltak, de
augusztustól szigorítottak. Okok lehetnek:
- hét éve a kerületi lakosság kevés zsákot vásárol a Gyökér utcai telepükön, hiszen az önkormányzat azóta oszt
szét 15 millió forint értékben ingyen zsákokat, illetve
más közösségi intézményekben (nálunk a Művelődési
Házban és a Százszorszép Óvodában stb.) is megvásárolható, így veszteségessé vált a telephely fenntartása.
- bevételnövelés, hiszen így több zsákot kell vásárolnunk.
- rezsicsökkentés ellentételezése, hiszen néhány hét múlva a kuka díját is csökkentenie kell az FKF ZRt-nek, a
zöld hulladék elszállításnál növelheti a bevételét, ami
kompenzálja a kiesést.
Üdvözlettel: Hatvani Zoltán
Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek környezetbarát elszállításában próbál segíteni Rákosmente
Önkormányzata. Közismert, hogy közel két éve tilos a
zöldhulladék égetése és mára már az is tudott, hogy a
kukások csak az FKF emblémás zsákokat szállítják el a
porták elől. A közterületen álló fák leveleinek összegyűjtése az ott élők kötelezettsége. Az önkormányzat ezeknek a faleveleknek az elszállításában próbál azzal segíteni, hogy minden ingatlantulajdonosnak ingyen biztosít 88 darab zsákot. Ezeket a telirakott zsákokat az FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk elől. Ahol jár a hétfői "zöld kukásautó” - Rákoskerten és Szárazhegyen
mindenhol jár -, ott az FKF nem a kommunális szeméttel
szállítja el a faleveles zsákokat. A kertvárosban élő, oda
bejelentett telektulajdonosok idén is a képviselőiktől
vehetik át a zsákokat.

Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és
felügyeletet vállal: 70-54-17-221
Közúti balesete volt? Kárigénye lenne? Előzetes költségek nélkül SEGÍTEK! 5 évre visszamenőleg is lehetséges!
0630/353-5655
Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb dugulások
elhárítása. Sarokszelep cserétől a teljes korszerűsítésig.
06-30-359-65-79

Szobafestés, mázolás, külső hőszigetelés 30 95 09 494

Sokéves, gazdag tapasztalattal szobrász és
kőfaragó munkákat vállalok
06306487623, 2563019
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Útjavítások

Felhívás valamennyi Rákoskerten élő hivatásos és amatőr művészhez!

A Csengés és Zsigmond utca gréderezését lakossági kérés
alapján már megrendelte Hatvani Zoltán, a kivitelezés hol az
utcákon álló víz, hol pedig a szárazság miatt késett. A
Rákosmente Kft lapzártánkig nem tudott pontos határidőt
ígérni. 2010-ben – a főleg csatornázatlan utcákban elkészült
3945 méter bitumenemulzió-permetezéses útépítés a kivitelező ígérete szerint kb. öt évig jelent ideiglenes megoldást.
Remélhetőleg a csatorna megépítése után és az engedélyes
tervek beszerzését követően, ha ehhez a források is rendelkezésre állnak, akkor véglegesíthető lesz az útfelület. Nemrég,
a hároméves garancia lejárta előtt, a kivitelező kijavította a
kátyúkat az összes említett szórt bitumenes utcában.
Csatornaépítéssel kapcsolatban fontos, hogy amennyiben
szeptember 30-ig a főváros minden engedélyt beszerez, úgy
októberben elkezdi a közműépítő cég az egyeztetéseket az
érintett lakossággal. A kerületi önkormányzattól kapott információk szerint idén a főváros csak Kerten kezdi meg a munkákat, Rákoscsabára és Hegyre csak jövő tavasszal kerül sor.
Az Uniós pályázat szerint 2015. nyara a végső átadási határidő, mikortól a szolgáltatást igénybe lehet venni.

A Rákoskerti Művelődési Ház a Rákoskerti Polgári
Körrel közösen, a településünk születésének 80. évfordulója alkalmából tartott ünnepségsorozat részeként
2013. október havában meg kívánja rendezni a
Rákoskerti Képző- és Iparművészeti Tárlatát.
Ezúttal kérjük a köztünk élő hivatásos és amatőr képző-(festészet, grafika, szobrászat) és iparművészeket
(textil, tűzzománc, bőr, üveg, stb.), hogy minden kötöttség nélkül készítsenek vagy válasszanak ki a már meglévő műveikből egy olyan alkotást, amelyet be szeretnének mutatni településünk közösségének.
Az alkotásokból nyíló tárlatot 2013. október 26-án,
szombaton nyitjuk meg!
Az alkotások begyűjtésének időpontja: 2013. október 8
-tól október 11-ig a Rákoskerti Művelődési Házban
nyitvatartási időben, cím: 1171 Budapest, Rákoskert
sugárút 66, telefon: 257-4498.
Valamennyi tárgy a művész tulajdonában marad, azt
csak a kiállítás idejére kérjük kölcsönadni, a kiállításra
minden rákoskerti alkotó munkáját szeretettel várjuk!
Segítségüket, kedvüket előre is megköszönjük.

Fejlesztések a Kossuth Lajos Általános
Iskolában.
A Kossuth Lajos Általános Iskolában a nyár folyamán jelentős változások, fejlesztések valósultak meg.
A szeptember 1-én kezdődő 2013-2014-es tanévben
négy első osztály indul, ezért szükségessé vált egy tanterem kialakítása a felső tagozat részére: a tornaszobát
kellett átalakítani tanteremmé. Július végére elkészült az
átalakítás - vakolás, festés, táblavilágítás felszerelése,
laminált padlóburkolat - gyönyörű lett az új tanterem.
Az udvari hátsó kijárati lépcső már rendkívül balesetveszélyes volt. Elkészült az új, csúszásmentes burkolat, nagyon szép és biztonságos. Köszönöm a
Rákosmente Kft, Fehér Károly és Szigeti János urak
segítő munkáját.
Évek óta igen nagy gondot okozott a kazánház lejáratánál lévő emésztő és a domboldal balesetveszélyessége. A gyerekek számára ez a környék különösen kedves
játszóhely volt, hiába próbáltuk házilag elkeríteni, nem
sokat használt. Balesetveszélyes volta miatt gyerekek
ezen a részen nem tartózkodhattak. Képviselői támogatással végre megvalósul az udvaron a kazánháznál a
támfal építése. Az emésztőt kiiktatták a Rákosmente Kft
dolgozói. A támfal építése jelenleg tart, Hajdú Miklós
és munkatársai végzik a munkát, elkészülte után a felső
részt földdel feltöltik és korlátot építenek a tetejére.
Mindezekért köszönetet mondok Hatvani Zoltán és
Fohsz Tivadar képviselő uraknak, 1.500.000. Ft támogatásukkal valósulhatott meg a fejlesztés. Köszönet Hajdú Miklós úrnak és munkatársainak is a szép munkáért,
és külön a társadalmi munkáért, amit Hajdú úr, mint
szülő végzett.
További munkálatok is lesznek még: a tornatermi és
tantermi ablakon át történő beázások megszüntetése, a
tornaterem három részre osztása, függönnyel elválasztva, a tornatermi világítás bővítése.

FOTÓPÁLYÁZAT
Az Rákoskerti Művelődési Ház fotópályázatot hirdet,
melynek témája: "Rákoskert".
A pályázatra egyéni alkotásokat várunk.
Pályázati feltételek:
A pályázaton 16-99 éves korig lehet részt venni.
Pályázni szerzőnként maximum 3 db saját készítésű,
számítógépes beavatkozás nélkül készített fotográfiával
lehet, amellyel a pályázat benyújtásának időpontját
megelőzően más fotóversenyen nem ért el eredményt.
A pályaművek leadásakor szerepeltetni kell a
következő adatoknak: az alkotás címe, a pályázó neve,
életkora, elérhetősége. Nevezési díj nincs!
Az alkotásokat személyesen kérjük eljuttatni
a Rákoskerti Művelődési Házba nyitvatartási időben.
Cím: 1171 Budapest, Rákoskert sgt. 66., tel.: 257-4498
Beadási határidő:
2013. szeptember 3. kedd - október 4. péntek
Eredményhirdetés: 2013. október 26-án, szombaton a
Rákoskert 80 éves programsorozat következő
rendezvényeként megrendezésre kerülő
Akikre büszkék vagyunk című Pódium Est és a
Rákoskerti Képző- és Iparművészeti Tárlat
részeként.
A beérkezett alkotásokat három fős zsűri értékeli.
A fotópályázaton az első három helyezett alkotó
díjazásban részesül. A díjazott fotók a tárlaton
kiállításra kerülnek.
A fényképeket nagy felbontásban, digitalizált
formában kell leadni CD vagy DVD lemezen. A fileok elnevezésének tartalmaznia kell az alkotó nevét (pl.:
kiss_jános_2.tif), továbbá mellékelt dokumentumban
(papír alapon vagy elektronikus formában) a felvétel
helyszínét és idejét.

Gál Tiborné iskolagazda
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A Rákoskerti Művelődési Ház szeptemberi-októberi programjai:
Október 26., szombat 17 óra
"Rákoskert 80"éves ünnepi programsorozatunk
soron következő állomásai:
-Rákoskerti Képző- és Iparművészeti Tárlat
-Akikre büszkék vagyunk címmel Pódium Est
-„Rákoskert” fotópályázat eredményhirdetése
A terem befogadó képessége miatt a rendezvény a helyszínen
előzetesen átvett díjtalan belépővel látogatható!

Szeptember 27-én és 28-án, pénteken és szombaton

Kertünk Kincsei
ízlelve, tapintva ismerkedhetünk a kertben előforduló élő
vagy élettelen kincsekkel.
pénteken előzetes bejelentkezések alapján a kerületi iskolás,
óvodás csoportokat várjuk!
Szombaton 10-13 óráig
a Portéka Színpad A nagy magrabló – meseszínháza
„Kertünk Kincsei” rajzpályázat eredményhirdetés,
Interaktív terménybemutatók a kertben: szőlőpréselés,
terménymozaik- és fűszerolaj-készítés, kukoricapattogtatás, és
még sok érdekesség…
A részvétel díjtalan!
A meseszínház a szeptember 17-től átvehető,
díjtalan belépővel látogatható.

Október 12., szombat 20-02 óráig
Szüreti Bál — Zenél a Kristály Duó
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Október 19., szombat 9-13 óráig
Baba-és gyermekruhabörze
Október 20., vasárnap 10 órakor
KERTI KÖLYÖKKUCKÓ
Fekete István a Vuk című mesejáték a Fabula Bábszínház
előadásában, majd Interaktív Kézműves Játszóház
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi
gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szerint
8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864 a
szülő neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának
feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Belépő: 700 Ft

Szeptember 22. vasárnap 16 óra
Cserkészek 100 éve Magyarországon és a XVII. kerületben
címmel kiállítás-megnyitó
A tárlat szeptember 22-október 4-ig tekinthető meg.
Gyermek tanfolyamok:
Bátor Bocsok
szeptember 17-tól keddenként 16.15-17.00
mozgásos részképességfejlesztő
Pepita Panda
szeptember 17-tól keddenként 16.15-17.00
Részképességfejlesztő, iskola előkészítő
Ringató
új időpontban — péntekenként 10.15-10.45
díjtalan bemutató foglalkozás: szeptember 6.
Buboréktánc
keddenként 10-10.45
díjtalan bemutató foglalkozás: szeptember 10.
Málna Rajziskola
szeptember 5-től csütörtökönként 15.30-16.30
Kids Club
vidám zenés angol-4-7 éveseknek:
szeptember 12-től, csütörtökönként 17.00-17.45
Kids-Klub - Jazz-mataz
vidám zenés angol klub 2-4 éves gyermekeknek szülői
részvétellel
szeptember 12-től, csütörtökönként 16.15-16.45
Cassandra Táncstúdió - Moderntánc tanfolyam:
4 éves kortól a felnőtt korosztályig
Beiratkozás: szeptember 11. szerda 17-19 óra
Sulijóga — 7-től 11 éves korig
október 3-tól csütörtökönként 15.00-15.45 óráig

Ascher Oszkár Színház
Szeptember 21., szombat 19 óra, október 13., vasárnap 18 óra
Kiss Csaba: A dög
Lányregény két részben
Az előadást kizárólag felnőtt nézőink számára ajánljuk!
Szeptember 29., vasárnap 19 óra
Schwajda György: Csoda
Október 5., szombat 18 óra
Nagy Ignác: Tisztújítás
Október 6., vasárnap 19 óra
Régen van…- válogatás Karinthy Frigyes műveiből
Október 27., vasárnap 18 óra: Don Quijote repríz
Az előadást felnőtt nézőink számára ajánljuk!
Belépő: 900 Ft/ fő
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!

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

.

Ascher Oszkár Színház
Szeptember 27., péntek 20 óra Cseh Tamás Est
Akusztikus koncert összeállítás
Belépő: 700 Ft/ fő

Zalakarosi apartman kiadó: 30 238 98 82
Kerti Levél

Légy még egészségesebb: bio csírával, bio tönkölybúzafűvel, bio árpafűvel, homoktövissel!
Rendeld meg most!
Információ: 06-30-330-30-25
www.bioverzum.hu
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