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Önkormányzati választások
2014. október 12-én, vasárnap Rákoskert, Strázsahegy és Szárazhegy lakói is helyi képviselőt, polgármestert és főpolgármestert választhatnak maguknak.
Fontos, hogy a szavazásra mindenki vigye magával azokat a dokumentumokat, mellyel személyi azonosságát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
és lakcímét tudja igazolni (régi típusú személyi igazolvány, lakcímkártya).
A Rákoskerti Művelődési Házban korábban 3 szavazókör volt, október 12-én viszont csak kettő lesz,
mert a 47-es szavazókört áttették a Kossuth Lajos
Általános Iskolába. Ezért a szavazás előtt mindenki
nézze meg a Választási Bizottságtól még augusztus
végén kapott értesítőjét és ellenőrizze a szavazás
helyszínét.
A www.valasztas.hu oldal információi alapján a
következők fognak helyi szinten ringbe szállnia a választók kegyeiért (a nyilvántartásba vétel sorrendje
szerint):
8.evk.:
• Fohsz Tivadar (Fidesz-KDNP)
• Nyiri Zoárd Gergely (Jobbik)
• Paulik József István (Mszp-DK-Együtt-PM)
• Janikné Megyery Rita (Itthon Rákosmentén)
• Bartha Attila (LMP)
9. evk.:
• Hatvani Zoltán István (Fidesz-KDNP)
• Balog Tamás (Jobbik)
• Horváthné Bíró Mária (Mszp-DK-Együtt-PM)
• Nagy Marcell (LMP)
• Nagy Zoltán (Itthon Rákosmentén)

Az aradi vértanúkra emlékezünk
Rákoskerten október 6-án
Idén már Rákoskerten is fejet hajthatunk a vértanúk emléke előtt, hiszen október 6-án átadásra kerül
a rákoskerti Aradi vértanúk tere.
Ilyen tér eddig nem volt a kerületben, de most egy
helyi lakos – ifj.Tissevits Dezső ötlete alapján elké-
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szült az első, ami a Bodonyi – Andráshida utca sarkánál található. A telken elültetett 14 fa tövében lettek elhelyezve azok a márványtáblák, melyek a mártírok nevét tartalmazzák. A téren már elkészült a térkő
burkolat, megújult a kis híd, és büszkén lobog a
Rákoskerti lobogó is. Az Erdélyből érkező kopjafa felállítására október elején kerül sor.

Az ünnepi megemlékezést a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai adják október 6-án, 18:00-tól. A
szakmai partnerséget természetesen a Rákoskerti
Művelődési Ház vállalta.
Szeretettel várunk mindenkit a téren este hat óra
előtt. A műsor végén egy-egy szál virágot helyezünk
el a mártírhalált halt miniszterelnök emléktáblájánál.

Szebb és biztonságosabb lett a
művelődési ház környéke
Megújult a Rákoskerti Művelődési ház Erzsébet
körút felőli parkolója is. (Idén májusban készült el a
Sugárút felőli parkoló). Sokan panaszkodtak a régi,
botlásveszélyes beton gyephézagos felületre, ami
2014. szep-tember 22-én végleg eltűnt a parkolóból.
Többen emlékeznek még, hogy 2011-ben a két
rákoskerti képviselő térkővel burkoltatta le a parkoló
azon részét, ahol az autók állnak, de a behajtóra már
nem maradt pénz. Most elkészült a 125 m²-es terület
alapozása és aszfalttal történő felületzárása is. A
Rákosmente Kft. emberei alig néhány nap alatt megcsinálták a parkolót és a hozzá tartozó szikkasztóárkokat is. A művelődési ház dolgozóinak kérésére elkészült az udvari kijáró előtt is egy 30 m²-es burkolt,
sármentesített terület, ami nagyban segíti majd a szabadtéri rendezvények alkalmával az udvar és a parkoló közös használatát. Ebben az évben már két olyan
rendezvényünk is volt a ház udvarán - Szentivánéj,
Lecsófesztivál, ahol a vendégek a parkolót is birtokba vették, ez jövőre is így lesz. A képviselők szerint a
következő lépésnek a ház bővítését szeretnék, de erre
még csak az elképzelések vannak meg.

Ismét lesz ingyenes lombzsák osztás és
házhozszállítás

Idén is lesz faültetési akció a 8-as és 9-es
egyéni választókerületekben

Közeleg az ősz, amikor a kerteket és utcákat, közterületeket elsárgult falevelek fogják borítani. Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartása, így az
oda lehulló levelek összegyűjtése az ott élők kötelezettsége! Rákosmente Önkormányzata ezen falevelek
környezetbarát elszállításában nyújt segítséget az ingatlantulajdonosoknak ingyenesen biztosított 8-8 db
lombzsákkal. Közismert, hogy közel három éve tilos
a zöldhulladék égetése és a zöldhulladék begyűjtését
végző cég csak az FKF emblémás zsákokat szállítja el
ingyenesen a porták elől a hétfői „zöld kukásautó"
járattal.
A kommunális szemétgyűjtőbe helyezett zöldhulladékot és az ezek mellé helyezett nem FKF emblémás
zsákokat nem szállítják el!
Lombzsákok átvétele: személyesen Fohsz Tivadartól: a Százszorszép Óvodában, 2014. október 2-án 1618 óráig (Időseknek, mozgásukban korlátozottaknak
van lehetőség házhozszállítás igénylésére a
fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen.)
Hatvani Zoltántól: a Rákoskerti Művelődési Házban, 2014. október 1-én 8.00-10.00, valamint október
2-án 17.00-19.00 között vehetik át a zsákokat. A
www.hatvanizoltan.hu honlapon a „Falevélgyűjtő
zsák rendelése” gombra kattintva lehetőség van ingyenes házhozszállítás igénylésére is. A rendelés határideje: 2014. október 5, a házhozszállítás határideje:
2014. október 13.
Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években összegyűlt tapasztalatok alapján.
• Lehetőség van a szomszéd, ismerős, barát, rokon lobzsákjainak átvételére is, ha a sorban álló bemutatja az illető lakcímkártyáját vagy személyi igazolványát.
• Ikerházak esetén lakásonként 4 db, 3-8 lakásos
társasházak esetén lakásonként 2-2 ill. 1-1 db zsákot
adható ki. Akik ezeknél nagyobb lakásszámú társasházakban élnek, ott csak előre egyeztetett megbízottnak, közös képviselőnek adhatók át a zsákok (pl.
Hegyalatti utca 6, Ököl utca 4. és 6.)
• Akik állandó, bejelentett címmel nem rendelkeznek a képviselői körzetekben 8. és 9. evk.
(Rákoskert, Szárazhegy és a lakcímkártya szerint is
csak tartózkodási hely van a körzetben) nem jogosultak a zsákok átvételére.
•
Saroktelekre a nagyobb közterület miatt sem
lehetséges több zsák kiadása.
• Lakatlan ingatlanra nem jár az ingyenes lombgyűjtő.
• Házhoz szállításra csak a kapun vagy a házon
jól látható házszám esetén van mód!
A fentieken kívül lehetőség van lombzsákok vásárlására a Rákoskerti Művelődési Házban és a Százszorszép Óvodában nyitva tartási időben.

Itt az ősz, amikor az önkormányzat ismét segít a
fásításban. Ennek több módon próbál eleget tenni.
Egyrészt saját beruházásai kapcsán – például új
útfelületek (Toldi utca) építésekor vagy a művelődési
ház parkolójának felújítása során a három elöregedett
fa helyett négy új fát ültettek el – mindenhol próbálja
a zöldfelület nagyságát vagy a fák számát gyarapítani. Másrészt a lakosság által jelzett helyeken is fával,
földcserével, karókkal segít a hivatal. Idén is van lehetőség a közterületre fákat, bokrokat igényelni a
helyi képviselőktől:
8. evk: fohsz.tivadar@rakosmente.hu,
9. evk: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
Idén azok lesznek előnyben, akik a fák, bokrok
gödreit ki is ássák. Ezt előre le kell egyeztetni a városrész vezetőjével és ha megvan a támogatás, akkor
indulhat a munka. Az ültetést a hivatal dolgozói végzik majd. Lakossági jelzés alapján talán idén már az
Ököl utca feletti „övárok” mellett is lesz egy szép
fasor, de ehhez még várják a környezetükért tenni
akaró lakókat.
Az elmúlt évekből sok-sok jó példa van:
• Tavaly a Pesti úton kért egy lakó mályvabokrokat, s jó látni, hogy a Torzsa utca sarkánál milyen
szépen virágozik már a hetven bokor.
• A Rákoskerti Polgári Kör is minden évben elültet 20-30 gyümölcsfát, ami az ott élőknek köszönhetően majd mind meg is eredt az új helyén.
• Intézményeink is élen járnak a kerület szebbé
tételében, erre szép példa a Piroska óvodában elültetett sok-sok növény és tuja.
• Régi példa már a Zsigmond utca, de öröm látni,
hogy az utca és a szántóföld között milyen szépek az
évekkel ezelőtt elültetett fák.

Végre elkezdődött a Sáránd utcai
bolt előtti terecske rendbetétele
2014. szeptember elején kapta meg a kivitelező a
munkaengedélyt a Sáránd utca - Rákoskert sugárút
sarkán található kisbolt előtti terület felújítására. Az
üzlet vezetője évek óta kereste a lehetőséget a terület
felújítására, miközben az önkormányzat is szerette
volna rendezni, megújítani a közterület burkolatát.
Idény nyáron megállapodott a helyi képviselő és a
kisbolt üzemeltetője, hogy a részben magán-, részben
közösségi területet közösen fogják fejleszteni. Az
együttműködés kapcsán tovább épül a térkő, megoldják a terület vízelvezetését és lehetőséget adnak arra,
hogy az üzlet előtti posztamensre (sziklára) újra köztéri alkotás kerülhessen.
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A helyiek közös gondja a területen lebzselő hajléktalanok és alkoholisták jelenléte. E témában már
Hatvani Zoltán kereste a körzeti megbízottat is, de a
rendőrség szerint üldögélésért nem lehet senkit sem
elvinni a közterületről. A fő problémát a képviselő
abban látja, hogy ezek az emberek az utcára piszkítanak, ott esznek, isznak, sokszor ott éjszakáznak.
Ők korábban helyiek voltak, vagyis a régi ismerősök
sokszor adnak nekik ételt és aprópénzt. E cikk nem a
hajléktalan probléma miatt íródott, így örüljünk annak, hogy egy újabb terecske fog megszépülni
Rákoskert egy frekventált helyén, köszönet érte a
helyi kisbolt tulajdonosának és az önkormányzatnak.

Rákoshegyi kérés
Szavazz a rákoshegyi Bartók Ház hársfájára.
Ha beírod a http://evfaja.okotars.hu/dontosfak
címet, a 13. fa a miénk. Terjeszd, ha tudod, mert
jól jön a reklám a Bartók Háznak.

Rákoskerti Idősek Klubja
Az Idősek Klubja 1981. óta működik
Rákoskerten. A szabadidős programok szervezése
során fontos szempont a magányosodás elkerülése,
társas kapcsolatok kialakítása, a közösségi élet erősítése, időseink kéréseit egészségi, fizikai, és mentális
állapotát figyelembe véve.

Még szebb lett a Százszorszép
A nyár folyamán megújultak a Rákosmenti Százszorszép Óvoda udvarai.
Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar rákoskerti képviselők, valamint az óvoda alapítványának segítségével udvari térelválasztókat készíttettek Kalocsai
István vállalkozóval, biztonságosabbá téve ezzel az
udvart.
Új térkővel és gumitéglával burkoltatták a nagycsoportos gyermekek játszóterületét. A térkőből a
Rezgő utcai bejárati járdát is kicseréltették, és akadály mentesíttették a bejárati kaput.
Czinke Zoltán vállalkozó, akinek gyermekei korábban az óvodába jártak, és Huszti Sándor gondnok
több héten át tartó áldozatos munkája által megszépült az intézmény udvara, a szeptemberben óvodába
érkező gyermekek, szülők és kollégák nagy örömére.

KLUB: 20.-Ft/nap. Gyógy- és frissítő torna,
egészségnap (vércukor-, és vérnyomásmérés), csontsűrűség vizsgálat, egészségnevelési-, táplálkozási-,
dietetikai tanácsadás, könyvtár, fejtörő, kézimunka,
paraffinos kézápolás, szalonnasütés, bográcsolás,
édességvásár,
Szüreti Bál, dalos-klub, cirkusz- és színházlátogatás, zenés összeállítás, irodalmi teadélután.
Október-novemberi programajánlatunk: Margitszigeti séta, Várkert Bazár megtekintése, Sugár Mozi, kedvezményes sószoba bérlet, a Kossuth Lajos
iskola tanulóinak fellépése klubunkban az Idősek
hónapja alkalmából.
Kedvezményes térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatásaink: fodrász, kozmetika, pedikűr,
gyógymasszázs, talpmasszírozás.
EBÉD: (A és B menü, diéta is): 0 Ft-tól 460 Ftig (jövedelemtől függően) elvitellel vagy helyben
fogyasztva.
Koruk, egészségi állapotuk miatt rászoruló ellátottjaink részére napi egyszeri meleg étkezést tudunk biztosítani.
Sok szeretettel köszöntjük a nyugdíjasokat az
Idősek Világnapja alkalmából! (2014. október 01.)
Nyitva tartás: hétköznap 8 órától 16 óráig.
Telefon: 257-20-13

A Boldogabb Gyermekévekért
Alapítvány Kuratóriuma
(Adószámunk: 19703859-1-42)
Tájékoztatjuk támogatóinkat arról, hogy az alapítvány részére 2012-ben felajánlott SZJA 1%-ából
befolyt 681.292 Ft-ot a Rákosmenti Százszorszép
Óvoda (1171 Budapest, Rezgő utca 15.) Gomba és
Süni csoportjának napvédő tető cseréjére, játékok
vásárlására és az óvoda működésének segítésére fordította.

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

A 2013-ban felajánlott SZJA 1%-ából befolyt
405.080 Ft-ot a Rákosmenti Százszorszép Óvoda
udvari öntözőrendszerének kiépítésére, játékok vásárlására és az óvoda működésének segítésére fordítottuk.
Ezúton köszönjük felajánlásukat! Kérjük a következő alkalommal is gondoljanak ránk!
Köszönjük az alapítvány kuratóriuma nevében!

Zalakarosi apartman kiadó.
Uszoda, szauna a házban!
SZÉP Kártyát elfogadunk.
30-238-98-82

Grafikai tervezés, számítógépes betűkivágás
Rákoskerten: 06 30 55 22 487
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Felhívás az 1956-os Nemzetőrség
emlékművének anyagi támogatására.
A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti
Polgári Kör tagsága úgy döntött, hogy pótolva az
elmúlt több mint fél évszázad mulasztását,
az országban egyedülálló módon és először
Budapesten, a XVII. kerületben lévő Kucorgó téren
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60. évfordulójára a Nemzetőrség hősies helytállásának emléke előtt tisztelgő köztéri alkotást kíván
elhelyezni.
Ahhoz, hogy az emlékmű megvalósulhasson,
az Önök anyagi támogatására is számítunk.
A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti
Polgári Kör felkéri azokat a jogi személyeket és
magánszemélyeket, akik a fenti cél megvalósítását
támogatni szeretnék, hogy adományaikat utalják át a
Rákoskerti Polgári Kör
12011739-00157999-00200004
számú bankszámlájára,
„Adomány az 1956-os Nemzetőr emlékműre”
megjelöléssel.
Postai készpénz átutalási megbízással (postai csekk)
is lehet a fenti számlára adakozni.
A 100.000 forintot meghaladó összeget
adományozók nevét a talapzatba épített táblán
megörökítjük!
Köszönettel: Szelepcsényi Sándor
a Rákosmenti ’56-os Alapítvány titkára és
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke
Tel: 06-20-944-2567
Az emlékmű gipszmakettje

Az 1956-os Nemzetőrségnek még nincs emlékműve Magyarországon! A Forradalom és Szabadságharc
idején meghatározó szerepet betöltő szervezet tagjai
feltétlenül megérdemlik hősi helytállásuk emlékének
megőrzését. A még ma is köztünk élő nemzetőrök
megbecsülését is jelenti ez az emlékhely, hiszen sokan közülük a forradalomban való részvételükért kirótt börtönévekkel fizettek a nemzet szabadsága melletti kiállásukért. A Rákosmenti ’56-os Alapítvány és
a Rákoskerti Polgári Kör magára vállalta, hogy Budapest XVII. kerületében felállítja azt az emlékművet,
amely elevenen életben tartja a forradalom nemzetőreinek emlékét. Ez a szobor - amely Simorka Sándor

szobrászművész alkotása - alkalmas lesz arra, hogy
előtte az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra
emlékezve évről-évre kifejezhessük a hőseink iránt
érzett tiszteletünket.
Az emlékmű méretei:
Figura: 250 cm magas, anyaga süttői fehér mészkő.
Posztamens: 100 cm magas, anyaga fagyálló homokkő, andezit szikla vagy a süttői mészkő egy sötétebb változata.
Elhelyezése: A figura és a posztamens körbejárható
szegélye kisebb kövekkel, kavicsokkal borított, kissé
távolabb nagyobb kövek, esetleg padok, amelyekre le
is lehet ülni. Háttérként az emlékművet félkörben
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körbevevő sűrű örökzöld tujasor áll, amelynek sötétebb színe harmonizál a kő világos sziluettjével.
A szobor figurája egy huszonéves fiatalembert ábrázol korabeli hosszú kabátban, vállán a nemzetőrök
járőrben hordott Mosin-Nagant típusú puskájával
(dióverő), karján karszalag, baloldalán töltényeknek
és élelemnek való válltáska. Bal kezében drapériaként
függ az 1956-os Forradalom és Szabadságharc jelképeként ismert lyukas zászló.
A posztamensen egy szalagon vésett, feketével színezett írás: AZ 1956-OS NEMZETŐRÖK EMLÉKÉRE, a szavak között elhelyezve a Nemzetőr Jelvény vésett mása.

koszorúk és keresztek az út mellett, s nap mint nap
emlékezetnek majd arra, hogy nem tettünk meg mindent az itt élők és gyalogosan közlekedők biztonságáért.”
Tisztelt Hölgyem!
Köszönöm levelét! Az említett problémát ismerem, annak megoldására több irányban is tettem, tettünk lépéseket.
Alapvető gond, hogy a Pesti út fővárosi kezelésben lévő főútvonal, melyen a kerületnek semmilyen
lehetősége sincs felújítást, karbantartást végezni.
A Vecsey Ferenc utca – Strázsahegyi dűlő – Pesti
út által határolt terület fejlesztésére elfogadott szabályozási terv tartalmazza a Vecsey utca – Pesti út kereszteződésének rendezését is, de ez a projekt a tulajdonosok érdekmúlása, cégen belüli problémák miatt
jelenleg áll, annak megvalósulására nem sok esélyt
látunk.
Amióta tudomásunk van a fejlesztés elhúzódásáról, azóta szerepel a kerületi főútvonalakra kért védett gyalogátkelő helyek között az említett csomópont, de annak terveztetése, engedélyezése, valamint
a kivitelezése – amint már említettem - Fővárosi hatáskör, feladat. A Főváros is bízott a fejlesztői elképzelések megvalósulásában, melyek során kötelező
közlekedési elemként kellene, kellett volna megvalósulnia a kereszteződésnek és sajnos nem tett lépéseket a tervek elkészítése érdekében.
Egyébként ilyen kötelező elemként valósult meg
az Aldi áruház csomópontja is, nem a jelenlegi, hanem jövőbeni forgalmi adatokra méretezve.
Kerületünk kész anyagilag is részt vállalni a csomópont kialakításában, de ehhez is a Fővárosi Önkormányzat engedélye, hozzájárulása és nem utolsó sorban anyagi áldozata is szükséges. Itt jegyzem meg,
hogy a Vecsey Ferenc utca járdája és annak a Pesti
úti (Szabadság sugárút) buszmegállóhoz történő meghosszabbítása kerületi önkormányzati pénzből valósult meg.
Következő hátráltató tényező, hogy a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) – kerületi javaslatra tervei között szerepelteti a jelenlegi Szabadság sugárúti buszmegállók áthelyezését a Vecsey Ferenc utcához, ami újabb problémát okoz, mert nem csak egy
„egyszerű” középszigetes gyalogátkelőhelyet kell
megtervezni és kivitelezni, hanem az ehhez kapcsolódó megállókat, buszöblöket is.
Összefoglalva a lényeget, a legaktívabb kerületi,
képviselői nyomás mellett is kicsi az esély a csomópont megvalósítására ameddig a BKK nem dönt a
buszmegállók áthelyezéséről, a főváros nem készítteti
el és nem engedélyezteti a megfelelő terveket és nem
rendel hozzá forrásokat.
Továbbra is keressük a fenti folyamat gyorsításának lehetőségét!
Üdvözlettel: Fohsz Tivadar

Manapság gyakran használják ki a jóhiszemű embereket lelkiismeretlen szélhámosok, és kérnek adományokat mondvacsinált ürügyekkel.
A mi szándékunk tiszta és leellenőrizhető!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata támogatja elképzelésünket, amelyet az
is igazol, hogy a 2014. augusztus 28-án tartott testületi ülésen a képviselők egyhangú szavazattal hozzájárultak az emlékmű felállításához.
Amennyiben erről további információra volna
szükségük, kérem, lépjenek kapcsolatba a
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési Csoportjának vezetőjével, Kelemen Sándor
úrral a +36 1 253-3424 telefonszámon, vagy a
muvelodes@rakosmente.hu elektronikus levélcímen.

Levélváltás a Vecsey utcai
gyalogátkelőhely ügyében
„Tisztelt Fohsz Tivadar!
A Strázsahegyen található lakóparkban élők egy
jelentős csoportja nevében keresem Önt, segítséget
kérve.
Autóval közlekedem, de így is napi szinten vagyok
reggel tanúja, amint a lakóparkból gyalogosan babakocsival, gyerekekkel iskolába, óvodába, munkába
indulnak az emberek, s mikor a Vecsey Ferenc utca Pesti út találkozásához érnek, szó szerint sok esetben
az életük kockáztatásával próbálnak átjutni az úttest
túloldalára, a buszhoz.
Az Aldi üzleténél 1-2 éve készült egy gyalogátkelőhely, de jóformán senki nem használja, hiszen a lakóparkból ott nem lehet kijutni, tehát csak akkor téved
ember erre a zebrára, ha az Aldiba megy vásárolni
nyugdíjasként, gyalogszerrel. Akkor, amikor oda egy
zebrát engedélyeztek és kiviteleztek, nem vizsgálták
meg, nézték meg, hogy azt fogja e valaki használni?
Nem azt mondom, hogy az ott felesleges, csak azt,
hogy nem sokkal arréb, létkérdés lenne egy gyalogátkelőhely sürgős kiépítése, mielőtt megjelennek a
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alól a diót és közben számlálják meg, terítsék meg
az asztalt a vacsorához 4 személyre, segítsenek az
anyunak a zacskóba berakni 10 szem krumplit, vagy
ha maradt 6 szelet süti, osszák el igazságosan a családtagok között.
Nagy problémát jelent a gyermekek és főleg a fiúk
rajzkészségének fejlődése. Sok gyerek még hatévesen is ,,marokra" fogja a kanalat. Az eszközfogás
változatos gyakoroltatása erősíti a kezüket (seprű,
porszívó, gereblye). A fiúk általában szeretnek barkácsolni, szerelni. A csavarozás finomítja ujjaik
mozgását, kisméretű eszközökkel szögelhetnek, alkothatnak. Végül a ceruzával is meg kell barátkozniuk. Kedvelik a vastag filctollakat, melyek élénk színeikkel látványossá tehetik alkotásaikat. Színes ceruzákból csak jó minőségűt vegyünk, még ha drágább
is. Nincs az a gyermek, aki ne szeretne rajzolni, ha az
egész család közös alkotásba kezd. Kérem, ne hangoztassák a gyerek előtt, hogy ,, én nem tudok rajzolni". Ha én, mint szülő nem merem bevállalni a rajzolást, miért tenné a gyermekem? Alkossunk, játsszunk
a saját és gyermekünk örömére! Az ösztönzés, a jellemző jegyek megbeszélése igazán fejlesztő hatású a
semmitmondó ,,szép" vagy a sablonos ,,ügyes vagy"
helyett. Például “Nézd csak elfelejtettél ajtót rajzolni
a házadra!” vagy “ Az autónak rajzold meg a lámpáját is, mert így este nem közlekedhet!”
Szülőként nehéz elfogadnunk a gyermek akaratosságát. Érdemes azonban döntési lehetőségeket biztosítani számára, hiszen az iskolában rendszeresen döntéseket kell hoznia. Meg kell beszélnünk vele, hogyha hibázik, abból tanulhat. Nem jó érzés, de ha sikerül megoldást találni, büszkeséget fog érezni. Az iskolában naponta többször is kérdeznek tőle, magyaráznak, tanítanak számára ismeretlen dolgokat. Ha
nem ért valamit, kérdeznie kell. A tanító munkáját is
segíti, ha mer kérdezni.
Mint óvodapedagógus nagyon hasznosnak tartom
az iskola szervezésében az ovisuli programot. A gyerekek megismerik az iskola épületét, ami segíti a tájékozódást, a tanítókat, ami növeli biztonságérzetüket
és a jövendőbeli osztálytársaikat.
Kerüljük az iskoláról való szélsőséges megnyilvánulásokat a gyerek előtt. Ez egy új lehetőség, színtér
a gyermek számára, hogy minél többet megtudjon a
világról. Biztosítsuk őket arról, hogy mindig segítséget kapnak majd feladataik elvégzésében. Szülőnek
és gyermeknek is önbizalomra van szüksége a sikeres
iskolakezdéshez.
,,Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában,
akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni
kell."
/Marlo Morgan/

Iskola készültségre fel!
Minden évben nagy az izgalom a szülők körében,
amikor nagycsoportos lesz a gyermekük. Mit is tehetünk szülőként, hogy gyermekünk minél zökkenőmentesebben, sikeresebben kezdje az iskolát?
A fejlődő szervezet számára az egyik legfontosabb szempont a biológiai szükségletek kielégítése.
Ebben az életkorban a gyermekeknek rengeteg mozgásra van szükségük. Lehetőség szerint minél több
időt töltsenek a szabadban. A labdajátékok, az
ugrálókötelezés, a különböző futó és fogójátékok az
óvodában és otthon is részei a mozgástevékenységüknek. Legalább napi tíz óra alvás szükséges az
idegrendszerük regenerálódásához. Lehetőség szerint
ne változtassuk az ébredés és a lefekvés időpontját.
Fontos, hogy étkezésükben rendszeresen szerepeljen
sok nyers zöldség és gyümölcs, minél kevesebb
édességet fogyasszanak. A reggeli kihagyhatatlan a
kicsik napirendjéből. Figyeljük meg, hogy a gyermek
látása, hallása, egyensúlyérzéke megfelelően fejlette.
Fontos tudnunk mi iránt érdeklődik a gyermekünk! A napi beszélgetések egy-egy témáról (állatok,
sport, foglalkozások, járművek, csillagászat) segítenek ennek kiderítésében. A gyerekek nagyon hálásak
ezekért a beszélgetős percekért. Közben képet kapunk arról is, hogy milyen a gyermekünk beszédkészsége. A beszédhibákat javítani kell, ami komoly
feladat a kicsik számára, tőlünk pedig megköveteli a
mindennapos gyakorlást és a megtanult hangzók beszéd közbeni helyes ejtésének ellenőrzését. Ismerni
kell, melyik tevékenység okoz örömöt, felszabadultságot gyermekünk számára (sport, zene, színház, rajzolás, mese, logikai játékok, kvízek). Már ebben a
korban megmutatkozhat a tehetség. Az érdeklődés
átsegíti a gyermeket a nehézségeken. Például a nem
szívesen rajzoló fiúgyermekek boldogan választanak
az eléjük készített vonatos színezők közül is, ha kedvelik a vonatot.
Ha a családban úgy érezzük, esetleg a pedagógusok úgy gondolják, hogy valami miatt még nem érett
a gyermek az iskolára, érdemes a kerületi Nevelési
Tanácsadóban, esetleg máshol fejlesztőpedagógussal
felméretni fejlettségét. Ahol a szakember lemaradást
tapasztal, a fejlesztéseket minél előbb el kell kezdeni.
Kisebb lemaradás miatt is előfordul, hogy a gyermek
nem tud továbblépni. Feladatunk, hogy segítsük a
különböző ismeretek megtanítását, gyakoroltatását.
Az iskolába készülő gyermekek már tudják a teljes
nevüket, szüleik nevét, lakcímüket, születési idejüket, megnevezik testrészeiket (tarkó, kézfej, vádli).
Fürdésnél ez is jó játék!
A gyerekek szeretnek számlálni. Óvodáskorban a
napi feladatok is rengeteg helyzetet kínálnak a gyakorlásra. Az 5-6-7 évesek számára a legmegfelelőbb,
ha eszközzel számolnak, például szedjék össze a fa

Bíróné Peltz Angéla óvodapedagógus
Rákosmenti Százszorszép Óvoda
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bővítése részben már megtörtént, az ősz folyamán be
is fejeződik.
A fűtési idény beállta előtt kerül sor az udvaron
átmenő fűtéscsövek újraszigetelésére. Az őszi szünetben pedig ígéretünk van a bukóablakok javítására
– összesen 33 bukóablak nem működik.

Beszámoló a nyári munkálatokról
a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Nemrég volt, hogy itt álltunk a tanulók ujjongása
közepette - kezdődik a VAKÁCIÓ,.nyár van, jön a
pihenés, nyaralás, sok-sok élménnyel gazdagon! Hol
van még a tanévkezdés? Nem is gondolunk rá, hiszen oly távol van! A távol nem is olyan távol, hiszen már itt is van; megint állunk ünneplőben, megszeppent kicsi elsősökkel és meghatott szüleikkel,
valamint a sok-sok diákkal az ünnepélyes tanévnyitón – kezdődik az új 2014-15-ös tanév, a nyár szinte
egy pillanat alatt elszállt.
A tanév végén tett ígéretemhez híven most szeretnék beszámolni a nyáron történt fejlesztésekről.
Majd egy évtizedes álmunk vált valóra, lecserélték
az összes régi radiátort – a régi alatt kb. 30 éves radiátorokat kell érteni. Összesen 75 új radiátort szereltek fel a Rákosmente Kft által megbízott vállalkozó
dolgozói. Július elején kezdték meg a leszerelési
munkát, és augusztus közepére tudták befejezni –
hatalmas munka volt. A kezdődő fűtési idényben viszont már nem lesznek tócsák, amiket az elavult radiátorok okoztak.
A régi technika teremben, mely az udvarról nyílik,
linóleumcsere volt, szakadozott, töredezett, balesetveszélyes volt a régi. Ezt a helyiséget klubhelyiségnek is használjuk. Nagy örömmel vették birtokba
gyerekek, tanárok egyaránt.
A Perec utca felöl a drótkerítés már rettenetes állapotban volt. A tanévnyitón r büszkén számoltunk be
a gyönyörű új kerítésről. A tetejére még labdafogó
hálót is fognak szerelni (melyhez Hatvani Zoltán
képviselő úrtól kértünk anyagi támogatást), hogy a
magasra rúgott vagy dobott labda ne repüljön ki az
utcára.
Fejlesztések mellett karbantartási munkálatok is
voltak nyáron az iskolában, melyek részben befejeződtek, részben pedig folytatódnak az ősz folyamán.
Mindenki tudja, mekkora esőzések voltak az utóbbi
hónapokban. Munkakezdéskor első utunk a beázások
helyszínére vezetett – van-e uszoda vagy nincs?
Örömmel mondom, hogy a tornaterem üvegablakának és párkányainak újraszigetelésével megszűnt a
beázás.
Szigetelési munkálatokat végeztek a padlástérben
is, mert döbbenetünkre az emeleten a 4. b termének
plafonjáról folyt a víz augusztusban a tanterembe.
Kiderült, a tető valahol megsérült az egyik nagy viharban és innen ázott a padlás.
Továbbra is mindannyian figyeljük, esetleg hol
ázik még az iskola épülete és ennek megfelelően
folytatódnak még a munkálatok jelzéseink alapján.
Egy évvel ezelőtt ősszel megrongálták a külső kamerarendszert, sőt az egyik megfigyelő kamerát le is
tépték, elvitték. A kamerarendszer helyreállítása és

A felsorolt fejlesztési és karbantartási munkálatok
anyagi vonzata eddig 8.960.000 Ft.
Hatvani Zoltán képviselő úr 500.000.- Ft támogatást nyújtott a 24 éve vásárolt erősítő berendezésünk
felújítására. A megrendelt hangtechnikai eszközöket
a héten meg is kaptuk Matisz Gábor apuka aktív közbenjárásával is segítségével. – Ő végezte a megrendelést és ki is szállította a pénz átutalását követően az
iskolába. Felavatni az „Aradi Vértanúk” terének átadásán szeretnénk október 6-án.
Köszönetet szeretnénk mondani Rákosmente Önkormányzatának, Rákosmente Kft Vezetőségének a
fejlesztések megvalósulásáért; Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán rákoskerti képviselőink anyagi támogatásáért; Szigeti János műszaki vezetőnek, aki emberileg
mindent megtett a kivitelezések maradéktalan megvalósításáért.
Egy vágyunk létrejötte tolódott későbbre, mégpedig a napközis udvar fejlesztése – erre ígéretet kaptunk. Tudjuk, hogy a két hónap nem elég mindenre,
és a Kossuth Lajos Általános Iskolán kívül még számos intézmény – beleértve nemcsak az iskolákat,
hanem óvodákat, bölcsődéket is -, ahol ugyancsak
rengeteg tennivaló akadt a nyári szünidő alatt.
WTF OLIMPIAI TAEKWONDO
Új küzdősport indul a Kossuth Iskolában
október 1-től!
Egy Egyesület ahol mindent megtalálsz. A legváltozatosabb
és legsokoldalúbb harcművészeti iskola. Színvonalas sportnapok, bemutatók, versenyek, edzőtáborok…
A Sentinel Olimpiai Taekwondo Sport Egyesület 2002-ben
alakult non-profit egyesületként. Eleinte csak felnőttek oktatásával foglalkoztunk, majd a kellő tapasztalat megszerzése
után elkezdtük az általános, és középiskolás valamint óvodás
gyermekek oktatását is, amely több helyszínen is zajlik.
Az edzések célja az egészséges életmódra való nevelés, a
fizikai kondíció fejlesztése és a fegyelem megtanulása. A
Taekwondo, mint harcművészet nem a verekedésre, hanem a
szellemi, fizikai erőnk felhasználására, tiszteletre és fegyelemre tanít. 2006-ban jött létre a hallássérült és fogyatékkal
élő csoportunk, hazai viszonylatban ez egyedülálló küldetés.
Programunk:
Esések, gurulások alapszintű megtanítása, talajmozgások,
önvédelmi technikák gyakorlása, küzdelmek, formagyakorlatok, edzéstervek készítése igény szerint.
Korhatár:6 éves kortól
Edzés időpontok: kedden és csütörtökön 16.00-17.00
Az edzéseket vezeti: Hegyes Imre 3.dan Taekwondo, 1kup
Hapkido és Bauda Viktória 1.kup Taekwondo
Elérhetőségeink :www.sentinelse.hu
T:0620/551-0919,és 0620/289-5036
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A Rákoskerti Művelődési Ház kiemelt programjai:
Szeptember 14-től október 3-ig
FERENCZI ZSUZSA KÁRPITMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti önkormányzati képviselő, Hatvani
Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő

Október 19., vasárnap 10 óra

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ: Mazsola
-a Fabula Bábszínház előadása
Mazsola, a gazdájától elkergetett induri-pinduri malac
és a melegszívű manócska felejthetetlen történetei
elevenednek meg a bábszínpadon. A bábelőadás után
Szeptember 25-26., csütörtök, péntek 9-15 óráig minden gyermeket sok szeretettel várunk Interaktív
Játszóházunkba egy kis kalandos kézműveskedésre.
KERTÜNK KINCSEI
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes
Ismerkedés a terményekkel, természettel
jelentkezést kérünk!
az ILEX-KERT Kft., a Rákoskerti Kertbarát
Belépő: 700 Ft / fő
Kör, a Rákosligeti Kertbarát Kör és a
Rákoskerti Művelődési Ház közös szervezésében
ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
a tavalyi évhez hasonlóan játékos és interaktív
NAGY IGNÁC: TISZTÚJÍTÁS
módon zajló terménybemutatóval,
(szeptember 28., vasárnap 18 óra)
kézműveskedéssel várjuk az érdeklődő a
KARINTHY FRIGYES: RÉGEN VAN
gyermekeket, hogy felfedezzék a termények
(október 5., vasárnap 18 óra)
világát. Előzetes bejelentkezések alapján kerületi
KISS CSABA: A DÖG
(október 18., szombat 18 óra)
óvodás csoportok jelentkezéseit várjuk.
Belépő: 900 Ft
A két napos program a rajzpályázat
CSEH TAMÁS EST
eredményhirdetésével és a díjak átadásával zárul.
(október 19., péntek 19 óra)
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester,
Belépő: 700 Ft
rákoskerti önkormányzati képviselő
A jegyek korlátozott számuk miatt kérjük, hogy minimum
Szeptember 28., vasárnap 15 óra
EMLÉKEZZÜNK MAKOVECZ IMRÉRE
A Rákoskerti Templom Alapítvány közös
megemlékezést tart Makovecz Imre a rákoskerti
„Mennybemenetel” ökumenikus templom
tervezője halálának 3. évfordulójára.
Meghívott vendég: Jókai Anna
Kossuth-nagydíjas író
Fellép: Misztrál Együttes.
A részvétel díjtalan!
Az esemény támogatója: Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzata
Október 4., szombat 20 óra
SZÜRETI BÁL - Zenél: Kristály Duó
Belépő: 2000 Ft/ fő, vacsora 1200Ft/ fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

három nappal az előadás előtt jelentkezzenek be telefonon.

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
AZ ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZBA
Az Ascher Oszkár Színház felvételi meghallgatást tart
18 éven felüli fiúk/férfiak részére (felső korhatár nincs.)
A felvételi meghallgatás időpontja:
2014. október 26. (vasárnap) 17 óra
Jelentkezési határidő: 2014. október 12.
Ha érdekel a színjátszás, várjuk jelentkezésedet tagjaink sorába!
A jelentkezők 2-3 mű (lehetőleg különböző hangulatú vers,
prózarészlet, dráma részlet – esetleg ének, hangszeres zene,
tánc – előadásával felvételizhetnek. Az újonnan felvettek
számára heti 1 alkalommal ingyenes stúdióképzést biztosítunk
este 18 órától 21 óráig, ahol elsajátíthatják vagy
továbbfejleszthetik a színészmesterség alapjait.
Színházunkról bővebb információt honlapunkon olvashatsz:
www.ascherszinhaz.hu. A honlapon mellékelt jelentkezési lapot a
fenti határidőig küldd vissza a ttmormi@freemail.hu e-mai címre!
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 0620/32 2 052
Üdvözlettel az Ascher Oszkár Színház társulata nevében:
Hegyi Norbert stúdióvezető és Timár Tibor művészeti vezető

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