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„Építsünk templomot a megalázott Európa közepén, vigyünk az emberi szívekbe hitet, reményt, irgalmat és szeretetet.”
Új Év előtt érkezett a hír az Emberi Erőforrások Minisztériumából, (továbbiakban: Minisztérium) hogy a
Kormány a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 1850/2016. (XII.23.) Korm. határozatának értelmében a Rákoskert „Mennybemenetel”
ökumenikus templom építéséhez a Rákoskerti
Templom Alapítvány és a Rákoscsabai Református
Egyházközség (mint beruházók) részére 520 millió
Ft. összegben biztosít anyagi forrást.
Ennek előzménye, hogy még 2016 október végén a
Minisztériumból bekérették a jogerős építési engedélyekről szóló határozatot. Joggal állítható, hogy ennek
birtokában születhetett meg a pozitív kormányzati döntés.
Az építési terveket Makovecz Imre és az általa vezetett MAKONA kft. nem ingyen készítette, (ellentétben a
sajtóban megjelent téves híresztelésekkel) hiszen ekkora és ilyen színvonalú munkát nem is lehet elvárni ingyenesen. A Rákoskerti Templom Alapítvány 2016 végéig 7,3 millió forintot, a Rákoscsabai Református
Gyülekezeti Alapítvány közel 7,7 millió forintot fizetett
ki a tervezési munkákra és az ahhoz kapcsolódó szakvéleményekre. A kifizetett összegek magánszemélyek és
vállalkozók adományaiból gyűltek össze.
Természetesen Riz Levente polgármester úr és Dunai Mónika országgyűlési képviselő asszony támogatására is szükség volt ahhoz, hogy ez az eredmény megszülessen. Köszönet érte! Sok éves munkánkban mindvégig jelen volt Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti képviselő úr is.
A kormányzati támogatásnak köszönhetően hamarosan elkezdhetjük az építkezést, az urnahelyek megváltása jogszerűen is elkezdődhet. Mindazonáltal tudatában vagyunk annak, hogy a támogatás összege nem
fedezi a templom és a hozzátartozó építmények
(hitéleti, közösségi helyiségek, lelkészi lakás, harangtoronnyal rendelkező szakrális épület stb.) teljes felépítését. Ezért továbbra is várjuk adományaikat, hogy
Rákoskerten minél előbb megvalósuljon a világhírű
építész, Makovecz Imre egyedi, fővárosunkban immár
egyetlen szakrális épülete.
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Fejlesztések Rákoskerten
Elkészült a kerületi költségvetés, ami rég nem látott
fejlődést hoz Rákoskerten.Sokat kilincseltek a helyi
képviselők a polgármesternél, aminek végre eredményét is láthatjuk a 2017-es évben.
Évek óta nem épült új aszfaltút a városrészünkben,
cserébe idén hét utcánk kap aszfaltterítést. Ennek próbája tavaly készült el az Alsókörtvélyes illetve a Görömböly utcában (Sáránd - Zsigmond utca között),
ilyen felületzárást kapnak a következő utcáink:
Oszlop utca (21,6 millió)
Csendítő utca (Rákoskert sugárút és a Pásztortűz utca
között – 7,6 millió)
Kőrösszeg utca (8,5 millió)
Ököl utca (Szigetcsép utca és a városhatár között –
5,2 millió)
Postakürt utca – 7,6 millió)
Postamester utca (Bodonyi utca és a Zsigmond utca
között – 30,5 millió)
Toldi utca (Bodonyi utca és a Sáránd utca között –
10,1 millió)
Ez összesen 91 millió forintot jelent. Erre a fejlesztésre már régóta vártak a helyiek, leginkább az adott
utcában élők és az ott közlekedők. Idén nem „kerítéstől
kerítésig” történik az utcák megújítása, hanem a régen
elkészült, vagy mára már csak nyomokban meglévő
burkolat kap egy aszfaltterítést és egy murvázott padkát. Fontos, hogy akik kérik, azok minél előbb jelezzék
a képviselőjüknek, hogy szikkasztóárokra is szükség
lenne, hiszen az elkészült utak minőségét azzal lehet a
legjobban megőrizni, ha nem azon folyik le az utca vize.
Másik terület, ahol szintén számíthatunk fejlődésre,
karbantartásra, az a játszótereink állapotának javítása
vagy bővítése. A Gyolcsrét utcai, Köszörűs téri és Rózsaszál utcai játszóterünkön lesz nagykarbantartás.
Ezen kívül a Vida dombra megtervezik, és ha az időjárás nem szól közbe, akkor még az idén meg is építik a
felnőtt játszóteret, vagy más néven kondi- vagy
fitnesparkot.

Az utóbbi években több ilyen készül a környéken, pl. a
Gyolcsrét utcai játszótér mellett, de a 9. számú választókörzetben eddig nem volt ilyen. Két helyszín merült fel,
az egyik a korábban tartott „ötletbörze” alapján a Sáránd utca és a Rákoskert sugárút sarkán lett volna, de a
tervezők szerint ez a terület kicsi az elhelyezni kívánt
eszközök számára, így csak a Vida-domb maradt, mint
lehetőség.
A legnagyobb kihívást a Csongrád utcai gyermekorvosi rendelők és az ott működő védőnői rendelők bővítése okozta. Közismert, hogy ez az intézmény túlzsúfolt
és a mai szakmai kihívásoknak sem felel már meg.
Évekkel ezelőtt volt az épületben egy felújítás, de ez a
helyhiányt nem tudta megoldani. A Kucorgó téren tervezett kereskedelmi központ kapcsán kapott volna
Rákoskert egy új épületet azon a telken, de láthatjuk,
hogy a bevásárló központ nem épül, december óta autókereskedés üzemel a területen. Ezért most döntött a városvezetés és 216 millió forintot különített el egy új
gyermekorvosi rendelő megépítésére, vagy a régi bővítésére. Idén biztosan elkészülnek a tervek, de a költözés
már csak a következő évben lesz lehetséges.
A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén két új helyen
lesz virágállvány, az egyik biztosan a rákoskerti vasútállomás, a másik talán a rákoskerti főtér.
A képviselők és a városvezetés döntött arról is, hogy
újabb „rohamot” indítanak a főváros ellen a Pesti út páros oldalán lévő rossz minőségű vagy nem létező járdák
megépítése miatt. Ezen kívül idén szeretnénk, ha a főváros megújítaná a Pesti út melletti járdát a Sáránd utcától
felfelé, ami az adott területen lévő lépcsősort kell, hogy
leginkább érintse. Régi álma a képviselőknek, hogy az
M0-s autópályának legyen rákoskerti lehajtója is, ami
nem azt jelenti, hogy új lehajtót kérnek, hanem csupán
azt, hogy a meglévőhöz legyen kiírva az is, hogy
RÁKOSKERT. Akik a pályán autóznak, ők tudják,
hogy Rákoscsabának és Rákosligetnek is van lehajtója,
de a miénket Rákoskeresztúrnak hívják. De miért, hiszen ez a lehajtó Rákoskertre, a Pesti útra van rákötve?
Jó hír, hogy az új főterünk mellett is megújul egy
parkoló rész, vagyis a Julika cukrászda előtt található
háromállásos parkoló kap új burkolatot és a Toldi utca
mellett található zöldséges mellett is épül három új hely.
A Katolikus Kápolna és Közösségi Ház a befejezés után
díszkivilágítást fog kapni, ami szintén növeli majd a
terület nívóját és központi jellegét.

Olimpikonok Délutánja a Kossuth
iskolában
2016. november 29-én Olimpikonok Délutánja címmel egy rendezvénysorozat vette kezdetét a Budapest
XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Hamar Pálnak, az esemény megálmodójának célja az
volt, hogy a Riói Olimpiai Játékokon és a Paralimpián
résztvevő sportolókkal testközelből is találkozhassanak
az iskola tanulói.
Az elmúlt két és fél hónap során három sportág képviselőivel találkozhatott a több száz kíváncsi diák. Elsőként Molnár Péter világ- és Európa-bajnok kajakozóval,
aki elmesélte, miként élte meg, hogy a közvetlen olimpiai felkészülésre mindössze két hét állt rendelkezésére.
Ezt követően, decemberben Osváth Richárd kétszeres
paralimpiai ezüstérmes kerekesszékes vívó – más érdekességek mellett ‒ megmutatta Rióban szerzett medáljait is. A harmadik vendég Kovács Zsófia, többszörös
mesterfokú és magyar bajnok, Világkupa-győztes tornásznő és edzője, Trenka János volt. A 16 éves sportoló
a gyerekek kérésére bemutatott egy hátra
kézenátfordulást (flikket) is.

A riói élmények mellett szóba kerültek a gyermekkori emlékek, az érzés, amikor először játszották el tiszteletükre a magyar himnuszt. A diákok kellő magabiztossággal tették fel kérdéseiket vendégeinknek. Végül senki sem távozott üres kézzel, mivel mindenkinek sikerült
az olimpikonoktól vagy egy-egy aláírást szerezni, vagy
közös fényképet készíteni velük.
A sorozatnak még két állomása lesz. Legközelebb
2017. március 7-én Tóth Krisztián világbajnoki ezüstérmes, kétszeres U23-as Európa-bajnok judóst látja vendégül az iskola. Az Olimpikonok Délutánja zárásaként
Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó látogat el a Kossuth Lajos Általános Iskolába.

Parkgondnokot keres a Rákoskerti
Parkgondnoki Szolgálat
Olyan helyi férfi munkaerőt keres Hatvani Zoltán, aki napi 4, 6 vagy 8 órában látná el a parkgondnoki feladatokat Rákoskerten. Fő munkaterülete az
új rákoskerti főtér, a Vida-domb és kiteresedések.
Napi feladatok: fűnyírás, kaszálás, szemétszedés és
locsolás illetve egyéb közterületen végzett feladatok.
Aktív korú jelentkezők érdeklődését várja a képviselő a következő telefonszámon: 06/30 9440-203.

Számítógépes betűvágás,
dekoráció:
30-55-22-487
Lomtalanítás, költöztetés
lomnelkul@gmail.com
06-30-502 7555
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Adjunk nevet Rákoskert megszépült
régi főterének!

Tavaszi túrák
A Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport- és Szabadidő Egyesület 2017.március 4-én immáron 15. alkalommal rendezi meg a Normafa 20 és 10 km-es túráját a Budai hegység legszebb tájainak érintésével.

Helyi civilek keresték meg a rákoskerti képviselőket,
Hatvani Zoltánt és Fohsz Tivadart, a Zrínyi utca mentén
decemberben átadott Rákoskert megújult főtérnek névadási ötletével. Február közepén érkezett a hír az önkormányzat illetékes irodájától, mely szerint az említett
terület jelenleg név nélküli fővárosi közterület, így a
jogszabályok szerint nincs akadálya a névadásnak. A
sok javaslat közül az alábbi hat jutott a „döntőbe”.
•Zrínyi tér, vagy Zrínyi Miklós tér
•Piactér, esetleg Rákoskerti Piactér (ezt a nevet viselte
a terület az 50-es évekig)
•Schell bárónő tere (a bárónő parcellázta fel 1931 és
1933 között a saját birtokát, amivel kialakult a mai
Rákoskert)
•Platán tér (a Platánfasor közelségére utal)
•Mátyás király tér (a Rákoskert sugárút régi neve volt
Mátyás király sugárút)
•Egészség tér, vagy Egészségkert tér (a tér megújítását célzó kerületi pályázat címe volt EGÉSZSÉGKERT.)
Most itt a lehetőség, hogy a fenti nevek közül a helyiek válasszanak egyet. Ennek módja az újságban található szavazócédula kitöltése és a főtéri Strázsahegy Patikában felállított urnában való elhelyezése. (Zrínyi utca
226. Nyitva: H-P 8-20.) Erre 2017. április 30-ig van
lehetőség. Ezután a beérkezett szavazócédulákat összesítik és a legnagyobb támogatást élvező elnevezést a
képviselők a kerületi képviselőtestület elé terjesztik.
Pozitív döntést követően az elnevezést még a Fővárosi
Önkormányzatnak is jóvá kell hagynia. Közgyűlési elfogadást követően kerülhetnek az utcatáblák!

(Szépjuhászné, Csacsi rét, János hegy, Normafa) A
rajt helye mindkét távon a Szépjuhászné gyermekvasút
állomás. Indulni a 20 km-es távon 7-10-ig lehet. A nevezési díj:1200 Ft, míg a 10 km-es távon 6-10-ig 900
Ft befizetésével lehet rajtolni. A túrán frissítőpontok
vannak, ahol a résztvevők édességet, gyümölcsöt, teát
és finom zsíros kenyeret, majd a célba érve díszes oklevelet és kitűzőt kapnak. Bővebb információ Földi
Annamária: 06-20-425-8492, Földi Roland: 06-20-2466223.
Egyesületünk tavaszi túrái közé tartozik az április
29-én, 4. alkalommal rendezendő Merzse Túra 20-10
km-es, főleg rákoskertieket és diákokat megmozgató
rendezvény. Rajthely: Kossuth Lajos Általános Iskola
udvara 7-10-ig. A 10 km-es táv útvonala a rajthelytől a
Vida-dombon és a Merzse tanösvényen keresztül vezet.
Míg a 20 km-es táv az előbb említettek mellett érinti a
repülő tér szélét is. Az út során a megszokott módon
frissítő pontok vannak (zsíros kenyér, üdítő, gyümölcs,
csokoládé). A díjazás szintén oklevél és kitűző. Mivel
a Merzse túrát Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselők is támogatják, ezért lehetőség van
rá, hogy a rákoskertiek 500 Ft ellenében, míg a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai és tanárai ingyen
indulhatnak. Bővebb információ Földi János: 06-20285-7988 – Bernátné Nagy Katalin: 06-20-285-7999.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szavazólap
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Név: …………………………………………….…………………….

Az Alsókörtvélyes utca lakói már lemondtak arról,
hogy valaha is eltűnnek a gödrök és mély vízmosások
az úttestről és nem kell azokat kerülgetni az ott közlekedőknek. Történtek kísérletek a lyukak befoltozására, de
ezek nem vezettek eredményre. Dunai Mónika országgyűlési képviselő asszony és Fohsz Tivadar önkormányzati képviselő úr segítségét kérték, akiknek közbenjárására az önkormányzat képviselői 2016 novemberében
soron kívüli szavazással jóváhagyták az úttest
„csökkentett műszaki tartalommal bíró” felújítását. A
munka 2016. november 21-én el is készült!
Az utca lakói ezúton szeretnének képviselőiknek
köszönetet mondani az eredményes közbenjárásért

Cím:

Megtörtént a csoda

1171. Budapest, …………………………………….....…………….

Köszönettel: Rákoskerti Lemaradás

Általam választott elnevezés:

………………………………………………………..…..…………….

Ezúton értesítjük a rákoskertieket, hogy idén is
egyesületünket bízta meg az önkormányzat a IV.
„Horvát Előd” Lecsó Fesztivál megrendezésével. A
Rendezvény tervezett időpontja augusztus eleje. Bővebb információval a következő Kerti Levélben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Kiadások a képviselői keretből
2006 óta hagyomány a helyi képviselőknél, hogy a február végén megjelenő lapunkban közreadják azt,
hogy a képviselői keretükből, – ami a választókörzetben működő intézmények, egyesületek támogatására és
a helyi fejlesztések finanszírozására lett létrehozva – mennyit költöttek.

8. számú egyéni választókörzet kiadásai (Fohsz Tivadar)
Támogatott

Támogatás tárgya

Bóbita Óvoda
Udvari burkolat
Csekovszky Közalapítvány
Programok támogatása
FKF Zrt.
Őszi lombzsák
Gyurkovics Tibor Általános Iskola
Bemutató udvar fenntartási kiadásaihoz
Kossuth Lajos Általános Iskola 20. Rákoskerti Torna Kupa rendezési költségeihez
Kossuth Lajos Általános Iskola
Felújítások támogatása
Kossuth Lajos Általános Iskola
Táborozás
Lipták György
Rákoscsabai kiállítás megrendezéséhez
Piroska Óvoda
Családi Nap költségeihez
Rákoskerti Idősek Klubja
Éves rendezvények
Rákoskerti Lemaradás
Teljesítménytúra lebonyolítási költségei
Rákoskerti Lemaradás
Lecsófesztivál
Rákoskerti Polgári Kör
Kossuth címer a Kossuth iskolába
Rákoskerti Polgári Kör
Nőnap virágok
Rákoskerti Polgári Kör
„Legyen minden házon nemzeti lobogó”
Rákoskerti Polgári Kör
Kerti Levél kiadása
Rákoskerti Polgári Kör
Erdélyi kirándulás
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskert Napja
Rákosmente Kft.
Játszótéri WC-k költségei
Rákosmente Kft.
5 db virágpiramis kialakítása, beültetése
Rákosmente TV Kft.
Rákoskerti hírek, műsorok, tájékoztatók
RÁZENE Városi Fúvószenekar
Fellépések, hangszervásárlás
Sárkány Diáksport Egyesület
Verseny lebonyolításához
Százszorszép Óvoda
Fejlesztések, programok, eszközök beszerzése
Tizenhetedik Online
Rákoskerti hírek, események bemutatása
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Ascher Oszkár Színház bemutató
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Rákoskerti programok, gyermekműsorok
Vonzás Tánc és Sport Egyesület
Fellépések, díjazások támogatása
Zrínyi 17 Sportegyesület
Működési költségek, tárgyi eszközök beszerzése
Összesen:

Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány
1%

Támogatás
összege
100 000 Ft
50 000 Ft
510 000 Ft
30 000 Ft
300 000 Ft
320 000 Ft
100 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
210 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
14 000 Ft
17 500 Ft
222 000 Ft
585 000 Ft
250 000 Ft
426 500 Ft
315 000 Ft
965 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft
2 200 000 Ft
55 000 Ft
50 000 Ft
2 080 000 Ft
300 000 Ft
250 000 Ft
10 000 000 Ft

Jól érezte magát a Rákoskert Napja ünnepségeken? Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is gyümölcsfák szegélyeznék? Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi Park
padjain? Ha a válasza IGEN, segítse az
egyesület működését és terveinek megvalósítását!
AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A
RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!

A Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatja támogatóit, hogy az Alapítvány részére 2016. rendelkező évre vonatkozóan – felajánlott
528.638 Ft 2015. adóévi szja 1%-os összeg érkezett,
felhasználása folyamatban van. Idáig játékvásárlásra,
eszközvásárlásra és tanulmányi kirándulásra használtunk fel belőle, valamint az óvoda működését segítettük. Ezúton is köszönjük felajánlásukat! Kérjük, hogy
2017-ben is gondoljanak ránk!

Adószámunk: 18190010-1-42

Adószámunk: 19703859-1-42
Az Alapítvány Kuratóriuma
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9. számú egyéni választókörzet kiadásai (Hatvani Zoltán)
Támogatott

Támogatás tárgya

Báró Podmaniczky J. Honvéd Egy.
Önkéntes Polgári Védelmi Szervezet támogatás
FKF Zrt.
Őszi lombzsák
Gyurkovics Tibor Általános Iskola Parasztudvar fenntartási kiadásaihoz, takarmány besz.
Kossuth Lajos Általános Iskola
20. Rákoskerti Torna Kupa rendezési költségeihez
Kossuth Lajos Általános Iskola
Felújítások támogatása (10-es terem falburkolás, stb.)
Kossuth Lajos Általános Iskola
Sportpálya vízelvezetés és térburkolat
Kossuth Lajos Általános Iskola
Táborozás
Magyar Vöröskereszt XVII. ker.
Ingyenes vércukorszűrés támogatására
MSZSZ Ter. Nyugd. Alapszervezet
Piroska Óvoda
RÁCUK Egyesület támogatása
Rákoscsabai Baptista Imaház
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Lemaradás
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Kft.

2016. évi rendezvényekre
Óvodai fejlesztőeszköz és fűnyíró beszerzésére
Éves működési támogatás
Orgona felújítása
Éves rendezvények
III. Rákoskerti Lecsófesztivál
Kossuth címer a Kossuth iskolába
Nőnap virágok
Új, világító zászlórúd az Erzsébet körútra
Parkolásgátló oszlopok és 3,5 fm járda elkészítésére
„Legyen minden házon nemzeti lobogó”
Kerti Levél kiadása
Információs táblák kihelyezésére
Rákoskert Napja
Vida-dombi játszótéri WC kihelyezés költségeire

Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft.
Rákosmente Oldtimer Klub
Rákosmente TV Kft.
Rákosmenti Adományház
Rákosmenti Bóbita Óvoda
Százszorszép Óvoda
Tizenhetedik Online
Újlak iskola
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Összesen:

Sáránd u. ABC előtti közterület térkövezése (IV. ütem)
5 db virágpiramis kialakítása, beültetése
Éves működési támogatás
Rákoskerti hírek, műsorok, tájékoztatók
Ételosztás költségeinek támogatására
Udvari gumiburkolat kiépítésére
Fejlesztések, programok, tárgyi eszközök beszerzése
Rákoskerti hírek, események bemutatása
Nyári tábor
Ascher Oszkár Színház bemutató
Rákoskerti programok, gyermekműsorok
Rovásíró verseny, hagyományőrző nap költségeire

Támogatás
összege
50 000 Ft
822 900 Ft
60 000 Ft
200 000 Ft
320 000 Ft
546 011 Ft
100 000 Ft
45 000 Ft
30 000 Ft
300 000 Ft
80 000 Ft
50 000 Ft
210 000 Ft
100 000 Ft
14 000 Ft
17 500 Ft
129 921 Ft
163 005 Ft
222 161 Ft
585 000 Ft
198 000 Ft
426 500 Ft
105 000 Ft
1 338 739 Ft
964 920 Ft
50 000 Ft
300 000 Ft
30 000 Ft
100 000 Ft
535 000 Ft
256 443 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
1 469 900 Ft
100 000 Ft
10 000 000 Ft

Szomorúan és mély megrendüléssel tudatjuk olvasóinkkal, hogy elhunyt
Dr. Kertai Aurél, Rákoskert egyik felnőtt háziorvosa.
1947. január 25-én született Budapesten. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzése után 10 éven át
(1971-1981) a Bajcsy-Zsilinszky Kórház I. Belgyógyászatán dolgozott. 1981 óta Rákoskerten, a Csongrád utcai
rendelőben volt felnőtt háziorvos. Belgyógyász- és háziorvostan szakvizsgával rendelkezett.
A Magyar Orvosi Kamarában elsősorban a háziorvosok érdekvédelmével foglalkozott. Az új kamarai törvény
életbelépéséig a MOK háziorvosi szekciójának - annak megszűntéig - vezetője volt.
Ezt követően a Budapesti Orvosi Kamara Háziorvosi Szekcióját vezette.
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LOGÓTERVEZÉSI PÁLYÁZAT
A Vigyázó Sándor Művelődési Ház tagintézménye, a Rákoskerti Művelődési Ház
pályázatot hirdet.
A pályázat tárgya: új, intézményi logó
megtervezése a Rákoskerti Művelődési Ház
számára. Pályázatot nyújthat be bármely 18.
életévét betöltött természetes személy. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. vasárnap 24.00 óra.
A pályázat díjazása: 80.000.- Ft, melynek
kifizetésére a kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.
A pályázat elbírálása: bírálóbizottság választja ki a nyertes pályamunkát. A kiíró a
nyertes pályázót e-mailben értesíti. A kiíró
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új felhívást
tegyen közzé.
Eredményhirdetés: a pályázat eredményének kihirdetésére és az új logó bemutatására
2017. május 27-én, a „Rákoskert Napja” szabadtéri rendezvényen kerül sor.
További információk:
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a
Rákoskerti Művelődési Ház e-mail címén
(rakoskert.szervezes@vigyazomh.hu) tehetik
fel.
FIGYELEM! A pályázati részvétel feltételeiről, a pályázathoz kötelezően benyújtandó
dokumentumok köréről és a benyújtás módjáról a RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁSUNKBÓL tájékozódhatnak a Rákoskerti
Művelődési Ház honlapján, a művelődési házban található szórólapokon illetve megküldése
kérhető az intézmény e-mail címén. Kizárólag a részletes kiírásnak megfelelő pályázatokat tudjuk érdemben elbírálni!

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
Ezúton értesítem minden régi és új betegem gazdáját, hogy a
Rákoskerti Állatorvosi Rendelő /Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja betegeit.
Hétköznap 16-19 óráig, szombaton 9-10, vasárnap 16-18 ig.
Belgyógyászati ellátás, védőoltások, lágyrész sebészeti műtétek, ultrahang vizsgálat,
teljeskörű labor, lézer és mágnesterápia, ultrahangos fogkőleszedés, homeopatia és havonta
két alkalommal szemészeti szakrendelés áll az önök rendelkezésére.
Mindenkit szeretettel várok!
Dr. Róth Katalin állatorvos
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
www.facebook.com/rakoskertiallatorvos
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-Színházi előadásokat tekintettünk meg az Operett-,
Új-, Thália-, József Attila színházakban, a Stefánia Palotában, a Vidám Színpadon, a Gózon Gyula Kamaraszínházban.
-Gyönyörű épületeket láthattunk az elmúlt hónapokban: a Zeneakadémiát, az Operaházat, a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárat, a Nagytétényi Kastélyt.
-A Zirci Apátságot, arborétumot, győri nevezetességeket, műemlék-épületeket nézhettünk meg idegenvezető segítségével egész napos kirándulásaink során.
Októberben Dunai Mónika országgyűlési képviselő

Szépkorúak mindennapjai a Rákoskerti
Idősek Klubjában
Szeretettel köszöntöm a Rákoskerti Idősek Klubja
vezetőjeként a Kerti Levél olvasóit.
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket
klubunk 2016. évi fontosabb eseményeiről, programjairól, rendezvényeiről.
Először is nagyon aktív, „fiatalos” idősek a klubtagjaink, „Normafa Teljesítménytúrán” és „Tízpróba”
ügyességi versenyen vettünk részt tavaly az Életet az
éveknek Egyesület szervezésében. Tavasszal és ősszel
közösen kirándultunk a pilisi szurdokvölgybe, Dobogókőre, Pilisszentkeresztre. Gyógyfürdőztünk Mezőkövesden a Zsóry Fürdőben, Agárdon, Cserkeszőlőn, Kiskunmajsán, a nagykátai-, győri-, és a Lukács Fürdőben,
nyáron a Balatonon strandoltunk.
2016. októberétől a Vigyázó Sándor Művelődési
Házban a Rákosmenti Nyugdíjas Szabadegyetem keretén belül elindult az idősek számítógépes oktatása és a
nyelvtanfolyamok. Havonta változatos témájú közismereti előadásokon veszünk részt a szépkorú klubtagokkal
együtt. 35. születésnapunkat októberben ünnepeltük,
melyre számítógépet kaptunk ajándékba a képviselőinktől, így lehetőség van az idősek számára az oktatásokon elsajátított ismeretek gyakorlására.
Egészségnapot tartottunk a Magyar Vöröskereszt
XVII. kerületi szervezetével közösen, minden hónapban egészségügyi szűréseket, testsúly-, vérnyomásvércukormérést szervezünk.
Rendszeresen gyógytornán, frissítő tornán, test-, és
talpmasszázson, jógatanfolyamon, dietetikai előadáson
vesznek részt a nyugdíjasok.
Szórakoztató szabadidős programjaink:
farsangi mulatozás volt retró divatbemutatóval, nőnapi
köszöntés, anyák napja alkalmából a Százszorszép
Óvoda kicsinyei köszöntötték a nagymamákat, karácsonykor a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói kedveskedtek a nagymamáknak, nagypapáknak.
Rákoskerti Juniálisunkat nyár elején szerveztük meg
a kerületi idősek klubjainak meghívásával. Rákoskerti
Lecsófesztiválon vettünk részt, bográcsoltunk, fagyi- és
gyümölcs party is volt a nyár folyamán.
Nagyobb rendezvényeinket a Végvári Cukrászda
vezetősége, Hajduk Viktor úr támogatta finom süteményekkel. Karácsonykor marcipán desszert csomagot
kapott ajándékba minden nyugdíjas, köszönjük!
A Rákoskerti Művelődési Házban rendezzük meg
nagyobb programjainkat, szórakoztató rendezvényeiken, kiállításokon, ünnepségeken rendszeresen részt
veszünk. Ezúton is szeretném megköszönni a vezetőségnek és a dolgozóknak a segítőkész, önzetlen munkájukat.
Kulturális, művészeti programjaink:
-Irodalmi teadélutánok keretében Martonosiné
Orosz Márti feleleveníti írók, költők életét, verseket,
novellákat és elbeszéléseket olvas fel.
-Komolyzenei koncerteken vettünk részt S. Tamás
egyetemi hallgató meghívásával, közreműködésével.

asszony egyéni tárlatvezetésével közösen megtekintettük az Országházat.
Szeretném megköszönni időseink nevében is a
rákoskerti és rákoscsabai képviselő urak segítségét a
változatos, színes, színvonalas szabadidős programjaink
támogatásához, megvalósításához.
Fülöpné Szűcs Éva (klubvezető) és kolléganőim:
Papek Nándorné (Erzsike),Nánássy Tiborné (Ildikó)

Segítséget kaptak a rákoskerti, szárazhegyi rászorulók
A Rákoscsabai Béthel Alapítvány és a Baptista Gyülekezet felajánlásaként február közepén csomagok érkeztek Hatvani Zoltán helyi képviselőhöz azzal, hogy a
körzetében élő rászorulók részére segítsen azokat eljuttatni. Az alapítvány önkéntesei december végén két napig gyűjtötték a maglódi Auchan áruházban a vásárlók
felajánlásait. Szerencsére az áruház vezetése évek óta
támogatja az alapítványt, az ott vásárlók pedig szívesen
ajánlottak fel tartós élelmiszert és egyéb általuk vásárolt
terméket a rászorulóknak. A két napos akció végére 400
csomagot tudtak összeállítani az önkéntesek, amik egy
részét az elmúlt év végén, egy részét pedig idén osztották szét. A csomagokból a kerületi „szegények” mellett
Pécelre, Maglódra és Ecserre is jutott.
A Rákoscsabai Béthel Alapítványt (Székhely/postai
cím: 1171 Budapest Péceli út 303. Iroda: 1171. Budapest, Zrínyi u. 38.) 1998-ban öt magánszemély hozta
létre azzal az elhatározással, hogy a segítségre szorulók
– elsősorban gyermekek, idősek és egyházi szervezetek

támogatására szervezzék és koordinálják a segíteni
tudó és szándékozó cégek, társaságok és magánszemélyek adományait.
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai: www.kertimuvhaz.hu
Ascher Oszkár Színház
www.ascherszinhaz.com

KIEMELT PROGRAMOK
Március 4-én szombaton 15 órakor
Vásári Mónika és Csere László (Jászai Mari-díjas)
színművészek nőnapi operett műsora

Szeifnerné Csetényi Anikó (1937-2005) emlékére
Emlékünnepség születésének 80. évfordulója alkalmából
Április 8-án, szombaton 14 órától

Szeretettel várjuk a hölgyeket és a kísérő urakat nőnapi műsorunkra!
Belépő: 500 Ft/fő
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti képviselő)

A kiállítást megnyitja: Riz Levente polgármester
Köszöntőt mond: Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Timár
Tibor az Ascher Oszkár Színház művészeti vezetője, valamint a
család részéről Szeifner Judit és Szabó Maja
Közreműködik: Csányi S. Csaba és Horváth Réka

Március 26-án, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó: A róka és a holló

Részletek honlapunkon és szóróanyagainkon!

La Fontaine ma is népszerű fabulája került feldolgozásra
a mesejátékban a Babszemjankó Meseszínház
előadásában. A mese után minden alkotni vágyó gyermeket
várunk kézműves kuckónkba.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Belépő: 700 Ft /fő

A kiállítás április 30-ig tekinthető meg nyitvatartási időben.
A kiállításra a belépés díjtalan!

18 órakor: Hurkacövek leves - díszelőadás
Andersen meséje alapján írta: Szeifnerné Csetényi Anikó
Április 9-én, vasárnap 18 óra
Robert Thomas: Nyolc nő - díszelőadás
A díszelőadások előzetesen átvett, regisztrációs szelvénnyel
látogathatók, a férőhelyek korlátozott létszáma miatt
előzetes jelentkezést kérünk telefonon.

Április 1-jén, szombaton 18 órától
Tavaszköszöntő Est - Zenél a Kristály Duó
Belépő: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül)
Vacsora: 1300 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Kérjük vacsora igényüket a belépőjegy megvásárlásakor
jelezni szíveskedjenek.

Támogató: Bp. Főv. XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, Horváth Tamás alpolgármester,
Hatvani Zoltán, Szabó Tiborné, dr. Piláth Károly,
dr. Füzesi Péter, Virág Mihály képviselők)

Április 23-án, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó: Az igazság lekvárja

Hurkacövek leves
Andersen meséje alapján írta: Szeifnerné Csetényi Anikó
Rendező: Lukács Klára
Zártkörű premier:
Március 11., szombat 18 óra, március 12., vasárnap 16 óra
Nyilvános premier:
Március 18., szombat 11 óra, május 7., vasárnap 11 óra
A meseszínház után Egértanya – színes egerek varázs
műhelye – családi kézműves foglalkozás a legkisebbeknek
és a legnagyobbaknak is.
Belépő: 1000 Ft/fő, mely tartalmazza a mese utáni
bábkészítő foglalkozás árát is.
Bábkészítés vezető: Zsigár Cecília textilművész

A vidám és tanulságos, népi elemekben bővelkedő előadás, nyelvi
játékokban és interaktív elemekben bővelkedik, a gyerekek állandó
résztvevőként pergetik tovább az eseményeket, és közben nem csak
lekvárt főzni tanulnak meg, hanem arra is választ kapnak, hogy mire lehet
használni a hazugságot és az igazságot.
Mesénk után kézműveskedéssel várjuk az apróságokat!
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek
részére díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon: 8. sz. körzet:
Fohsz Tivadartól e-milen: fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen,
sms-ben a 20/569-2864-es számon várjuk az igényléseket a szülő neve,
telefonszáma, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának
feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól
interneten:www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Belépő: 700 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

ZALAKAROSON A MEN-DAN
APARTMAN HÁZ EGÉSZ ÉVBEN
VÁRJA ÖNT. 06-30-238-98-82
Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb
dugulások elhárítása. Sarokszelep cserétől
a teljes korszerűsítésig.
Bővebben: www.gyorsszerviz.mlap.hu
Rákoskerti lakótársaimnak állandó 5% kedvezményt biztosítok!
Horváth Tamás 06-30-359-65-79

Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

ISSN 2062-8838
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
info@kertilevel.hu
www.kertilevel.hu
Újrahasznosított papírból készült
Pátria Nyomda
A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, láncélesítés, kerti kapák javítása.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302
8

