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A Polgári Kör 2018-ban
Év végéhez közeledve szokás számba venni az elmúlóban lévő esztendő sikereit, kudarcait. Ezt teszi a
legtöbb lakótársunk, de visszaemlékezve a mögöttünk
lévő évre, a Rákoskerti Polgári Kör is mérleget készít.
2018 bővelkedett eseményekben, néhányat ezek
közül érdemes kiemelni.
Tavasszal, a már évtizedes gyakorlatunknak megfelelően bemutattunk egy helyi művészt, ezúttal Kovácsné
Szöllős Éva festőművészt, akinek ugyan nem ez a hivatása, de műkedvelőként nagyon szép munkákat állított
ki.
Ezt követte nyár elején egy könyvbemutatónk. Dr
Simon József Vácott élő nyugdíjas bőrgyógyász főorvos
Rákoskerten töltötte gyermekkorát és az akkori élményeire alapozva írt több novellát, verset, amelyekből
egy - különösen a régi rákoskertiek érdeklődésére számot tartó – kötetet adott ki az egyesületünk.
(Amennyiben valaki még nem szerezte be, a 06-20-9442567-es telefonszámon jelentkezve hozzájuthat a
könyvhöz.)
És a Rákoskert Napja! Tizenegyedik alkalommal
került sor településünk legnagyobb közös ünnepére,
amikor is Rákoskert születésére emlékeztünk, nem feledkezve meg azokról sem, akik a világháború áldozatai
voltak. A vasútállomás épületének falán elhelyezett emléktáblák koszorúzása mindig szomorú aktus, de a hangulat gyorsan változott, hiszen a platánsoron sétáló
gyermekes családok apróságai nem hagyták búsulni a
koszorúzásról érkezőket. Ilyenkor, csakúgy, mint eddig
minden alkalommal, a délelőtt a gyermekeké, majd déltől az állomás udvarán a finom ételeké a főszerep. Nem
maradhatott el a már hagyományos zászlóosztás sem,
amelyen 50 címeres nemzeti zászlót vehettek át azok,
akik vállalták, hogy azokat nemzeti ünnepeinken kitűzik
a házukra. A program most is, mint a megelőző években, a sugárúton felállított sátrak között és a színpadon
folytatódott. Ez a nap kiváló alkalmat nyújtott arra,
hogy az egész évben nem látott ismerősök találkozzanak
és beszélgessenek közös dolgaikról.

2018. december

A Kör tagjai ősz elején autóbusszal ellátogattak
Kárpátaljára. Már a kezdetekkor elhatároztuk, hogy az
elszakított országrészeket sorban felkeressük és Felvidék, Erdély, Várvidék, Fiume után most a keleti végekre mentünk. Megtapasztalhattuk annak a nemzetrésznek
az életét, amelynek legnehezebb a sorsa. Gondjaik ellenére csodálatos vendéglátásban volt részünk.
Alig hogy hazaérkeztünk, megrendeztük a rákosmenti polgári körök találkozóját, ahol velünk együtt öt
egyesület képviseltette magát.
Ősszel ismét kiállítást rendeztünk, ezúttal Zaláné
Tarnói Veronika vízfestményeiben gyönyörködhettünk.

A virágcsendéletek mellett fő téma volt Rákoskert, sok
helyszínre ismerhetett rá a látogató. Ez nem volt véletlen, hiszen a művésznő itt él közöttünk és településünk

iránti érzéseit jól tükrözi az, hogy a tárlatnak a
„Csodaszép Rákoskert” címet adta.
A Rákoskerti Polgári Kör Rákosmente legtevékenyebb egyesülete, taglétszámunk folyamatosan növekszik, jelenleg 88 aktív tagunk van és minden évben négyen-öten kérik felvételüket.

lett az az új szabányok miatti szabványosítást is el kell
végezni a játszóeszközön. A kötélpálya közel tíz éve került ki a domboldalra és mostanra már más szabványok
vonatkoznak erre az eszközre, mint korábban. Nem elég
felújítani az eszközt, új dokumentumokat is be kell szerezni az újranyitáshoz.

Elkészült egy fontos szikkasztóárok az
Andráshida utcában
2018.12.04-én adták át hivatalosan az Andráshida utca
- Bodonyi utca sarkán azt a szikkasztóárkot, ami hivatott
a környékről összefolyó csapadékvizet elszivárogtatni.
Tíz évvel ezelőtt készült el ezen a helyen szintén egy
árok, amiről azóta többször kiderült, hogy nem képes
elnyelni a nagyobb esők alkalmával a vizet. Közel öt éve
készült egy újabb terv a kivitelezésre, de pénzhiány miatt
időközben csak egy vízfogó küszöb épült meg a Bodonyi
utcánál, amiről sokan azt gondolták, hogy fekvőrendőr.
Idén végre kiadhatta a Rákosmente Kft. megrendelését
egy helyi vállalkozónak, aki november elején elkezdte a
munkát.
Néhány tétel a megrendelt munka műszaki leírásából,
amiből jól látható, hogy miért került ez a fejlesztés, beruházás több, mint 10 millió forintba:
- A beruházás során 108 m3 sitt keletkezett
- Meglévő, nem működő szikkasztó kutak bontása
- 4 darab új szikkasztó kút építése
- 40 méter hosszan zsaluköves támfal építése az útpadka
mellé
- 48 méter K szegély építése
- 15 méter járda átépítés 1,3 m szélességben egyoldali
szegéllyel
- 48 m2 árok burkolás mederlapokból

A Vereckei hágónál
Virágzó működésünket nagymértékben köszönhetjük kerületünk önkormányzatának, mivel a képviselőink az általuk is támogatásra érdemes ötleteink megvalósításához anyagilag is hozzájárulnak.
Telephelyünkként a Rákoskerti Művelődési Ház
szerepel és ez azt is jelenti, hogy a Vigyázó Sándor
Művelődési Ház itteni dolgozói segítségére mindig számíthatunk, amiért nagyon hálásak vagyunk.
A közelgő ünnepekre Rákoskert valamennyi lakójának áldott karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánok az egyesület elnöksége nevében.
Szelepcsényi Sándor elnök

Bezárt a Héjja farm

Remélhetőleg megszűnik a zenehallgatás
a Vida dombon

Sokak örömére, mások bánatára a hírek szerint végleg „bezárt” a Héjja tanya, ahol eddig sok rákoskerti
szerezte be a házi jellegű tojást és tejet. A farm Rákoskert szomszédságában a Sáránd utca ecseri végénél, a
Szalaska dűlőn működött hosszú éveken - évtizedeken
keresztül. Idén októberben nagyon sok helyi kereste
meg a XVII. kerületi Önkormányzatot és a rákoskerti
képviselőket amiatt, hogy elviselhetetlen bűzt éreznek.
Többen arra gondoltak, hogy újra nyitották a hígtrágya
tavakat. A gyors vizsgálat során kiderült, hogy a trágyaszag a Héjja tanyáról érezhető. Mivel a farm Ecser területén található, így a helyi vezetők értesítették az ecseri
illetékeseket, ahová addig még senki sem tett bejelentést. November elején felkereste a telepet a NÉBIH és a
tulajdonossal folytatott egyeztetés után kiderült, hogy a
telepet napokon belül bezárják. Így megszabadultunk a
trágyaszagtól, de elveszítettünk egy helyet, ahol háztáji
termékeket lehetett beszerezni.

Közel két év engedélyeztetés után 2018. november
30-án jóváhagyta az Önkormányzat annak az új táblának
a kihelyezését a játszótérre, ami már a zenehallgatást is
tiltani fogja a domboldalon.
Sokféle tilalom volt már eddig is érvényben a játszótéren, de a hangos zenehallgatást eddig még nem tiltották. A tapasztalatok viszont azt mutatták, hogy jó idő
esetén hajnalig tartó bulikat rendeztek a fiatalok a játszótéren, ami nagyon zavarta a környéken élőket az esti,
éjszakai pihenésben. A Pásztorfalva utca egyik lakója
kereste meg Hatvani Zoltán képviselőt és egy kőbányai
példáról hozott neki egy fotót.
Ennek alapján egy új tábla fog elkészülni, amit a következő év elején már ki is helyeznek a területre.
Akik eddig is rendeltetésszerűen használták a parkot,
ők a jövőben sem fognak semmi korlátozást észrevenni,
de a terület rendje miatt fontos, hogy a következő tilalmakat életben tartsuk:
TILOS a játszóterekre kutyát bevinni, dohányozni,
szemetelni, motorral, quaddal a dombra hajtani és ezentúl zenét hallgatni.

Vida-dombi kötélpálya
Előző számunkban adtunk hírt arról, hogy karbantartás miatt néhány hétig nem lesz használható a vidadombi kötélpálya. Azóta kiderült, hogy a felújítás mel2

Befejezték a fapótlásokat Rákoskerten,
Szárazhegyen és Strázsahegyen
Idén nagyon sok jelentkező volt, így a Rákoskerti
Polgári Kör és az önkormányzat összefogásával 2018ban a megszokott húsz facsemete helyett 35 darabot
sikerült elültetni. Ebből 31 fát az érintett lakók kértek,
négy darabnak a helyét pedig az önkormányzat jelölte
ki. Az ültetést végző vállalkozónak a tavaly elültetett
fák közül csak egyet kellett kicserélnie, mert az sajnos
nem eredt meg.
A munka a meleg időjárás miatt csak november
végén kezdődhetett el, mivel a faiskolákba is csak
ekkor érkeztek meg a szabadgyökerű fák.
Tavaly a Dalnok utcában harmadszorra ültetett el
a vállalkozó ugyanarra a címre két fát, de a tavaszi
virágzás után sajnos a fák ismét elpusztultak. Az önkormányzat a rendőrségen tett feljelentést, aminek
kapcsán kiderült, hogy a Dalnok utcai lakó
„véletlenül” gyomirtóval elpusztította az éppen virágzó fákat. Az eljárás lezárásaként a lakók vállalták,
hogy idén ők, a saját költségükön fogják pótolni a
korábban engedéllyel kivágott cseresznyefákat.

Szótár
Tolerancia: (latin) türelmesség, engedékenység,
elnéző magatartás. A tolerancia egy bizonyos fokig
civilizált humanizmus, emelkedett tulajdonsága egy
embernek, vagy közösségnek, sőt akár egy társadalomnak. Azonban van egy bizonyos pont, amelyen túl a
tolerancia átfordul és gyakorlása gyávasággá, ön és
közveszélyes önpusztítássá, árulássá, a közjó semmibevételévé, bűnné válik. Háborús állapotokban, népvándorláskor társadalmi kataklizmák idején a tolerancia
nevetségessé és veszélyessé, gyakorlása lehetetlenné
válik.
A tolerancia alapvetően a békés időszakok szóhasználatához és gyakorlatához tartozik. Létében fenyegetett közösség, nép, kultúra frazeológiájában nem
szerepel. A békés időszak és a háborús időszak közötti
különbség felfedezése pedig nem olyan hatalmas feladat, hogy azt egészséges életösztönű emberi közösség
ne tudná észlelni. Ezért mondta Cromwell:
”Imádkozzál és tartsd szárazon a puskaport!” Az ellenség a toleranciát gyengeségként, gyávaságként értékeli.
Ezért a tolerancia túlhajtása egy nép életében a belső
kohézió és szolidaritás fellazulását, az élettér elvesztését, önfeladást és végső fokon a nép pusztulását jelenti.

A Rákoskerti Templom Alapítvány kegyelemteljes,
békés, meghitt Karácsonyi Ünnepeket kíván Rákoskert minden lakójának. Kitartó alázattal kérjük
Isten áldását „Mennybemenetel” ökumenikus
templomunk megvalósulására az eljövendő Új Esztendőben.
Kérjük és köszönjük, ha 2018 évi adóbevallásukban
a személyi jövedelemadójuk 1%-val hozzájárulnak
a templom mielőbbi felépítéséhez.
Adószámunk: 18185133-2-42.

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.

A tolerancia erőltetése és felmagasztalása mindig
hátsó szándékot rejt, belső aknamunkát takar, minden
társadalmi vonatkozásban. A politikai, vallási, oktatási
életben, a kultúrában, a munkakultúrában, az erkölcsökben. A tolerancia határait kijelölni nem egyszerű
feladat, hiszen a túlszabályozás, a szigorú megkötések,
a drill és a cenzura viszont gátjaivá válhatnak az emberi alkotókészségek, a mobilitás, a vállalkozókedv kiteljesedésének.
Salamon György

Dr. Róth Katalin állatorvos

06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
www.facebook.com/rakoskertiallatorvos

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
30-55-22-487
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
www.kertimuvhaz.hu; info@kertiklub.hu; T.:257 4498
Február 15-én, pénteken
Wass Albert-emléknap
17 órakor: Megemlékezés a rákoskerti Wass Albert - szobornál
(Pesti út és Erzsébet körút kereszteződése)
- ünnepi beszéd és megemlékezés
18 órakor: Ünnepi műsor Wass Albert tiszteletére a Rákoskerti
Művelődési Házban
Közreműködnek a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai.
A belépés díjtalan!
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar
alpolgármester, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati
képviselő)

Január 12-én, szombaton 15 órakor
Rákoskerti Családi Délután
A magyar kultúra napja tiszteletére
„Magyar várak és kastélyok” - kiállítás megnyitó a Rákosmenti
Piroska Óvodával és a Rákosmenti Százszorszép Óvodával
közös szervezésben
A kiállítást megnyitja:
Dr. Molnárné Bán Ildikó és Béres Károlyné óvodavezető
Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester
Közreműködik: a Rákosmenti Piroska Óvoda Pillangó csoportja
A tárlat megtekinthető: február 3-ig.
A kiállítás megnyitó után:
Violin király és Hanga királykisasszony
- zenés mesejáték Joós Tamás énekmondó előadásában
A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata, Fohsz Tivadar
alpolgármester, önkormányzati képviselő, Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselő

Az Ascher Oszkár Színház előadásai
Január 20-án, vasárnap 18 órakor
Örkény: A falu rossza
Január 27-én, vasárnap 18 órakor
Shakespeare: Rómeó és Júlia
Nyilvános premier:
Február 23-án, szombaton 18 órakor
Gogol: Háztűznéző

Január 26-án, szombaton 18 órától
Farsangi Bál
A művelődési ház és a Pálya vendéglő közös szervezésében.
Zenél a Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft (vacsora nélkül)
Vacsora: 1500 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben!

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailben!
Belépő: 1000 Ft
Gyermek tanfolyamaink: Babamasszázs, Ringató, Kerekítő,
Kids-Klub angol nyelvi klub, Sulijóga, Cassandra moderntánc,
Tiniaerobik, Málna Rajziskola

Február 3-án, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó:
Vitéz László - a Fabula Bábszínház előadása
A mese után interaktív kézműves foglalkozás várja a kicsiket.
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, az igényelt gyermekjegy illetve kísérőjegy
számának feltüntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól
interneten: www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket január 30-ig jelezni
szíveskedjenek!
Belépő: 800 Ft
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata, Fohsz Tivadar
alpolgármester, képviselő, Hatvani Zoltán képviselő

Felnőtt tanfolyamaink: Felnőtt modern tánc, Pilates, Zumba,
Hatha jóga, Gyógytorna, Alakformáló aerobik
Klubjaink: Rákoskerti Dalos Klub, Rákoskerti Kertbarát Kör
Baba-mama klub, Csoportos hangfürdő tibeti hangtálakkal és
lábtálas kezeléssel, Orion Amatőr Csillagász Szakkör

Képviselői fogadóórák a művelődési házban
Fohsz Tivadar (Rákosker t, 8. vk.):
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
minden hónap második péntekjén (január 11., február 8.) 17-18
óráig

Hatvani Zoltán (Rákosker t, 9. vk.):
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
06-20-39-22-252
minden hónap első keddjén (február 5.) 8-9 óráig valamint
minden hónap második péntekjén (január 11., február 8.) 17-18

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82
Internetezne, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá?
Számítógépet venne, de nem ért hozzá? Forduljon hozzám!
Házhoz megyek! Segítek a számítógépet kiválasztani, internet
szolgáltatást választani, beállítom az internetét, számítógépét és
még a kezelésére is megtanítom. Régi fényképeit megmentem
digitalizálással, szkenneléssel.
Hajdú József informatikai tanácsadó
Tel: 06-20-4650-960 e-mail:info@hjcomp.hu
Honlap: www.hjcomp.hu
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