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Szepessy Gábor: Csapjunk bele a lecsóba!
Kezdődjék a főzőverseny!
Ne együk az ételt nyersen,
Akkor jó a lecsó, ha fő,
Nálunk tele has a fő.
Zsírszalonna vígan serceg,
Nagyon király! Vagy csak herceg?
Mindegy is, ha jó az étel,
Tunkkal tüntessük a lét el!
2019. szeptember 7, 6 óra 45 perc Rákoskert: párától csöpögő félhomályban az álmossággal dacolva igyekeznek embereink a platánsoron Rákoskert patinás vasútállomása felé.
De miért is? Itt bizony nagy dolog készül: immár
hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Horváth
Előd (Öcsi bácsi) nevével fémjelzett Lecsófőző Verseny, szervezi a Rákoskerti Lemaradás. A Rákoskerti
Polgári Kör és sok civil segítségével egy óra alatt állítják fel a közel 30 sátrat, padokkal, asztalokkal és tűzrakó helyekkel.

A polgármester Ríz Levente, Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselő úr támogatásával megvalósult versenyt nagyon hirdetni sem kellett,
mert már szájról-szájra terjedt a híre és rekordszámú
jelentkező, 25 csapat állt a bográcsok mellé. Nemcsak a
rákoskertiek körében népszerű ez a már hagyománnyá
váló rendezvény hanem számos más a kerületben lakó
polgár is részt vett.

2019. szeptember

A versenyt színesítette, hogy Dunai Mónika országgyűlési képviselő, mint a verseny fővédnöke, Szabó
Tiborné képviselőasszony és Horváth Tamás alpolgármester úr rutinos szakács tudásukkal egy csapatot alkotva mutatták be főzőtudományukat.

A helyi képviselőtestület közel fele vendégként tisztelte meg ezt az eseményt, horvát testvérvárosunk Lovran elöljárói készítették a tenger gyümölcseivel főzött
lecsót. Másik vendégként a Keresztúrok Nevű Települések Szövetségéből Murakeresztúr főzőbrigádját hívta
meg önkormányzatunk.
Felsorolni is nehéz a különleges lecsókölteményeket. Volt itt szarvashúsos, csirkés, kagylós-rákos, májas, cukkinis-tésztás, gombás és hagyományos lecsó is.
A helyezések a következők szerint alakultak:
1."Mohácsi Vész"
2. Kossuth Iskola "Rakoncátlan" csapata
3. "Handa-Banda" nevű banda
4. "Tök Jó Polgári Kör" csapata
A Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán urak által felajánlott különdíjat, egy rákoskerti zászlót a Nyugdíjas
Klubnak ítélte oda a hattagú zsűri.
A napközbeni égszakadás sem szegte a kedvünket.
Jó volt újra látni, milyen élményt nyújt egy ilyen rendezvény az összes résztvevőnek, a gondokat félretéve
milyen jó egy közösséghez tartozni! 2020-ban találkozzunk ugyanitt!
Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E.
Pintér Károly

Önkormányzati választás 2019
Ezúttal is lehetőséget biztosítunk az általunk ismert helyi önkormányzati képviselőjelöltek bemutatkozására
maximum 1000 karakterben.

Hatvani Zoltán

Kovács Zsuzsanna
9. vk. Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik

9. vk. Fidesz-KDNP
Amikor Riz Levente felkérésére elvállaltam a mostani indulást, tettem egy fogadalmat magamnak: ha képviselőjelölt leszek, akkor minden lakót felkeresek az otthonában. Ezen beszélgetések során rengeteg észrevételt és javaslatot gyűjtöttem
össze:

Születésem óta Rákoskerten
élek.
Az alapszakmám acélszerkezeti technikus, a későbbiekben
Győrben szereztem Hídépítésés Fenntartási Szakon üzemmérnöki diplomát. Vagyonbiztosítási felsőfokú végzettségem
is van.

- folyamatosan egyeztetni kell a Fővárosi Önkormányzattal a szórt bitumenes utcáink aszfaltozása miatt
- folytatni kell a vízelvezető árkok építését, bővítését,
hiszen a klímaváltozás miatt a csapadékvíz elvezetése
lesz a jövő legnagyobb kihívása
- folytatni kell a járdafelújításokat
- folytatni kell a zöldfelületek fejlesztését, minél több
virágra, fára van szükségünk
- közlekedési tükröt állítunk fel a Sáránd utca és a sugárút kereszteződésében
- a saroktelkekre több ingyenes zsákot fogok kiosztani
- folyamatosan egyeztetni kell a BKV-val azért, hogy a
buszmegállókból hiányzó esőbeállókat pótolják
- ha minden utcánk aszfaltos lesz, akkor el kell kezdeni
a forgalomlassítás kiépítését
- folytatni kell a Vida-dombi játszótér fejlesztését
- el kell érni, hogy Rákoskertnek is legyen lehajtója az
M0-s autóúton.
Büszke vagyok arra, hogy Riz Levente csapatában,
Horváth Tamással együtt állhatok ki Önök elé és kérhetek a következő öt évre is bizalmat!

1985-1989 között a XVII.
kerületi Tanács beruházási előadója voltam, ezen idő alatt tanácstag is.
Erre az időszakra esik a Zrínyi úttól a vasút irányába eső területen önerős gázvezeték-rendszer első ütem
kiépítése, a „társulás” vezetője voltam Slezák Gabi,
Lepés Imre, Patócs István, Verle Péterné és mások közreműködésével. És köszönet illeti Varga István urat is
aki a Gázműveknél kezdeményezte (ott dolgozván) az
akkor még szokatlan megoldást. Sikeres volt a munkánk.
Kerületi munkáim, többek között: Kucorgó tér forgalomtechnikai átépítése, Strázsa hegy közművesítés
befejezése, Pál Apostol (nem ez volt a neve) iskola bővítése, közművesítések elindítása.
Úgy gondolom, tudok tenni a 9-es körzetért, hozzáértéssel, másféle stílusban, az igazat és a valót mondva,
a lakók érdekében velük együtt gondolkodva, tudásukat, javaslataikat messzemenően figyelembe véve és
megőrizve mindazt ami jó.
Rövidesen megjelenik részletes programom.

Janikné Megyery Rita
8. vk. Itthon Rákosmentén

Nagy Zoltán

32 éve élek Rákoskerten. Két
fiam és öt unokám van. Művésztanárként évek óta aktívan részt
veszek a kerület kulturális életében. Ezalatt az önkormányzati
munkában szerteágazó tapasztalatokat szereztem különböző bizottságokba delegált külső szakértőként. A Rákoskerti Templom
Alapítvány elnökeként mindent megtettem, hogy Rákoskerten épülhessen fel a Makovecz Imre által tervezett ökumenikus templom. Az építési munkálatok idén
- nagy örömünkre - elkezdődtek.

9. vk. Itthon Rákosmentén
1968-ban születtem Siófokon, 14
éve élek Rákoskerten. Az informatika területén dolgozom. Az elmúlt
évtizedben sokat munkálkodtam a
Kucorgó tér kertvárosi környezetbe illő rendezésének ügyén. Szeretném, ha Rákoskert egy olyan
nyugodt, csendes, igazi családias
városrésszé fejlődne, ahová öröm
hazatérni. Úgy gondolom, ez nemcsak álom, hanem
valósággá is válhat, hiszen közös erővel valóra tudjuk
váltani elképzeléseinket.
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Pap László
8. vk. Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik

Timmer Ede
8. vk. Fidesz-KDNP
Az idei esztendőben nagy

Tisztelt Választók!

kihívás elé kerültem, annak

A Fideszt kihívó XVII. kerületi Ellenzék jelöltje vagyok a
8-as EVK-ban. A lap kérte ezer
betűben a programom:

kapcsán, hogy Riz Levente

- az eddigi törődés és gondoskodás fenntartása! Az iskolák
és óvodák, közterületek, játszóterek tisztasága, rendezettsége
- a járdákat nem csak ismerősök, párttagok háza előtt javíttatom meg
- a bitumenes utak folyamatos javítását
- az árkok és vízelvezetők tisztántartása és bővítése
- szemetelés visszaszorítása, kukák számának növelése
- közterület felügyelet, mezőőri szolgálat fejlesztése
- komposztáló konténerek kiosztása
- a fásítás, zöldövezeti jelleg erősítése
- ellenzem a beépítettség növelését, az egy telekre felhúzott szűkös sorházakat
- a Kucorgó tér megújítása, közösségi tér
- a reptéri mikroszennyeződés elleni fellépés
- a választókörzet 10 millió forintos költségkeretét csak
a választókerületben használjuk fel

lősségteljes feladattal, hogy

polgármester úr személyemet bízta meg azzal a felea 8-as számú választókerület

képviselőjelöltjeként

mérettessem meg magam
az idei önkormányzati választáson. Új jelölt lévén fontosnak tartom, hogy tisztában legyek az általam képviselni kívánt lakókörnyezet
állapotával és az itt élők mindennapjait befolyásoló
problémákkal. Arra az elhatározásra jutottam, hogy október 13-ig a lehető legtöbb háztartáshoz kívánok eljutni, a fentiekben leírt cél érdekében. Az elmúlt hetek tapasztalatai nagyon hasznosak voltak számomra, rengeteg barátságos emberrel sikerült találkoznom, akik szívesen fogadtak és mondták el azokat a problémákat és
elképzeléseket, melyeket a következő önkormányzati
ciklusban szeretnének viszont látni. A személyes kon-

Eddigi polgármesterünk és képviselőjük nem indul
újra, változás következik! Tapasztalt közéleti emberként, bízzon meg engem lakhelyi ügyei képviseletével,
szavazzon rám!

zultációk alkalmával összegyűjtött észrevételek alapján
szeretném elkészíteni a körzet problématérképét, annak
érdekében, hogy választópolgárok bizalmának elnyerése
esetén, a valós gondok megoldását tudjam képviselni az

szimaren@gmail.com
+36-30-338-7199
https://www.facebook.com/paplaszlo.rakosmente/

elkövetkezendő öt évben.

Őszi hulladékgyűjtő akció
(nem lomtalanítás)

Idén is lesz faültetés Rákoskerten,
Strázsahegyen, Szárazhegyen és
Szent-László telepen

Környezetünk tisztaságáért felelősséget érezve önkormányzatunk ismét ingyenes lakossági konténeres
építésitörmelék-gyűjtést szervez Rákosmentén, hét
helyszínen adhatják le az építési törmeléket (sittet).
Rákoskerten és Szárazhegyen 2019. szeptember
28-án, mely során a Csongrád utcai orvosi rendelő
mellett az átvétel reggel 8 órától délután 18 óráig tart.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy lom, veszélyes
hulladék és zöldhulladék leadása ezen a napon nem
lehetséges! Önkormányzatunknak minden évben jelentős költséget jelent az illegális szemét elszállítása,
amelyet parkosításra, virágosításra, a zöldfelületek
állapotfenntartására lehetett volna fordítani. Közös a
felelősségünk, vigyázzunk együtt Rákosmente tisztaságára!
Tel.: 253-3410, e-mail: kornyezet@rakosmente.hu
Természetesen az FKF idén is házhoz megy a lomokért, szórólapon értesítik a lakosságot.

A két önkormányzati képviselőnk idén is meghirdeti
körzeteik faültetési programját. E szerint aki a saját
ingatlanja elé, a közterületre szeretne fát ültetni, az
jelentkezzen Fohsz Tivadarnál vagy Hatvani Zoltánnál.
A fák ültetését, karózását és az ültető gödör trágyázását az önkormányzat szervezi, a lakónak a locsolást
kell vállalnia. Egyes utcákban a Rákoskerti Polgári
Körrel együttműködve van lehetőség gyümölcsfák elültetésére is. A faültetési akció a készletek erejéig tart.
Jelentkezni a képviselőknél lehet:
Fohsz Tivadar (fohsz.tivadar@rakosmente.hu), vagy
Hatvani Zoltán (hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu)

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82
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gyermekek számára ingyenes gyermekelőadások.
Olyan, a városrészben élők helyi kötődését erősítő
elképzelések valósultak meg, mint a rákoskerti zászló
és a rákoskert címerével díszített kitűző.
Szerencsés vagyok azért is, mert alpolgármesterként, képviselőként részt vehettem olyan Rákoskerten
már megvalósult vagy a közeljövőben megvalósuló
nagyszabású fejlesztések előkészítésében, mint a Rákoskerti Katolikus Kápolna, a Makovecz Imre által tervezett Mennybemenetel templom, a Százszorszép óvoda bővítése, a Kucorgó téri új orvosi rendelő.
Mint képviselő búcsúzom most el Önöktől (talán
nem végleg), de lelkemben mindig is rákoskerti leszek,
hiszen ez a 17 év meghatározó volt számomra. Vannak
terveim, céljaim, vannak ígéretek (mint tudjuk minden
ígéret annyit ér amennyit betartanak belőle), de nem
tudhatom mit hoz a jövő. Szeretném mindazt a tudást,
tapasztalatot, amit az elmúlt évek alatt megszereztem
továbbra is Rákosmentéért, Rákoskertért kamatoztatni!
Segíteni és támogatni fogom utódomat, remélve, hogy
Rákoskert képviselete továbbra is jó kezekben lesz!
Még egyszer köszönöm megtisztelő bizalmukat,
támogatásukat, szeretetüket és barátságukat!

Kedves Rákoskertiek!
Itt az elején kérek elnézést, ha valakit a Rákoskerti
megszólítás zavar, mert a Strázsahegyen, Pipishegyen
vagy épp a Szent László-telepen él és erős kötődése van
szűkebb környezetéhez. Rákosmentét azonban öt nagyobb településérészre osztjuk és az általam képviselt
választókörzet hivatalos elnevezése Rákoskert.
2006-ban ért az a megtiszteltetés, hogy a rákoskertiek
bizalmat szavaztak nekem és rám bízták képviseletüket
a helyi önkormányzatban. Azonban képviselőségem 17
évet ölel fel, hiszen 2002-ben listáról jutottam be a
Képviselő-testületbe és azóta tartottam fogadóóráimat a
Rákoskerti Művelődési Házban, amely akkor még klubként működött. Az elmúlt évek alatt szívemhez nőtt
Rákoskert, ez a jó levegőjű, rendezett, kiváló közösséggel rendelkező kertváros! Az elmúlt évek során nagyon
sok személyes kapcsolat, munkakapcsolat, kölcsönös
tiszteleten alapuló barátság alakult ki a helyi közösség
tagjaival, akik közül többen is személyes példaképeim
lettek! Azok a lelkes, elhivatott lokálpatrióták, akik felelősséggel viseltetnek lakókörnyezetük fejlesztése, szépítése, hagyományainak ápolása iránt. Ilyenek a Rákoskerti Polgári Kör vezetője és tagjai, a Kossuth és Zrínyi
iskolák igazgatói és kollégáik, a Százszorszép óvoda
vezetője és dolgozói, a Rákoskerti Művelődési Ház
szakemberei, az Ascher Oszkár Színpad vezetője és
társulata, a Rákoskerti Templom Alapítvány tagjai, a
Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány tagjai, a
Rákoskerti Lemaradás Egyesület vezetői és tagjai, továbbá a rákoskerti művészek, orvosok, védőnők, lelkes
lakók, vállalkozók. Állítom (sokéves tapasztalat), hogy
ilyen környezetben, ilyen tenni akaró közösséggel
könnyű a képviselő dolga, hiszen nincs más feladata,
csak a jó, mindenki számára előnyös elképzelések, fejlesztések, programok kitalálói mellé állni, azok megvalósításában részt venni, lobbizni a kerület és szükség
esetén a főváros vezetőinél. Itt kell megemlítenem Hatvani Zoltán képviselőtársamat, barátomat és Riz Levente polgármester urat, akikkel a kezdetektől fogva szorosan együttműködve tudtam dolgozni Rákoskertért!
Büszke vagyok az együtt elért sikerekre, Rákoskert
fejlődésére! Ebben az időszakban valósult meg a korábban említett összefogás eredményeként a Jubileumi
Emlékpark kiépítése, a Wass Albert szobor és a Nemzetőr emlékmű felállítása, valamint a hozzájuk tartozó
terek kialakítása, rendezése, az Aradi vértanúk emlékhelyének létrehozása, a régi Piac tér rekonstrukciója, az
orvosi rendelők új helyre költöztetése, a Százszorszép
óvoda felújítása, a Zrínyi és Kossuth iskolák fejlesztése,
tornaparkok telepítése, játszóterek bővítése, virágszigetek elhelyezése, faültetési program elindítása, csak hogy
a legfontosabbakat említsem. Olyan közösségi programok indultak el, mint a Rákoskert Napja, a Wass
Albert Nap, a Rákoskerti Lecsófesztivál, a rákoskerti

Fohsz Tivadar

Egy érdekes felajánlás a környezet
védelme érdekében
Egy rákoskerti vállalkozó, Tóth Béla, aki az Evex
Kft. villamossági szaküzlet vezetője (Bp, 1076 Péterfy
Sándor utca 19.) felajánlott INGYEN 100 db E27
(normál foglalatú) 9 W-os, ledes izzót. A fényforrások
fényereje kb. 75 W-os normál izzónak felel meg.
A forgalmazó szerint ez egy jó minőségű izzó, amivel havonta akár 200 forint megtakarítást lehet elérni a
villanyszámlából.
A rákoskerti, szárazhegyi lakosok 2019. október 2án szerdán 16:30 és 17:30 között vehetik át az ingyenes
izzókat. Fontos, hogy lakcímkártyát mindenki hozzon
magával, hiszen a felajánlás csak a helyieknek szól!
Egy címre maximum 2 db izzó kérhető. Az akció a
készlet erejéig tart. A Rákoskerti Művelődési Ház is
csatlakozott az akcióhoz, így az intézmény ingyenesen
biztosítja a megadott időpontra a helyet a nagylelkű
cégnek.

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

Féltett kincseim

Július végén levél érkezett a Rákoskerti Polgári Kör
elnökéhez, amelyben Benkő Ágnes és Dr. Takács Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vida dombon
felállított keresztet erősen megviselte az időjárás, ráférne egy újrafestés. Felajánlották az ehhez szükséges
festékanyag árát, remélve, hogy akad vállalkozó kerti
lakos, aki elvégzi a munkát.
Azonnal körlevél ment a tagsághoz és mindenki
örömmel fogadta, hogy a még csak 3 éve köztünk élő
házaspár mennyire szívén viseli szeretett településünk
köztéren lévő tárgyainak állapotát.

2019. október 20-án 16 órai megnyitóval a Rákoskerti Polgári Kör a Rákoskerti Művelődési Házzal közösen ezzel a címmel rendez kiállítást.
A Kör tagjai teszik közszemlére azokat a tárgyakat,
dokumentumokat, amelyek a tulajdonosuk számára
valóban kincset jelentenek, függetlenül a tényleges
anyagi értéküktől. Amiért fontosak nekünk és őrizgetjük őket, arra magyarázatot ad a történetük. Mindegyikhez fűz bennünket valamilyen emlék, egy olyan sztori,
ami érdekes lehet az idegen szemlélő számára is. Ezért
gondoltuk azt, hogy kiállítva őket, nyilvánosság elé
tárjuk a néha kimondottan személyes érzéseinket is,
betekintést engedve a saját világunkba. Minden egyes
tárgy mellett lesz egy oldalnyi szöveg, amely megmagyarázza azt, hogy miért tartjuk érdemesnek a közszemlére tételt.
Hogy mit is láthat a kiállításra kíváncsi látogató,
arra ízelítőként egy tárgyat szeretnék bemutatni a sajátjaim közül, a hozzá tartozó leírással együtt:
Indián tomahawk
2005-ben meglátogattam a Kanadában élő Ernő bátyámat, Rákoskert 1956-os nemzetőr parancsnokát. Sok
időt töltöttem az Ottawa folyó partján lévő nyaralójában, amit egy hatalmas, tujafákból álló erdő vesz körül.
A fák között sétálva megbotlottam egy, a földből kiálló
vasdarabban. Kikapartam és izgatottan mutattam testvéremnek, mert egy eredeti indián harci fegyvert, egy
tomahawk-fejet tartottam a kezemben! A terület évszázadokkal ezelőtt komoly csaták helyszíne volt, amit
bizonyít a nyaralójától néhány méterre talált ágyúgolyó
fészek, amelyben tucatnyi 3 fontos tömör vasgolyó
volt. Abban az időben azon a környéken a franciák és
az ott őshonos algonkin indiánok harcoltak egymás
ellen. Az általam talált tomahawk is ezekben a csatákban sérülhetett meg.
Az én generációm May
Károly indiános könyvein
nőtt fel, amelyekben gyakran szóba került ez a fegyver, ezért ismertem fel
azonnal.
Hazautazásom
után megszabadítottam a
vastag rozsdarétegtől és
azóta is a műhelyem falán
emlékeztet a régi időkre.
A tomahawk szó az algonkin nyelvből származik,
jelentése „vágó szerszám”.
Az indiánok kezdetben saját
készítésű kőbaltájukat jelölték ezzel a névvel, később
azonban a fejet már acélból
kovácsolták.
A
tomahawkkal mesteri módon
tudtak bánni, félelmetes
fegyver volt a kezükben.
Egy angol utazó 1777-ben a
következőket jegyezte fel:

A hat méter magas fakeresztet 1992 húsvétján avatta a Rákoskerti Szépítő Egylet, amely 20 évig állta az
időjárás viszontagságait és tűrte a vandálok rongálását.
2012-ben már olyan állapotba került, hogy feltétlenül
szükségessé vált a cseréje. Rákosmente önkormányzatának anyagi segítségével a Polgári Kör tagjai elkészítették az új keresztet. Több helyi vállalkozó segítségével 2012 augusztusában sikerült is a régit kicserélni.
Az eltelt 7 év alatt a fát fedő festékréteg erősen
megkopott, valóban időszerű volt a felújítása.
A felajánlás biztosította hozzá az anyagot, nem volt
nehéz megtalálni azokat a tagokat, akik nem féltek a
magasságtól és szívesen rááldozták az augusztus 17-i
szombat délelőttjét, hogy elvégezzék a munkát. Ezúttal
mi hárman a 75. évünket nyűvő barátok, Légrádi József, Varga Kálmán és jómagam teljesítettük a feladatot. A munka örömét csak fokozta, hogy a létra legfelső
fokáról olyan gyönyörű panoráma tárult elénk, amely
feledtette a perzselő napsütést és a fáradságot is.
Bízzunk abban, hogy ha hét év múlva ismét meg
kell újítani a festést, a Kör fiatalabb generációjának
tagjai is hasonló lelkesedéssel fogják azt vállalni!
Szelepcsényi Sándor
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„Az indiánok végzetes pontossággal hajítják tomahawkjukat a menekülő ellenség után, akit a fején vagy a
hátán ért találat biztosan leterít.” Az íj és a tomahawk
rendkívül hatásos volt a földjüket védő őslakosok kezében. A fehérek haditechnikai fölényét csak a XIX. század második felében megjelenő ismétlőpuskák bevezetése tette véglegessé, amelyekkel gyors egymásutánban
akár tizenöt lövést is le lehetett adni. Az amerikai katonák ezekkel a fegyverekkel valósággal lemészárolták
az indiánokat.
Remélem, hogy ezzel az előzetessel kedvet csináltam ahhoz, hogy eljöjjenek a megnyitóra és megnézzék
a kiállítást!
Szelepcsényi Sándor
a Rákoskerti polgári Kör elnöke

kik az átvétel során be kell mutatniuk a személyi igazolványukat és amennyiben ebben nem szerepel a bejelentett cím, úgy a lakcímkártyájukat is. A zsákok átadás
-átvételét az átvevőnek aláírásával kell igazolnia.
Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években összegyűlt tapasztalatok alapján:
Minden megrendelő és/vagy sorban állónak jut zsák,
ha valaki mást mond, az nem mond igazat.
Csak az rendeljen házhozszállítást, akinél a portán
vagy a házon jól látható a házszám. Ha nincs kint a
házszám, akkor nem vállalunk felelősséget a pontos
teljesítésért. Ikerházak esetén 4 db zsák jár, nyolclakásos társasházak lakóinak csak 1 db. zsákot tudunk
adni. Akik ezeknél nagyobb lakásszámú társasházakban élnek, ott nem tudunk zsákot adni, csak előre
egyeztetett időpontban egy meghatalmazottnak. (Ez pl.
az Ököl utca 4. és 6. számban élőkre vonatkozik.)
Akinél a közterületen nincs fa, az ne kérjen zsákokat, hiszen ott nincs mit beleszedni ezekbe.
Akik állandó, bejelentett címmel nem rendelkeznek
Rákoskerten, Szárazhegyen (a lakcímkártya szerint is
csak tartózkodási hely van a körzetben), nekik nem tudunk emblémás zsákot adni.
A szomszéd, ismerős, barát, rokon adagját csak úgy
lehet elvinni, ha a sorban álló bemutatja a szomszéd,
ismerős, barát, rokon lakcímkártyáját vagy személyi
igazolványát.
Saroktelekre a nagyobb közterület miatt nem tudunk
plusz zsákokat adni.
A lakatlan ingatlanra nem jár az ingyenes lombgyűjtő.
Aki a megadott határidőig nem vette át vagy nem
rendelte meg azok házhozszállítását, az a megmaradt
készlet erejéig, előre egyeztetett időben Hatvani Zoltán
házánál veheti át a neki járó zsákot.
Ezek a fekete emblémás zsákok a művelődési házban folyamatosan megvásárolhatók 230 forintért.

Hogyan juthat hozzá az ingyenes
lombzsákokhoz?
Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek környezetbarát elszállításában próbál segíteni Rákosmente
Önkormányzata. Közismert, hogy 2010 óta tilos a zöldhulladék égetése és mára már az is tudott, hogy a kukások csak az FKF (fekete) emblémás zsákokat szállítják
el a porták elől. A közterületen álló fák leveleinek öszszegyűjtése az ott élők kötelezettsége. Az önkormányzat ezeknek a faleveleknek az elszállításában próbál
azzal segíteni, hogy minden ingatlantulajdonosnak ingyen biztosít 8-8 db. zsákot. Ezeket a telirakott zsákokat az FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk
elől. Ahol jár a hétfői "zöld kukásautó", (Rákoskerten,
Szárazhegyen mindenhol jár), ott a kommunális szeméttel az FKF nem szállítja el a faleveles zsákokat.
Idén is a kertvárosban élő, oda bejelentett telektulajdonosok a képviselőiktől vehetnek át a zsákot a következők szerint:
A 8. sz. egyéni választókörzetben Fohsz Tivadartól
és (Timmel Edétől) a Százszorszép Óvodában, október
9-én (szerdán) 16:00 és 18:00 óra között. A korábbiakhoz hasonlóan a mozgásukban korlátozottak számára
lehetőség van elektronikus levélben:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu - címen kérni a zsák
kiszállítását.
A 9. sz. evk-ben élők pedig Hatvani Zoltántól, A
Rákoskerti Művelődési Házban: október 9-én (szerdán)
8:00 és 9:00 között, illetve október 10-én (csütörtökön)
17:30 és 18:30 között.
Hatvani Zoltán kéri, hogy ide csak az jöjjön, akinél
nem lehet a kertbe bedobni a zsákokat, mert a kutya
széttépi, nincs házszám az ingatlanon, vagy pedig szeret sorban állni, hiszen idén is van mód megrendelni a
lombzsákok házhozszállítását. Ezt kizárólag a képviselő honlapján tehetik meg: www.hatvanizoltan.hu.
A megrendelés leadásának végső határideje: 2019.
szeptember 27. A házhozszállítás legutolsó napja:
2019. október 6. Akik a művelődési házba jönnek, ne-

A rákoskerti Szent XXIII. János
Kápolna urnatemetőjében megvásárolható
urnahelyekkel kapcsolatos ügyintézés ideje
megváltozott.
A Szent Erzsébet Plébánián (1171. Budapest, Szabadság sugárút 39.) irodaidőben lehetséges:
hétfőn
15-17.30 óráig
kedden
10-12
óráig
pénteken 15-17.30 óráig
Szerződéskötéshez a várakozás elkerülése érdekében
előzetes bejelentkezést kérünk.
Telefonon 06 30 997 0951
vagy emailben: plebania.ujtelep@gmail.com

Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555
lomnelkul@gmail.com
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Elismerés
A Kertészek és Kertbarátok Budapesti Szövetsége
idén is meghirdette a „Kertbarátok legszebb kertje
2019” versenyt. A megmérettetést hat kategóriában
írták ki.
Az intézményi kert kategóriában óvodánk, a Rákosmenti Százszorszép Óvoda (1171 Budapest, Rezgő
utca 15.) második helyezést ért el, amire nagyon büszkék vagyunk. A kert szemléjére júniusban került sor.

A könyv legújabb kiadása beszerezhető a
Rákoskerti Művelődési Házban,
annak nyitvatartási idejében:
Hétfő szünnap
Kedd 08.00 – 21.00
Szerda 14.00 – 21.00
Csütörtök 08.00 – 21.00
Péntek 11.00 – 19.00
Hétvégi nyitva tartás a rendezvényekhez igazodik.

A 2019. szeptember 5-én tartott díjkiosztó ünnepségen terménykiállítás és kulturális műsor keretében az
intézmény vezetője Béres Károlyné, és gondnoka Érdi
István vették át az elismerést a Stefánia Palota Honvéd
Kulturális Központban. A színvonalas rendezvényen
minden kategóriában vetített fényképeken mutatták be
a díjazottak kertjét. A program díszvendége Dr. Bálint
György volt.
András Károly a Kertészek és Kertbarátok Budapesti
Szövetségének elnöke, a támogatók és még sokan fáradhatatlanul dolgoztak azért, hogy a verseny igazságos, a díjkiosztó pedig magas színvonalú legyen.
Köszönjük szépen!
A Rákosmenti Százszorszép Óvoda nevelőközössége

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
30-55-22-487
Az épülő Makovecz-templom
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu
Szeptember 18-19., szerda, csütörtök 9-12 óráig
Kertünk Kincsei
Ismerkedés a terményekkel, természettel
a Rákoskerti Kertbarát Körrel, és a Rákosligeti Kertbarát Körrel
közös szervezésben játékos
és interaktív módon zajló terménybemutatóval várjuk a kerületi
óvodás csoportokat, előzetes bejelentkezés alapján.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő)

Október 20-án, vasárnap 16 órakor
„Féltett kincseim” – kiállítás megnyitó
A Rákoskerti Polgári Kör és a Rákoskerti Művelődési Ház
közös szervezésében
A kiállítást megnyitja Szelepcsényi Sándor,
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke.
Közreműködik Szíjártó József tárogatón.
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: november 6-ig.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő)

A Rákoskerti Templom Alapítvány szervezésében:
Szeptember 27-én, pénteken 18 órakor
Makovecz Imre-megemlékezés
Az alapítvány jótékonysági megemlékezést szervez a világhírű építész
és a rákoskerti „Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője,
Makovecz Imre halálának 8. évfor dulója alkalmából.
Meghívott vendég: Cservenyák Eszter Ilka építész, vezetőtervező,
okleveles építészmérnök, aki bemutatja az épülő templom terveit
Közreműködik: Maczkó Mária népdalénekes
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
Október 5-én, szombaton 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó: Brémai muzsikusok
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést
kérünk telefonon vagy e-mailen!
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, telefonszáma, lakcíme és az
igényelt gyermekjegy valamint kísérőjegy számának feltüntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: www.hatvanizoltan.hu/
index.php?id=jegyrendeles
Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket szeptember 30-ig
jelezni szíveskedjenek!
Belépő: 800 Ft
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő)

A Rákoskerti Állatorvosi Rendelő

Az Ascher Oszkár Színház előadásai
2019. szeptember 22., vasárnap 18:00
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde,
avagy Vörös Csongor és Marty Tünde 2019
Utolsó előadás!
2019. október 5., szombat 18:00
Örkény István: A falu rossza
2019. október 26., szombat 18:00
William Shakespeare: Rómeó és Júlia
Belépő az előadásokra: 1000 Ft
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
e-mailen vagy telefonon!
2019. október 30., szerda 19:00
Marie Jones: Kövekkel a zsebében
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház vendégjátéka!
A belépés díjtalan!
Az előadásra október 4-től várjuk a jelentkezést telefonon!

Képviselői fogadóórák a művelődési házban
Fohsz Tivadar (Rákosker t, 8. vk.):
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864

/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja betegeit.
Hétköznap 16-19 óráig, szombaton 9-10,
vasárnap 16-18 ig.

minden hónap második péntekjén 17-18 óráig

Hatvani Zoltán (Rákosker t, 9. vk.):
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252

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.

minden hónap első keddjén 7:45-8:45-ig valamint
minden hónap második péntekjén 17-18

Dr. Róth Katalin állatorvos
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Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly
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A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

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

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyhaszobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka,
korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu
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