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Rákoskert-Bamako Rally 
 

 Általában nem tartjuk feladatunknak a hátsókertjeinken túli 

kitekintést, ezúttal kivételt teszünk, különösképpen, ha tudjuk 

Lao Ce mit írt a bölcsekről: 

„…és ha átlátnak a szomszéd országba, 

és áthallatszik 

a kakasok kukorékolása, a kutyák ugatása: 

úgy érjék el a vénséget, halált, 

hogy sose jártak odaát…” 

 Az otthon ülés bölcsessége nem vonatkozik Mazug Tímeá-

ra, aki ide született, majd a Görömböly utcából indulva, a ta-

valyelőtti Kaukázus Rally után most a Budapest-Bamako 

(flúgos) futamot járta meg az AutósFórum.hu riportereként. 

Tímea naponta más-más csapattal utazta végig a 9000 km-es 

távot Budapesttől Bamakóig, így a szervezői mentőtől kezdve 

a nyertes csapatig több szempontból ismerhette meg a csapa-

tok belső életét, ritmusát, s a változó útvonalakkal együtt a 

különböző etapokat, melyet útinaplóként követhettek végig 

olvasói.  

(O.K.) 
 

 Start január 15-én, az első maratoni etap Genováig tartott a 

mentő dobozában, majd Spanyolország felé vettük az útirányt. 

– Az egyetlen európai sivatagon, a Sierra Nevadán keresztül 

jutottunk el Gibraltárba, ahol elhagytuk az „öreg” kontinenst, 

és átkeltünk a fekete földrészre. – Az Atlasz hegységet legyőz-

ve egy gyönyörű, régi, marokkói szálláshelyen aludtunk, majd 

megnéztük az Ait Ben Haddou agyagerődöt, több film között a 

Gladiátort is forgatták. – Következő szálláshelyünk egy ameri-

kai horrorfilm helyszíne a puszta közepén. Volt skorpiónk és 

nagyon hideg, melyet tábortűzzel és hazai italokkal enyhített a 

mezőny. – Napközben egyre melegebb lesz, a növényzet ko-

pár. Kaktuszok, tövises bokrok jellemzők. A fák virágban. – 

Gyönyörű oázis-szállás után versenycsapattal igazi sivatagi 

tájon utazunk. Utunkat homokdűnék, vadteve-, és szamárcsa-

patok keresztezik. Ez a versenyútvonal a régi spanyol-út és a 

valamikori Dakar versenyek nyomvonala mellett halad. – 

Másnap megérkezünk az elaknásított területre. Letérni az útról 

nem tanácsos. Mégis kerül elég érdekesség. Egy fickó Angliá-

ból kerekezik le Dél-Afrikába egy segélyszervezet figyelem 

felhívó akciójaként. Ezután elhagyjuk a Ráktérítőt, melyet a 

futam jelölt meg az út szélén. – Esti szállásunk a Mauritán 

határ előtt sorba állított autóink melletti sátorban. Másnap egy-

napos átkelés, bürokrácia, meg hát ugye a 167 autó. Este már 

katonák őrzik körben a táborunkat. – Ezután következik a B2 

Beach, melyet a futam nevezett el, azóta a térképek is jelölik. 

Homokos óceánpart, halászoktól friss hal vehető. – A mauritán 

főváros után szavannás területeken, helyenként nemzeti parko-

kon át utazunk a szenegáli Rózsaszín-tó felé, ahol is a régi 

Dakarok véget értek. – 65 cm-es Pityu törpénk, cirkuszi embe-

rünk hozza szenzációhoz szokott életvitelét. A pisztolya miatt 

beviszik a rendőrségre, majd elengedik, sőt a határra levitetik a 

fegyvert és visszaadják neki. (Hiába a kicsinységnek előnyei is 

vannak) – A Niokolo-Koba Nemzeti Parkban varacskos disz-

nókat, majmokat és krokodilokat látunk. – A Mali határra érve 

megállapítjuk, hogy a török vendégmunkások karavánja ehhez 

képest egy pár autós baráti társaságához hasonlít. A határon 3 

km hosszú kamionoszlop 3 sorba rendezve. Kosz, por. – 

Diemában fesztivál hangulat. Pam, az „angol nő” vár minket a 

helyiekkel. Ide adományokat hozunk és kap egy kutat a falu. A 

helyiek zenével és táncos bemutatóval fogadnak. – Kiderül a 

később nyertes versenycsapattal utaztam. Egy árnyas, csak 

bennfentesek által ismert egyetlen sörlelőhelyen ülünk le elé-

gedetten. – Bamakóban célkapu és helyi zene, táncosok várják 

a futam megfáradt, de boldog résztvevőit. Este záró bulival ér 

véget a 2011-es Budapest-Bamako futam. A résztvevők a he-

lyiekkel táncolnak. 

 Mivel a Bamako iroda ígérete ellenére nem hozta haza a 

riportert, a hazaút kicsit nyűgös és újságírósan kalandos lett, 

párizsi 24 órás reptéri hajléktalankodással. A hazautat Kiss 

Ernő ugyancsak rákosmenti vállalkozó és barát szervezte meg. 

A teljes útinapló képgalériával az AutosForum.hu autósportá-

lon olvasható. 

Fotó és szöveg: Mazug Tímea 
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Ismét sok víz van a Merzsén 
 

Vasárnap kirándultam. A mocsárhoz menvén megle-

petéssel tapasztaltam, ismét folyik egy kis patak a nyár-

fás felől az úton át a szántóföldön a vízvezető csatorná-

ba. Hol a jég alá bújik, hol a felszínen, de feltartóztatha-

tatlanul folyik. Ecser irányából is hozta a rendszer elég 

bőven a vizet. 

A másik irányból, a fúrt kutak felől is a szokványos 

mennyiségnél többnek tűnt az érkező hozam. Sejtésem a 

tónál beigazolódott: emlékeim szerint, 1983-óta másod-

szor láttam ilyen sok vizet a mederben. A pihenő pado-

kon túl vagy 50m-re bent az erdőben a széle. A magas-

ság hihetetlen:a kis ház aljától alig tíz centire a víz, a 

jég. A tó legmélyebb része így most becslésem szerint 

valahol 1.5-2 méter között lehet. Ebben a mélységben 

akár nagy testű halak is el tudnának vermelni, ha lenné-

nek a vízben egyáltalán. Ha tartósan így maradna, újra 

élhetne a tó. 

Idén a meteorológusok szerint 1500 mm csapadék 

hullott. Ez körülbelül annyival több most az átlaghoz 

képest, mint amennyi az utóbbi években hiányzott az 

átlaghoz. Tehát végső soron semmi extra. Csak most 

több és nem kevesebb – micsoda különbség a végered-

mény tekintetében. A régi vízmérnökök értették a dol-

gukat, az árokrendszer sok évtized után is hibátlanul 

működik – teljesíti azt, amire létre hozták. Remélem, ezt 

látván, végképp letesznek az árok rendszer betemetésé-

nek gondolatáról az érintett döntéshozók. Inkább ki kel-

lene végre tisztítani, esetleg a sérüléseket: kijavítani! 

A jeges- havas tájon most kemény az élet. Elől a szél-

fúváson kívül alig volt mozgás – egy őzsutát kivéve. 

Szemmel láthatólag csak az illendőség kedvéért koco-

gott komótosan a sűrűség felé. Egyébként a háta köze-

pére sem kívánta ezt a kényszerű jégtörést. Hiába, a régi 

magyarok a természettel együtt éltek, tudták a halál, a 

gyász igazi színe a fehér. Az erdőben mindjárt mele-

gebb volt. Nem fújt a szél, a fák megfogták. Itt már ma-

darat is találtam. Persze, elsők a kék-és a széncinegék 

csapatban, de egyesével is előfordultak. A másik nagy-

számú sereglet már a téli vendégek közül került ki: nagy 

csapat fenyőrigó. Minden felé repkedtek, de legnagyobb 

számban hátul a fiatal akácos-vegyes erdőben voltak, 

vagy százötvenen. Összesen háromszázan is lehettek, 

talán kicsivel többen. Persze, az állandó feketerigókból 

is akadt egy-egy kemény áttelelő példány.  

Ami meglepett: az erdő hátsó felében, egészen a 

hátsó kaszált rét közepéig elszórva, de mégis össze-

tartva, egymásra figyelve legalább 40–50 főből álló 

erdei pinty csapat táplálkozott. Biztos megkésve ér-

keztek északról. Jó a kondijuk, pihenés után irány dél, 

a mediterrán térség. Szerencsés utat! 

A fúrt kút felőli nagy réten egerészölyv párunk ha-

dakozott egy hozzájuk abszolút megegyező kinézetű 

idegen madárral – sikerrel. Az idegen kis idő eltelté-

vel, méltóságteljes lassúsággal - amennyire ez a leve-

gőben lehetséges – tüntető bámészkodás közepette 

elvonult a tó irányába. Az idegen ragadozó csak egy-

ben különbözött a pártól: egy számmal nagyobb ruhát 

hordott, mint a mi madaraink! Hogy milyen faj volt? 

Leírni sem merem, de valószínű, felsőbb kasztbeli. 

Talán egy kisebb fajtájú sas. 

Délutánra előkerültek csapatokban a tengelicék és 

zöldikék is. Nappali táplálkozó területükről gyülekez-

tek a korai alkony miatt. Hazatért nappali portyájáról, 

Rákoskert felől, egy termetes karvaly asszonyság is. 

Egyenesen berepült a sűrű erdőbe. Szemmel láthatóan 

esze ágában sem volt már vadászni. Sikeres nap volt 

mögötte. 

A nap végére egy nagy meglepetésben volt még ré-

szem! Már fáradtan hazafelé bandukoltam a korábban 

emlegetett másodéves kis nyárfás mellett, amikor is 

valami történ egy pillanat alatt. Az egyik ezüstszínű 

fáról leesett valami, majd fel és ki a mező felé húzott 

máris! A csőréből egy kis test és a hozzá tartozó, de 

már élettelen hosszú kis farkinca lógott. A légi utazás 

az akácos keresztút egyik magas ágán ért véget. Egy 

kis életnek bealkonyult. Egy másiknak a teli begyet, a 

tél túlélését jelentheti. Drámánk szereplői: egy egér 

vagy cickány, a túlélő ritka téli vendég: a nagy-

őrgébics! 

Ha ott vagyunk és meg tudjuk látni, meg tudjuk érte-

ni a látottakat gazdagabbak lehetünk. Nem csak a TV-

ben van adás! Persze egy kis tudás és sok gyakorlás a 

terepen, nem árt – az kell hozzá. 

 

A mai napra ennyit tartogatott a nagy rendező, az 

Anyatermészet! Jó éjt Merzse! 

 

Mályi László 

2004. február 25, 10 cm víz a mélyedésekben 

2010. Szilvesztere 150 cm vízállás 
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Takarítást vállalok: 20 93 91 872 

Légy még egészségesebb Bio csírával, Bio Tönkölybúza- 

fűvel, Bio Árpafűvel! Rendeld meg most! 

Infomáció: 06-30-330-30-25, www.bioverzum.hu  

Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást  

és felügyeletet vállal: 70 54 17 221  

Beszédcentrikus angol oktatás: 20 777 97 53 

Zalakarosi apartman kiadó: 30 238 98 82  

Újra és újra a szelektív  

hulladékgyűjtésről 
 

 A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát mindenki 

elismeri és elfogadja, a megvalósítással járó gondokat 

is sokan látják. Rákoskert egyik szelektív hulladékszi-

gete a Rákoskerti Művelődési Ház mellett található. 

2008-ban itt helyezték el a kerület első webkameráját, 

ami  hatékonyan előzte meg az illegális szemétlerakást, 

sőt hetente néhány szabálytalan lerakás tetten érésében 

is segített. A 2010-ben elkészült vaskeretnek köszönhe-

tően ezen a területen már megszűnt az edényborogatás. 

Előtte néhányan alulról vizslatták az értékeket, sok-sok 

kezelhetetlen szemetet hagyva maguk után.  

 Figyelemfelkeltésként decembertől a Delta Polgár-

őrség emberei vigyázták a rendet, és füleltek le eddig 

21 szabálysértőt, akik közül 19-en helyiek voltak. Nem 

a szemetet őrizték, hanem hogy ne pakoljanak le oda 

nem való háztartási hulladékot, illetve ha megteltek az 

edények, ne hagyjanak mellette semmit. A szomszédok 

panasza jogos a zaj, csörömpölés, csúnya látvány miatt. 

Legalább ne tetézzük a repkedő szeméttel, bűzzel. Jó 

lenne egy tájékoztató tábla, mit lehet, mit nem.  Mi az 

elvárható magatartás, ami számon kérhető. A felsőkate-

góriás autóból szennyes pelenkákat kipakoló fiatal 

anyuka azért eddig is sejthette volna, hogy nem illik. 

 Két karakteres szint van a magánemberek környe-

zetszennyezésére: a szegény kukaborogatók, kábelége-

tők és a kandallóban, vegyes tüzelésű kazánban min-

dent elégetők. Az áramot, gázt is a nagyon szegények, 

és a nagyon gazdagok lopják. A kisipari 

„újrahasznosítás” akkor a legkellemetlenebb, ha megfe-

lelő technológiai ismereteket nélkülöz. A PVC elégeté-

se a legveszélyesebb, mert dioxin keletkezik. 

 A szelektív szigetek leterheltségét kellene csökken-

teni. Újak telepítése ellen a fenti okok miatt egyre na-

gyobb az ellenállás. Ma már minden hétköznap ürítik 

az edényeket. Az FKF teherautói és a szelektíven sze-

metet gyűjtők is sokszor csordultig teli edényeket talál-

nak. Ezen a gondon segítene, ha kevesebb hulladék 

érkezne a szigetre. Az önkormányzat egy kerületi cég-

gel (RECYCLE Hungary) vette fel a kapcsolatot, mely 

vállalkozás az alábbiak szerint, három fázisban szer-

vezné meg Rákoskerten a „háztól történő szelektív hul-

ladékbegyűjtést”: 

I. fázis: 

Intézményi gyűjtés: Az elképzelés szerint a képvise-

lők biztosítják az edényköltségeket (kék és a sárga – 

papír,  műanyag) a kerti intézményekben (Kossuth és a 

Zrínyi iskola, Százszorszép és a Piroska Óvoda), így 

tavasszal indulhat a szelektív gyűjtés ezeken a helye-

ken, egyelőre igényfelmérésként. 

II. fázis: 

Társasházi gyűjtés: Önkéntes alapon azoknál a társas-

házaknál, ahol minimum hat család él. A kétfajta gyűj-

tőedényhez  a képviselők 100%-os költségtérítést ad-

nak. Nyár elején indulna a gyűjtés, igényeket a társas-

házak az illetékes önkormányzati képviselőknél márci-

us végéig jelezhetik a következő címeken: 

1234nagyanikó@gmail.com  

fohsz.tivadar@rakosmente.hu 

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu  

III. fázis: 

Családi és sorházaknál: Amennyiben van érdeklődés 

a társasházaknál, úgy az év második felében elindulhat-

na az igényfelmérés a családi házaknál is. Itt a képvise-

lőknek kellene vállalniuk a rendszer beindítását, beve-

zetését és folyamatos finanszírozását. Erről a kerületi 

költségvetés elfogadása után tudunk biztosabb tájékoz-

tatást adni. A kis mennyiség miatt ezeknél a családok-

nál zsákos begyűjtés indulna el. Ezen „rákoskerti rend-

szer” mellett természetesen tovább működne az FKF 

által finanszírozott hulladékszigetes begyűjtés is, de 

várhatóan sokkal kevesebb alkalommal találnánk ott 

teli edényeket. 

 

A képviselőknél felmerülő gyűjtőedény költség:  

1 db 120 literes edény –kék, vagy sárga – 5.950 Ft/db + 

ÁFA (helyszíni szállítással), 

1 db 240 literes edény (kék, vagy sárga)  = 12.600Ft/db 

+ ÁFA  

 

 Az elmúlt esztendőben a RECYCLE Hungary Kft. és 

annak vezetője (David McCall) célul tűzte ki, hogy leg-

alább kétszer annyi fát szeretne megmenteni a kivágástól 

a papírgyűjtéssel, mint az év, amiben élünk. Ez a cél a 

kerületnek is érdeke, hiszen önkormányzatunk 2010-ben 

2010 fát és cserjét ültetett el. 

 

 Sokunknak rossz hír, hogy idén biztosan elmarad a 

tavaszi zöldhulladék begyűjtés, mivel a kerület 2011-es 

költségvetése a bevételek csökkenése miatt jóval takaré-

kosabb lesz, mint az előző években volt. 2010-ben 

Rákosmentén ez a szolgáltatás közel 10 millió forintba 

került, amire ebben az évben nincs forrás. Füstölés he-

lyett környezet- és „szomszédbarátabb” megoldás a fa-

ágak, vesszők egyméteresre történő feldarabolása és ösz-

szekötözése, melyet az FKF „zöldkukás” járata 

(Rákoskerten hétfőn, máshol kedden közlekedik) elszál-

lít. A lenyírt füvet, gazt, és egyéb, a kertben keletkező 

hulladékot is ekkor viszik el, de csak abban az esetben, 

ha az FKF által forgalmazott zsákban helyezik ki a la-

kók. Ezeket a zsákokat legközelebb a Gyökér közben 

lehet megvásárolni. További információk a www.fkf.hu 

oldalon, vagy a 06/40 353-353-as kék számon érhetők el. 

mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
http://www.fkf.hu/
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Támogatott Támogatás tárgya  Összeg 

Csongrád utcai Gyermekorvosi Rendelő Eszközbeszerzés 60 000 Ft 

Görög Kisebbségi Önkormányzat Görög utcabál Rákoskerten 50 000 Ft 

Hajdú Művek Kft. 

Erzsébet krt. - Rákoskert sgt. buszmegálló környezetének rende-

zése 30 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Foci Tábor rendezési költségei 10 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Dégi Tábor költségei 20 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Lajos születésnapja programok 25 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Rajzterem kettéválasztása, angol nyelvi termek kialakítása 500 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Előtető készítése 250 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Rákoskerti Tornakupa 100 000 Ft 

Kossuth Lajos Általános Iskola Ping-pong asztal vásárlása 53 000 Ft 

Kuckó Óvoda Pedagógus továbbképzés 20 000 Ft 

Napraforgó Bölcsőde Napraforgó Nap megrendezése 50 000 Ft 

Nyugdíjas Klub Vigyázó Sándor Művelődési Ház Egerbe történő kirándulás 60 000 Ft 

Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány Magyar Kultúra Napja megrendezése 50 000 Ft 

Rákoskerti Idősek Klubja Uszodabérlet, vízitorna idősek részére 34 000 Ft 

Rákoskerti Kertbarát Klub Kirándulás költségeihez 40 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Az épület parkoló felöli oldalának színezése 220 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház "Rákoskert Napja" alkalmából felállításra kerülő színpad lefedése 120 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Mindenki Karácsonya 200 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Magyar Kultúra Napja megrendezése 80 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Augusztus 20-i szabadtéri rendezvény 300 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház "Rákoskert Napja" megrendezése 400 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház Idősek Napja rendezési költsége 150 000 Ft 

Rákoskerti Művelődési Ház "Mindenki Karácsonya" megrendezése 250 000 Ft 

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél 6 számának kiadási költsége 360 000 Ft 

Rákoskerti Tekézők Baráti Köre Egyesület II. Sajerman Kálmán emlékverseny 40 000 Ft 

Rákosmenti Német Hagyományőrző Egyesület Német Kisebbségi Hagyományteremtő Sörfesztivál  200 000 Ft 

RKSK Pályabérlet gyermek focisták részére 170 000 Ft 

Százszorszép Óvoda Homlokzat színezés 467 400 Ft 

Százszorszép Óvoda Burkolás, radiátorok cseréje, festési munkálatok 970 000 Ft 

Százszorszép Óvoda Zászló beszerzés 40 000 Ft 

Vecsey utcai játszótér Mobil WC bérlés 60 000 Ft 

Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi Otthona Mozgáskorlátozott parkoló kiépítése 100 000 Ft 

Zrínyi Miklós Általános Iskola Kapu és háló a sportpályához 770 000 Ft 

Zrínyi Miklós Általános Iskola Versenyeztetés, 2 garnitúra mez, szivacs és bőr kézilabdák 30 000 Ft 

  Rákoskerttel kapcsolatos kiadványok megjelentetése 300 000 Ft 

  Lombzsákok 455 000 Ft 

  Lemberg utca 132-152. közötti szakasz közvilágítása 150 000 Ft 

  7 184 400 Ft 

 Lekötés 2011 évre (fejlesztési célokra) 465 600 Ft 

  7 650 000 Ft 

Beszámoló a 2010. évi „képviselői keret” felhasználásáról 

 
Az egyéni választókörzetekben megválasztott képviselők minden évben javaslatot tehetnek a kerület 

költségvetésének működési célú céltartaléka egy része - úgynevezett „képviselői keret” - felhasználá-

sára. Ez az összeg 2010-ben 7.650.000,-Ft volt, melyet a képviselők működési vagy fejlesztési célok 

megvalósításának támogatására fordíthattak. 

Fohsz Tivadar képviselői keretének elszámolása 
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2010 I.-III. negyedév Fejlesztési felajánlások összeg 

Castello Mistero Vida-dombra rugós játék 132500 

Hajdú Művek Kft. Vida-dombra gumi térburkolat 252000 

Kalocsai István (lakatos vállalkozó) iskolai ablakrács, szelektív köré korlát 195000 

Kalocsai István (lakatos vállalkozó) előtető a Kossuth Iskola bejáratához 375000 

Kossuth Lajos Általános Iskola rajzterem kettéválasztása 1000000 

Sz. Egyedi Bútor Bt. BKV padok ülőlapjainak pótlására 66000 

Százszorszép Óvoda homlokzat szinezésére 140000 

Százszorszép Óvoda hűtő és tűzhely cserére 150000 

Szilágyi Lajos (kőműves vállalkozó) művelődési ház homlokzat felújítás 238800 

TOI-TOI WC Vida-dombra kihelyezve (tavasztól-őszig) 70700 

Varga István egyéni vállalkozó virágpiramis (Sugárút-Erzsébet) 89000 

Varga István egyéni vállalkozó járdaépítés + virágsziget kiviteli munk. 491000 

összesen:   3200000 

      

2010. I.-III. negyedév Működési felajánlások összeg 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nyúldombi rendezvény 24500 

Csongrád utcai gyermekorvosi rend eszközbeszerzés 171750 

ESZK (Gulyásné Bálint Magdolna) Szociális Konyha ablakcseréje 50000 

FKF. ZRt. lombzsák 3100 db (ingyen kiosztva) 502200 

Kenyó Anita olimpikonnak edzőtábor költségeinek támogatása 50000 

Kossuth Lajos Általános Iskola Rákoskerti Torna Kupa 100000 

Kossuth Lajos Általános Iskola Focitábor - Zánka 40000 

Kossuth Lajos Általános Iskola dégi táborozás támogatása 22000 

Kossuth Lajos Általános Iskola fáklyás felvonulás 17550 

Kuckó Óvoda továbbképz. Támogatás OKJ-s tanfolyam 1 fő részére 20000 

Lakóhelyi SE. (kézilabda) tavaszi versenyre (terembérleti díj) 45000 

Napraforgó Bölcsőde porszívó beszerzésre 50000 

ÖKO SE. működési támogatás 30000 

Rákoskerti Cukorbetegek Klubja 2010-es működési támogatás 50000 

Rákoskerti Dalos Klub működési támogatás 40000 

Rákoskerti Idősek Klubja 2010-es rendezvényekre 110500 

Rákoskerti Idősek Klubja uszodabérlet 34000 

Rákoskerti Kertbarát Klub szakmai programokra 18000 

Rákoskerti Művelődési Ház II. Wass Albert emléknap 110000 

Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert Napja (Platánfasor) 400000 

Rákoskerti Művelődési Ház Szent István nap (Vida-domb) 300000 

Rákoskerti Művelődési Ház Idősek Napja 150000 

Sei-do Shinkai Harm. Egyesület WTKA Európa Kupa 30000 

STREETBALL KUPA 525. téren rendezett sportnap 80000 

Szent Kereszt Plébánia Ifjúsági Világtalálkozó 50000 

Tizenhetedik Magazin (Leander Bt.) 2010. májusi lapszám 200000 

Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság RÁZENE fellépésére 30000 

Zrínyi Miklós Általános Iskola Kárpát-medencei Rovásíró verseny 44500 

Zrínyi Miklós Általános Iskola sporteszköz beszerzésének támogat. 30000 

összesen:   2800000 

      

2010. IV. negyedév Működés és Fejlesztési felajánlások összeg 

Balassi 92 Alapítvány Ferenczi-Bakó Anett (teniszező) 50000 

Delta Polgárőrség mellény és megállító-tárcsa beszerzés. 67740 

Delta Polgárőrség 2 pár bevetési bakancs 37675 

Hajdú Művek Kft. Erzsébet krt. BKV megálló 357500 

Kossuth Lajos Általános Iskola tanárok képzésének támogatására 60000 

Rákoskerti Idősek Klubja Zenés műsor támogatására 20000 

Rákoskerti Művelődési Ház Mindenki Karácsonya c. rendezvényre 200000 

Rákoskerti Polgári K.(Siengi tervező) Piactér  312500 

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél 2011-re (előleg) 400000 

RKSK pályabérlet pályabérlet (műfüves) a téli időszakra 195000 

Tizenhetedik Magazin (Leander Bt.) 2. részlet (újságcikk megjelentetés) 100000 

TOI-TOI WC Vida-dombra    (októberi különbözet) 13175 

összesen:   1813590 

      

megmaradt összeg: 2011-ben lesz felhasználva 6410 

Hatvani Zoltán képviselői keretének elszámolása 
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Számítógépes betűkivágás: 30 55 22 487 

Közvilágítás fejlesztés 

A Kerti Levél 2010. decemberi számában megjelent 

közvilágítással kapcsolatos cikkre, amely egy bejelen-

tési lehetőséget is tartalmazott már eddig is rengeteg e-

mail érkezett. Ezek legtöbbje Hatvani Zoltán körzetét 

(9.evk.) érintik, melyeket a képviselő tájékoztatása 

alapján most közre is adunk: 

Tiszaörs utca 71. 

Gyöngyfüzér utca 26. 

Zrínyi utca 230. 

Erzsébet krt. 116. 

Sáránd u. 32. előtt áll egy "kétlábú" oszlop, amin 

már van egy lámpa. Ez az utat világítja meg, vi-

szont az oszlop melletti BKV megálló teljes sötét-

ségben van. Erre az irányba is szeretnék egy db 

plusz lámpát 

Gyöngyfüzér utcában a Rákoskert sugárút felől az 

első oszlopra 

Lilaorgona utcában a Nyomdász utca felől az első 

oszlopra 

Dalnok utcában a Rákoskert sugárút felől az első 

oszlopra 

Ököl utca 4 (A,B,C,D). Az ingatlanon belül a ma-

gánutak mentén áll 3 db oszlop 

Lilaorgona utca 10. 

Rákoskert sugárút – Erzsébet körút sarok a szelek-

tív hulladékgyűjtő felé forgatva. 

Ezeken, a címeken felül további 20 olyan oszlopra is 

kértek lámpatestet, melyek nem az Elektromos Művek-

hez tartoznak, vagy „nagyfeszültségű” oszlopok, így 

ezekre lámpatestet nem szerel fel a BDK Kft. Az ön-

kormányzat a fenti címekre megkérte a szolgáltató 

ajánlatát, mely beérkezése után fog eldőlni, hogy me-

lyik oszlopra kerülhet már idén, melyikre pedig ezt 

követően fényforrás. 

Nem lesz új buszmegálló a Rákoskert  

sugárút–Bodonyi utca  

kereszteződésében 
 Még 2010. novemberében keresték meg a Bodonyi 

utcából néhányan Hatvani Zoltánt azzal az ötlettel vagy 

inkább igénnyel, hogy a sugárúton a Bodonyi utca ma-

gasságában legyen egy új buszmegálló a 162-es (262-

es) és a 197-es buszok részére. A környéken lakóknak 

könnyebben elérhető lenne, és nem kellene a művelő-

dési háznál, vagy a Sáránd utcánál lévő megállókig 

gyalogolni, közel 100 családnak hozná elérhetőbb tá-

volságba a közösségi közlekedést. A hivatalos felmérés 

szerint most a két megálló egymástól 575 méterre talál-

ható. 

 A BKV illetékese Horváth Tamás alpolgármester 

levelére azt válaszolta, nem tartja indokoltnak, mivel 

650 méteren belül megközelíthető valamelyik megálló, 

és nem is rendelkeznek a megvalósításhoz szükséges 

anyagiakkal. 

Végre lesz járda a Vecsey Ferenc 

 utcában, avagy biztonságosan, 

száraz lábbal a buszmegállóig!  
 

 Régi vágya teljesülhet ez év tavaszán a Strázsahegy-
Pipishegy lakóparkban élőknek. Járda épül a Vecsey 
Ferenc utcában és a Pesti út mellett egészen a Szabad-
ság sugárútnál lévő buszmegállóig, természetesen köz-
világítással. 
 A kerület szűkös anyagi helyzete nem tette lehetővé 
a járda önkormányzati megépítését. A körzet képvise-
lője – Fohsz Tivadar - már több alkalommal próbálta a 
környéken fejlesztőit rábírni ezen közcélt szolgáló be-
ruházás megvalósítására. A sok fáradság végül sikerrel 
járt 2010. decemberében. 
 
 Nézzük az előzményeket: 
A HOFER Magyarország Ingatlan Kft. a Pesti út – 
Strázsahegy utca találkozásánál jogerős építési engedé-
lyezési tervdokumentáció és határozat alapján építette 
meg az ALDI áruházat. A kereskedelmi építmény meg-
nyitásának egyik feltétele volt, hogy a beruházó cso-
mópontot építsen a Pesti út – Strázsahegy utcai keresz-
teződésben. Az útépítési engedély azonban egy érintett 
ügyfél fellebbezése folytán nem emelkedett jogerőre. 
Az áruház megnyitása veszélybe került. A beruházó az 
áruház megnyitásának érdekében a Strázsahegy utcai 
csomópontban ideiglenes gyalogos-átkelőhely létesíté-
sének engedélyezését kérte. Az ideiglenes engedély 
kiadása önkormányzati hozzájárulást igényelt. Fohsz 
Tivadar vezetésével megkezdődtek az egyeztető tár-
gyalások. Egyértelművé vált, hogy Önkormányzatunk 
csak a Pesti út kiszélesítésével, kanyarodó sávok kiala-
kításával, középszigettel védett gyalogátkelőhellyel 
megvalósuló komplex csomópont kialakítását tartja 
véglegesen elfogadhatónak. Ezért az ideiglenes csomó-
pont létesítését az áruház megnyitásának elősegítése 
érdekében kizárólag rövid távon tudja elfogadni. 
 
Önkormányzatunknak is érdekében állt a kialakult 
konfliktusos helyzet lehetőség szerint békés, megegye-
zésen alapuló rendezése. Az egyeztetések során kerüle-
tünk alpolgármestere, aki egyben a körzet képviselője 
határozottan képviselte azt az elvet, hogy a beruházás 
által generált közlekedési és környezeti többletterhelést 
illetve igényt a fejlesztőnek kell kompenzálnia. A kerü-
let kéréseit a beruházó végül elfogadta. 
 
Részlet a megállapodásból: 
 

„A kerületi lakosság kulturált és biztonságos közleke-
désének elősegítése érdekében a Beruházó, HOFER 
Magyarország Ingatlan Kft. a környéken élők életminő-
ségének javítását is eredményező burkolt járdaszaka-
szokat épít a Vecsey Ferenc utcában és a Pesti út men-
tén, bővíti a területen a közvilágítást, megvalósítja a 
Pesti út – Strázsahegyi utca találkozásánál tervezett 
csomópontot.” 
 

Ezzel a beruházással egy több éve húzódó probléma 
fog megoldódni, biztonságosabbá válik a környék gya-
logos közlekedése. 
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A Rákoskerti Művelődési Ház márciusi-áprilisi programjai: 

Március 5. szombat 15 óra 

 

NŐNAPI AJÁNDÉKMŰSOR  

hölgyeknek! 
 

„Hangok és szavak”címmel 

PÁPAI ERIKA önálló estje 

Visszatekintés 25 év pályafutására 
 

Zongorán közreműködik: Termes Rita 
 

A műsor előtt ünnepi köszöntőt 
mond Fohsz Tivadar alpolgármester, 
rákoskerti önkormányzati képviselő,  

a műsor után díjtalan tombolasorsolás lesz! 
 

A rendezvényre hölgyeket várunk, akik a 
programot a helyszínen előzetesen—legkésőbb 

2011. március 4-ig—átvett díjtalan belépővel 
látogathatják! 

 
 

Március 12. szombat 16 óra 
 

 

DR. PAPP LAJOS: Segíts ég! 

című, legújabb könyvének rákoskerti bemutatója 
 

A beszélgetést vezeti: Hollós János újságíró 
 

 

A könyvbemutató után megvásárolhatják  

a könyvet (3500Ft/db), és dedikáltathatják a 

szerzővel 
 

A belépés díjtalan! 
 

Március 20. vasárnap 10 óra 
 

A három szabólegény 
 

Mesejáték 3-10 éves gyerekeknek  

a Szegedi Miniszínház előadásában 
 
 

Belépő: 800 Ft/ fő, mely már kapható ! 
 

Március 26. szombat 17 óra  

Filmvetítés 

„SZOBORFÁK”  
zenés dokumentumfilm  

a felvidéki Nagy Györgyről és a Gömöri 

Kézművesek Társulásáról 
 

A filmvetítés előtt zenés ráhangolódást tart  

Orliczki Frigyes, a címadó dal szerzője. A filmvetítés 

után kötetlen beszélgetés lesz a film alkotóival és 

szereplőivel, melyen részt vesz Helyey László  

Jászai-díjas színművész, Orliczki Frigyes  

énekes-gitáros és Csorvási László Ábel , a film egyik 

producere. 
 

A belépés díjtalan! 

Április 3. vasárnap 17 óra 
 

 

LABORCZ MONIKA  

keramikus-szobrász  

„FIGURÁK”  

című kiállításának megnyitója 
 

 

Köszöntőt mond: Bukta Mihály  
 

 

A kiállítás megtekinthető 2011. ápr. 3-tól ápr. 17-ig! 

 
 

Április 30. szombat 15-17.30 óráig 
 

„Anyám, édesanyám dallal köszönöm” 
címmel 

 

anyák napi nóta- és operettműsor 

díjtalan tombolasorsolással! 
 

 

 

Közreműködnek:  

-Zsuzsa Mihály  

Aranykoszorús nótaénekes,  

a Rákoskerti Dalos Klub vezetője 

-Rákoskerti Dalos Klub 

-Meglepetésvendégek: 

a Duna TV Kívánságkosár  

című műsorának szereplői 
 

A műsor két részből áll! 
 

Belépő: 500 Ft/ fő, mely megvásárolható 

március 5-től a helyszínen! 
 

 

 

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ 
 

 

 
 

 

Március 19. szombat 19 óra 

Április 30. szombat 18 óra: 

TASNÁDI ISTVÁN:  

DON QUIJOTE REPRÍZ 

AVAGY VILÁGJOBBÍTÓK 
 

 

Március 26. szombat 19 óra: 

SZAKONYI KÁROLY: ADÁSHIBA 
 

 

 

Április 9. szombat 19 óra: 

EGRESSY ZOLTÁN: SÓSKA, 

SÜLTKRUMPLI 

 

Április 17. vasárnap 10 óra: 

MESÉK A KIRÁLYLÁNYOK 

KÖNYVÉBŐL - gyermekműsor!  
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Kerti Levél 
Megjelenik 6 800 példányban 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Engedély szám: Budapest,/PHF/650/91 

1171 Budapest Rákoskert sugárút 66. 

info@kertilevel.hu 

Újrahasznosított papírból készült 

Nyomda: Sz&Sz KFT 

A kiadást Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán és Nagy 

Anikó önkormányzati képviselők támogatták 

A Rákoskerti Templom Alapítvány  
 

tisztelettel meghívja Önt és családját 2011. március 6-

án, vasárnap 17 órára Jótékonysági Filmbemutatóra. 

Koltay Gábor: „A fehér vértanú" című dokumentum-

filmje a tragikus sorsú Mindszenty József bíboros 

életével és korabeli történelmi eseményekkel ismerteti 

meg a nézőt. A belépés ingyenes! A helyszíni adomá-

nyokból befolyt összeg a Rákoskerti Ökumenikus 

Templom építését szolgálja. Adójuk 1%-ával is támo-

gathatják alapítványunkat.  

Adószámunk: 18185133-1-42 

Helyszín: Rákoskerti Művelődési Ház  

1171 Budapest, Rákoskert sgt. 66. 

 

Ovisuli a Kossuthban 
 

 Mozgalmasan kezdődött a 2011- es év a Kossuth La-

jos Általános Iskolában. Immár hetedik alkalommal vár-

ták a leendő első osztályosokat intézményünk pedagógu-

sai.  

 Az első Ovisulira január 6-án került sor. Míg az isko-

la vezetősége és a fejlesztő pedagógusok a szülőknek 

tartottak tájékoztatást, addig a gyerekek számtalan krea-

tív program közül válogathattak. Tésztanyakláncot ké-

szíthettek, papírképet fűzhettek, lyukasztott figurákból 

képet ragaszthattak, sajtos dobozból hangszert 

„varázsolhattak”, szitatechnikával képet alkothattak, il-

letve mese alapján színes pillangókat tervezhettek és 

ujjukra húzva röptethették azokat. 

 Másodszor - január 20-án - leendő tanítóikkal talál-

koztak az óvodások, akikkel különböző játékos feladato-

kat oldhattak meg. A programok három osztályban zaj-

lottak, ahová a gyerekek csoportokra osztva, körforgás-

szerűen érkeztek. A tanítók segítségével belecsöppentek 

a számok és mennyiségek világába, drámajátékokat ját-

szottak, illetve tanmesét hallgattak és dolgoztak fel. Míg 

a kicsik pedagógusaikkal ismerkedtek, addig a szülők-

nek a testnevelő tanárok nyújtottak információt az isko-

lában zajló foglalkozásokról, sporteseményekről.  

 A harmadik alkalomra sem kell sokáig várni. Február 

10-én játékos, mozgással egybekötött ügyességi verse-

nyek várják a látogatókat a tornateremben. A gyerekek 

váltóversenyben, akadálypályán, labirintusban, 

ugrólabda- és elefántláb játékokban, bordásfal feladatok-

ban, illetve célba dobásban vehetnek részt. A játékok 

mellett arc- és kézfestést is választhatnak, és különböző 

fejlesztő feladatokat oldhatnak meg. Ez idő alatt a szü-

lőknek a leendő első osztályos tanítók és a vezetőség 

nyújt bővebb ismertetőt a jövő tanévről. 

 Bemutatkozásunkkal a szülőknek szeretnénk segítsé-

get nyújtani abban, hogy a gyermekük személyiségének 

legjobban megfelelő intézményt választhassák. Mint 

minden évben, az Ovisuli idén is nagyszerű lehetőséget 

nyújtott arra, hogy a gyerekek az iskolával, egymással és 

tanítóikkal megismerkedve, tapasztalatokkal feltöltve, ne 

megszeppenve, hanem izgatottan és lelkesedéssel várják 

azt a pillanatot, amikor már nekik is szól a csengő. 

G

Y

.

A

. 

A falfirkáról  
 

Előző lapszámunkban ígéretet tettünk, hogy visszaté-

rünk a graffitira annak kapcsán, hogy az újonnan felál-

lított buszmegállót másnapra összerondították. Azóta a 

következő levelet kaptuk egy kedves olvasónktól: 

 

Tisztelt Szerkesztők! A Kerti Levél XX/6. számában 

megjelent "Végre egy jó példa a kerület és a Főváros 

együttműködésére" című cikkhez tartozó képaláíráshoz 

szeretnék hozzászólni. Éppen a buszt vártam, mikor a 

megállóban a pavilont lerakták, így láthattam, hogy 

nekünk nem újat, hanem egy kiszolgált, de még jó álla-

potban lévő buszvárót hoztak, ami sajnos már össze 

volt firkálva, így eme "mű" nem a rákoskerti 

graffitiseket "dicséri".Ettől függetlenül örülök, hogy 

eső, szél elől van hová húzódni. 

H.V. 

 Köszönjük olvasónk levelét, örülünk, hogy a helyi 

firkászok nem annyira fürgék, de az aktualitás marad. 

Már csak a fogalmak tisztázása miatt is érdekes a streat

-arttal foglalkozó művészettörténész írása, akit meg-

kértünk, ismertesse véleményét. 

Graffiti és tag 
 

 A mai napig nagy a fogalomzavar az utcán megjele-

nő önkényes vizuális produktumokkal kapcsolatban, 

hiszen le lehet „falfirkázni” a több napon át készülő 

koncepciózus murálokat, és „kalligráfiának” nevezhet-

jük valamely kölök alkoholos filccel firkantott aláírását 

(tagét) is. Ám a józan ész illetve a szépérzék és egész-

séges önkritika segít, ha már a vizuális nevelés nem, 

hogy mit nevezünk művészetnek és mit rongálásnak. 

Amivel legtöbbször találkozunk, az sajnos szimpla 

vandalizmus. Az átlag tini megreked ezen a szinten, 

vagy jobb esetben idővel felhagy infantilis és káros 

hobbijával. De akadhat néhány tehetség, aki kitartó, 

hajlandó önmagát fejleszteni, a rajzórákon is teljesíte-

ni, otthon papíron gyakorolni, az ő számukra nem ki-

zárt egy olyan művészi karrier megvalósítása, amely-

ből később akár meg is tudnak élni. Ilyen példával már 

itthon is találkozhatunk, több firkász ma már tervező-

grafikusként számítógéppel dolgozik, vagy megrende-

lésre fest falakat. Az elmúlt években több kiállításon, 

művészeti vásáron illetve aukción is sikerrel szerepel-

tek graffitisek, ami bizonyítja, hogy ezen művészeti 

szegmensnek is van kultúrája, illetve piaca. 

Zsigó Bianka 


