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A Rákoskerti Polgári Kör kiállítása a Rákoskerti Művelődési Házban
Kiállításunknak azt a címet adtuk „Közelmúltunk
hétköznapjai tárgyak, dokumentumok tükrében”. A
közelmúlt eléggé viszonylagos meghatározás. Amíg a
kiállítás által felölelt, 1946-tól 1990-ig terjedő időszak a
nyugdíjasok korosztályának bizony a közelmúltat (a
gyermek- fiatal- és középkoruk éveit) jelenti, addig
gyermekeinknek, unokáinknak ez bizony már a ködbevesző történelem távlata. Amit április 30-tól május 16ig láthatnak, az nem egy nosztalgia-kiállítás. Az asztalokon, a tárlókban és a falon elhelyezett anyaggal azt
szeretnénk bemutatni, hogy a két (de egy tőről fakadó)
diktatorikus időszak, a Rákosi és Kádár rezsim éveiben,
napjaiban milyen politikai légkörben éltünk és milyen
tárgyak vettek körül bennünket.
A legkevésbé sem vágyunk vissza abba a múltba,
amely nemzetünknek olyan és akkora kárt okozott,
amelyhez csak a törökök 150 éves dúlása hasonlítható.
A vesztes háború után az ország romokban állt, az amerikai repülők tönkrebombázták városainkat, a visszavonuló németek felrobbantották hídjainkat és a gyárak
berendezéseit nyugatra szállították, majd a
„felszabadító” szovjet csapatok tették tönkre ami maradt és rabolták el, ami még értékes volt. Milliós emberveszteség a harcokban, a német és szovjet lágerekben.
Hatalmas jóvátételi teher igáját nyögte az ország és a
kommunisták uralkodtak mindenek felett. A Rákosi
diktatúrában olyan ideológiai agymosásban volt részünk, amelynek direkt módszerei ma már paródiaként
hatnak. Az értelmiségiek egy része elvtelenül kiszolgálta a hatalmon lévőket és gátlás nélkül igyekeztek azok
kedvében járni. 1956-ig tartottak ezek a gyötrelmes
évek, amikor is megelégelte a magyarság a kommunizmus hamis ígéretein alapuló népbutítást és megpróbálta
az akkor még lehetetlent saját kezébe venni a sorsát.
Csak néhány napig sikerült ezt elérni, november 4-én
nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjet hatalom nem hagyja
veszni a zsákmányként kezelt országot, a nyugati világ

pedig üres szavakon túl másra nem hajlandó. Ismét egy
rettenetes időszak kezdődött, amelyben a Kádár János
vezette Magyar Szocialista Munkáspárt ideológusai határozták meg, hogyan éljünk. A Szabadságharc eltiprása
után százezrek emigráltak, ismét az ország színe java.
Az új hatalom birtokosai véres megtorlásban élték ki
szadista hajlamukat, kivégezve több száz forradalmárt
és szabadságharcost.
Az évek múlásával lazult a diktatúra köteléke és úgy
éreztük, hogy kicsit fellélegezhetünk. Kezdtünk kicsit
jobban élni, de azért még mindig igazodnunk kellett az
elvárásokhoz., ami biztosította számunkra a túlélés lehetőségét. Alkalmazkodtunk, amennyire kellett, közben
dolgoztunk a legjobb tudásunk szerint, amit a rendszer a
maga módján néha el is ismert. Egy nagyon fontos dologra viszont különösen vigyáztunk: nem adtuk el a lelkünket, igyekeztünk becsületesnek maradni és ez az
egyszerű emberek túlnyomó többségének sikerült is.
De szakadjunk el ettől a gyászos kortól, annak ideológiai téveszméitől, amelynek különböző dokumentumaiból néhányat megtalálnak kiállításunkon is. Inkább
nézzék meg azt is, milyen tárgyak között éltük hétköznapjainkat. Sokak számára ismerősek lesznek az ott
látható dolgok. Azok nem kincsek a szó szoros értelmében. Használati tárgyak, amelyek mindennapjainkhoz
kötődtek. Nem érdemes közülük egyet sem kiemelni.
Bár néhányhoz a közelükben lévő lapokon - a könnyebb
eligazodást segítendő - rövid magyarázatot fűztünk,
tulajdonképpen mindegyik önmagáért beszél. A tollszár
a tintásüveggel, a kisdobos örsi zászló, az orkánkabát, a
hordozható televízió és hadd ne soroljam tovább. Kérem, látogassanak el a Rákoskerti Művelődési Házba,
nézelődjenek, és nem baj, ha ismerős darabokat találnak, hiszen azok az Önök közelmúltbéli hétköznapjainak is a dokumentumai és tárgyai!
Szelepcsényi Sándor

Rákosmente győzött!
áll, hiszen olyan átfogó nemzeti egység jöhet létre,
amilyen több mint 60 éve nem valósult meg hazánkban.
A gyors, mélyreható változáshoz mindenkire szükség
van, csak így érhetünk el sikereket. Ez a nemzeti egység
a feltétele annak, hogy az ország mielőbb talpra álljon.

Köszönet és elismerés illeti Rákosmente minden
polgárát, mert április 11-én kerületünk ismét bebizonyította: élenjárók vagyunk a változás útján, közösségünk
példát mutatott összefogásból, és a jövőért érzett felelősségből.
A kerület lakói magukra, saját életükre, jövőjükre,
Magyarország jövőjére voksoltak, és győztek, legyőzték a reménytelenséget; megmutatták, hogy a nemzet
egységes, gyors és mélyreható változást akar.
Pártszimpátiára való tekintet nélkül köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szavazáson, és segített helyreállítani a demokráciába vetett hitet.
Külön köszönjük mindazoknak a bizalmát, akik szavazatukkal Riz Leventét és a Fidesz listáját támogatták.
Különleges eredmény született Rákosmentén:

Tisztelettel és köszönettel
Rákosmente Fidesz-szervezete,
Riz Levente polgármester,
megválasztott országgyűlési képviselő
Szándékunk szerint itt most egy táblázatot hoztunk
volna a Kerti Levél terjesztési körzetének választási statisztikájáról. Átszámolgattuk a választókörök adatait, és
arra a következtetésre jutottunk, hogy csak néhány százalékos eltérés van az országos, kerületi, és helyi adatok
között. Ezért nem is fárasztanánk a nyájas olvasót ennek
részletezésével, adatsorok hosszas bogarászásával. Csatlakozunk a politológusok elemzéséhez: miszerint kelet
felé haladva erősödött a jobboldal, a házak magasságával arányosan csökkent az MSzP támogatottsága.
(Amiből persze nem következik, hogy a szuterénben
lakók jobbikosok.) Itt engedtessék meg az a 80-as évekből származó megfigyelés, hogy a XVII. kerület szociológiai szempontból hozza az országos átlagot. Ezen sorok írója két évtizedes választóbizottsági tapasztalata
szerint a rákoskerti szavazatok összeszámlálása alapján
elsőként tudhatta meg az országos választási eredményt.

- mert itt kapta a legtöbb szavazatot egyéni jelölt az országban (27 457)
- mert itt kapta a legnagyobb támogatottságot
egyéni jelölt Budapesten (56,84%)
- mert más pártok szavazói rekordszámban támogatták a Fidesz-jelöltjét. Riz Levente pártja
listájához képest további 3 412 szavazatot szerzett.
A választók Riz Levente polgármester és csapatának
munkájáról is véleményt mondtak. A városvezető három és fél évvel ezelőtt 323 szavazatnyi különbséggel
nyert az önkormányzati választáson. Most 17 776 szavazattal előzte meg szocialista riválisát.

Akiket konkrétan érdekelnek a részletek finomságai, a
www.valasztas.hu-n nézelődhetnek.

Az elmúlt három és fél év alatt a budapesti kerületek
között Rákosmente nyerte el a legtöbb hazai és uniós
pályázati forrást, eddig 3,6 milliárd forintot. A fejlesztések számosak: 200 utcában útépítés, útfelújítás történt, a ciklusban 3 új óvoda, 2 új bölcsőde, 19 játszótér,
7 műfüves sportpálya, 5 P+R parkoló épült. 2010-ben
elkészül 10 kilométernyi kerékpárút, valamint a rákoskeresztúri buszfolyosó, amely az Örs vezér térrel köti
össze városrészünket, megvalósul az utóbbi 30 év talán
legnagyobb kerületi beruházása: új városközpont épül
Rákoskeresztúron.

Hatvani Zoltánt kérdeztük: ebben az évben
milyen fejlesztések várhatók a körzetében:
Sajnos az önkormányzatunk idén is nagyon nehéz
helyzetben van, hiszen a bevételeink folyamatosan csökkennek, míg a kiadásaink, intézményeink fenntartásának
költségei rendre emelkednek. Ennek ellenére sikerült
néhány apróbb fejlesztésre forrást találni:
A Kossuth Iskola főbejárata előtti lépcsősor felújítása
megtörtént
Közvilágítás fejlesztése, elsősorban a Tiszaörs utcában
Vida-dombi játszótér fejlesztése
Új virágpiramis kihelyezése (Rákoskert sugárút – Erzsébet körút sarok)
Útstabilizációs program folytatása (elképzeléseim szerint a Görömböly és a Pásztorfalva utcákat ez mindenképp érinteni fogja),
Csongrád utcai gyermekorvosi rendelő támogatása (az
érintett képviselők közös fellépése nyomán)

Tisztelt Kerületi Polgárok!
Rákosmente áprilisban elsöprő többséggel szavazott
az új irányra és az egységre. Minden erőnkkel azon
leszünk, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk. Az Országgyűlésben valamennyi rákosmentit képviselni fogjuk, azokat is, akik ma még nem bennünk látják a megoldást az ország bajaira. Ha a vereséget méltósággal
kell viselni, akkor a győzelmet még inkább. Alázattal,
elbizakodottság nélkül kell dolgoznunk, hitelesen, becsületesen, ahogy eddig tettük. Most készen állunk az
új feladatra.

Takarítást vállalok 20 93 91 872

Magyarország óriási történelmi lehetőség kapujában
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csony - megünnepeljük
- Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, ezért különböző előadásokat, szűréseket szervezünk: vércukormérés, egyéni dietetikai tanácsadás
Ha szeretne idős korában is egy vidám csapathoz
tartozni, barátokra találni, illetve programjaink közül bármelyik felkeltette érdeklődését, szeretettel
várjuk a Rákoskerti Idősek Klubjába.

Bemutatkozik a Rákoskerti Idősek
Klubja
Intézményünk címe: 1171 Budapest, Rákoskert sgt.66.
Tel: 257-20-13
E-mail: gondi5@eszk.net
1993.évi III a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében az idősek klubja nappali ellátást nyújtó intézmény. A 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a
nap közbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
A klubtagsági ellátáson kívül lehetőség van szociális
étkeztetés igénybe vételére is. A törvény alapján szociális étkeztetésben részesül az a személy, akinek kora,
szociális helyzete vagy egészségi állapota ezt indokolttá
teszi. Az ebédért fizetendő térítési díj egyénenként változik, azaz jövedelemfüggő.

Üdvözlettel: Hajduné Horváth Mariann
Klubvezető

Rákoskerti Képviselők
Sorozatunkban rendhagyó módon most nem egy régi
tanácstagot, vagy képviselőt szólaltatunk meg. Szegleti
Károlynéval találkoztam, egy kisebb félreértés folytán,
akiről azt hitték tanácstag volt, de csak a riport készítése közben derült ki, hogy mégsem. Nyilván nem véletlenül alakult ez ki róla, a sok önkéntes munka alapján
vélhették így. Hasonlóan az előzőekhez, tőle is azt kérdeztem: hogyan került Rákoskertre, mi köti ide?
1975-ben kezdtünk itt építkezni a férjemmel, és 80ban költöztünk ide az iskolához. Saját kezűleg építettük,
csak a vizet, fűtést készítette mester.
Mondana magáról valamit, mi volt a foglalkozása,
hogyan került a közéletbe?
Pestszentlőrincen dolgoztam adminisztratív munkakörben, mellette az ottani tanácsnál voltam az ellenőrzési csoportnál. Mikor ide jöttünk, a XVII. kerületi Tanácstól jártunk ki ellenőrizni boltokba, vendéglőkbe. Az
áruk minőségét és a számlákat néztük.
Mi is jelentkeztünk huszonévesen a barátommal a Népi
Ellenőrzéshez, mert láttuk a korrupciót, és tenni akartunk ellene. A barátom részt vett egy vizsgálatban, de
miután látta, hogy az idős kolléga táskáját telepakolják
egy boltban, és tehetetlen, kiléptünk…
Higgye el, nekünk nem ajánlottak fel soha semmit. Én
inkább elnéző voltam, csak a súlyosabb eseteket írtuk
fel.
Milyen társadalmi munkát végzett még?
A Hazafias Népfrontban segítettem Mándli doktor
úrnak, meg Varga doktor úrnak, aki tanácstag volt. Elsősorban a gáz bevezetésénél dolgoztam, nagyon sok
intéznivaló volt.
Meddig tetszett aktívan tevékenykedni?
90-ben elegem lett a politikából, amikor azt láttam,
hogy mindent eladnak az elvtársaknak fillérekért, akik
utána busás haszonnal továbbadták. A kárpótlással és a
tsz-ek szétverésével se értettem egyet. Fájt az ember
szíve, mikor látta, hogyan szűnik meg a magyar ipar.
Tegnap volt a választás második fordulója, mit szól
hozzá?
Örülök, hogy a kereszténydemokraták bekerültek, talán erkölcsösebb világ jön. Itt a kerületben és a környékünkön is látom mennyi minden épült az utóbbi években. Tetszik, hogy javult a közlekedés, most az útépítések miatt se panaszkodnak az emberek, mert tudják,
csak jobb lehet.
Orosz Károly

Intézményünk 8-16 óráig van nyitva, ezen idő alatt
biztosítjuk szolgáltatásainkat. Az intézményben nyújtott
ellátás igénybe vétele önkéntes. A kérelmet az intézményvezetőnél lehet benyújtani klubtagság és étkezés
igénylésénél egyaránt.
A szolgáltatást igénybe vevőknek változatos programlehetőségeket kínálunk. Programjainkat előre elkészítjük, amiből mindenki érdeklődési körének megfelelően választhat. Figyelembe veszünk egyéni ötleteket,
kéréseket.
Egy kis ízelítő programjainkból:
- Tartásjavító-pilates torna minden hétfőn (kimondottan
időseknek)
- Havonta egy alkalommal kedvezményes térítési díj
ellenében: fodrász, pedikűr, manikűr, kozmetika és
gyógymasszázs igénybevételére van lehetőség.
- Havonta egy alkalommal mozgó könyvtár jön klubunkba
- Rendszeresen szervezünk bográcsolást, szalonnasütést, kirándulást, strandolást, süti-partikat, dalos klubot,
zenés-táncos rendezvényeket.
- Aktuális ünnepeinket - nők napja, anyák napja, kará3

A Környezetvédő Százszorszép Óvoda
Rákoskert valamennyi lakosától folyamatosan gyűjtjük és fogadjuk a papírt. A csoportokban külön gyűjtjük
az elhasznált, elrontott rajzok papírját. A papírgyűjtésből származó összegből óvodai játékkészletünket újítjuk fel.
Folyamatosan gyűjtjük a háztartásban elhasznált
konyhai olajat, zsiradékot és ezt térítés nélkül a
BIOFILTER Kft-nek adjuk át, hogy újra hasznosíthassák. (Pl.: utak építésénél)
Egész éven át komposztáljuk a faleveleket, és az ebből készült termőföldet óvodánk kertjében felhasználjuk.
Séták, kirándulások során feltérképezzük természetvédelmi értékeinket, (Vida-domb, Merzse-mocsár, Platánsor, Naplás-tó).
Meggyőződésünk, hogy minden óvodásnak el kell
jutnia legalább egyszer a Fővárosi Állatkertbe, a Vadasparkba, a Természettudományi Múzeumba, a Planetáriumba, ezért ezekre a helyekre kirándulásokat szervezünk.
A gyermekekkel közösen gondozzuk az óvoda kertjét,
etetjük a madarakat, a kerti tóban és az akváriumban
lévő halakat, ékszerteknősöket.
Az óvodáskor végére tudatosul a gyermekekben többek között az, hogy mi is a természet részei vagyunk.
Szívesen bekapcsolódnak a környezeti tevékenységekbe. A növények fejlődése és az időjárás közötti összefüggéseket ismerik. Környezetük növényeit felismerik,
gondozásuk egyszerű műveleteit elvégzik.
Megkülönböztetik a szép, tiszta, esztétikus, a piszkos,
szemetes, megrongált környezetet, ezzel kapcsolatosan
véleményt mondanak. Megtanulják értékelni és védeni
az egyes környezeti elemeket. Ismerik a víz fontosságát, a komposztálás, a hulladékkezelés alapjait, a papírgyűjtés, az újrafeldolgozás lényegét, kialakul bennük a
takarékosság fogalma, melyet életkorukhoz mérten alkalmaznak.
Közvetlen és tágabb környezetükben az elsajátított
erkölcsi, viselkedési normákat betartva cselekednek.
Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik az őket körülvevő közlekedési eszközöket.
Felfedezik és megismerik az egyszerűbb ok-okozati
összefüggéseket, mennyiségi viszonyokat, matematikai
fogalmakat, melyek a környezetükben rejlenek.

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a gyermekek
óvodai beíratása 2010. május 3-7-ig lesz a kerület
valamennyi önkormányzati óvodájában. Az óvodaválasztás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy
tájékozódjanak az óvodák honlapjáról. A mi honlapunk címe: www.szazszorszepovoda.hu
Az alábbiakban ismertetjük környezeti nevelésünk főbb értékeit:
2006-ban pályázaton elnyertük a Zöld Óvoda címet.
2009-ben kiváló munkánk elismeréseként Zöld Bázisóvoda megtisztelő címet adományozott részünkre az
Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság.
Jelenleg Budapest egyetlen Zöld Bázisóvodája vagyunk, akik példás gyakorlati munkájukkal, környezetvédő magatartásukkal segítik a többi óvoda környezeti
nevelését.
Jelenleg 139 kisgyermek jár hozzánk. A gyerekek
által a családok szemléletmódját is igyekszünk formálni. Fontos szempont számunkra, hogy az óvodában töltött minden nap élmény legyen, és hogy játékos tevékenység közben a környezettudatos magatartás alapjait
lerakjuk.
Nevelőtestületünk küldetésnyilatkozata: "Érző
szívvel, nyitott szemmel, harmóniában, az emberi
értékek átadásával, együtt a gyermekekért."
Célunk, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik
szeretik a természetet, az őket körülvevő élőlényeket, ismerik a környezetüket. Fogékonyak a körülöttük lévő élő és élettelen környezet szépsége iránt,
megtalálják a jót és a szépet, azt megbecsülik és képesek a tenni akarásra.
Mindezek megvalósítása érdekében az alábbi gyakorlati lépéseket tesszük:
Feltérképezzük közvetlen és tágabb lakókörnyezetünket. Figyeljük az óvoda udvarán, lakókörnyezetünkben végbemenő természeti változásokat. Megállapítjuk
az időjárás és az öltözködés közötti összefüggéseket.
Megfigyeljük a közvetlen környezetünkben élő növények, bogarak, rovarok, madarak, állatok életét.
Megtanítjuk a gyerekeket figyelni és látni a természetben, hogy kíváncsiságuk és a szép iránti természetes fogékonyságuk révén élvezhessék a felfedezés örömét.
Hagyományokat építünk be a gyermekek óvodai
életébe, amelyek szebbé, gazdagabbá teszik mindennapjainkat. Közösen ünnepeljük az állatok napját, családi játszóház formájában. Megemlékezünk a víz, a
madarak, fák és Föld napjáról.
17 éve az ország különböző területein nyári természetismereti tábort szervezünk azoknak a gyerekeknek,
akiknek a családja ezt igényli.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Fohsz
Tivadar alpolgármester úrnak, Hatvani Zoltán
képviselő úrnak, és óvodánk Boldogabb Gyermekévekért Alapítványának, hogy segítségünkre voltak
a régi óvodai épület felújításában. A beruházás
mintegy 2,5 millió forintba került, melynek keretében kicseréltettük az ablakokat, a párkányokat,
átfestettük a madárdeszkákat, felújíttattuk az ereszcsatornákat, hőszigeteltettük és beszíneztettük a 70
éves épületet. Nagyon szép lett, büszkék vagyunk
rá!
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maradékot pedig a Fővárosi Önkormányzat finanszírozza.
Várom a munkálatok ideje alatt is az ezzel kapcsolatos
kérdéseiket, észrevételeiket!
Nagy Anikó

Bemutatkozás:
Nagy Anikó vagyok a 7. Számú önkormányzati választókörzet képviselője.
A Kerti Levél útján is szeretnék a körzetemben lakók
számára információkat nyújtani, illetve az elérhetőségeimet számukra közzétenni. Telefonszámom: 06 20 22
55 396, e-mail címem: nagyaniko1234@gmail.com .
Fogadóórámat minden hónap negyedik hétfőjén tartom 17-18 óráig a Csabai út 20 szám alatt a Családi
és Társadalmi Rendezvények Házában. Ettől eltérő
időpontokban a megadott telefonon hívhatnak, illetve emailen keresztül is eljuttathatják hozzám kéréseiket,
kérdéseiket.
Örömmel
számolok be
egy komoly
beruházásról, ami a
vízelvezetési gondokat
eny híti
majd:
A egyik leggyakoribb
panasz
amivel meg
szoktak keresni a lakók
- a gyakori
vízelöntés.
A 7. körzet
egy vízgyűjtő terület - a Csabai úttal párhuzamos Malom árok felé lejtenek az utcák. A nagyarányú beépítések miatt nem tud az esővíz elszivárogni a talajba úgy
mint régen, hanem az utakon hömpölyög lefelé és kisebb-nagyobb tavakat hoz létre, sajnos néha a kerteket,
pincéket, garázsokat is elöntve, és komoly károkat
okozva ezzel az ott lakóknak! Különösen a Pesti út Elágazáshoz közel eső két oldala, valamint az Egervár
utca, Napkelet utca, Bujákhida utca és környéke és a
másik oldalon a Csordás utca, Csengőd utca, Fodormenta utca és környéke veszélyeztetett.
Ezeken a gondokon fog segíteni a Pesti úti csapadékcsatorna megépítése, amely most fog megkezdődni a Pesti
úti felújítási munkálatokkal párhuzamosan ezen a szakaszon, és az esővizet a Csabai út és a Kasza utca vonalán
haladva egészen a Rákos-patakig viszi majd.
A csapadékcsatorna megépítése kb. másfél hónapig tart,
emiatt a közlekedés megnehezül, átmeneti sávlezárások
várhatóak, ezért kérjük a munkálatok idejére szíves türelmüket, elkerülő utakon érdemes majd közlekedni.
A csapadékvíz elvezetését meg kell oldani a még aszfaltozatlan utcák leaszfaltozása előtt, így ez a beruházás
azt is lehetővé teszi majd, hogy a jelenleg még bitumenpermettel szórt utak helyett is jó minőségű aszfaltutak
épülhessenek.
A beruházás kb. 300 millió forintba kerül, amiből kb.
210 milliót a XVII. Kerületi Önkormányzat vállal, a

NAGY VÁROSTAKARÍTÁS
RÁKOSMENTÉN 2010.
Rákosmente Önkormányzata – az FKF Zrt-vel közösen - ismét megrendezi a Nagy Várostakarítási Programját, melyhez a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, a
XVI. és a XVIII. kerület is csatlakozik.
Az egynapos nagytakarítás időpontja: 2010. május 8.
szombat.
Zsákot, kesztyűt, konténert biztosítunk, lehetőség szerint, aki tud, hozzon magával gereblyét, lapátot, villát,
talicskát, stb.
TALÁLKOZÁSI IDŐPONT: 2010. május 8. szombat 9 óra.
HELYSZÍNEK:
Összekötő utca - vasúti átjáró (ahol Nagy Anikó képviselő asszony)
Pásztorfalva utca - Kísérő utca sarok (ahol Fohsz
Tivadar képviselő úr)
Zsigmond utca - Rákoskert sugárút sarok (ahol Hatvani Zoltán képviselő úr várja a lakosokat)
Minden kedves résztvevőt szeretettel meghív a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat egy takarítás utáni közös
bográcsolásra. Részletek a takarítás napján, a helyszíneken.
További tájékoztatás:
Városüzemeltetési Iroda Környezetvédelmi Csoport
Tel: 253 3410 kornyezet@rakosmente.hu

Vigyázzunk együtt Rákosmente
tisztaságára!
Reakció
A képviselői fogadóórákon felmerült problémákra
szeretnénk reagálni, milyen intézkedés történt.
Pásztorfalva utca 60. ároktisztítás: Állapotfelmérés
után intézkedés hamarosan.
Postamester utca 42-44. úthiba: Ősszel csak a balesetveszélyes úthibákat javították ki, most dolgoznak a maradék helyszíneken. Legkésőbb május 7-ig végeznek.

Számítógépes betűkivágás: 30 55 22 487
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anyag borítású streetball pályája, itt kezdték el először a
falevelek közterületi komposztálását, itt jelent meg először a nyári időszakban mobil WC, ez a tér kapott először civil őrzést, de ennek a játszótérnek lett először
parkgondnoka is.
Az idei évben a gyerekek kívánságának megfelelően a
kerület első kötélpályás játszóeszköze fog itt megépülni. A helyi képviselőknél az elmúlt év során a szülők is
sok kéréssel jelentkeztek. Ezek közül néhány, ami nyárig elkészül:
A kicsik játszótere kerítéssel és gyerekzárral ellátott kapuval lesz elkülönítve a focipályától
A kicsiknél a homokozó környéke gumilapos borítást kap
A csúszda előtti 1 m²-es területet is gumilappal
burkolják
A kiszáradt fák helyett újakat ültetnek
A streetball pálya mellett új térkő járda épül

Elkészült a kerítés a Fogarassy
Játszótéren
Mire kedves olvasóink ezen sorokat olvassák, már állni
fog a Fogarassy Mihály téren tavaly átadott játszótér
kerítése. Az Elephant Holding finanszírozásában és
közreműködésével megépített játszótér a cég és a kerületi önkormányzat között létrejött településrendezési
szerződés alapján valósulhatott meg. A 2009 végén átadott játszótérhez tartozó kerítést a rossz idő miatt már
nem tudták tavaly megépíteni. Ezen elmaradását pótolta
most a kivitelező. Így sokkal nagyobb biztonságban
lesznek a gyermekek kerületünk egyik legújabb játszóterén.

Nagy lépés a Rákoskerti templom
megvalósulása érdekében
Április 22-i ülésén elfogadta a Képviselő-testület a
Rózsaszál és Tiszaörs utcák találkozásánál található
önkormányzati telekre vonatkozó szabályozási tervet.
Ez a döntés mérföldkő a Rákoskerti templom építése
szempontjából. A szabályozás szerint a Rózsaszál utca
melletti, a Tiszaörs és Tiszanána utcák között elhelyezkedő 4192 m² területű telek két részre osztása történik
meg. A Tiszaörs utcához közelebb eső – felső – részen
egy 2611 m² területű telek alakul ki, melynek övezeti
besorolása (IZ - intézményi zöldterület) biztosítja a
templom elhelyezhetőségét. A Tiszanána utca felé eső
terület továbbra is Z-FK (fásított köztér) övezetben marad és játszótér, pihenőpark funkciókat lát el. A templom telkének méretei és a beépítési lehetőségek egy 150
férőhelyes templom, szoborkert és urnatemető megépítését biztosítják. Az elfogadott szabályozás több éves
munka és egyeztetés eredménye. A korábban teljes egészében Z-FK övezetbe sorolt terület átminősítése
ugyanis fővárosi hatáskör és az FSZKT (Fővárosi Szabályozási Keretterv) módosítását igényelte, továbbá az
átminősítésért a kerületnek - megegyező méretű - cseretelket kellett biztosítania. A kerület több telket is felajánlott a fővárosnak, mely hosszadalmas döntést követően a Fuvaros utca 9. alatt található korábban L4-es
lakóövezetbe sorolt telket fogadta el. A Képviselőtestület döntését követően kerülhet sor a templom telkének használatba adására a Református Egyházközség
javára ökumenikus templom megépítése céljából. Nagy
siker ez Rákoskertnek és köszönet érte a Rákoskerti
Templom Alapítványnak a körzet képviselőinek, önkormányzatunk vezetőinek, valamint a teljes Képviselőtestületnek!

A karbantartási munkák is a jó idő beálltával kezdődnek, ezért heteken belül számítani kell a játszóeszközök
átfestésére, ami azt jelenti, hogy azokra nem szabad
majd néhány napig felmászni. A domb tetején álló esőbeálló jövője még bizonytalan, mert a napokban Hatvani Zoltán két telefonhívást is kapott, mikor is a fiatalok
hangoskodását tették szóvá a környéken élők. Az ifjakkal egyeztetni fog, hiszen ők korábban a „pad” karbantartását és a környék rendben tartását ígérték.

Új szelektív hulladéksziget Rákoskerten
Az FKF ZRt. már tavaly nyáron megépítette a Szigetcsép u. és a Pesti út sarkán az új szelektív hulladéksziget alépítményét. Ez a hely van a legtávolabb a lakóépületektől és a szilárd útburkolaton történő megközelítés is biztosítható. Korábban az FKF az edények beszerzési nehézségére hivatkozott, mára azonban képes lenne
elhelyezni a színes tárolókat. Az önkormányzat illetékes
(környezetvédelmi) csoportjához korábban a Szigetcsép
utca egy társasháza küldött egy tiltakozó levelet, melyben jelezte, hogy más helyszínt jelölne ki a hulladékszigetnek. Ebben a beadványban viszont sajnos nem jelöltek meg konkrét alternatív helyszínt, csak a ma már
betervezett és részben megvalósított területet kifogásolták.
Mint köztudott az említett környéken mára a lakosságszám elérte azt a mértéket, amikor már a fővárosnak
kötelező szelektív hulladékszigetet kialakítani a környezettudatosság elősegítése és a szelektív hulladékgyűjtés
támogatása érdekében.
Az érintett önkormányzati képviselők (Dr. Fenke Ferenc és Hatvani Zoltán) javaslatot vár az érintett lakosoktól, hogy ha nem a Pesti út és a Szigetcsép utca sarkán, akkor a Pesti út -Nyomdok u.- Szárazhegy u. által
határolt területen hol legyen elhelyezve a szelektív hulladékgyűjtő.
A javaslatokat a képviselők nevének feltüntetése mellett, zárt borítékban várják a Kossuth Lajos Általános
Iskola titkárságán, vagy a Rákoskerti Művelődési Ház
recepcióján 2010. május végéig.

Ismét bővítik a Vida-dombi játszóteret
A rákoskerti gyerekek kedvelt játszóterét 2007 novemberében adták át a helyieknek. Azóta már többször
írtunk a dombról a lapban, de most ismét új híreket kaptunk róla. 2010. április elején megkezdődött a játszótér
idei bővítése. Mint korábban is jeleztük, ezt a teret folyamatosan fejleszti az önkormányzat és a helyi képviselők. Az átadás óta itt épült meg a kerület első mű6

A Rákoskerti Művelődési Ház május - júniusi programjai:
SIVATAGI SHOW
Koncert élőbábokkal óvodásoknak és
kisiskolásoknak a Szegedi Miniszínház
előadásában

SZENTIVÁNÉJI VIGALOM
a nyírbátori „Szárnyas Sárkány Hete”
Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál hivatalos
társulatával, a Szárnyas Sárkányokkal
Június 24. csütörtök 2100-kb. 2230 óráig

Május 9. vasárnap 10 óra
Belépő: 1000 Ft/fő, mely már kapható a helyszínen

Helyszín: a Rákoskerti Művelődési Ház kertje
(Eső esetén a Rákoskerti Művelődési Ház!)

Minden érdeklődő rákoskerti gyermek részére
díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon:

10. sz. körzet: Fohsz Tivadartól (Tel.: 06/20 569-2864)
11. sz. körzet: Hatvani Zoltántól
(Interneten:www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles)
12. sz. körzet: Dr. Fenke Ferenctől (Tel.: 06/20 569-2794)

BADÁR SÁNDOR ÚJ MŰSORA
Auto-retro avagy minden mozog! címmel

Program:
2100 óra: „A tűz ébredése” címmel a
SÁRKÁNYLÁNYOK TÁRSULAT mitikus előadása
tűztánccal és tűzzsonglőrködéssel
2130 óra: A „Szárnyas Sárkányok” gólyalábas,
hagyományőrző, interaktív játéka a régi szokásvilág
felelevenítésével, tűzgyújtással és tűzugrással

A belépés díjtalan!

Május 9. vasárnap 16 óra
Belépő: 1700 Ft/ fő elővételben,
2000 Ft/ fő a rendezvény napján a helyszínen!

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Műsorrend

KOVÁCS ARANKA designer kiállítása
Megnyitó: május 29. szombat 14.30 óra
A kiállítás megtekinthető: június 13-ával bezárólag
hétköznap 8-tól 20 óráig, hétvégén a programokhoz
igazodó időpontokban.

RÁKOSKERT NAPJA
Május 30. vasárnap 9-17 óra
Helyszín: Platánsor és a közelben lévő
Jubileumi Park
Program:
Zenés ébresztő, helyi óvodások,
iskolások fellépése,
Rákoskerti Dalos Klub,
Zsuzsa Mihály énekel,
Cassandra Táncstúdió, kirakodóvásár,
mesterség-bemutatók,
meglepetések!

Sztárvendégek:
Csikó Szabolcs,
McDc (Veres Róbert),
PRINCESS

Május 15. szombat 19 óra
Jewgeni Schwarz: Hétköznapi csoda
Május 30. vasárnap 19 óra
Tasnádi István: Don Quijote repríz
Belépő az előadásokra: 900 Ft/ fő
A jegyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy az
érdeklődők min. 3 nappal az előadás előtt
jelentkezzenek be telefonon!

„UTAZÓ” TEAHÁZ
ismeretterjesztő előadás-sorozat
Május 12. szerda 10 óra:
A napfényes Dalmácia
Vezeti: Dr. Tóth József történész, tanár
A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

ÚJ TANFOLYAMAINK
Virágkötő tanfolyam hobbi szinten
Május 5-től szerdánként 17-19 óráig
Az órákon történő rövid elméleti oktatás után
mindenki elkészítheti saját kompozícióját.
A tanfolyam díja: 1500 Ft/ alkalom
+ anyagköltség: 1000 Ft/ alkalom
(Mindig előző órán kell fizetni a következő alkalmat!)
Vezeti: Kovács Ágnes virágkötő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon május 3-ig!

Foltvarró tanfolyam hobbi szinten
Május 10-től június 14-ig hétfőnként 16-20 óráig
Díja: 15 000 Ft/ 5 alkalom (anyagköltséggel),
melyet egy összegben, az 1. óra előtt
kell befizetni.
Vezeti: Szomor Ágnes foltvarró

A belépés díjtalan!
Szervezők: Rákoskerti Művelődési Ház,
Rákoskerti Polgári Kör

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon május 5-ig!
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hanem gyerek- és felnőttkori emlékfoszlányokat mesélt, családról, tájakról, múltról, jelenről…
Nagyon tetszik a „csak nagy házak vannak, még harangszó se hallatszik”
Igen, Erzsi néninek nagy bánata, hogy Rákoskerten
nincs templom, nincs harangszó. „Olyan, mintha az ember süket lenne”-mondja.
Erre utalás a Rákoskerti Templom Alapkövének a képe. Ez a remény, a jövő megjelenése a múltidézés után.
Igen. Valahogyan szerettünk volna válaszolni a panaszra. A válasz húsz éves fejjel nem lehetett más, mint
a jövő felmutatása és a derűlátás. Lesz itt harangszó!
Terveztek-e következő filmet?
Szeretnénk még filmet készíteni. Az biztos, hogy csak
akkor kezdünk bele, ha valóban tudunk rá időt szánni,
nyugodtan le tudunk ülni ötletelni, átbeszélni a témát.
Hajszoltan nem lehet elmélyülni, szemlélődni, ötletet
érlelni, játszani. Azt már tudjuk, hogy a következő film
nem riport jellegű lesz. Megéreztük a „100” készítésekor, hogy ahhoz, hogy az ember másokról jó filmet tudjon csinálni, másokat méltón tudjon láttatni, ahhoz
előbb a saját világát kell jobban megismernie, a saját
kérdéseire kell választ találni. Ezért a következő filmünk is inkább fikciós lenne.
Köszönöm, további sok sikert kívánok!
O.K.

Filmes fődíj
Filmfesztivált rendeztek, március 27-én a Maros
mozi épületében Rákosligeten. Az épületet a MAT17,
azaz a Művészek Alkotó Társasága irányításával, nagyszerű civil összefogással hozták olyan állapotba, ami
lehetővé tette a fesztivál megrendezését. A fikciós filmnek járó fődíjat két rákoskerti egyetemista, Bedey Magdolna és Knakker Zsófia: Szabadság?! című alkotása
kapta. Velük beszélgettem.
Mit szóltok a Maros Mozihoz?
Örülünk, hogy végre a kerületnek is lesz saját mozija. Lelkesítő volt a Maros Filmfesztivál, hiszen az épületet civil összefogással újították fel. Így sokan magukénak érezhetik a mozit. Reméljük, hogy a kerületiek meg
fogják becsülni.
Úgy látom, barátnők vagytok. Mióta ismeritek egymást?
Már az óvodától ugyanabba az oktatási intézménybe
járunk. Százszorszép – Kossuth – Balassi – ELTE, de
csak a gimnáziumban barátkoztunk össze.
Hogy kezdődött a filmezés?
Volt egy időszak, amikor ha megláttunk vagy hallottunk valamit, ami érdekelt minket, gyakran megegyeztünk, hogy „ez benne lesz a filmünkben”. Ez sokáig
csak vicc volt. Aztán a médiatanárunk, Tóth László
mondta, hogy van a sulinak egy kamerája. Ekkor kezdett jobban foglalkoztatni bennünket a filmkészítés
gondolata. Elkezdtük felírogatni az ötleteinket, először
külön-külön, utána együtt átbeszéltük. Így lassan összeállt egy forgatókönyv. Leírtuk a képeket, amiket aztán
felvettünk.
Nem gondoltam volna, hogy előre megírt, precíz,
alaposan átgondolt forgatókönyv szerint dolgoztatok.
Megvolt a fejünkben minden kép.
Ki volt segítségetekre?
Tanárunk, Tóth László figyelemmel kísérte ügyködésünket, és ő ajánlotta Farkas Tibort, aki segített a vágáskor felmerülő technikai problémák megoldásában. A
Maros Filmfesztiválra nem is akartuk benevezni ezt a
négy éves filmet, és úgy gondoltuk, hogy inkább egy
újat készítünk. A Szabadság?!-ot Tóth László nevezte
be a fesztiválra.
Gondolom nem haragudtatok meg érte...
Megköszöntük!!!
Meséljetek a másik benevezett filmetekről!
A címe „100”. Egy rákoskerti nénivel, Csányi Józsefné Agócs Erzsébettel készítettünk egy rövid riportot. A kerületben több, száz év feletti ember él, a néni
idén töltötte be 101. évét. Egyszerűen kíváncsiak voltunk, és egy kamera mögé bújva könnyebb volt becsengetni ismeretlenül. Készségesen fogadtak bennünket, a
néni unokájával és dédunokájával is sokat beszélgettünk
arról, hogy hogyan élnek ők hárman együtt. A néni, aki
nekünk, egyszeri látogatóknak csoda, tőlük a mindennapokban sok odafigyelést és türelmet igényel. Tulajdonképpen nem is riport volt ez, hiszen csak leültünk
Erzsi néni mellé, és hallgattuk, hogy mesél. Mindig azt,
ami éppen eszébe jutott. Nem összefüggő történetet,

Rendőrségi felhívás
Az Internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A
világhálót olyan emberek is használják, akik mások,
főleg gyerekek jóhiszeműségét, kíváncsiságát használják ki. Legyen érdeklődő a gyermek tevékenységeivel,
így az internetezéssel kapcsolatban is. Készítse fel
gyermekét az Internet világára, amely nélkülözhetetlen
eszköze a tudás megszerzésének, de ez az eszköz rengeteg veszélyt rejt. Szakítsunk időt arra, ha a gyermekünk
szeretne valamit megmutatni az interneten, kontrolláljuk milyen oldalakat látogat, használjunk megfelelő
szűrőprogramokat a számítógépen, ezzel megválogatva
a gyermek számára elérhető oldalakat. Megelőzhető,
hogy a gyermeke erőszakos tartalmakra bukkanjon és
kivédhetőek a pedofil jellegű zaklatások.
Amennyiben tudomására jut, hogy a gyermekét bármilyen formában zaklatják az interneten keresztül, forduljon a rendőrség megfelelő szervéhez e-mailben:
bunmeg.brfk@budapest.police.hu címen.
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