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Harmatovszki László Rákoskertért Díjas
Ismét az a megtiszteltetés ért, hogy én méltathatom az
idei év ünnepeltjét. 2006. óta most hetedik alkalommal
köszönthetem erről a színpadról a Rákoskertért díjazottat és tehetem ezt harmadik alkalommal Wass Albert
emléknapján.
Ebben az évben egy civilt, egy igazi lokálpatriótát,
egy, az országért, a nemzetért és Rákoskert boldogulásáért, gyarapodásáért tenni akaró igazi barátot,
Harmatovszki Lászlót tünteti ki polgármester úr.
Laci - hívhatom így, hiszen sok éve ismerem és barátomnak mondhatom – az előző évek díjazottaihoz hasonlóan, megérdemelten veheti majd át ezt a városrészi
díjat. Őt is a civilek, a Rákoskerti Polgári Kör tagjai és a
helyi képviselők ajánlották a Képviselő-testület figyelmébe, akik egyhangúan támogatták Harmatovszki László kitüntetését. Tették ezt úgy, hogy a többség nem is
ismeri őt, de az előterjesztés mellett volt a civilek és a
Polgári Kör elnökének, Szelepcsényi Sándornak javaslata, ami a díjazott rákoskerti tevékenységéről, munkásságáról és önzetlen tenni akarásáról szólt.
A köszöntőm megírása előtt kutatómunkába kezdtem,
ami kapcsán a következőket tudtam meg az ünnepeltről:
Harmatovszki László nem Rákoskerten született, nem
mondható tősgyökeres kertinek, hiszen élete egy szakasza Rákoscsabához és Kőbányához kötötte, de igazi otthonra Rákoskerten talált.
A köszöntőm elején említettem, hogy idei díjazottunk
civil ember, a Kőbányai Porcelángyár volt művezetője.
A civil szó említésekor arra gondolok, hogy nem a helyi
közélet volt szereplője, nem a helyi iskola, vagy óvoda
pedagógusa ő, mégis sokan felfigyeltek rá az elmúlt tíz
évben.
Mottója egyszerű és frappáns: szeret mindent, ami
Rákoskerttel és a családdal kapcsolatos. Az elsőért kapja most a díjat, a másodikért kapta szerető feleségét, két
gyermekét és négy unokáját. Titkon reméli, hogy fiánál
születik még gyermek, így talán hamarosan elmondhatja
magáról, hogy ötunokás nagypapa.
Kedvenc időtöltései: síelés az unokákkal, kerékpározás a Balaton körül, ulti a barátokkal.
Laci első házát Rákoskerten, a Pásztorfalva utcában,
1976-ban saját kezűleg kezdte építeni. Két év múlva be
is költöztek. Lánya, Annamária után, fia, László már ide
született.

1987-ban megszervezte az utcában a gázvezeték kiépítését, majd miután ez elkészült egy újabb építkezésbe kezdett. A Nyomdász utcában úgy akart építkezni,
hogy közben ne lásson téglát és maltert, ezért egyedülálló módon egy favázas, faszerkezetes házat álmodott
meg. Feleségével, Szauter Máriával, akivel idén ünneplik 45 éves házassági évfordulójukat, az óta is itt
élnek.
2005-ben nyugdíjas lett és belépett a Rákoskerti Polgári Körbe. Itt régi ismerősként fogadtuk egymást, lelkesítő volt látni, hogy amikor csak tehette, akkor mindig rendelkezésre állt a helyi munkákban. Ha fát kellett
ültetni, árkot kellett tisztítani, vagy a rendezvényeken
kellett színpadot építeni, ő mindig ott volt és remélem
még sokáig ott is lesz. 2007. őszén felajánlotta, hogy a
saját utcájában élőknek, ez 65 családot jelent, segít
házhoz vinni a falevélgyűjtő zsákokat. Megható volt
látni, hogy 2007. óta az összes Rákoskertért díjazottnak felajánlott egy hosszú hétvégét a zalakarosi nyaralójában, ahol teljes ellátást is biztosított számukra.
Amikor megtudta, hogy ő kapja az idei díjat, akkor az
első kérdése a következő volt: - Na, most akkor kinek
szervezzek nyaralást Zalakaroson?
Nagyvonalúságának a legjobb bizonyítéka, hogy amikor felesége a Kossuth iskolában szervezte az osztályának a Balatont megkerülő kerékpártúrát, akkor a szálláshoz hiányzó pénzt ő saját maga egészítette ki, csak
azért, nehogy le kelljen mondani azt a kirándulást, amit
az osztály már hónapok óta várt.
Sorolhatnám még a hasonló eseteket, de nem akarom
kellemetlen helyzetbe hozni Lacit, hiszen ezekről a felajánlásokról még sokszor a családja sem tudott.
Kívánom neki, hogy teljesüljenek álmai, még hosszú
éveken át dolgozhassunk együtt a polgári körben és
még sokáig síelhessen unokáival a kedvenc pályáin!
És végezetül: Harmatovszki László eddigi életműve
mától hivatalosan is elfoglalta méltó helyét Rákoskert
szellemi panteonjában.
Gratulálok Neki!
Hatvani Zoltán méltatása a Rákoskertért
Díj átadása előtt 2014. február 16-án,
a Rákoskerti Művelődési Házban

mint egy állatorvosi pálya, benne van az egész huszadik század.
Legfőbb értéke a személyesség és a bámulatos emlékezet. … Lovas és lószerető olvasó nem tudja a
könyvet letenni.”
Vér Imre kiváló lovas szakíró a könyvajánlójában így
ír: „Dr. Seregi János állatorvos professzor, egyetemi
tanár megajándékozott bennünket. A fenti c. könyv egy
rendkívüli energiájú ember fél évszázados eseménydús
életébe enged bepillantást. Tisztelettel adózik azoknak,
akik azzá tették, aki lett, és szeretettel emlékezik azokra,
akiknek az életútját ő egyengette, segítette. …”
Egykori tanárát Dr. Gyűrű Ferencet hangsúlyosan
említi, aki életszemléletből és át nem léphető elvekből
adott számára egy életre szóló mintát. Mellette diákként
szívesen vállalt demonstrátori, később tanárként évfolyam-felelős feladatokat. Családtagjain túl, szorgalmas,
tehetséges tanítványaira a legbüszkébb. A tanítványok
által –anonim módon – leadott, többnyire jeles profeszszori minősítés minden esetben meghatja.
Szinte az összes kiérdemelhető szakmai és életmű
kitüntetés birtokosa. Néhányat említve: Louis Pasteur
Emlékérem, (1992.) Köztársasági Érdemérem Kiskereszt (1995.) Tolnay Sándor Díj, (2008.) Batthyány Lajos - Vas Megyéért Életmű Díj (2012.) Már nyugdíjas,
de ez sem külsején, sem a szakmai- és közéleti aktivitásán nem látható.
A helyi önkormányzat mindenkor számíthat tanácsaira, észrevételeire, s ha arra szükség mutatkozik, akkor a
fizikai jelenlétére is. Legutóbbi helyi javaslata szerint a
kerület és Rákoskert ismertségét, hírnevük színesítését
segítve csatlakozzunk a „Tündérkert” mozgalomhoz
„Neves Magyarok Gyümölcsöskertje” címen. A javaslatot felkaroló Hatvani Zoltán helyi képviselő és Déri
Tamás önkormányzati munkatárs a megvalósítás első
lépésein már túljutottak.
Közéleti szerepvállalása számára, mint a levegővétel,
olyan természetes. Ezért a vonatkozó sikereiről nehezen
nyilatkozik. Kérdésre elárulta, hogy egy Krisztusszobor felállítását szorgalmazta neves társaival, a szívüknek kedves erdélyi Gordon-hegyen. Ezen dolgoznak, továbbá, hogy a Megváltó szobor-kilátóval ékesített különleges adottságú környezetét érintse a Közép
Európát átfogó gyalogos zarándok- és turistaút-hálózat;
a mind népszerűbb Mária-Út. Amikor baráti körében
megemlítette a helyiek kérését: „A szobor–kilátó alá
egy kápolna kellene,” két nap múlva Makovecz Imre
kész volt a tervvel.
Környezetétől sikerült a professzor úr által
„elhallgatott”, néhány rászoruló, tragikus sorsú tanítványa érdekében tett, olykor sorsdöntő lépéséről értesülni.
Ilyen pl. A Vas Megyei Állatorvostan hallgatók
„Tolnay Sándor Klubjának” alapítása, két fiatalon
meghalt hallgatója emlékének megörökítése.
Terveinek se vége, se hossza. További jó egészséget
és sikeres környezetszépítő, környezetjavító munkát és
persze komoly kutatási eredményeket kívánunk

Rákoskerten élni – Seregi János
„Aki jól vette az élet akadályait, s bár nem egyszer került kutyaszorítóba, bajából mindenkor megerősödve
került ki.”
Prof. Hab. Dr. Seregi János ny.egyetemi tanár ma már
rákoskertinek vallja magát, itt él közöttünk.
Életpálya adatok: Budapesten született 1943. 02. 24én.
Alapvégzettség: állatorvos doktor, Állatorvostudományi Egyetem Bp., 1967.
Tudományos fokozatok: PhD Állatorvos-tudományok,
1989.
Habilitáció 1990. Oklevele hatodik volt az egyetemen.
Három nyelvterületen van különböző szintű, vizsgázott nyelvtudása: angol, német, és orosz.
Közel kétszáz szakmai publikáció tulajdonosa, a nevén jegyezhető könyv és könyvrészletek száma 11.
2001-től ny. egyetemi tanár, kutató professzor a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében.
B.M: Kedves Professzor úr! Honnan, mikor és milyen elhatározásból érkezett Rákoskertre a Seregi család? Hogy érzik magukat az új és minden bizonnyal
véglegesnek tekintett lakókörnyezetükben?
S.J: Rákoskertre a belvárosi zsúfoltságból menekültünk. Gondos helykiválasztást követően, Makovecz
Imre tanácsai és terve alapján felépült a családi házunk,
ami 1997. óta végleges, rigófüttyös otthonunkká, bázisunkká vált. Innen indulunk, és örömmel ideérkezünk.
A legendás építész és családjaink barátsága Imre élete
végéig kitartott, és reményeim szerint azon is túl kitart.
Felnőttkori barátságunk sok szép hivatalos együttműködésünkön is messze túlmutat. Makovecz embersége,
életszemlélete, és különleges művészi lénye részemről
nem felejthető. Az immár rákoskerti nagycsalád menyeinkkel, fiainkkal, három fiúunokánkkal, valamint
nejemmel és édesanyjával teljes. Ők biztosítják számomra azt az érzelmi felszabadító és megerősítő hátteret, ami nélkül nincs magas pályaív, ami nélkül nincs
kerek, befutott életpálya. Mindkét fiam végzett állatorvosként követi nyomdokaimat.
BM: Beszélgetésünk során képet kaphattam tanár úr
korábban elindított, megvalósult, és folyamatban lévő
nagyvonalú terveiről, melyek többnyire még más tájakhoz, illetve az ország majd minden területéről érkező
tanítványaihoz kötődnek. Ez persze nem jelenti azt,
hogy Rákoskert sorsa, jövője elkerülné a figyelmét.
Tagja a Rákoskerti Polgári Körnek, és ha teheti, részt
vesz az egyesületi találkozókon. Legutóbb e körben
Makovecz Imre építőművészi munkásságáról, személyiségéről, és barátságukról tartott előadást. Néhány
hónapja „A székely mén, történetek emberekről és
lovakról” címmel jelent meg könyve. Somogyi Győző
festőművész a könyv előszavában egyebek között ezt
írja:
„… Szemhatára jóval tágabb, mint az ugyancsak
lebilincselő állatorvos-históriáké. Időben is több,

Bukta Mihály
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Tisztelt olvasóink,
a Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti
Polgári Kör
NYÍLT, JELIGÉS PÁLYÁZATOT
írt ki az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
nemzetőreinek emléke előtt tisztelgő
köztéri alkotás tervezésére, amely kiírásnak a rövidített változatát itt olvashatják:

A legjobb a tavaszban: kint a szabadban.
Kiránduljunk együtt!
Ki ne hallott volna közülünk a Rákoskert szomszédságában elterülő Merzse-mocsárról? De vajon ismerike? Tudják-e, hogy mit rejteget ez a páratlanul szép,
Budapest egyetlen nagy kiterjedésű mocsárvilága?
Ennek bemutatására szervez a Rákoskerti Lemaradás
Turisztikai Sport- és Szabadidő Egyesület 10 illetve 20
kilométeres távon teljesítménytúrát, mely túraútvonalának része a mocsár területén található tanösvény is. A
túra során megismerhetjük az ott található védett növény- és állatfajokat, valamint a mocsár keletkezésének
történetét.

A pályázat célja Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára a Nemzetőrség emlékét megörökítő köztéri alkotás megvalósítása – elsőként hazánkban.
Az alkotásnak méltó módon kell emlékeztetnie az
utókort a forradalmár és szabadságharcos hazafiakat
tömörítő Nemzetőrség bátor, hősies helytállására, melyet a túlerővel szemben folytatott az 1956-os forradalmi események során.
Az emlékmű a Kucorgó téren lesz felállítva.
A pályázaton indulhatnak azok a szobrászművészek,
szobrászművész-építész párosok, akik rendelkeznek
köztéri referencia-alkotással és a részletes pályázati
felhívás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A pályázati témát, egy 1956-os nemzetőrt – esetleg
nemzetőröket - ábrázoló, nemes kőből készült, részletesen megmunkált, életszerű, egész alakos, a szobor
szellemiségéhez illő talapzaton álló alkotás formájában
javasolt megjeleníteni.
Az emlékművet közadakozásból és egyéb támogatásokból kívánjuk megvalósítani. A mű bekerülési költsége nem haladhatja meg a bruttó 6,5 millió forintot.
Ez az összeg tartalmazza a szoborkompozíció megtervezését, a szobor és talapzatának szakszerű kivitelezését, kihelyezését, anyag- és munkadíját, továbbá a fizetendő ÁFA-t.
A helyszínrajz 2014. február 27. napjától letölthető a
www.rakosmente.hu honlapról és a www.kertilevel.hu
honlapról a részletes pályázati felhívás mellékleteként.
A pályázat beadásának határideje 2014. június 24.,
kedd, 10.00 és 16.00 óra között, helyszíne az Erdős
Renée Ház (1174 Rákoshegy, Báthory utca 31.).
A beérkező pályamunkákat a Budapest Galéria által
felkért szakértői bizottság bírálja el. Az értékelésben
részt vesznek továbbá Rákosmente Polgármestere, a
Rákosmenti ’56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári
Kör által felkért személyek.
Eredményhirdetés: Rákosmente önkormányzatának
2014. augusztusi képviselő-testületi ülését követően.
A részletes pályázati kiírás a Hírhozó 2014. február 27-én megjelenő számában olvasható, illetve elérhető a fent említett két honlapon is. Továbbá információ
kérhető a Rákoskerti Polgári Kör elnökétől is a
sszelepcsenyi@t-online.hu elektronikus levélcímen.

A túra időpontja: 2014. április 26.
Rajt és cél helye: Kossuth Lajos Általános Iskola
Rajt időpontja: Reggel 7 óra
A túrán résztvevők az út során több frissítőponttal is
találkoznak, melyeknél zsíros kenyeret, csokoládét és
üdítőt fogyaszthatnak, majd – sikeres teljesítés esetén –
a célban egy díszes oklevelet és kitűzőt vehetnek át.
Túránkon – mint minden teljesítménytúrán – nevezési
díj ellenében lehet indulni. Mivel túránkat Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar képviselő urak támogatják, a
rákoskerti lakosok mindössze 500 Ft nevezési díj ellenében indulhatnak.
Kedves rákoskertiek! Reméljük, soraink elolvasása
meghozza kedvüket, és találkozunk.
Köszönettel, a rendezőség nevében:
Bernátné Nagy Katalin
Földi János (+36-20-285-7988)

Figyelmeztetés!
Tájékoztatni szeretnénk a Szülőket és a környéken
lakókat, hogy február 12-én, tanítás után, a kora délutáni órákban egy felsős tanulónkat megtámadtak az Erzsébet körúton. Egy vele korabeli, kb. 13-14 éves ismeretlen fiú ököllel az arcába és az oldalába ütött. Diákunknak – lélekjelenlétének köszönhetően - végül sikerült elmenekülnie.
Kérjük a szülőket, hívják fel a gyermekük figyelmét,
hogy az iskolába érkezéskor és távozáskor körültekintően járjanak el!
Hisszük, hogy összefogással és fokozott odafigyeléssel megelőzhetőek a hasonló esetek.
A kockázat csökkentéséért további intézkedéseket is
teszünk, melyről a későbbiekben tájékoztatni fogjuk az
érintetteket.
A Kossuth Lajos Általános Iskola közössége

Budapest, 2014. február 20.

Kérjük, támogassa a Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány munkáját SZJA 1 %-ával! ADÓSZÁMUNK: 18154094-142. Bankszámla számunk:
OTP. 11717009-20060460.

Fejér Gyula kuratórium elnök
Rákosmenti ’56-os Alapítvány
Szelepcsényi Sándor elnök
Rákoskerti Polgári Kör
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Fohsz Tivadar képviselői keretének felhasználása
Támogatott
Bóbita Óvoda
BRFK XVII. Ker. Rendőrkapitányság
Cimbalom Világyszövetség
Csekovszky Árpád Műv. Közalapítvány
Csekovszky Árpád Műv. Közalapítvány
Delta Polgárőrség
FKF Zrt
FKF Zrt
Kossuth Lajos Általános Iskola
Leander Bt.
Mecseki Hargita
MSZOSZ Nyugdíjas Alapsz.
Perczel Mór Honvéd Hagy. Egy.
Piroska Óvoda
Piroska Óvoda
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft.
Rákosmente Oldtimer Egyesület
Rákosmente TV
Rákosmenti Adományház
Rázene
RESZK Kippkopp Bölcsőde
Rákoshegyi Bartók Zeneház
Százszorszép Óvoda
Szimetrom Művészeti Egyesület
Szimetrom Művészeti Egyesület
Toi-Toi Kft.
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
VonZArt
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Összesen:

Támogatás tárgya
udvari gumiburkolat kivitelezés költségeihez
dolgozók jutalmazására és a rendészeti tevékenység támogatására
Koreai Nap rendezési költségéhez
múzeumok éjszakája, jubileumi ünnepség megvalósítási költségeihez
működési költségekhez
működési kiadásokhoz
1000 db őszi lombzsák (utánrendelés)
3000 db őszi lombzsák
udvari támfal költségeihez
lakossági tájékoztatás rákoskerti aktualitásokról
támogatás művészeti katalógus kiadásához
évzáró műsor megrendezési és lebonyolítási költségeihez
Honvédelmi nap
udvari fejlesztések megvalósulásához
Családi Nap rendezvény költségeihez
rendezvények támogatása
kertünk kincsei program költségeihez
Rákoskertért Díj ünnepi műsor támogatása
emlékplakett költségeihez
Kerti Levél kiadási költségeihez
"Rákoskert Napja" rendezvény költségeihez
nemzeti lobogó beszerzési költségeihez
szemétszedéshez szükséges zsákok beszerzéséhez
felvidéki tanulmányút
nemzeti lobogó beszerzési költségeihez
Wass Albert tér parkolóinak javítása
Kossuth Lajos Ált. Isk. támfal mellé korlát készítés
Oldtimer Show
lakossági tájékoztatás rákoskerti programokról, rendezvényekről
működési költségekhez
rendezvények költségeire
udvari játszóeszközök beszerzési költségeihez
működési költségekhez
tetőfelújítás
színházi előadások költségeihez
működési költségekhez
WC fülke a játszóterekre (Vecsey út, Köszörűs tér, Rózsaszál utca)
2013. évi programok megvalósítási költségeihez
Wass Albert emléknap
Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert Napja lebonyolítási költségeihez
Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskerti Dalos Klub működési költségeihez
Magyar-Lengyel Bál rendezési költségeihez
Rákoskerti Művelődési Ház konténerek áthelyezése: daruzás, betonozás
Ascher Színház színházterem felújítása
tánckellékek, videokamera, edzőtábor
Rovásíró Verseny
2013. évi képviselői keret: 9 500 000

Felhasználás
50 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
206 000 Ft
690 000 Ft
756 000 Ft
304 800 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
300 000 Ft
30 000 Ft
97 500 Ft
60 000 Ft
50 000 Ft
75 600 Ft
700 000 Ft
310 000 Ft
150 000 Ft
45 000 Ft
100 000 Ft
94 500 Ft
233 600 Ft
70 000 Ft
50 000 Ft
300 000 Ft
25 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
1 500 000 Ft
80 000 Ft
25 000 Ft
278 500 Ft
1 010 000 Ft
100 000 Ft
180 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
213 500 Ft
65 000 Ft
120 000 Ft
100 000 Ft
9 500 000 Ft

A Rákoskerti Templom Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a rákoskerti adózókat, hogy SZJA 1%-val
támogassák a világhírű építész, Makovecz Imre
„Mennybemenetel” ökumenikus templom tavasszal
elkezdődő építését. ADÓSZÁMUNK: 18185133-142.
További támogatásokat az OTP. 11717009-20043843
számú bankszámlánkra köszönettel fogadunk

Jól érezte magát a Rákoskert Napja ünnepségeken?
Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is gyümölcsfák
szegélyeznék? Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi Park padjain? Ha válasza IGEN, segítse az egyesület
működését és terveinek megvalósítását!

AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A
RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!

Zalakarosi apartman kiadó: 30-238-98-82

Adószámunk: 18190010-1-42
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Hatvani Zoltán képviselői keretének felhasználása
Támogatott

Támogatás tárgya

Felhasználás

DELTA Polgárőrség
140. Pro Patria Cserkészcsapat
Kutyaürülék gyűjtő kihelyezés
Magyar Vöröskereszt XVII. ker.
MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezet
Napsugár Óvoda
Piroska Óvoda
Bartók Zeneház működési támogatás
RÁCUK
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft.
Rákosmente Kft
Rákosmente Kft. - Sz. Egyedi Kft.
Rákosmente Kft. - Hajdú Művek Kft.
Rákosmente TV.
Rázene Fesztivál
Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda
TOI-TOI Mobil Wc. Kft.
Tizenhetedik Magazin
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
XVII. Kerületi Rendőrkapitányság részére
Zrínyi Miklós Ált. Iskola
SZIMETROM Művészeti Egyesület
Adományház Alapítvány
FKF ZRT. ( 4.700 db. lombzsák)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Rákosmente Kft. - Hajdú Művek Kft.
Rákosmente Kft.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Összesen:

Éves működési támogatás
Nyári cserkésztábor költségeire
Népkert mellett a Pesti úton. Telepítés, üzemeltetés
Ingyenes vércukorszűrés támogatására
2013. évi rendezvényekre
Nyílászárók cseréjére
Udvar felújításra, gumitégla burkolásra
Vezető: Bokor Jutta
Cukorbeteg Klub működési támogatására
rendezvények támogatása
15 éves évforduló alkalmából készített emlékplakettekre
Kerti levél 2013-ra
23 db. facsemete ültetésére (2012-es munka)
Rákoskert Napja (2013.06.02.)
Legyen minden helyi házon nemzeti lobogó
Tavaszi nagytakarítás Rákoskerten
20 db. facsemete elültetésére
4 db. utcanév táblára (Wass Albert tér, Tiszanána és Pásztortűz u.)
Erzsébet krt.-Rákoskert sugárút sarkon térkő javítás (volt szelektív)
Kossuth Iskola új támfalára korlát kivitelezésére
Rákoskert sugárút - Sáránd utca sarkon sárrázó és parkoló
Kossuth Iskola falburkolat, Vida-domb zajfogó fal
Kossuth Iskola udvarán támfal építésére
Tudósítás a "80 éves Rákoskert" ünnepi eseményeiről
éves támogatás
veszélyes fák visszavágására, és a vászontetők cseréjére
Új PC + operációs rendszer és új hőkötő gép beszerzésre
Vida-dombra kihelyezve (2013-ra)
Helyi esemény bemutatására (tizenhetedik online)
Erdős Renée - Finiszázs Szakmai Díj (2013 - 2014)
V. Wass Albert emléknap és a Rákoskertért Díj átadó ünnepség
2012. városrészi díj
Gyerekprogramok jegytámogatása
Mindenki Karácsonya (2012.12.16.)
Rákoskerti Dalos Klub éves működésének támogatására
Sporteszköz beszerzésre a nyári táborhoz
Ascher Oszkár Színház előadások és felújítás támogatására
Idősek pódium műsorára
Szomszédolás c. programokra
Kertbarát Klub szakmai kirándulás
Rákoskert 80 éves ünnepségén, ingyenes lovaskocsi költségeire
Konténer áthelyezésre és kerítés bontásra/javításra
Kertünk Kincsei Programra (Rákoskerti Kertbarát Körrel)
Rákoskert 80 éves ünnepség sorozat
Sikeres rákoskerti akciók támogatására
Rovásíró verseny, Hagyományőrző nap költségeire
Éves működési támogatás
Éves működési támogatás
ingyenesen szétosztva a helyiek között
Kossuth Iskola eszközvásárlás
Postamester utca, út és padkajavítás
Aradi vértanúk terének kialakítására lekötve
Kossuth Iskola - Rákoskerti Torna Kupa (dec.14.)
2013. évi képviselői keret: 9 500 000

200 000 Ft
20 000 Ft
124 460 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft
100 000 Ft
250 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
97 500 Ft
75 560 Ft
700 000 Ft
107 345 Ft
310 000 Ft
150 000 Ft
50 000 Ft
250 000 Ft
33 760 Ft
94 859 Ft
71 859 Ft
763 862 Ft
369 231 Ft
755 968 Ft
300 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
250 000 Ft
88 900 Ft
304 800 Ft
100 000 Ft
190 000 Ft
72 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
265 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
20 000 Ft
30 000 Ft
130 000 Ft
60 000 Ft
285 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
25 000 Ft
25 000 Ft
1 035 000
150 000 Ft
304 286 Ft
610 Ft
150 000 Ft
9 500 000
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
hasonló bűncselekmények megelőzhetők. Soha ne
hagyjanak értéket őrizetlenül a járműveikben! Lehetőség szerint vigyék magukkal táskáikat, telefonjaikat, értékeiket, még rövid távolmaradás esetén se
higgyék azt, hogy más rossz szándékú személyek
nem fognak kárt tenni járműveikben, a könnyű
zsákmány reményében. Sokszor bebizonyosodott,
hogy zárt csomagtartóból is ellophatóak ingóságaink, ezért nem csupán a látható helyeken nem érdemes azokat hátrahagyni. Tolvajok előtt a dolgaink
járműveinkben nincsenek biztonságban.

Újabb apró lépések a leendő rákoskerti
Főtéren – az egykori piactéren
2014 elején egyre több bejelentés érkezett az illetékes
képviselőhöz -Fohsz Tivadarhoz, hogy a Platánfasor és
a Zrínyi utca sarkán álló régi, omladozó hentesboltban
hajléktalanok laknak életvitelszerűen. Ennek kapcsán
egyre több a szemét, mocsok és a füst az ingatlanon.
Mint közismert ezt a telket az önkormányzat 2013
nyarán átadta a Katolikus Egyház részére, melyen Erdő
Péter Bíboros úr ígérete szerint Katolikus Közösségi
Ház és kápolna épülne, hiszen az idén 81 éves
Rákoskerten ennek a felekezetnek sincs még temploma.
Az önkormányzat segítségével az egyházmegye megrendelte a régi épület bontását, amit a lapunk megjelenésekor már be is fejeztek. Másik fontos előrelépés a
leendő terecskével kapcsolatban, hogy az önkormányzat
Városfejlesztési-, és Vagyongazdálkodási Bizottsága
február 12-én egyhangúlag támogatta azt az előterjesztést, melyben a bizottság elnöke (Hatvani Zoltán) felkéri
polgármester urat, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a
jelenlegi orvosi rendelőnek és a Strázsahegyi patikának
helyet adó épület műszaki állapotát. Közismert, hogy az
orvosok és a patikusok is évek óta panaszkodnak a helyszűkére, az akadálymentesítés elmaradására és a rossz
állagú épületre. A hivatal műszaki csapata 2014. márciusára ígért végleges választ, ebből lehet majd látni,
hogy felújítható-e az épület vagy sem. Ha a felújítás
gazdaságtalan, akkor azon kell elgondolkoznia a kerületrész vezetőinek, hogy a közelben hol tudják elhelyezni a háziorvosokat. Az orvosok -Kajetán és Veres doktorok már több fordulóban egyeztettek a képviselőkkel
és egyetértettek abban, hogy a rendelőt, praxist jó lenne
a leendő „főtéren”, vagy annak közelében kialakítani,
valamint azt is rögzítették, hogy csak akkor lehet szó a
régi épület bontásáról, ha biztosított az új helyre való
azonnali átköltözés, hiszen a helyi betegek egy napra
sem maradhatnak ellátás nélkül. Fontos lenne továbbá
az is, hogy a patika is közel legyen az orvosokhoz, hiszen a betegnek ma csupán néhány lépést kell a rendelőtől a gyógyszertárig megtennie.
További fejleményekről az április végén megjelenő
lapunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy újra
feltűntek kerületünkben a telefonon jelentkező trükkös tolvajok. Módszerük némileg eltér, de általánosságban elmondható, hogy idős, egyedül élő embereket hívnak fel azzal, hogy bajban lévő unokának,
hozzátartozóknak adják ki magukat. Pénzt, vagy
arany ékszereket kérnek, amelyért a sértett által ismeretlen személyt küldenek. Ellenőrizzék, vagy hozzátartozóikkal ellenőriztessék a megnevezett baj valódiságát. Ne engedjenek be senkit a lakásukba. Ne
adjanak értéket senkinek. Bizonytalan esetekben
azonnal hívjanak rendőrt.

Egy megemlékezés margójára
A kellemes vasárnapi délutánon sokan gyűltünk öszsze, hogy megemlékezzünk Wass Albert halálának évfordulóján a sokáig feledésben tartott, a mai napig ellentmondásosan megítélt íróról.
A szobornál Takaró Mihály író, irodalomtörténész
kiváló beszédben méltatta Wass Albert munkásságát,
bemutatva hányatott életútját.
A kerületet vezető pártszövetség képviselőin kívül
megjelentek a Jobbik képviselői is, akik azonban a művelődési házban tartott ünnepi műsoron már nem tartották fontosnak a megjelenést. Azt, hogy a baloldal nem
képviseltette magát a rendezvényen, nem csodáljuk.
Íme, egy aktuális idézet Wass Albert tollából:
„Országodon kufárok osztozódnak,
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.
…
Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára
tanítják ma az unokát.
Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.”

Rendőrségi hírlevél
Bűnügyek, melyekből okulhatunk
Kerületünk kertvárosi részében parkoló személygépkocsi utasterében hagyott női táskát lopott el egy ismeretlen személy. A jobb oldali ülés elé helyezett barna
retikül megtetszett az elkövetőnek és a kevesebb, mint
öt percre otthagyott gépkocsi első ablakát betörve, eltulajdonította azt, benne mobiltelefonnal, készpénzzel és
személyes iratokkal.
Egy másik könnyelmű autóst is megkárosítottak, aki egy
nyitott állapotú kisteher-gépkocsi műszerfalán hagyta
övtáskáját, benne két mobiltelefonnal, pénztárcával, és
személyes iratokkal. Az elkövető kihasználta a sértett figyelmetlenségét és az őrizetlen értéket ellopta.

(Wass Albert, Ébredj, magyar!)
Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és
felügyeletet vállal: 70-54-17-221
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Végül, de nem utolsó sorban, ismét a Piroska Óvoda
adott helyszínt a kerületi óvó néniknek a márciusi
Makk Marci tornaversenyre szánt érmek elkészítéséhez.
Agyagozás közben lehetőség nyílik egy kis kötetlen
beszélgetésre. A programot Süllős Gyuláné – Pensió
Minőségi Közétkeztetés – támogatta szendviccsel, és
teával. Köszönjük.

Évkezdő hagyományok a Piroska
Óvodában
2014. január 22-én harmadik alkalommal rendeztük
meg a Magyar Kultúra Napja délutáni programunkat.
A hagyományosan szülőkkel közös program ismétlődő eleme a különböző csoportok rövid, a magyar népi
kultúra anyagából válogatott mondókák előadása, valamint az óvodai néptánccsoport fellépése, mely közös
táncra ösztönözte a vendégeket. Megható gesztus volt,
hogy a műsor megnyitását követően a felnőttek és gyermekek közösen elszavalták a Himnusz első versszakát,
majd emléklapon kinyomtatva haza is vihették a költő
kézírásának reprodukcióját. A délutáni programot színesítette a Szerb Antal Gimnázium diákjainak fellépése, mely során magyar megzenésített versekkel szórakoztatták a gyermekeket. A délutáni programot könyvvásárral zártuk.
Február a bálok, mulatozások ideje. 2014. február 7én a mi kis óvodásaink is elűzték a téli időt. Farsangi
mulattságunkat a Kölyökidő Alapítvány zenészei tánccal, népi muzsikával színesítették. Mindkét programon
megtisztelte óvodánkat Virág Mihály képviselő úr is a
jelenlétével.

Növekvő biztonság a Piroska Óvodában
2014. februárjában elkészült az óvoda kapuja elé
tervezett korlát sor.
Nagy szükség volt erre, hiszen az intézmény forgalmas út mellett helyezkedik el. 2011-ben Virág Mihály
képviselő támogatásával már sikerült a számkódos kapunyitót felszerelni, de szerettünk volna a gyermekek
számára még nagyobb biztonságot. Kértük a fenntartót,
hogy a forgalmas út és a járda határát jelölje a bejárati
kapu előtt egy korláttal. Sajnos az intézménynek nincs
külön gazdasági bejárata, ezért az ételszállításhoz szükséges szabad területet csak itt tudjuk biztosítani, így
nagyon körültekintően kellett megtervezni.
2014. február 7-én elkészültek a szakemberek a
munkálatokkal. Nagyon hálásan köszönjük Riz Levente polgármester úrnak, és mindenkinek, aki segítette a
terv megvalósulását.
Reméljük az óvodát használó szülők is elégedettek a
folyamatos fejlődéssel, és kérjük, továbbra se parkoljanak a bejárat közelében. Óvjuk együtt a gyermekeket.

A Százszorszép Óvoda hírei
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2013. évben adójuk 1 %-át óvodánk Boldogabb Gyermekévekért Alapítványának ajánlották fel!
Ez az összeg 405.080 Ft volt, melyből az óvoda udvarát korszerűsítjük.
Kérjük idén is támogassák Alapítványunkat!

Adószámunk: 19703859-1-42
Köszönjük!
A kuratórium elnöke és az óvoda vezetése
Óvodásaink igazi kis örökmozgók. Így nem csoda,
hogy örömmel vegyes izgalommal készültek ismét a
Zrínyi Olimpiára. A szombat délelőtti programon sok
család eljött szurkolni. A csapatot az óvodában is köszöntöttük, a többi kisgyermek társaságában kapták
meg az őket méltón megillető emléket, melyet a nyakukba akasztva hordhatnak.

Mesemondó a Százszorszép Óvodában
2014. február 21-én Sikli László erdélyi költő, meseíró és mesemondó látogatott el a Rákosmenti Százszorszép Óvodába, Fohsz Tivadar rákoskerti képviselő
meghívására. Az óvoda minden csoportjában különleges mesékkel örvendeztette meg a gyermekeket, amit
hálásan köszönünk neki és képviselőnknek!

Részvétel EU-s pályázatban
Óvodánk részt vesz a TÁMOP 3.1.5. „Pedagógus
továbbképzés támogatása” című EU-s pályázat megvalósításában. Ennek keretében hat óvodapedagógusunkhoz látogat egy külső szaktanácsadó, és figyeli meg
foglalkozásait, és bírálatával, fejlesztő értékelésével
segíti a szakmai, pedagógiai munkájukat. A projekt
májusban zárul, melynek eredményéről újra hírt adunk
az olvasóknak.
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A Rákoskerti Művelődési Ház március-áprilisi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK
KERTI KÖLYÖKKUCKÓ:
2

NŐNAPI MŰSOR
Március 2. vasárnap 15 óra
Farkas Bálinttal, Bálint Emesével és Poór Péterrel
Operett slágerekkel, örökzöld dallamokkal teli zenés
műsorral várjuk Önöket!.
Belépő: 500 Ft/fő

Április 27., vasárnap 10 órakor
Hahota Gyermekszínház: A piros tojás legendája
Zenés élőszereplős mesejátékunkban egy valóságos
hosszúfülű nyuszi meséli el nekünk, hogyan lett a tapsi
füles „védjegye” a piros tojás. A Föld Napja alkalmából
várjuk Interaktív Kézműves Játszóházunkba a gyerkőcöket.
A jegyek korlátozott száma miatt, előzetes jelentkezést kérünk!
Belépő: 700 Ft / fő
Minden
érdeklődő
nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi
ELSŐSEGÉLY ELŐADÁS, főként kismamáknak
gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szerint
Március 4., kedd 17 óra
8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen:
Gyermekkori vészhelyzetek elhárítására
fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864 a
elsősegélynyújtó előadás szülőknek.
szülő neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának
Belépő: 200 Ft/ fő
feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
Március 22., szombat 9-13 óráig
Április 27., vasárnap 17 óra
A börze látogatóinak a belépés díjtalan!
Zaláné Tarnói Veronika és Forgács Renáta
fesmény és grafika kiállítás-megnyitója
KERTI KÖLYÖKKUCKÓ:
A kiállítást megnyitja: Szelepcsényi Sándor
Március 23., vasárnap 10 óra
Szeleburdi Meseszínház: A rendíthetetlen sündisznócska Közreműködik: Berkó Domonkos és Eszményi Zsombor
A kiállítás megtekinthető: május 16-ig
Megtudhatjuk, hogyan száll a rendíthetetlen sündisznócska
A belépés díjtalan!
szembe ezer veszéllyel, kalandjai során, utána Interaktív
Kézműves Játszóház, kikeleti hangulatban.
ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Belépő: 700 Ft / fő
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi
gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szerint
8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864 a szülő
neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának feltűntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: www.hatvanizoltan.hu/
index.php?id=jegyrendeles

Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből

TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁL - Zenél: Kristály Duó
Április 12., szombat 20-02 óráig
Belépő: 2000 Ft/ fő, vacsora 1200Ft/ fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Március 23. vasárnap 18 óra
Április 26., szombat 19 óra

Március 16,. vasárnap 18 óra

Nagy Ignác: Tisztújítás
Március 8., szombat 18 óra

Kiss Csaba: A Dög

Cseh Tamás-est - akusztikus koncert
Március 28., péntek 20 óra
Belépő: 700 Ft/fő
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Az első magyar műhold (Masat-1) születése és élete
Április 15, kedd 18 óra

Schwajda György: CSODA

Előadó: dr Gschwindt András, a konstruktőr
csapat vezetője és Hödl Emil, egyetemi hallgató, a
fejlesztő csapat tagja, rákoskerti lakosok

Március 30., vasárnap 19 óra
Belépő: 900 Ft/fő

A Rákoskerti Polgári Kör szervezésében.
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A részvétel díjtalan!

A jegyek korlátozott számuk miatt kérjük, hogy minimum
három nappal az előadás előtt jelentkezzenek be telefonon.

Képviselők elérhetősége:

Két éve kering az űrben a Masat-1

fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252

Február 13-án a Masat-1 az első magyar fejlesztésű kisműhold második születésnapját ünnepelte a „legénység” a
BME VIK és a Magyar Asztronautikai Társaság által
szervezett szakmai ismeretterjesztő rendezvényen. A
10X10X10 cm-es kocka belsejében csúcstechnológia található. A Műszaki Egyetem hallgatói és doktoranduszai
által tervezett szerkezetet 2012. február 13-án állították
pályára, azóta tízezer-ötszázszor kerülte meg a Földet. A
437 MHz-es rádióamatőr-sávban kommunikáló űreszköz
folyamatosan küldi az adatcsomagokat, és a fedélzetén
található kamerával idáig több mint 200 felvételt készített
a Földről eddig több mint 22 millió adatcsomagot sugárzott vissza. Ezeknek nagyjából egyharmada, körülbelül
440 megabájt adat a központi szerverre érkezett. A csapat
az elmúlt évben sem unatkozott. Az egyik legfontosabb
fejlesztésük az volt, hogy távvezérelhetővé tették és automatizálták a BME E épületében található elsődleges, illetve az érdi másodlagos földi vezérlőállomást.

Kerti Levél
Megjelenik 4 200 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

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