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Platánfasor 
 

Tavaly a Fővárosi Önkormányzat megrendelésére 

felmérés készült a Rákoskert sugárút menti platánfasor 

állapotáról. Bejelentések érkeztek ugyanis a fővároshoz, 

hogy nagyobb viharok esetén egyre vastagabb ágak tör-

nek le a fákról. Mivel a sugárúton buszok is közleked-

nek, a forgalom biztonsága érdekében volt szükséges a 

fák vizsgálata. Az elkészült jelentés szomorú eredményt 

hozott. 53 fát javasoltak kivágásra! A döbbenetes ada-

tok meglepték a helyi önkormányzatot és Fohsz Tivadar 

képviselőt is. A képviselő kérésére az önkormányzat 

csináltatott egy korszerű ultrahangos kontroll vizsgála-

tot. A felmérés része volt egy szimuláció, melyből az 

derült ki, hogy a 138 fa közül nyolc nagy valószínűség-

gel nem bírna ki egy 80 km/órás szelet. A sugárúton és 

a környéken élők, közlekedők biztonsága érdekében 

ezeket a fákat ki kell vágni. A második vizsgálat 45 fát 

ugyan „megmentett” a kivágástól, de a Platánsor állapo-

tának, szépségének megőrzése érdekében állagmegóvó 

beavatkozásokra lesz szükség. Ehhez a helyi képviselő 

megkapta Polgármester úr támogatását.  

 

Új virágállványok a lakóhelyünkön 
 

Idén tavasszal 10 új virágállványt helyeznek ki képvi-

selőink rákoskerti közterületekre. Ezek az állványok 

egyenként 12 darab cserepet tartalmaznak, amelyek a 

villanyoszlopokról jól ismert futó muskátlikkal lesznek 

beültetve. A virágtartókat egy helyi lakatos gyártja, a 

virágok beültetését, locsolását, tápszerezését a 

Rákosmente Kft. fogja végezni. A növények Hollandiá-

ból érkeztek. Amennyiben sikeres lesz az akció és nem 

lesz lopás, rongálás (év végén is a helyükön állnak majd 

a virágállványok), akkor jövőre a kerület más városré-

szeiben is megjelenhetnek a szemet gyönyörködtető 

virágpiramisok. 

A helyszínek, amiket díszíteni fognak a virágtartók: 
 

a 8. számú egyéni választókörzetben: 

- Wass Albert tér (Pesti út – Erzsébet krt. sarok) 

- Jubileumi Emlékpark (Rákoskert sugárút – Irsa utca 

sarok) 

- Vecsey Ferenc utcai felnőtt játszótér 

- Kékliliom utca – Pesti út kiteresedés 

Rákoskerti vasútállomás 

a 9. számú egyéni választókörzetben: 

- Aradi vértanúk tere (Bodonyi u. - Andráshida u. sa-

rok) 

-COOP ABC előtt (Sáránd utca – Rákoskert sugárút 

sarok) 

- Kossuth Iskola előtt (a virágágyás mellett) 

- Művelődési Ház új parkolója mellett (Rákoskert su-

gárút – Erzsébet krt. sarok) 

- Nyomdász u. – Tiszanána utca sarok 

 

Ismét megszépül egy kiteresedésünk  
 

Idén nyárig elkészül a helyi művelődési ház mel-

lett, a Rákoskert sugárút – Erzsébet krt. sarok. Az el-

múlt években az önkormányzat rendbe rakta a parkolót 

és a másik két kis kiteresedést is. Most az utolsó követ-

kezik, amelyik a 97E megállójával szemben található. 

Jelenleg itt gondozatlan, autók által kitaposott poros 

terület található, ahol a tervek alapján parkoló, virágáll-

vány, füves terület és közel 100 méter járda készül. Ez-

zel a fejlesztéssel megoldják a kulturált parkolást is 

úgy, hogy közben biztosítható lesz az ott található 

kocsibeállón keresztül a magáningatlan megközelítése 

is. A szilárd burkolatok térkőből készülnek majd, a te-

rületen található járdák pedig aszfaltból újulnak meg. A 

körzet képviselője egyeztetett a szomszéddal is, a ter-

vek szerint ide is kikerülne egy világítós zászlórúd, 

amin Rákoskert lobogóját helyeznék el. 

 

Lecsófőző verseny Rákoskerten 
 

A már hagyománnyá váló Horvát Előd Lecsófeszti-

vál rendezési jogával az önkormányzat 2016-ban a 

Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport- és Szabadidő 

Egyesületet tisztelte meg. A lecsófesztivál, mint főző-

verseny várja az olyan lelkes csapatok, családok, baráti 

körök, közösségek jelentkezését, akik szívesen állnak 

bogrács mellé, hogy összemérhessék lecsófőzésben a 

tudásukat. Jelentkezéshez a regisztráción kívül csak 

bográcsra, állványra és ízesítőkre van szükség, mivel 

bőkezű támogatóink jóvoltából az egyéb kellékek bizto-

sítva lesznek. 

Főzéshez a csapatok a következő alapanyagokat 

kapják: 2 kg paprika, 1 kg paradicsom és hagyma. 
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Ezen alapanyagokat Ungor Kálmán professzionális 

zöldségkereskedő adja, melyek kiegészíthetők egyéb 

hozott anyagokkal (csülök, hús, bab, fűszerek, stb).  

A főzéshez elengedhetetlen kiváló minőségű tűzifa 

Harmatovszki László ajándéka. Az elkészült ételeket 

öttagú zsűri kóstolja. Az első három helyezett díjazása 

mellett különdíjak is kiosztásra kerülnek, többek között 

Hatvani Zoltán felajánlásaként egy rákoskerti lobogó. 

A zsűritagok közé keresünk olyan helyi lakost, aki 

szívesen részt venne az elbírálásban és őt délelőtt 10 

órakor sorsolással választjuk ki. 

A főzőverseny időpontja augusztus 6, reggel 8 óra. A 

főzés kezdete 10 óra, zsűrizés 12 órától lesz. A rendez-

vény helyszíne a rákoskerti vasútállomás kertje, melyet 

Árvainé Marikának köszönhetjük. A lecsófesztivált még 

Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán képviselők is támogat-

ják.  

Minden résztvevőt szeretettel várunk, a versengésre 

jelentkezni név és telefonszám megadásával lehet: 

Email: Bernátné Nagy Katalin: kbernat64@gmail.com 

Telefon: Földi János, +36-20/285-7988 

 

Közpénzből és vállalkozói támogatásból 

újult meg a COOP ABC előtti közterület 
 

A környéken élők, vagy a Sáránd utcai ABC-ben vá-

sárlók már megszokták, hogy minden év tavaszán vala-

mi megszépül az ABC környékén. Idén negyedik alka-

lommal láttak hozzá a kivitelezők egy újabb terület 

rendberakásához. Az előző években elkészült egy ötál-

lásos parkoló, majd egy kétállásos várakozó hely, köz-

ben megújult az üzlet előtti járda, szemeteseket helyez-

tek ki a környéken és egy pici virágágyás és világítós 

zászlórúd is helyet talált magának. Idén ismét új járda 

épült, ami az előző évek hagyományai alapján természe-

tesen szürke-vörös térkőből készült, pótolták a hiányzó 

bokrokat és ismét elkészült egy új virágsziget. Ebben a 

fejlesztésben az üzlet tulajdonosa, Vaskó József volt 

segítségére a képviselőnek, aki nem csak ötletekkel, de 

anyagilag is hozzájárult a közterület fejlesztéséhez. 

Minta értékű, hogy egy vállalkozó nem csak a profitra 

gondol, hanem arra is, hogy szebb, virágosabb legyen a 

bolt környéke. József az anyagi hozzájáruláson felül, 

amiből plusz járda készülhetett, áramot is biztosít a 

kiteresedés megvilágításában is szerephez jutó zászló-

rúdhoz. Áprilisban egy másik vállalkozó is megkereste 

képviselőjét, hogy az új üzlete előtt ő is szeretne kultu-

rált állapotokat teremteni. Darabos Levente új boltja és 

trafikja a Nyomdász utca 1. szám alatt található, ahol az 

önkormányzat soron kívül kiadta a közterületre az építé-

si engedélyt. Levente elképzelése az volt, hogy legyen 

itt is biztonságos járda és szabályos parkoló az üzlet 

előtt. Gondolt a zöldfelület fejlesztésére is, hiszen a jár-

da és a parkoló között egy zöld sávot álmodott meg, ami 

fákkal és sövénnyel lesz beültetve. Büszkék lehetünk 

arra, hogy a helyi vállalkozóink áldoznak a környeze-

tükre is.  

Felhívás a rákoskerti vállalkozókhoz 
 

A Rákoskerti Polgári kör, mint közhasznú szervezet 

1997 óta az itt lakók szolgálatában, Rákoskert közössé-

gének érdekében végzi munkáját. Ennek bizonyítéka a 

Vida-dombi kereszt, a Platán-sori Jubileumi park, a 

Wass Albert tér, az Aradi vértanúk tere, hogy csak a 

fontosabbakról szóljunk, De meg kell említeni a Műve-

lődési Házzal közösen szervezett Rákoskert Napja ün-

nepet, valamint a különféle témákban rendezett kiállítá-

sokat is. 

Kérjük a rákoskerti vállalkozókat, hogy adománya-

ikkal segítsék a szervezet közhasznú tevékenységét, 

különös tekintettel a 2016-os év kiemelt eseményére, 

mert az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-

dulójára a Rákoskerti Polgári Kör a Kucorgó téren fel-

állítja Magyarország első és egyetlen 1956-os Nemzetőr 

emlékművét! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 

évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] előírásai szerint az a vál-

lalkozás, amely a céljainkat adományával támogatja, az 

adózás előtti eredményét az összeg 20 százalékával 

csökkentheti. Lehetőség van tartós adományozási szer-

ződés kötésére is, ebben az esetben 40 százalék írható le 

az adózás előtti eredményből. Ezen túlmenően az ado-

mány összege – az előzőek szerinti csökkentő tétel mel-

lett – elismert költség az adóalapnál. 

Adományaikat a 12011739-00157999-00200004 

számú bankszámlára utalhatják. amelynek visszaigazo-

lásaként a törvény által előírt igazolást megküldjük.  

Szerződéskötési szándékukat meg tudják beszélni 

Szelepcsényi Sándorral, a Rákoskert Polgári Kör elnö-

kével. 

Cím: 1171 Budapest, Rákoskert, Nyomdász utca 15. 

Telefon: +36-20-944-2567 

Elektronikus levélcím: sandor@szelepcsenyi.hu 

 

Legyen minden házon nemzeti lobogó 

ünnep- és gyásznapjainkon! 
 

A Rákoskerti Polgári Kör ötödik alkalommal ismét 

lehetőséget kínál a helyieknek. Eszerint minden olyan 

személy, aki életvitelszerűen városrészünkben él – itt 

állandó lakcímmel rendelkezik – és vállalja, hogy házát 

legalább a nemzeti ünnepeink alkalmával fellobogózza, 

kap egy koronás címeres, nemzeti lobogót a hozzá tar-

tozó 150 cm-es rúddal a Polgári Körtől. A zászló mére-

te: 70x100 cm. 

Jelentkezni az igénylő nevének, címének feltünteté-

sével a Polgári Kör elnökénél - Szelepcsényi Sándornál 

e-mailben lehet: sandor@szelepcsenyi.hu vagy telefo-

non: 06-20-944-2567.  
Az első negyven jelentkező a Rákoskert Napja ren-

dezvényen veheti át a zászlót – idén június 5-én, vasár-

nap, amiért csupán 500 forintot kell fizetni. A pontos 

időpontról a szervezet vezetője minden érintettet tájé-

koztatni fog. A kedvezményes ár biztosítását 

Rákosmente Önkormányzatának helyi képviselői tették 

lehetővé 

mailto:kbernat64@gmail.com
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Fontos változás a kerti zöldhulladék-

gyűjtő zsákokról 
 

Korábbi számunkban is tájékoztatást adtunk arról, 

hogy az ún. régi zöldhulladékos zsákokat már csak má-

jus végéig viszi el az FKF. Sokan kérdezik az önkor-

mányzatot és a képviselőket, hogy mit lehet ebbe a 

zsákba tenni. Fontos, hogy csak a kommunális, háztar-

tási hulladékkal megpakolt zsákokat viszi el a szolgál-

tató abban az esetben, ha a telirakott zsákok a kuka 

mellé vannak kihelyezve. Időközben a Gyökér közben 

elkezdték árusítani az új, biológiailag lebomló hulla-

dékgyűjtő zsákokat. A 60 literes 240 forint, a 110-es 

pedig 320 forintba kerül. A Rákoskerti Művelődési 

Ház igazgatója megígérte, hogy amint be tudják szerez-

ni a 110 literes zsákokat, úgy ők is elkezdik ezek árusí-

tását. Ezeknek az új zsákoknak az ára nálunk is 320 

forint lesz.  

A levágott és kötegelt ágakat és az új zsákban kihe-

lyezett zöldhulladékot továbbra is a hétfői zöldkukás 

szállítja el. 

 

Tavaszi hagyomány a Piroska Óvodában 
 

2016. április 11-én, hatodik alkalommal rendeztük 

meg műsoros délutánunkat a Költészet Napja alkalmá-

ból. 

A meghirdetett „kedvenc versem” illusztráció pá-

lyázatra több tucat rajz készült a családok segítségével. 

A versmondás örömét az óvodai csoportokon kívül 

több kisgyermek önállóan is választotta. A szülői segít-

séggel megtanult verseket bátran mondták el a közön-

ségnek. 

Az óvodapedagógusok, Zelk Zoltán: Három nyúl 

verses meséjét játszották el a közönség nagy örömére. 

A kicsiknek szóló anyanyelvi játék idén a színha-

sonlatok keresése: fehér, mint a… zöld, mint a… 

Az idén a felnőttek is részt vehettek egy közös já-

tékban, mely József Attila verseiből felismert részle-

tekhez egy-egy képdarab megtalálásával, összeilleszté-

sével, jutalomként a költő fényképét rakták ki. 

A délutáni programot Virág Mihály önkormányzati 

képviselő is megtisztelte. 

A Költészet Napja programunk folytatásaként ápri-

lis 12-én nagycsoportos óvodásainkkal a Magyar Rádió 

Szimfonikus zenekarának nyílt próbáján vehettünk 

részt. A gyermekek itt megismerkedhettek a vonósok, 

fa-, és fémfúvósok, valamint az ütős hangszerekkel. A 

gyönyörű muzsikát elbűvölten hallgatták, sőt a karmes-

teri teendőket is kipróbálhatták. 
 

Dr. Molnárné Bán Ildikó 
 

Óvoda-iskola átmenet 
 

Hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk a 

közeli Kossuth Lajos Általános Iskolával, meghívá-

sunkra szívesen jönnek el a tanító nénik nyílt napjaink-

ra, amikor betekinthetnek mindennapjainkba. Ilyenkor 

sokféle  programot,  köztük  ZÖLD  ÓVODAKÉNT 

 

olyan tevékenységeket is bemutatunk, amelyek a kör-

nyezet megóvásával és védelmével kapcsolatosak.  

Az elsős tanítók rendszeresen meglátogatják azokat 

a gyermekeket, akik az adott évben iskolába készülnek. 

Figyelemmel kísérik, hogy a tevékenységekbe hogyan 

kapcsolódnak be, milyen az aktivitásuk, közben pedig 

beszélgetnek velük. 

Ovi-Suli programot szerveznek óvodásainknak, 

ahol a leendő tanítók érdekes programokat biztosítanak 

számukra.  

Az iskola vezetése részt vesz a nagy csoportosok 

szülői értekezletén, ahol bemutatják intézményük pro-

filját, tájékoztatják a szülőket tanítási módszereikről, 

eredményeikről, programjaikról - szakkörök, különfog-

lalkozások lehetőségéről. 

A tanítók, és tanárok lehetőséget nyújtanak a diákok 

számára, hogy együtt ellátogassanak régi óvodájukba, 

felelevenítsék kedves emlékeiket, volt csoportjaikba is 

benézhessenek és találkozhassanak egykori óvó 

nénijeikkel. 

Májusban a nagycsoportosok az óvoda pedagógu-

sokkal közösen elmennek az iskolába, beülnek az isko-

lapadba, amit a látogató és vendéglátó gyerekek mindig 

nagyon várnak. 

Az idei évben nagyszerű kezdeményezés volt az 5. 

C osztály részéről, hogy „vendégül látták” óvodásain-

kat egy „CIRKUSZI ELŐADÁSRA” a Rákoskerti Mű-

velődési Házba, hogy ezzel is viszonozzák korábbi lá-

togatásukat. Az esemény szervezője Dörnerné 

Jakusovszky Éva tanárnő, az 5. C osztály osztályfőnö-

ke, aki a szülőket is bevonva, iskolásaival felejthetetlen 

élményben részesítette intézményünk gyermekeit. Min-

den óvodásunk boldogan, és vidáman mesélt a fergete-

ges eseményről szüleinek. 

Nagyon jó érzés számunkra az is, hogy egykori 

óvodásaink rendszeresen visszajárnak nyári természet-

ismereti táborunkba. 

Szeretnénk, ha ez a jól kiépített és eredményesen 

működő kapcsolat, még sokáig fennmaradna. 
 

Dósa Katalin óvodavezető helyettes, táborvezető, 

Pádárné Tóth Andrea óvodapedagógus, táborvezető 

helyettes 

Rákosmenti Százszorszép Óvoda, Rezgő utca 

 

Idősügyi fórum a Rákoskerti Idősek 

Klubjában 
 

A klubvezető (Szűcs Éva) és a klubtagok beszélgetésre 

hívták a helyi képviselőket. Fohsz Tivadar és Hatvani 

Zoltán április 14-én, délelőtt érkeztek a szépkorúakhoz, 

ahol rengeteg kérdés és ötlet várta őket. A vendégek 

próbáltak minden kérdésre válaszolni, de sajnos most is 

akadt sok olyan probléma, ami nem a helyi önkor-

mányzat illetékességébe, hanem a főváros hatáskörébe 

tartozik. Legtöbben a rossz minőségű járdákat és a hi-

ányzó buszvárókat említették. A kérdések után a közel-

jövőben megvalósítandó tervekről is beszéltek a képvi-

selők és ígéretet tettek arra, hogy igény esetén máskor 

is szívesen eljönnek egy-egy hasonló beszélgetésre. 
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Zalakarosi apartman kiadó.  

Uszoda, szauna a házban! 

SZÉP Kártyát elfogadunk. 

30-238-98-82  

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertiklub.hu 

KIEMELT PROGRAMJAINK 

Május 7-én, szombaton 15 órakor 

Anyák napi műsor Zsuzsa Mihály  

énekes-színésszel, Aranykoszorús nótaénekessel,  

valamint Gáti Pállal és Dr. Fehér Eszterrel 

Közreműködik: Szíjártó József klarinéton és a 

Rákoskerti Dalos Klub. Konferál és versel:  

László Mária, költőnő. Belépő: 400 Ft/fő 
A jegyek korlátozott száma miatt, előzetes jelentkezést kérünk! 

A rendezvény támogatója: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar 

alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,  
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő) 

 

 

SZÜLETÉS HETE: május 8-13. 

A kerületszerte megrendezett eseménysorozatról 

honlapunkon és a megjelenő műsorfüzetben 

olvashatnak részletesen! A rákoskerti programok: 
 

Május 10-én, kedden 17.30 órakor 

Mit tud a magzat?  

Velkei Éva perinatális szaktanácsadó előadása  

A magzat 9 hónapon keresztül készül a kinti világra. 

Kutatások segítségével sok érdekes és izgalmas 

dologra derült fény a magzatról és az újszülöttről.  
 

Május 12-én, csütörtökön 10.30 órakor 

Milyen játékot adjunk a babák kezébe? -  

Velkei Éva perinatális szaktanácsadó előadása  

Hogyan, mi módon érdemes a játékokat  

megválogatni, hogy örömforrás és hasznos  

legyen a kicsik és nagyobbak számára? 
 

Május 13-án, pénteken 17 órakor 

Elsősegély-előadás szülőknek 

Dr. Kovács Veronika, Dobos Viktor előadása 

Gyermekkori vészhelyzetek elhárítására. 
A részvétel az előadásokon díjtalan! 

A rendezvény támogatója: Budapest Főváros XVII. kerület  

Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar alpolgármester,  

rákoskerti önkormányzati képviselő,  

Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő) 
 

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ 

Május 8-án, vasárnap 18 órakor 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde,  

avagy Vörös Csongor és Marty Tünde  
 

Az előadást 16 éven felüli nézőink részére ajánljuk!  

Május 22-én, vasárnap 18 órakor 

Robert Thomas: Nyolc Nő - Lélektani krimi  

Belépő: 900 Ft/ fő 
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 

 

RÁKOSKERT NAPJA 

Június 5-én, vasárnap 10.00-19.30 óráig 

A Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákoskerti 
Polgári Kör szervezésében a hagyományokhoz híven 

színes programokkal várunk mindenkit.  

A színpadon: a Babszem Jankó Gyermekszínház  

Az égig érő paszuly című meséje, majd iskolások, 

óvodások, művészeti csoportok bemutatója,  

Stróbel Dóra musicalszínész, Zsuzsa Mihály és a 

Rákoskerti Dalos Klub műsora. Vendégünk: Cinkota.  

Az nap záró produkciója  

Baricz Gergő és a Tonkpills  

zenekar élő zenei koncertje.  
Térprogramok: Megemlékezés, Zászlóátadás,  

Népi játszótér, Kézműves játszóházak, Arcfestés, 

Légvár, Mesterségbemutatók, Rákoskerti Közösségek 

Utcája, Rákoskerti Lovaskocsi Körút, Rákoskerti 

Helytörténeti Körséta, Rákoskerti Időutazó Busz.  

A belépés díjtalan!  
Részletes program honlapunkon és a szórólapjainkon. 

Helyszín: Rákoskert sugárút—Platánsor  

(a Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút 

kereszteződésétől kezdődően és a Jubileumi park) 
A rendezvény támogatója: Rákosmente Önkormányzata (Riz Levente 

polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati 

képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő) 
 

NYÁRI TÁBOROK 

Cassandra napközis tánctábor 

Június 20-24., 8-16 óráig (ügyelet: 7.30-17.00) 
Tánctanítás korcsoportonként (5-7 évesek ill. 

 8-12 évesek) kezdő és haladó tudásszinttel, előképzettség 
nélkül. Napközben látványos koreográfiák tanulása, modern-

, jazz- és karaktertánc stílusokban. A táncórák után 

kézműveskedés, ügyességi játékok és improvizációs 
gyakorlatok. Részvételi díj: 19.800 Ft. A program ideje alatt 

teljes ellátással. Előzetes jelentkezést kérünk! 
 

Balett-tábor óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Strausz Eszterrel 

Június 27-július 1., 8-16.30 óráig 
Tánc és kézműves foglalkozások több csoportban. 

Részvételi díj: május 23-ig 22.000 Ft, utána 25.000 Ft, 

testvéreknek 22.000 Ft/fő (tartalmazza a napi 
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