
  

XXVI. évfolyam 5. szám                     www.kertilevel.hu                                  2016. október 

Nemzetőr-emlékmű avatás  
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 

meghatározó szerepet betöltő Nemzetőrségnek még 

sehol az országban nem állítottak emlékművet! 

Ezt a hiányt ismerte fel a Rákoskerti Polgári Kör 

és a Rákosmenti '56-os Alapítvány. 

Elnyerve Rákosmente Önkormányzatának és 

közel 100 magánszemélynek a rokonszenvét, ado-

mányok és sikeres pályázatok segítségével előte-

remtették a megvalósításhoz szükséges pénzt. Tö-

retlen hittel dolgoztak azon, hogy ez az emlékmű 

már álljon annak a napnak a 60. évfordulóján, ami-

kor a rákoscsabai nemzetőrök harcba bocsátkoztak 

az inváziós szovjet csapatokkal.  
 

ŐRIZZE EZ A MEMENTÓ AZ Ő HŐSI 

ELLENÁLLÁSUK EMLÉKÉT! 
 

Meghívó 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkor-

mányzata, a Rákosmenti '56-os Alapítvány és a 

Rákoskerti Polgári Kör tisztelettel meghívja Önt, kedves 

családját és barátait 2016. november 4-én 15 órára az 

1956-os nemzetőr-emlékmű avató ünnepségére 
 

A megjelenteket köszönti: Riz Levente 

Rákosmente polgármestere 
 

Beszédet mond: Dr. Boross Péter 

volt miniszterelnök, 
 

Dunai Mónika 

Rákosmente országgyűlési képviselője és 
 

Szelepcsényi Sándor 

a Rákoskerti Polgári Kör és a  

Rákosmenti '56-os Alapítvány elnöke 
 

Közreműködnek az 1950-os forradalom és szabad-

ságharc hagyományát őrző nemzetőr szervezetek 
 

A szobor alkotója: Simorka Sándor  

szobrászművész 
 

Helyszín: 1171. Budapest, Kucorgó tér  

(a Pesti út és a Zrínyi utca kereszteződésénél) 

Rákoskerti katolikus kápolna 

,,A Zrínyi utcai bejárat felől" látványkép platánfák nélkül 
 

2016. karácsonyára szeretnénk felépíteni a Zrí-

nyi utca és a Rákoskert sugárút sarkán a katolikus 

kápolnát- közösségi házat és urnatemetőt. 

Adományokat a 10702019-l98l9l98-51200002 (ClB 

Bank) számlára lehet utalni 

A 2016-os esztendőben kedvező áron lehetőség van 

urnahelyek vásárolására: 
                                                                      1 szem. 2 szem. 
a/ szekció: a legalsó és legfelső sorban        60 eFt   100 eFt 

b/ szekció: 2. sorban alulról és felülről        80 eFt    130 eFt 

c/ szekció: 3, sorban alulról és felülről      100 eFt    160 eFt 

d/ szekció: alulról a 4. sortól a 2 személyes         180 eFt-tól 

e/ szekció: családi fülkék is egyedi árakon 
 

Az urnafülkéket 25 éves időtartamra lehet megvásá-

rolni.  

Szerződést előzetes egyeztetéssel lehet kötni. 

A megváltott urnahely árával is támogatja a kápolna 

építését! 

Érdeklődés és szerződéskötés: 

Szent Erzsébet Plébánia, 1171. Budapest, Szabad-

ság sugárút 39. 

Hétfőn és kedden 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig 

Telefon: 258-4074 

e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com 

Ügyintéző : Csombor Tiborné, tel.: 30/997-0951 
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Prezi 
 

A Merzse-fan Facebook oldalán megjelent Mályi 

László írása, a Százszorszép Óvoda Állatok Napi ren-

dezvényéről 
 

Meghívót kaptam. Lehet ennek a meghívásnak ellen-

állni? Nagyon fiatal, aki hív, ő tart a piciknek – mit is? 

Prezit! 

„Szia! Holnap tartok egy előadást a Százszorszép 

Óvodában az Állatok napja alkalmából! Csináltam a 

Merzséről egy szuper jó prezentációt! Ha van kedved, 

gyere el megnézni! Sztrehárszki Lili” 

A meghívóról azt kell tudni, hogy nagyon fiatal - 

messze van még a nagykorúságtól. Madárismerete és 

szeretete kimagasló! Technikai felszereltsége általában 

véve elismerésre méltó. Ügybuzgalma fáradhatatlan, 

szakszerű, sokrétű tevékenysége csodálni való. Nagyon 

jó képeket készít terepen – csoda aranyos kis „hölgy” – 

és vannak álmai! Ma meg prezit tart ovisoknak! Ezt lát-

nom kell! 

Lili legalább húsz 3-7 év közötti nebulót szögezett 

oda a kisszékükre a szülőkkel, az óvodai munkatársak-

kal körülvéve több mint egy órán át! A pici gyerek, ha 

unja, azt kifejezi. Most aktívan részt vettek a jól meg-

szerkesztett, sok érdekes témát, helyszint és technikai 

megoldást felvonultató előadáson. Lilinek egy hatalmas 

gratuláció kijár! Nagy sikere volt!Lili idejárt valamikor 

oviba, visszatáplál sok jót a picikbe és a felnőttekbe. 

A Százszorszép Óvoda - Zöld Óvoda, bemutató ki-

emelt ovi! Ma a gyerekek itt találkozhattak szelíd róká-

val, borzzal, nyuszival, sok más érdekes program része-

sei lehettek. Palacsinta és saját készítésű üdítő – nagyon 

finom volt! Óvó nénik, bocsi: óvodapedagógusok – de 

hát én szeretve tisztelem őket – tündérek! Példát adnak 

emberségből, természet és gyermek szeretetből! A gye-

rekeket hordják a Merzsére az őrszolgálat munkatársai 

kalauzolásával. 

Kit is kell most dicsérnem? Lilit, aki itt cseperedett, 

vagy az óvoda munkatársait, akik szellemiségüket to-

vábbadva az új generációnak, megőrzik annak milyen-

ségét? Elfogult vagyok, ismerem őket évtizedek óta! 

Mindenkit kell dicsérnem! Sok ilyen OVIT, ilyen EM-

BERT! 

 

A Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Kura-

tóriuma tájékoztatja támogatóit, hogy az Alapítvány 

részére a 2016. rendelkező évre vonatkozóan – felaján-

lott 528.638 Ft 2015. adóévi szja 1%-os összeg érkezett. 

Az összeg felhasználásáról az Alapítvány később ren-

delkezik.  

A 2015. rendelkező évre vonatkozóan – felajánlott 

749.859 Ft 2014. adóévi szja 1%-os összegből az Ala-

pítvány a Rákosmenti Százszorszép Óvoda csoportszo-

bai és udvari játékeszköz készletét bővítette, tanulmányi 

kirándulást támogatott, valamint az óvoda működésének 

segítésére fordította. 

Ezúton is köszönjük felajánlásukat, kérjük 2017-ben 

is gondoljanak ránk! 

Adószámunk: 19703859-1-42 

Kertünk kincsei a Rákoskerti  

Művelődési Házban 
 

Szeptember 22-én és 23-án immáron negyedik alka-

lommal került megrendezésre a Kertünk Kincsei ren-

dezvény a Rákoskerti Művelődési Házban. A progra-

mot a Rákoskerti Kertbarát Kör, a Rákosligeti Kertbarát 

Kör és a Rákoskerti Művelődési Ház szervezte közösen, 

óvodás gyermekek részére. A rendezvény ötletgazdája 

András Károly, a kertbarát körök vezetője. Közel 500 

kisóvodás, jó néhány pedagógus és sok budapesti kert-

barát is megjelent a Művelődési Ház udvarán a kelle-

mes, napos, kora őszi időben. A programon a kertbarát 

körök tagjai lelkesen látták vendégül a kerületi óvodás 

csoportokat, a gyerekek megtanulták hogyan és miből 

készül a pattogatott kukorica, az igazán finom lekvár és 

befőtt, az édes must, hogyan és miből készítik a méhek 

a mézet, melyik fűszernövényt mire használjuk, hogyan 

kell elültetni a tavasszal hajtó növényeket, illetve ho-

gyan alkothatnak csodaszép képeket krumpli-

nyomdával. Az eseményről a Rákosmente TV, a Hírho-

zó, valamint a Kossuth Rádió is tudósított, személyesen 

Bozsik gazda látogatta meg az eseményt.  

A rendezvényt az idei évben is két kategóriában 

meghirdetett pályázat előzte meg, melyre rajzokat, illet-

ve terményekből készült alkotásokat vártak a szerve-

zők, „100 év fák és virágok között” címmel a Kertészek 

és Kertbarátok Országos Szövetségének 100 éves jubi-

leumi fennállásának tiszteletére. Több, mint 250 szebb-

nél szebb rajz és terményalkotás érkezett, melyekből a 

művelődési ház egy csodálatos kiállítást rendezett. Az 

elkészült műveket Vágó Zoltán festőművész, Kozma 

Tünde óvodapedagógus és Schubert Katalin, az Ascher 

Oszkár színművésze, óvodapedagógus zsűrizte. Az első 

három helyezett, illetve a különdíjas értékes ajándéko-

kat kapott, melyet a pénteki napon egy ünnepélyes díj-

átadó keretében Fohsz Tivadar alpolgármester úr adott 

át. 

A rendezvény sikerességét jelzi, hogy több óvó néni 

már most jelezte, hogy a jövő évben is szívesen elláto-

gatnának újabb és újabb csoporttal a Kertünk kincseire, 

hogy minél több Rákosmenti gyermek ismerkedhessen 

meg a terményekkel, termésekkel. 

A programot Fohsz Tivadar alpolgármester, 

rákoskerti önkormányzati képviselő, továbbá a Kaland-

park játszóház és a Rauch Hungária támogatta. 

 

Tanévkezdés a Piroska Óvodában 
 

Az idei nyáron ismét újult az óvodánk. A fenntartó 

nagymértékű beruházással felújította az intézmény el-

avult kazánrendszerét, valamint meleg vízellátásra szol-

gáló bojlert is. 

A nyári szünet egyik hetében, lelkes pedagógusok 

tematikus tábort szerveztek, ahol a gyermekek játékos, 

kötetlen módon ismerkedhettek a magyar néptánccal, az 

angol nyelvvel, és különböző kézműves technikákkal. 

A táborszervezők, Péntek Judit, Csáki Veronika- peda-

gógusok, és őket segítő Gyöngyi néni igazán szép nyári 

napokat varázsoltak a gyermekeknek. 

http://www.kertilevel.hu/50-kertuenk-kincsei-a-rakoskerti-muvelodesi-hazban.html
http://www.kertilevel.hu/50-kertuenk-kincsei-a-rakoskerti-muvelodesi-hazban.html
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Az udvari játékok ismét újabb érdekességgel bővül-

tek. Képviselői keretből mini- mászófal, és két darab – a 

régi idők kedvelt játszóeszköze – mókuskerék is nagy 

örömöt okozott a gyermekeknek. A nyár elejei, Családi 

Nap rendezvényünket követően, a szülők támogatásából 

a nagyobb gyermekeknek is kihívást jelentő „Turne 

boll” játékok, és egy-egy mobil kosárlabda palánk, vala-

mint tollas/röplabda háló is ösztönzi a kicsiket a válto-

zatos játékra. A vásári játékok közül, ügyes kezű gond-

nokunk, Gyula bácsi segítségével, elkészült a „Malacot 

a tálba” ügyességi játék. 

A szeptemberi hónap már hagyományossá vált a 

Rákoskerti Művelődési Házban szervezett Kertünk Kin-

csei programon voltunk. A gyerekek és óvó nénik igen 

ötletes, terményekből készült alkotásokat készítettek. 

Egyik kis óvodásunk, István Noémi, díjat is átvehetett. 

A Virágtelepi fesztiválon ismét jókedvű néptánc mű-

sort mutattak be óvodánk kislányai. Felkészítő pedagó-

gus, Péntek Judit, aki már sok-sok kerületi műsort szí-

nesített ötletes, népi játék fűzéseivel, melyet a szülők 

segítségével valósít meg. 

Októberben, a mi óvodánkban is izgalommal készül-

tünk az Állatok Világnapja rendezvényre. Idén a kerüle-

ti „kisvasúttal” utazhattak a gyermekek a Gyurkovics 

Általános Iskola és EGYMI-be, ahol különböző háziál-

latokat nézhettek, simogathattak kedvükre az óvodások. 

Köszönjük a szíves vendéglátást. 

Az őszi megemlékezés napjaira elkészült kertünk 

szomszédságában a Nemzetőr szobor. Az avatás napjára 

óvodánk kertjében, az 1970-es években elhelyezett 

Csekovszky: Harci szekér szobor környékét is az ünnepi 

alkalomhoz illően átalakítottuk. Gondnokunk segítségé-

vel, a növények metszését úgy végeztük, hogy a szobor 

az utcán sétáló emberek számára is láthatóvá váljon, így 

mások is örömüket lelhetik az alkotásban. 

 

Idén is sikeres volt a lombzsák-akció 
 

Fohsz Tivadar Idén is a Százszorszép Óvodában vár-

ta a lakókat. A beteg, idős és mozgásukban korlátozott 

emberek idén szintén kérhették a házhozszállítást, míg a 

többiek az óvoda előterében kapták meg a zsákokat.  

Hatvani Zoltán idén is sikeresnek értékelte az akciót. 

2016-ban 711 család kért házhozszállítást. Sokan látták 

a képviselőt és lányát – Csengét, amikor kiugrott a nyi-

tott csomagtartójú autóból és bedobta a megrendelőnek 

a zsákokat. A reggeli osztás napján már 6.55-kor elkez-

dődött a sorban állás, de félórás várakozás után minden-

ki megkapta az FKF logós zsákokat. Másnap délután 

még kevesebbet kellett várakozni. Idén végre többen 

kérték a házhozszállítást, ennek köszönhetően nem kel-

lett 50-60 percet várakozni a művelődési ház lépcsőjén 

az átvételkor.  

A művelődési ház közel 10 éve árulja az FKF logós 

zsákokat. Ezeket a ház nyitva tartási idejében, korlátlan 

mennyiségben meg lehet vásárolni. Idén a környezetben 

lebomló zsákok 230 forintért megvásárolhatóak, pedig a 

FKF hulladékudvarában 235 forintért árulják. Így érde-

mes helyben megvenni a falevélgyűjtőket! 

Sokan kérdezték, hogy ezek a fekete emblémás zsá-

kok meddig tarthatók el? Az FKF tájékoztatása sze-

rint, fénytől és nedvességtől védett helyen akár 2 évig  

elállnak, de ha nedves zöldhulladékot teszünk beléjük, 

akkor érdemes minél előbb kirakni a kapu elé, mert 

ilyenkor csak 3-4 hétig őrzik meg a tartósságukat.  
 

Virágállványok 
 

Jól vizsgáztak az új virágállványok, nagyon szépen 

mutattak a virágokkal. Szerencsére rongálás is csak egy 

alkalommal történt a Sáránd utcánál, de a rendőrségnek 

köszönhetően a randalírozó helyi fiataloknak hamar 

elvették a kedvét. A képviselőink tervei szerint a virá-

gok kiszedését követően az állványok sérülékeny részét 

raktárba szállítják és csak jövő tavasszal kerülnek ki 

újra. Jövőre új helyszínekre is szeretnének virágoszlo-

pokat kihelyezni. 
 

Kőrösszeg utca csak az egyik a lassan 

járhatatlan utcáink közül 
 

Sajnos még mindig nem készül elég új út 

Rákoskerten ahhoz, hogy a lemaradásunkat be lehetne 

hozni. Az elmúlt évtizedben több utcánk megújult, vagy 

teljesen újjá épült, de ennek ellenére még mindig óriási 

a lemaradásunk. Ha a mai ütemben épülnek, akkor még 

évtizedekig lehet a rossz és sokszor közlekedésre alkal-

matlan utcáinkról írni. Hatvani Zoltán szerint 2014-ig 

jól haladtunk ezen a területen, de sajnos azóta se uniós, 

se hazai pályázatok nem állnak rendelkezésre az útépí-

tések finanszírozására.  

Nem tesznek jót az özönvizek sem a szórt bitumenes 

utcáknak, mert ilyenkor a víz általában az út szélén, 

vagy közepén zúdul le, vízmosásokat okozva. Az árko-

kat egyre több helyen temetik be az itt élők.  

A képviselő a Kőrösszeg utca lakóitól kapott levelet, 

amiben kérik a segítségét. Az utcát véglegesen 80-100 

millióból lehetne megépíteni, erre persze nincs pénz. 

Kátyúzni lassan nem érdemes, mert az elmúlt években 

az út alapját is elmosta a Szigetcsép utca felől leömlő 

esővíz. A körzetben a következő utcákat kellene azon-

nal megújítani: Postamester, Toldi, Andrásfa, Postakürt, 

Ököl, Kőrösszeg és az Alsókörtvélyes utcák egy-egy 

szakasza. Erre a mai költségeket figyelembe véve közel 

1 milliárd forintra lenne szükség. De miből? Hatvani 

már több helyen említette, hogy újra bevezetné a kom-

munális adót, ez 2001-ig létezett Rákosmentén és akkor 

évi 3.000 forintot jelentett. Ez a mai viszonyokat figye-

lembe véve akár 5.000 forint is lehetne, amiből a kerü-

letnek éve 100-150 milliós bevétele lehetne. E mellett 

már többször javasolta a frakciójának az ún.: „lakatlan 

ingatlan adót”. Ezt azok fizethetnék a kerületnek, akik 

befektetési, hétvégi (telek-nyaraló) vagy üzleti céllal 

(albérlet, vállalkozás, stb.) vettek ingatlant a kerületben, 

de oda bejelentve senki sincs. Ezek a javaslatok azon-

ban nem népszerű és „szavazóbarát” ötletek, így eddig 

nem talált támogatásra. Amíg a kerület bevételei nem 

nőnek jelentősen, addig sajnos nem várható az útépíté-

sek területén jelentős előrelépés. 
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Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, vil-

lanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfű-

részek, láncélesítés, kerti kapák javítása. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 

06-20-9467-302 

A Rákoskerti Művelődési Ház  

Adventi koszorú szépségversenyt hirdet  
A pályázatra kizárólag saját készítésű koszorúkat  

várunk, melyet fotón kérünk beküldeni az intézmény  

e-mail címére. Az első három legtöbb kedvelést 

összegyűjtő koszorú készítője értékes díjazásban 

részesül, valamint a harminc előzsűrizett koszorú 

készítője ajándékot kap, melyet ünnepélyes keretek 

között a Mindenki Karácsonya rendezvényen adunk át. 

A részvétellel kapcsolatos részletek honlapunkon és 

szóróanyagainkon találhatóak! 

Kérjük nevezzenek és osszák meg másokkal is  

alkotásaik szépségét!  
 

November 5., szombat 9-13 óráig 

Baba- és gyermekruha börze 
 

November 12., szombat 15-18 óra 

Nosztalgia Táncparti 

Felejthetetlen magyar és külföldi tánczenék, örökzöld 

dallamok, fergeteges táncmulatság. Máté Péter, Szécsi 

Pál, a Hungária, az Omega, az LGT, a Shadows és más 

zenekarok klasszikus slágerei Maderspach Zoltán 

előadásában. Belépő elővételben november 11-ig: 700 Ft,  

a program napján: 1000 Ft  
 

November 13., vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó: Ludas Matyi 

Élőszereplős meseszínházzal várjuk a gyerkőcöket,  

majd interaktív kézműves kuckónkban Márton nap 

alkalmából, késő őszi hangulatban készülődünk. 

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 feltüntetésével.  

9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól  interneten: 

www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 

Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket november 

9-ig jelezni szíveskedjenek 
 

November 19., szombat 20 órától 

Erzsébet-Katalin bál — Zenél a Kristály Duó 

Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül). Vacsora: 

1300 Ft/fő Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!  

December 4., vasárnap 10 órától 

MIKULÁSVÁRÓ Kerti Kölyökkuckó 

10.00: A Krampusz Csoki igaz története meseszínház 

10.55: Puttony központ száncsengőre hangolva  

11.10: Lappföldi Manók Kézműves műhelye 

11.25: Hóangyal mesezug 
 

2016. november 14-től november 29-ig  

MINDEN RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI 

GYERMEK RÉSZÉRE igényelhető INGYENES BELÉPŐ 

az alábbi módokon: 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól  

e-mailen a: fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben  

a 20/569-2864-es számon várjuk az igényléseket a szülő neve, 

lakcíme, az igényelt gyermekjegy és kísérő- jegy számának 

feltüntetésével.9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: 

www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 

Kisérőjegy: 700 Ft/fő 

November 30-tól a jegyek 700 forintért kaphatóak. 
 

December 11., vasárnap  

Mindenki Karácsonya 

10.00: Holle Anyó – a Batyu Színház előadásában 

10.55: A Néri Szent Fülöp Katolikus  

Általános Iskola csengő zenekara 
11.15: Az Adventi koszorú szépségverseny eredményhirdetése 

11.25:  Adventi kézműveskedés  

17.00: „A SZERETET ÜNNEPÉN” Szekeres 

Adrien  EMeRTon- és Artisjus-díjas énekesnő 

bensőséges hangulatú koncertje. A zongoránál a 

dalok szerzője: Kiss Gábor. 
A BELÉPÉS DÍJTALAN! A rendezvény előzetesen átvett, 

regisztrációs szelvénnyel látogatható, melyről részleteket 

szóróanyagainkon és honlapunkon találhatnak! 

Támogatók: Bp. Főv. XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata, 

Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati 

képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő 
 

Ascher Oszkár Színház 
 

November 26-án és 27-én 18 órakor 

Robert Thomas: Nyolc Nő - Lélektani krimi 
 

December 3-án, szombaton 18 órakor 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde,  

avagy Vörös Csongor és Marty Tünde  

Az előadást 16 éven felüli nézőink részére ajánljuk! 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai: 

ZALAKAROSON A  

MEN-DAN 

APARTMAN HÁZ 

EGÉSZ ÉVBEN  

VÁRJA ÖNT. 

06-30-238-98-82 

Kerti Levél 
Megjelenik 4 000 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 

Pátria Nyomda 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán  

önkormányzati képviselők támogatták 

Lomtalanítás, költöztetés! 

lomnelkul@gmail.com  

06-30-502 7555 

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő  

Rákoskert sugárút 30.  

06-30-283-71-72  
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