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Elismerő oklevelet kapott Ferenczi
Zsuzsa kárpitművész
A Magyar Kárpitművészek Egyesülete az egyesület
fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett
kiállítást a Pesti Vigadóban: KÁRPIT 3 Apokalipszis
vagy globális fenntarthatóság címmel. Tizenöt ország
35 művészét tartotta érdemesnek a nemzetközi zsűri a
kortárs kiállításon való megjelenésre, melynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

A kiállítás „középpontjában az apokalipszis témája
áll, amellyel a kárpitművészek egy olyan korai időszakra utalnak, amikor a kárpitok, az igazán monumentális középkori képsorozatok a mai óriásplakátok
reklámfelületeihez hasonlóan szolgálták a templomi
igehirdetést. A kiállításon látható alkotások mind technikájukban, mind kifejezésmódjukban aktuálisak és

2017. április

figyelmeztetnek a művészet és civilizáció egyetemes
felelősségére.”
A gobelinekhez kapcsolódva bemutatják Albrecht
Dürer: Apokalipszis című eredeti fametszeteit is, melyeket a Szépművészeti Múzeum bocsátott a kiállítás
rendelkezésére.
A megnyitó napján vehetett át elismerő oklevelet a
Rákoskerten élő és alkotó Ferenczi Zsuzsa kárpitművész Epifánia című 200X140 cm-es alkotásáért. Mi is
ez az Epifánia?”Az isteni meglátás, Isten megjelenése
az ember számára kettős töltetű esemény: lehet a boldogító Istenlátás, azaz örömteli állapot, amikor fel és
megismerjük Istent, megtapasztaljuk felszabadító jelenlétét. Másfelől lehet egy rettenetes, elborzasztó –
apokaliptikus – léthelyzet, a Végítélet, „dies irae” azaz a harag napja, amikor a Világ elpusztul, és Isten
mindent és mindenkit megítél.
A nagy méretű kárpitok mellett egy hetven alkotó
által megszőtt Aranyfal is látható a kiállításon, ahol
megjelenik Ferenczi Zsuzsa két munkája is.
A kiállítás 2017. április 12-től május 28-ig látható
a Pesti Vigadó VI. emeletén.

Legyen minden házon nemzeti lobogó
ünnep- és gyásznapjainkon!
A Rákoskerti Polgári Kör hatodik 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 tartozó 150 cm-es rúddal a Polgári Körtől.
A zászló mérete: 70x100 cm.
Igényelni név és cím feltüntetésével a Rákoskerti
Művelődési Ház recepcióján, május 25-ig, 500 forint
befizetésével lehet.
Az első negyven jelentkező a Rákoskert Napja rendezvényen veheti át a zászlót – idén május 27-én,
szombaton 1330-kor. A kedvezményes ár biztosítását
Rákosmente Önkormányzatának helyi képviselői tették lehetővé

• Platán tér (a Platánfasor közelségére utal)
• Mátyás király tér (a Rákoskert sugárút régi neve
volt Mátyás király sugárút)
• Egészség tér, vagy Egészségkert tér (a tér megújítását célzó kerületi pályázat címe volt EGÉSZSÉGKERT.)
A Polgári Kör tagjai közül 3 fő és a helyi képviselők
május elején ülnek össze és számolják meg a szavazócédulákat. A következő lapunkban mi is beszámolunk a
végeredményről.
2006 óta összesen 7 alkalommal volt lehetősége a
helyieknek véleményt mondani „közös ügyeinkről” és a
képviselők elmondása szerint ezt a lehetőséget a jövőben is szeretnék megadni az itt élőknek.
Eddig miről mondhattunk véleményt:
1.
2007. Rákoskert leendő zászlajának terveiből
választhattunk
2.
2008. Az új 197-es buszjárat, más néven vasútbusz útvonaláról mondhattunk véleményt
3.
3. 2009. Mire költsék a képviselők a képviselői keretük nagy részét? Fejlesztésekre,
vagy kulturális rendezvényekre?
4.
4. 2010. Legyen-e új buszmegálló a
Rákoskert sugárúton a Bodonyi utca kereszteződésében?
5.
5. 2011. Milyen legyen Rákoskert új főtere?
6.
6. 2012. Van-e igény a Szigetcsép utcai szelektív (FKF) hulladékgyűjtő szigetre?
7.
7. 2017. Adjunk nevet Rákoskert régi/új
főterének!
Az eredmény ismert, hiszen a szavazatok, vélemények alapján történtek változások. Így alkotta meg a
Képviselő- Testület városrészünk új zászlaját, a beérkező vélemények alapján lett kialakítva a vasútbusz útvonala és a képviselők a fejlesztéseket próbálják leginkább támogatni a képviselői keretükből. Ennek következtében nincsenek már szabadtéri rendezvények a Vida-dombon. A beérkező észrevételek alapján nem épült
új buszmegálló a Bodonyi utcánál. A főtéren a civilek
és az orvosok ötletének alapján lebontották a régi patikát és orvosi rendelőt és a ma látható módon épült meg
az új közösségi tér. 2013-ban elszállították a Szigetcsép
utca Pesti út csomópont közeléből a szelektív hulladékszigetet, amit évekkel később az egész fővárosban megtett az FKF. Most pedig nevet adtunk a főtérnek.

IV. lecsófőző verseny Rákoskerten
A már hagyománnyá váló Horváth Előd Lecsófesztivál rendezési jogával az önkormányzat 2017-ben ismét
a Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport és Szabadidő
Egyesületet tisztelte meg.
A lecsófesztivál, mint főzőverseny, az idén is várja
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 alapkellékek biztosítva lesznek. Főzésre a
csapatok a következő alapanyagokat kapják: 2 kg paprika, 1 kg paradicsom és hagyma. Ezen alapanyagokat
Lukács Krisztina Adél professzionális zöldségkereskedő
adja (Zrínyi utca – Nyomdász utca sarka), melyek kiegészíthetők egyéb hozott anyagokkal: csülök, hús, kolbász, bab, fűszerek, stb). A főzéshez elengedhetetlen
kiváló minőségű tűzifát, amint az előző években is,
Harmatovszki László biztosítja. Az elkészült ételeket
öttagú zsűri kóstolja. Az első három helyezett díjazása
mellett különdíjak is kiosztásra kerülnek, többek között
Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán felajánlásaként egy
rákoskerti lobogó. A Rákoskerti Lemaradás egyesület
nagy bográcsánál ingyenes kóstolási lehetőséget biztosítunk üdítőitallal együtt a készlet erejéig. A főzőversenyt
zenével és tombolával is szeretnénk színesíteni, ahol
értékes főzőkellékek kerülnek kisorsolásra. A főzőverseny időpontja augusztus 12. reggel 8 óra. A főzés kezdete 10 óra, a zsűrizés 12 órától kezdődik. A rendezvény helyszíne a rákoskerti vasútállomás kertje, a helyszín biztosítását Árvainé Marikának köszönhetjük. A
lecsófesztivál fő támogatói Riz Levente polgármester
úr, Fohsz Tivadar alpolgármester úr és Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselő úr. Minden résztvevőt szeretettel
várunk, jelentkezni név és telefonszám megadásával
lehet. Email: kbernat64@gmail.com, telefon: Földi János, +36-20/285-7988
Rákoskerti Lemaradás TSSzE

Április végével lezárult a főterünk új nevével kapcsolatos „véleménybegyűjtés”

Jól érezte magát a Rákoskert Napja
ünnepségeken? Szeretné, ha Rákoskert utcáit
továbbra is gyümölcsfák szegélyeznék? Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi Park
padjain? Ha a válasza IGEN, segítse az egyesület működését és terveinek megvalósítását!
AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A
RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!

Amit előzetesen lehet tudni, hogy nagyon sok helyi
lakos élt a lehetőséggel és szavazott a régi/új főtér nevére. Hat névből lehetett választani:
• Zrínyi tér vagy Zrínyi Miklós tér
• Piactér, esetleg Rákoskerti Piactér (ezt a nevet viselte a terület az 50-es évekig)
• Schell báróné tere (a bárónő parcellázta fel 1931 és
1933 között a saját birtokát, amivel kialakult a mai
Rákoskert)

Adószámunk: 18190010-1-42
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Hagyományőrző nap

Képzés óvodapedagógusoknak

A Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános
Iskola és a Forrai Sándor Rovásíró Kör szeretettel
meghív minden érdeklődőt a 2017. május 13-án, 9
órai kezdettel megrendezésre kerülő Rovásíró versenyre és hagyományőrző napra.

Jogszabályban előírt kötelezettség a közoktatási, köznevelési intézményeknek a pedagógus és az intézményi
önértékelés elvégzése és a külső tanfelügyelők fogadása. Ennek teljesítéséhez nyújtott segítséget 2017. április
4-én a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában megtartott szakmai délután, melyen kerületünkből 18 óvodapedagógus vett részt. A Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének képzését a XVII. Kerületi Óvodavezetők Szakmai Szervezete szervezte és Jurecz Emil az
Egyesület titkára, a Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatója és Virágné Nagy Éva az iskola igazgatóhelyettese tartotta. A sok információt adó színvonalas
képzésről minden résztvevő elégedetten távozott.

A rendezvény fővédnöke: Riz levente polgármester
Megnyitó beszédet mond: Dunai Mónika
országgyűlési képviselő
Fellépőink:
Málinkók néptáncegyüttes
Leskó-Dely Tercia és Leskó Gábor koreográfiája
Forgórózsa Tánc-és Énekegyüttes Művészeti vezető:
Gordos Anna

Öltözz zöldbe!

Rákosmenti Piroska Óvoda néptánc csoportja
Művészeti vezető: Péntek Judit

A Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata 10 éves
évfordulója és a tavasz köszöntése alkalmából március
20-án egy kis játékot szervezett az óvodások számára a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum támogatásával. Az
„Öltözz Zöldbe” flashmob keretében kerületünkből
több óvoda, a Csillagszem, a Hófehérke és a Százszorszép Óvoda kb. 500 gyermekkel vett részt a kezdeményezésben. A gyerekek és az óvodapedagógusok is
zöldbe öltöztek, kertészkedtek, sétáltak, a természet
szépségeiről és védelméről beszélgettek.

Diadal Úti Általános Iskola műsora
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna - ének
Farkasné Nemoda Zsuzsa – tánc
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
és Gimnázium
Fehérné Thomas Györgyi – ének
Liget Táncakadémia és a Fix Stimm Zenekar
Kiállítások, vásár, kézműves foglalkozások, népi
játékok, szekerezés, állatsimogatás, hagyományőrző
bemutatók

Nyílt nap a Rákosmenti Százszorszép
Óvodában
2017. áprilisában a kerület valamennyi önkormányzati óvodájában nyílt napot tartottak az óvodák iránt
érdeklődő gyermekeknek, szülőknek. A Rákosmenti
Százszorszép Óvodában 2017. április 12-én délelőtt 10
órakor és délután 17 órakor fogadta az óvoda vezetője
az érdeklődőket. A köszöntés után bemutatta az intézményt, beszélt a beiratkozás idejéről és körülményeiről. A szülők minden kérdésére válaszolt, majd körbejárták az óvodát és a kicsik nagy örömére sokáig játszhattak az épületben és az udvaron. Másnap, április 13án, a helyi védőnő vezetésével a Rákoskerti BabaMama Klub tagjai látogattak el az intézménybe. Az
óvoda bemutatása hasonlóan történt, mint az előző napon. A két látogatás alkalmával közel 40 család jött el.

Zöldben

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, láncélesítés, kerti kapák javítása.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
Rákoskert sugárút 30.

Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb dugulások elhárítása. Sarokszelep cserétől
a teljes korszerűsítésig.
Bővebben: www.gyorsszerviz.mlap.hu
Rákoskerti lakótársaimnak állandó 5% kedvezményt
biztosítok!
Horváth Tamás 06-30-359-65-79

Lomtalanítás, költöztetés!
lomnelkul@gmail.com ; 06-30-502 7555
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai: www.kertimuvhaz.hu
Május 6-án, szombaton 15 órakor
Anyák napja
Zsuzsa Mihály és Nyertes Zsuzsa
színművészek ünnepi műsora
Közreműködik: Bacskay Zoltán gitárművész,
Farkas Viola, a világhírű Farkas Sisters tagja, a Rákoskerti
Dalos Klub, valamint a Karizma Művészeti Tánccsoport
Konferál: Varga Gábor Vilmos
Belépő: 500 Ft/fő

NYÁRI TÁBOROK
Június 19-23., 8.00-16.30-ig Balett-tábor 4-8 éveseknek
Strausz Eszter Balettiskolájával
Tánc és kézműves foglalkozások több csoportban
Részvételi díj: 27.000 Ft, testvéreknek kedvezmény.
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési adatlappal és az összeg
felének befizetésével lehet 2017. május 15-ig.
Jelentkezés: Strausz Eszter, 06 70 331-9530

A jegyek korlátozott száma miatt, előzetes jelentkezést kérünk!
A rendezvény támogatója: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz
Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Június 26-30., 8.00-16.00 óráig (ügyelet: 7.30-17.00)
Cassandra napközis tánctábor
5-13 éves gyerekek részére kezdő és haladó tudásszinttel,
előképzettség nélkül. Tánctanítás korcsoportonként
(5-8 évesek ill. 9-13 évesek) Modern-, jazz- és karaktertánc
stílusokban zajló táncórák után kézműveskedés, ügyességi
játékok. Részvételi díj: 19.800 Ft.
A tábor minimum 10 fő jelentkezése esetén indul!
Befizetési határidő: június 1., csütörtök 20 óráig.
A tábort vezeti: Takács Zsuzsanna nívódíjas moderntánc
pedagógus

Május 21-én vasárnap 16 órakor
Művészeti Szomszédolás Rákoskerten
„ENUMA ELIS„ - NEM BESZÉD TÁRTA FEL címmel
Ilku János fotóművész kiállításának megnyitója
A Rákoskerti Művelődési Ház és
a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében
A kiállítást megnyitja: Szelepcsényi Sándor
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke
Köszöntőt mond: Eifert János, fotóművész és
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő
Közreműködik: Szijártó József (tárogató),
Pék-Dudás Zsuzsi (duda), Bolgár Pál (ének)
Szomszédolás című programunk keretében ezúttal
a XVIII. kerület mutatkozik be. Megtekinthető: június 6-ig.

A rendezvény támogatója: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz
Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
www.ascherszinhaz.com
Május 7., vasárnap 15 óra
Hurkacövek leves
Andersen meséje alapján írta: Szeifnerné Csetényi Anikó
Rendezte: Lukács Klára
A meseszínház után Egértanya – színes egerek varázsműhelye – családi kézműves foglalkozás
a legkisebbeknek és a legnagyobbaknak is.
Belépő: 1000 Ft/fő, mely tartalmazza a mese utáni
bábkészítő foglalkozás árát is
Május 14., vasárnap 18 óra
Nyilvános bemutató: Shakespeare: Rómeó és Júlia
Rendezte: Timár Tibor
további előadás: május 20., szombat 18 óra
Belépő: 900 Ft/fő
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!

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