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Tisztelt Olvasóink!

II. Wass Albert Emléknap Rákoskerten

Nevünk és a forma a régi marad - már csak a 19
éves hagyomány miatt is -, de a terjesztés bővül, így a
fejléc és a példányszám változik. Eddig az szerepelt,
hogy a rákoskertiek lapja, mostantól kertvárosi újság,
ami továbbra is elsősorban Rákoskertet jelenti, de korrektebb, ha Rákosmente délkeleti régiójáról beszélünk.
2010-ben kerületünk jegyzője átalakította a városrészek
közigazgatási határait, ami érinti a 10.(Rákoskert, Strázsahegy és a Pesti úti lakópark), 11. (Rákoskert) és a
12.(Rákoskert, Rákoscsaba) egyéni választókerületet is.
Erre a lépésre a városrészekben élők számának változása és az arányosítás miatt volt szükség,. Ez elsősorban
az önkormányzati választásoknál fontos, mert volt
olyan lakótelepi körzet, ahol csaknem fele annyi szavazatra volt szükség mint máshol, a mandátum megszerzéséhez. A Rákoskertet is érintő választókerületekben
2006-ban megválasztott képviselők (Fohsz Tivadar, Dr.
Fenke Ferenc és Hatvani Zoltán) kérésének megfelelően ettől az évtől 4000 példányra emeljük a Kerti Levél
darabszámát. Ennek a példányszámemelésnek köszönhetően ezentúl a Szárazhegy és Ököl
utcában is olvasható lesz az évente hat
alkalommal megjelenő lapunk. A Pesti
úti lakóparkban ezentúl is kapják majd
az újságot, mert Nagy Anikó képviselőasszony vállalta, hogy beszáll a költségek finanszírozásába.
2010 őszétől már az önkormányzati képviselők is az új körzethatárok
alapján indulnak a választásokon.
- A Pesti úti lakópark akkor már a
7. egyéni választókerülethez
- a Nyomdok utca – Szárazhegy
utca - Pesti út által határolt háromszög
alakú terület a 11.
-a Pesti út – Lemberg utca – Árkádos utca - Tápióbicske utca által
határolt háromszög alakú terület a 10.
-a Csongrád utca – Szigetcsép utca
– Pesti út által határolt rákoskerti terület továbbra is a 12. egyéni választókerülethez fog tartozni.

Gróf Wass Albert erdélyi magyar író és költő születésének 102. - halálának 12. - évfordulója alkalmából
megemlékezést tartottak február 21-én Rákoskerten, a
Pesti út menti szobornál, Bedey Gábor rákoskerti szobrászművész alkotásánál. A megemlékező beszédet Simó József, a Czegei Wass Albert Alapítvány magyarországi képviselője mondta. Utána Üzenet az otthoni hegyeknek címmel a nagyváradi Kiss Stúdió Színház tagjai, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos irodalmi műsort
adtak Wass Albert művei alapján a művelődési házban.
A nagysikerű, teltházas előadás után Riz Levente polgármester tartott pohárköszöntőt.

Simó József megemlékező gondolatai a
Wass Albert szobornál
Nagy szeretettel köszöntöm Rákoskert kedves közönségét azzal a megkülönböztetett tisztelettel is, hogy
Budapesten, közterületen Önök állítottak legelőször
szobrot Wass Albertnek. Wass Albert méltán érdemli
meg ezt a szeretetet, hiszen az
ő, ma is oly időszerű gondolatai éppen most, a haza e nehéz
korszakában kellenek, hogy a
néppé taposott létéből újra
nemzetté emelkedhessen. A
nemesi rangot nyert Wass család példáját kell ma nekünk is
követnünk…
Igazi előkelőségre van
szükség: nemcsak azt a munkát elvégzendő, ami a magunk
életéhez kell, de még egyszer
annyit.
Újra kell fogalmazzuk Istenhez való viszonyunkat, az
egymás iránti szeretetünk lényegét, a család és benne a
gyermekek alapvető fontosságát, a nemzettudat helyreállítását, valamennyi nemzetben
gondolkodó jó erő összefogá-

sának alapvetését. A minden irányból ható megtévesztések felismerésével, a jobb és baloldalra osztás hátterének meglátásával, a felekezeti és pártos civódások háttérbeszorításával, a földkérdés egyértelmű, hosszú távú
- örök - magyar érdek szerinti megítélését, az adósságcsapda mókuskerekéből való kiszállás azonnali megoldását, magyarul a húsz éve nemzetünknek megígért
gyökeres változás megvalósítását.
1985-ben kiáltó szóval fordul a világ szétszóródott
magyarságához: Segítség emberek! Pusztul a magyar!
Új honfoglalást kell végezzünk most a hazában:
magyar föld volt ez mindég, s a mi dolgunk, hogy újra
az legyen!
Csak az ifjúság tud holnapot építeni. Az az ifjúság,
amely még nem járatta le magát, melyben ott a tiszta,
becsületes lendület, s amelyik ki meri mondani az igazságot, mert nem kell féljen, hogy bármiféle bűnt vagy
megalkuvást a fejére olvashat bárki.
Móricz Zsigmond írta 1940. január 1-én a Kelet népében: „Hagyd a politikát, építkezz!” Valóban, egy ilyen
Magyarországra vágyunk mi valamennyien: ahol mindenki a maga őrhelyén végzi a maga dolgát. Ahogy tette
és vallotta Wass Albert íróként: „A magyar író feladata
minden időben az, hogy írjon, szóban és szellemben
magyarul. Ha ezt teszi, nem kell politizáljon. Mert ha
magyarul magyar szellemben, lelkiismeretének és felelősségének parancsa szerint s nemzete iránt érzett aggódó hűséggel: ez már több, mint politika. Ez már honvédelem.”
Nem a búsulás, nem a szép szavak és jelmondatok
hangoztatása, hanem a cselekedet képes egyedül megmenteni magyarságunkat. Az a magunk javára fordítandó szelíd erőszak, amely végre magáévá teszi az isteni
törvényt: azé a föld, aki benépesíti. Senki sem tilthatja
meg nekünk, hogy Isten segítségét kérve a szeretet jegyében egymásra leljünk, akikben még magyarságféltő
szív dobog, és csöndes forradalmat indítsunk - az ágyban - elfogadva nemcsak az örömöt, hanem annak gyümölcsét, a gyermeket is, úgy, ahogy azt a Jóisten adja.
Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen, hol villámok
közt vala az Úr jelen, e legszentebb parancs nincs kőtáblára írva. Mosolygó kedviben, pirosló hajnalon,
arany betűkkel ezt az örök irgalom az emberszívbe írta.
Ha minden magyar családban legalább négy gyermek
születik, az többet fog érni egy tucat összeesküvésnél.
Miért szakadt ránk Trianon? Mert mi úgy ültünk a
magunk kis világában, mint egy kényelmes karosszékben. S míg szónokoltunk és veszekedtünk, addig a csehek és románok hallgattak és dolgoztak.
Ma rossz kezekben van a hatalom és rossz kezekben
van a magyar pénz. Nem magyar kezekben van tehát az
erő!
A történelem kereke gyakorta fordul és néha jót fordul
és néha rosszat. Az marad meg rajta csupán, ki igazsággal jár és keményen markol.
Én rendületlenül és töretlenül hiszem, hogy ez isteni

rendelés! Hogy mi magyarok elmondhatjuk ma ugyanolyan büszkeséggel, mint hajdanában a zsidók, hogy az
Úr választott népe vagyunk. Hogy az Úr elküldött minket ide, erre a földre, hogy naggyá és boldoggá tegyük
a jövendő magyar nemzedékeket. És én ezért járom
öregedő fejjel az országutakat, mert rádöbbentem arra,
amire Önök is rádöbbentek már: hogyha életünknek
van még egy célja, az csak az lehet, és semmi egyéb,
hogy jövendőt biztosítsunk a magyar nemzet számára.
Elölről kell kezdeni mindent. Egészen elölről, egészen
lentről, egészen kicsi dolgokkal kell elkezdeni. Csak
bátorság kell hozzá!
Sok minden van, amihez még csak olyan túl sok bátorság sem kell. Hogy magunkat kihúzva, büszke magyarként járjunk e kicsi Magyarországon, mint saját
hazánkban. Hogy ápoljuk nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat. Hogy viseletünkkel akarjunk egymásnak üzenni: egy-egy szép darabbal testvérséget, a leányok a szoknya viseletével az anyai szerepre való nyitottságot. Hogy legalább élelmünk beszerzésével a még
földdel bajlódó gazdákat támogassuk. És hogy magunk
válogassuk meg mindennapi szellemi táplálékunkat is.
Merni kell! Ezen múlik minden. A bátrakat szereti
csak az Isten! Szedjük hát össze magunkat! Nyújtson
valóban testvérkezet minden magyar minden magyarnak, és az Úristen erőt ad újra, hogy megszabaduljunk a
gonosztól, és építhessünk együtt egy szabad és igaz új
Magyarországot!
Amikor nagy-nagy veszedelem kerekedik, a gondolat
leszáll és megmutatja magát a nemzetnek: összetartással, békességgel, munkával és igazsággal meggyőzni
minden veszedelmet!
Így készüljünk szelíd háborúra! Mindig magunkért,
soha mások ellen!
Itt ezen az emlékművön olvashatók a következő sorok:
„Itt jártam. Élek. Él az Isten is még.
És övé a legutolsó szó joga.
A tövissé vadult ember fölött
Ő az eke és a borona.”

Száz éves születésnap
Rákoskerten, Andráshida utcai otthonában köszöntötték a február 5-én 100. születésnapját ünneplő Bezák
Lászlóné Wachorich Máriát.
Riz Levente polgármester virágcsokorral, Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő tortával kedveskedett az
idős hölgynek. Mária néni ma is kiváló egészségnek
örvend. Véleménye szerint a hosszú élet titka: a jó levegő, a rendszeres testmozgás, és jó kapcsolat a szomszédokkal. Gyakran kertészkedik, és mindennap főz magának. Semmilyen gyógyszert nem szed, tévét csak ritkán
néz, csupán a híreket hallgatja meg. Viszont sokat olvas,
Mikszáth és Jókai a kedvence.
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-November 7-én a gödöllői Királyi Kastéllyal ismerkedhettünk meg egy kirándulás során.
-Elhatároztuk és meg is valósítottuk azt a szándékunkat, hogy Rákoskert nevezetességeiről postai képes
levelezőlapokat készítünk. (Köszönet Harmatovszky
László tagtársunknak és Fohsz Tivadar alpolgármester
úrnak)
-2009-ben is folytattuk azt a hagyományt, hogy az
évet ünnepi vacsorával zárjuk. Erre a páratlan hangulatú eseményre december 18-án került sor.
-Az elmúlt évben is sikeresen indultunk
Rákosmente önkormányzatánál és a Nemzeti Civil
Alapnál a működési költségeink támogatására kiírt pályázatokon.
-A fentieken kívül egyéb módon is bizonyítottuk
aktivitásunkat: Részt vettünk Rákosmente önkormányzatának munkájában olyan módon, hogy véleményeztük a településünket is érintő építési terveket (Kucorgó
tér, Templom tér).
-Sikeres javaslatot tettünk a Rákoskertért Díj odaítélésére, amelyet tagtársunk, Zsuzsa Mihály vehetett át
szeptemberben.
-Nemzeti ünnepeinken és Rákoskert Napján koszorút helyeztünk el az emlékműveknél és emléktábláknál.
-Folyamatosan karbantartottuk a Jubileumi parkot és
közvetlen környékét.

Választás
2010. április 11.-én országgyűlési választások lesznek hazánkban. Rákosmentén eddig a következő jelöltekről van tudomásunk, akik jelezték indulási szándékukat azzal, hogy szórólapokon kérik a kerületiek támogatását. A jelöltek neve ABC sorrendben:
Alexa György
- MSZP
Berze Márton
- LMP
Dr. Farkas Tibor - MDF-SZDSZ
Dr. Kertai Aurél - Torgyán-Kisgazda-Koalíció
Kovács István
- Itthon Rákosmentén Egyesület
Riz Levente
- FIDESZ-KDNP
Szilágyi György
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Értesüléseink szerint lapzártakor Alexa György, Riz
Levente és Szilágyi György rendelkezik a szükséges
750 db ajánlószelvénnyel. Fontos még hangsúlyozni,
hogy az értesítőn szerepel a szavazókör címe is, ami
sok esetben változott a 2009-es évhez képest, ezért
azt mindenki figyelmesen olvassa el. Aki nem kapott
kopogtatócédulát, az a helyi választási irodában kérhet
újat (1173 Pesti út 165. Polgármesteri Iroda)

Szelepcsényi Sándor beszámolója a
Rákoskerti Polgári Kör 2009-ben végzett
tevékenységéről

Mit akartok ti
magyarok?

-Január elsejétől bevezettük a tagsági igazolványokat, amelyek több rákoskerti üzletben kedvezményes
vásárlásra is feljogosítják tagtársainkat. Ezek a boltok
kaptak egy matricát, amelyet jól látható helyre kiragasztottak.
-Február 13-án megtartottuk az éves közgyűlésünket.
-Tavasszal elültettünk két hársfát a Jubileumi téren.
-Április 18-án, egyesületünk fennállása óta először,
átléptük az országhatárt, és emlékezetes kirándulást
tettünk Dévénybe és Pozsonyba.
-Április 19-én megnyitottuk azt a két hétig megtekinthető kiállítást, amelyen Frank Tamás festményeit
mutattuk be. A megnyitót állófogadás követte.
-Június 7-én hagyományteremtő céllal megrendeztük a nagy sikerű „Rákoskert Napját”.
-Augusztus 8-án az óvoda udvarán egy fantasztikus
hangulatú bográcsolással indítottuk a második félévet.
-Augusztus 21-én küldöttségünk részt vett a Fácánkerten megrendezett második „Kert Nevű Települések
Találkozóján”.
-Augusztus 29-én megrendeztük a „Rákoskert a művészetekben” című kiállítást és műsoros estet.
-Szeptember 26-án ismét Felvidéken jártunk, Kassa
nevezetességeivel ismerkedtünk.
-Október 11-én a Polgári Kör képviseletében részt
vettem Ipolynyéken gróf Esterházy János szobrának az
avatásán.

Mit akartok ti magyarok,
Szabadságot? Gyalázatot?
- Tisztességgel lágy kenyeret,
Egészséges gyermekeket.
Mit akartok ti magyarok?
Gyűlöletet? Alázatot?
- Megszorítni egymás kezét,
sosem adni fel a reményt.
Mit akartok ti magyarok?
- Építeni sok templomot,
hitet adni hitetlennek,
biztos jövőt gyermekeknek.
Mit akartok ti magyarok?
Bús hazában lelki rabot?
- Bérceken túl száll a sóhaj,
küzdjél érte, s nem lesz óhaj!
Mit akartok ti magyarok?
- Föld méhébe búzamagot,
nemzetünknek akaratot,
sólyomszárnyú gondolatot.
Krebszné Szépe Erzsébet
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Fohsz Tivadar beszámolója a 2009. évi képviselői keret felhasználásáról.
2009-ben az önkormányzati képviselők 8 millió forintos keretből gazdálkodhattak. Ebből 5 millió forintot fejlesztések finanszírozására, míg 3 millió forintot működési támogatásokra költhettek el.
2009-ben is folytatódott az összefogás a „kerti” képviselők között. Hatvani Zoltán és Fenke Ferenc képviselőtársaimmal közösen támogattunk olyan intézményi, közterületi fejlesztéseket, programokat, szervezeteket, melyek
„átnyúlnak” az egyes választókörzetek határain. Ilyenek a Százszorszép óvoda, a Rákoskerti Művelődési Ház, a
Kossuth és Zrínyi iskolák fejlesztésének támogatásai, a programok közül a Rákoskerti Művelődési Ház rendezvényei vagy a kerti civil szervezetek támogatása.
Az alábbi táblázatokban a 10. számú választókörzetben fejlesztési és működési támogatásokra fordított összegeket
tekinthetik meg a támogatási cél feltűntetésével.
Támogatott
Gózon Gyula Kamaraszínház
Kékliliom utca Zrinyi és Tiszaörs között
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoshegyi Bartók Zeneház vány
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Kft.
Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda
Tiszaörs utca 32.
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Lekötés a 2010. évre

Támogatás tárgya
Elöregedett kémény bontása
Közvilágítás javítása
Négy tanterem falburkolattal való ellátása
Virágtartók, padok, asztalok beszerzése
Rákoskerti Művelődési Ház homlokzat tervezése és kivitelezése
Melléképület rekonstrukciós munkálatai
Homlokzat részbeni színezése
Az intézmény lábazatának festése
"Rákoskert a művészetekben" című kiállítás és műsoros est
8 db parkolást gátló oszlop kihelyezése a Wass Albert emlékparkhoz
Parketta csiszolás, lakkozás, fűtéskorszerűsítés, szerelvények
Homlokzat részbeni vakolása, hőszigetelése, bejárati lépcső felújítása
Takarítógép vásárlása
Közvilágítás (hiányzó lámpatest pótlása)
Műfüves pálya kerítése
Járdaépítés, közvilágítás pótlása, fejlesztése, hóeltakarítás céljaira

Összeg
100 000 Ft
145 200 Ft
340 000 Ft
230 000 Ft
320 000 Ft
200 000 Ft
340 000 Ft
40 000 Ft
30 000 Ft
112 000 Ft
1 200 000 Ft
450 000 Ft
453 000 Ft
72 600 Ft
150 000 Ft
817 200 Ft
5 000 000 Ft

Támogatott
10. számú választókörzet
Hippokrates Orvosszövetkezet
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Kertbarát Klub
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Tekézők Baráti Köre
Rákosmenti Német Hagyományőrző Egy
Szelepcsényi Sándor
Gyolcsrét utcai játszótér
Vida-domb streetball pálya átadási ünn.
XVII. kerületi Rendőrkapitányság
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház

Támogatás tárgya
Ingyenes lombzsák akciója
Nyomtató, festékkazetta vásárlás
Alsós gyermekek táborozási költségei
Iskolai évkönyv kiadása
Rákoskerti Tornakupa Országos Meghívásos Diáktorna lebonyolítása
"Kistechnikus" nyári tábor költségei
Kossuth Lajos születésnapja alkalmából rendezett ünnepség
Kirándulás utazási költségei
Anyák napi ünnepség, juniális, kirándulás, zenés rendezvény,
Festékpatron vásárlás
Kirándulás utazási költségei
I. Rákoskerti Wass Albert emléknap (2009)
Rendezvények támogatása: Mindenki Karácsonya, Utazó Teaház
Rákoskerti nagycsaládosok gyermekei részére biztosított színházjegy
Ascher Színház működtetése
Kert Nevű Települések Találkozója
Budapesti Gyógynövénynap rendezési költségei
Kerti Levél kiadási és szerkesztési költségei
Frank Tamás kiállítás
"Rákoskert Napja" rendezvény költségei
Dr. Póka Géza emlékverseny
Német nemzetiségi oktatás és hagyományőrzés
Rákoskert története c. könyv költségei
Nyilvános WC kihelyezése és karbantartása
Díjak vásárlása
Terepjáró rendőrautó vásárlása
Kárpát-medencei Rovásíró Verseny területi döntőjének megrendezése
II. Rákoskerti Wass Albert emléknap (2010)
Rákoskerti gyermekek részére biztosított ingyenes színházjegy

Összeg
340 000 Ft
30 000 Ft
45 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
10 000 Ft
30 000 Ft
25 000 Ft
110 000 Ft
26 500 Ft
20 000 Ft
80 000 Ft
650 000 Ft
60 000 Ft
50 000 Ft
38 000 Ft
30 000 Ft
290 000 Ft
15 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft
250 000 Ft
86 000 Ft
35 000 Ft
7 760 Ft
300 000 Ft
30 000 Ft
110 000 Ft
61 740 Ft
3 000 000 Ft
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Hatvani Zoltán beszámolója a 2009. évi képviselői keret felhasználásáról.
Feladat/cél
I. Wass Albert emléknap 2009
2009-es rendezvények támogatása
Kárpát-medencei Rovásíró Verseny
Jubileumi kiállítás (Erdős Renée Ház)
Antológiai kiadvány 500 példány
Rákoskerti Dalos Klub támogatás
Kerti Levél megjelenés 2009-pótlás
Kerti Levél megjelenés 2010
Gyerekjegy támogatás (nagycsaládos)
2009. márciusi lapszám (képviselői klub)
Mobil WC a Vida-dombra 04.01.-09.30.
Rendezvények (Anyák napja, juniális, stb.)
Ascher Oszkár Színház támogatása
Orvosi tesztcsíkok beszerzésére
Kossuth L. iskola kameráinak adatrögzítője
Frank Tamás kiállítására 2009.04.19.
Szentivánéji rendezvény 2009.06.24.
Rákoskerti Torna Kupa (13.)
Terepjáró beszerzés támogatása
Fűkaszához alkatrészek
Rákoskert története c. könyv (60 példány)
Játékok beszerzésére és programok leb.
4x20m labdafogó hálóra (udvari)
Iskolai táborozás támogatására
Iskolai évkönyv kiadására
Rákoskert Napja (2009.06.07.) Platánfa sor
Múzeumi kávézó berendezésére
nyomtató tartozékok, festékpatron
Fűkaszához damil
Szakmai kirándulásra (2009.06.17.)
Kistechnikus nyári tábor
M0-ás "Zajgyűlés" technikai lebonyolítására
Zavadszky Kupa megrendezésére
Kossuth Napi ünnepségre (szept. 18.)
Streetball pálya átadás
Ping-pong háló, kézilabda kapuháló
Rugós játék cseréje (Castello Mistero)
2. Virágsziget (Sáránd u.-Rákoskert sug.)
Sáránd utcai ABC parkolója
4 tanterem falburkolása lambériával
3. Virágsziget (Erzsébet krt.-Nyomdász u)
Parkolást gátló oszlopok (Műv.Ház, virágsz.)
Kerítés a műfüves pálya köré
Rákoskerti Művelődési Ház - új felirat
Rákoskerti Művelődési Ház homlokzat jav.
Udvari játékok és új hintaállvány
Udvari asztalok és padok (Fa-Firma Kft.)
4. Virágsziget (Bodonyi 10.)
Művelődési Ház homlokzatfestés
Rákoskert közvilágításának fejlesztésére
Vida-dombi streetball pálya körüli munkák
3100 db FKF zsák

Intézmény/egyesület
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Zrínyi Miklós Általános Iskola
MAT XVII. Egyesület
Rákosmenti 56-os Alapítvány
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Művelődési Ház
Tizenhetedik c. helyi újság
TOI-TOI
Rákoskerti Idősek klubja
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákosmenti Cukorbetegekért K. Egyesület
Tamper Team Bt
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Művelődési Ház
Kossuth Lajos Általános Iskola
Rendőrség
Százszorszép Óvoda
Szelepcsényi Sándor
Napraforgó Bölcsőde
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Rákoskerti Polgári Kör
Erdős Renée Ház
Rákoskerti Idősek klubja
Százszorszép Óvoda
Rákoskerti Kertbarát Klub
Kossuth Lajos Általános Iskola
Rákoscsabai Művelődési Ház
RTK részére
Kossuth Lajos Általános Iskola
Rákosmente Önkormányzata
Kossuth Lajos Általános Iskola
Vida-domb "kicsik játszótere"
Kertépítő egyéni vállalkozó
Varga István (egyéni vállalkozó)
Kossuth Lajos Általános Iskola
Varga István (egyéni vállalkozó)
Rákosmente Kft.
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Orosz Károly tervező, kivitelező
Szilágyi Lajos (egyéni vállalkozó)
Százszorszép Óvoda
Kossuth Lajos Általános Iskola
Varga István (egyéni vállalkozó)
Szilágyi Lajos (egyéni vállalkozó)
BDK Kft. (Elmű alvállalkozója) részére
Hajdú Művek Kft.
igénylők között kiosztva

5

Összeg
80 000 Ft
600 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
38 000 Ft
90 000 Ft
360 000 Ft
60 000 Ft
144 000 Ft
86 400 Ft
110 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
34 500 Ft
15 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
300 000 Ft
8 630 Ft
86 000 Ft
50 000 Ft
51 220 Ft
45 000 Ft
70 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
26 500 Ft
13 020 Ft
20 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
20 000 Ft
30 000 Ft
4 900 Ft
32 000 Ft
101 250 Ft
67 991 Ft
1 431 400 Ft
350 000 Ft
296 200 Ft
112 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
109 950 Ft
299 940 Ft
357 625 Ft
395 950 Ft
250 000 Ft
151 250 Ft
270 000 Ft
400 000 Ft
7 998 726 Ft

zói tőke bevonásával, közcélú felajánlásokkal valósíthatók meg. Jó példa erre a Fogarassy Mihály
téren megépült játszótér, melynek már csak a kerítése hiányzik. A korán jött és azóta is tartó hideg időjárás miatt, a kivitelező tavaszra ígéri a kerítés megépítését.

Az elmúlt évről kérdeztük a képviselőt
Fohsz Tivadar a 10. számú körzet képviselője nyilatkozott lapunknak. Mire büszke a 2009. évben körzetben végzett munkái közül?
Úgy hiszem, eredményes évet zártunk december
végén. Ami képviselői körzetemben történt az hasonlóan az elmúlt évekhez csak közös összefogás eredményeképpen jöhetett létre. Én leginkább erre az öszszefogásra vagyok büszke. Arra, hogy az itt élők aktívan részt vesznek környezetük alakításában, az elért
eredmények megőrzésében. A képviselő feladata
nem csak az, hogy önálló ötletekkel segítse a körzet
fejlődését, hanem az, hogy az itt élők ötleteit, javaslatait segítse a megvalósulásban.
Néhány konkrét példa. Az intézmények alapítványaival és a szülőkkel összefogva tovább fejlődött a
Százszorszép óvoda és a Kossuth iskola. Csoportszobák, tantermek újultak meg, elkészült az óvoda kis
épületének külső hőszigetelése, megszépül az iskola
udvara és környezete. Műfüves focipályával gazdagodott a Zrínyi iskola. Elkészült a játszótér a
Fogarassy Mihály téren. P+R parkoló építése kezdődött a Rákoskerti vasútállomás mellett. Hatvani Zoltán képviselőtársammal közös támogatás eredményeként új köntösbe bújt a Rákoskerti Művelődési Ház,
és Orosz Károly munkájának köszönhetően végre
kicserélődött homlokzatán a felirat, amely még klubként hirdette az épületet. Lipcseyné Horváth Ágnes
igazgató asszony és kollégái munkáját dicsérik a nem
csak Rákoskerten, de kerület- és városszerte elismert
programok, melyeket szintén közösen támogattunk
képviselőtársaimmal. Néhány kiemelkedő program
a teljesség igénye nélkül: az első alkalommal megrendezett Wass Albert emléknap, a Szentivánéj, a
Kert Nevű Települések Találkozója, a Gyógynövény
Nap, a Mindenki Karácsonya. Igyekeztünk segítséget
nyújtani a civil szervezeteknek. Támogattuk a polgári
kör, az Ascher Színház, a kerti tekézők, a mozgássérültek, a cukorbetegek, a nyugdíjas klub és a dalos
klub működését, programjait.
Mi az, amivel elégedetlen?
A sikerek ellenére mindig vannak olyan dolgok,
amik nem, vagy csak részben valósultak meg. A körzet több részén hiányzik, vagy nem megfelelő a közvilágítás. Vannak még aszfaltozatlan utcák, hiányoznak járdák. Sok helyen nem megfelelő a csapadékvíz
elvezetése. A Pesti úton szükség lenne több gyalogos
átkelőhelyre. Ezen munkák többsége nem csak a kerület hatáskörébe tartozik. A közvilágítással, gyalogátkelőkkel kapcsolatban a fővárosra vagyunk utalva
és sajnos többszöri megkeresésünk ellenére sem kapunk érdemi választ az illetékes hatóságoktól. A vízelvezető rendszerek, járdák tervezése és kivitelezése
folyamatosan halad a kerületben, de csak több év
alatt tudjuk ledolgozni „megörökölt” elmaradásokat.
A több éve csökkenő állami normatívák miatt a kerület költségvetése még a működtetésre sem elegendő.
A fejlesztések csak pályázatok útján, vagy a vállalko-

Mikor készül el a hiányzó csatornahálózat Rákoskerten?
Évek óta olvashatjuk az újságokban, hogy 2007.
január 1-től a Főváros területén csak a Főváros építhet csatornát, vagyis csak ő pályázhat az Európai
Uniónál ilyen jellegű beruházásra, fejlesztésre. Két
évvel ezelőtt még azt hallottuk a városvezetéstől,
hogy 2010 tavaszán megindulhat az építkezés
Rákoskerten is, hiszen a csepeli szennyvíztisztító
kapcsán a gerincvezetékre is nyert Budapest támogatást. Hetekkel korábban azonban az országos médiában is elkeserítő hírek láttak napvilágot, amelyből
ismét arra következtethetünk, hogy idén sem kezdik
meg a hiányzó csatorna építését.
„Törvénytelenségek, szabálytalanságok és jogi hibák miatt véglegesen ötmilliárd forintot veszíthet
Budapest a csepeli szennyvíztisztító beruházásán, ha
nem lép sürgősen a Fővárosi Közgyűlés a francia
többségi tulajdonú kivitelezővel folytatott perben –
közölte az MTI-nek Wertán Zsolt (a fővárosi közgyűlés képviselője), aki szerint az ügyben a BKVbotrányokba már belebukott Hagyó Miklós, illetve
Lakos Imre is érintett lehet.” Az idézett szövegből
kitöröltem a párthovatartozást, hiszen a csatornánkkal kapcsolatosan nem szeretnék kampányolni ebben
az újságban.
A hírekből tudható még, hogy Wertán Zsolt 2009
decemberében egy beadványt juttatott el a Központi
Nyomozó Főügyészséghez, amit a következőkkel
indokolt: a közel 200 milliárd forintos beruházásnál
menet közben a Csepel 2005 FH Konzorcium egy 5
milliárdos pótmunkát akar a Fővárosnál elszámolni,
amiből a felek között per kerekedett. A fővárosi képviselő közölte azt is: ha a Fővárosi Közgyűlés nem
lép sürgősen a kivitelezővel folytatott perben, akkor
a jogi huzavonák miatt évekre megállhat a kerületünkben is a csatornaépítés.
Ez azt jelenti, hogy Rákoskerten ebben az évben
ismét bizonytalan, hogy folytatódik-e a 2005 végén
félbeszakadt építkezés, így közel 400 család még talán évekig nem tud rákötni a csatornahálózatra. Amíg
nincs csatorna, addig nem lehet utat sem építeni. Egy
dolgot tehet a helyi önkormányzat, hogy a tavaly
megkezdett útstabilizációs programot folytatja. Erre
viszont pályázati források nincsenek és a kerület
költségvetése a végsőkig, ki van feszítve.
Reményeim szerint 2010-ben talán sikerül három
utca útjavítására pénzt találni, ezek a következők lennének: Görömböly, Pásztorfalva és a Ráspoly utca.
Hatvani
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A Rákoskerti Művelődési Ház március - áprilisi programjai:
Március 6. szombat 15 óra
DÁMA DÍVÁK

„UTAZÓ” TEAHÁZ
ismeretterjesztő előadás-sorozat

címmel

Március 10. szerda 10 óra:
„Lengyel  magyar két jó barát”

PÁNDY PIROSKA
és
CSONKA ZSUZSANNA

Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár

zenés műsora „Nőnap” alkalmából
nemcsak nőknek!

Április 15. csütörtök 10 óra:
Mikszáth Kálmán

A közel másfél órás programban a két neves
művésznő operarészleteket,
népszerű operettmelódiákat és örökzöld filmslágereket
nyújt át a közönségnek és duettek is
felcsendülnek „dáma dívásan”.

Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár
A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

CSALÁDOKNAK AJÁNLJUK!

A műsor után díjtalan tombolasorsolás lesz,
valamint CD-árusítás és dedikálás!

Március 21. vasárnap 16 óra

A Nőnapi-műsor a helyszínen legkésőbb
márc. 5. péntek 20 óráig elővételben
megvásárolt jegyekkel látogatható!
Belépő: hölgyeknek 300 Ft/fő, uraknak
800 Ft/fő, melyek már kaphatóak a helyszínen!

A halász meg a felesége
címmel
a FIGURINA BÁBSZÍNHÁZ
báb - és árnyjátékműsora
5 éves kortól kezdődően

Március 6. szombat 17 óra
BENKŐNÉ KOVÁCS MÁRTA

A gyermekműsor után, 17-18 óráig
húsvéti kézműves játszóház lesz.

„Jártamban-keltemben”

Belépő: 800 Ft/fő, mely már
megvásárolható a helyszínen!

XVII. kerületi kötődésű festőművész
című kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond:
Benkő Zsuzsanna művészettörténész

Bal Négyes Páholy – Színi és
Musical Stúdium 7-18 éves korig

Közreműködik: Kiss László

Vasárnaponként 945-15 óráig

A kiállítás megtekinthető: 2010. március 21-ig.

Tandíj: 10 000 Ft/ hó/ fő (havi 4 alkalom)

2010. március 7-én 1040 és 1220 között nyílt nap és
felvételi!

Nőnapi bál
Március 6. szombat 20-02 óráig
Zenél a Kristály Duó

Új tanfolyamaink:

Tavaszköszöntő bál

Kezdő modern tánc tanfolyam felnőtteknek

Április 17. szombat 20-02 óráig
Zenél a Kristály Duó

Március 12 -től péntekenként 19-20 óráig
Tanfolyami díj: 2.400 Ft/hó

Alakformáló torna

Belépő a bálokra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül)
Vacsora: 1200 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Március 22 -től hétfőnként 1815 -19 óráig
Díja: 800 Ft/fő/alkalom

Fitball - tréning

A bálokra a jegyeket legkésőbb a bál
időpontja előtt egy héttel szíveskedjenek átvenni!

Március 16 -tól keddenként 1715 -1815 óráig
Díja: 1000 Ft/alkalom

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kismama angol társalgási klub

Március 24 -től szerdánként 10 -1130 óráig
Díja: 1200 Ft/fő/alkalom

Ascher Oszkár Színház
Honlap: www.ascherszinhaz.hu
A Színház művészeti vezetője: Timár Tibor

Pilates időseknek
Március 9 -től keddenként 16 –17 óráig
Díja: 1000 Ft/fő/alkalom

Műsorrend
Március 7. vasárnap 19 óra,
Március 20. szombat 19 óra

Sminktanfolyam
Március 27-én és április 17-én, szombaton 13-18 óráig
Díja: 7900 Ft/fő

Jewgeni Schwarz: Hétköznapi csoda
Belépő az előadásokra: 900 Ft/ fő.
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„A Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány (1171
Bp. Kísérő u. 4. Adószám:18154094-142, Bankszla: OTP
Rt. 11717009-20060460.) kuratóriuma köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik az előző években SZJA 1 %-át
Alapítványunk javára ajánlották fel. A 2009. évi SZJA 1
%-os felajánlást mozgásérzékelő világítás és biztonsági
berendezések kialakítására szeretnénk felhasználni.
Kérjük támogassák továbbra is értékmegőrző és a környezetbarát közlekedési módok népszerűsítéséért folytatott tevékenységünket.
Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány kuratóriuma”

sokan hálálkodtak. Volt ilyen nagy havazás máskor is
- mondták - az akkori képviselő, Bukta Mihály is szerzett munkagépet és letakaríttatta a mellékutcákat.

„A Kerti Rakoncátlanok Alapítvány (1174 Bp. Csík utca
3. Adószám:19703914-142, Bankszla: OTP Rt. 11717009
-20025665.) kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik előző években az SZJA 1 %-át Alapítványunk
javára ajánlották fel. A 2009. évi SZJA %-os felajánlásukat is a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak táborozására, szabadidős programjára kívánjuk felhasználni.
Kérjük támogassák továbbra is a rákoskerti iskolások színvonalasabb ellátásáért végzett munkánkat.
Kerti Rakoncátlanok Alapítvány kuratóriuma”

Rendőrségi Hírek
2010.01.15-én az esti órákban S.J. a Bp. XVII. ker. Rózsaszál utca egyik családi házas ingatlanának kerítésén
átmászott, majd a nála lévő csavarhúzóval próbálta meg
a ház ajtaját befeszíteni, ami nem sikerült, ezért azt berúgta. A házban egy kb. 40.000.-Ft értékű televízió készüléket és egy üvegből készült dísztárgyat vett magához. Amikor a kerítéshez ért, ekkor szembesült azzal a
ténnyel, hogy a kb. 40 kg súlyú televíziót nem tudja
átemelni. Miközben a megoldáson gondolkodott, a
szomszéd által riasztott járőrök a helyszínre értek, és a
betörőt elfogták. S.J-t a bíróság előzetes letartóztatásba
helyezte.

„A Rákoskerti Templom Alapítvány (1171 Bp.
Rákoskert-Sugár út 66. Adószám:18185133-142,
Bankszla: OTP Rt. 11717009-20043843.) kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az előző években
SZJA 1 %-át Alapítványunk javára ajánlották fel. A
2009. évi SZJA 1 %-os felajánlást az ökomenikus templomépítés munkálataira szeretnénk felhasználni.
Kérjük, támogassák továbbra is ökomenikus templomépítésért végzett tevékenységünket.
Rákoskerti Templom Alapítvány kuratóriuma”

2010.01.26-án 13.30 órakor a Bp. XVII. ker. Lilaorgona utcai BKV megálló közelében M.J. a gyalogosan
közlekedő idős sértett asszony mögé lépett, majd próbálta kirángatni a néni kezéből annak táskáját. A néni,
míg erejéből telt, védte táskáját, azonban azt az elkövető mégis megszerezte, amivel futva távozott. A kerületi
rendőr-járőrök a sértett által adott személyleírás alapján
15 percen belül elfogták M.J-t, aki ekkor már megszabadult a táskától, miután a benne lévő 1.000.-Ft-ot magához vette. A sértettől elvett táskát és az előzőleg benne tárolt tárgyakat majdnem hiánytalanul megtalálták.

Tavaszi zöldhulladék begyűjtés
A több éves hagyományoknak megfelelően az idén
is megszervezi Önkormányzatunk a kertes övezetben a
nyesedékek és más zöldhulladékok ingyenes elszállítását, amire valószínűleg március közepén kerül sor. A
tavalyihoz hasonlóan az FKF ZRT végzi tömörítős gépekkel, ezért sajnos nem lesz lehetőség darálék kérésére. A pontos időpontról a kerületi sajtóból, vagy szórólapokból értesülhetnek.

Gyors önkormányzati hókotrás a mellékutcákban

Számítógépes betűkivágás: 30 55 22 487

Január 31-én, vasárnap 30 centi vastag hó borította
be egész Rákosmentét, így Rákoskert kis utcái is szinte
járhatatlanná váltak. A Fővárosi Közterület Felügyelet
nem győzte takarítani, ezért délben segítségkérő és ötletadó telefonhívás érkezett Fohsz Tivadar és Hatvani
Zoltán helyi önkormányzati képviselőkhöz: be kellene
vonni helyi vállalkozókat a hóeltakarításba. A gyors
intézkedés nyomán Kóródi József vállalkozó markológépével vasárnap délután négytől hajnali két óráig végigjárta csaknem az összes utcát, így reggel már
Rákoskert szinte valamennyi mellékutcájából ki lehetett
hajtani a főútra. A hókotró "traktoristának" éjszaka is

Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Szerkeszti: Orosz Károly
Engedély szám: Budapest,/PHF/650/91
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
rkert@freemail.hu
Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: Sz&Sz KFT
A kiadást Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán és Nagy Anikó önkormányzati képviselők támogatták
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