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Fél órára Budapest Belvárosától

Szent István nap a Vida dombon

Augusztus 23-án elindult Rákoskerti vasútállomásáról a 197-es shuttle-busz járat. A vonattal utazókat délelőtt a vasúthoz és délután onnan visszaszállító körjárat
a vonat menetrendjéhez igazodik. Hétköznaponként a
kora reggeli óráktól este negyed tízig közlekedik. Az új
járattal jelentősen csökken az utazási idő Rákoskert és a
Belváros között.
Az ünnepi eseményen Riz Levente polgármester
hangsúlyozta, idén nyáron készült el a Rákosmente Önkormányzata és a Parking Kft. beruházásában, uniós
társfinanszírozással a rákoskerti P+R parkoló, a biciklitároló, illetve a buszforduló. Ezután nyílt lehetőség a
korábban ígért buszjárat elindítására.
A busz menetrendje a vonatcsatlakozást biztosítja: A
reggel 4.45-ös, Keleti pályaudvar felé közlekedő vonatot
már el lehet érni az első busszal, a belvárosi irányú csatlakozási lehetőség egészen a 12.45-ös vonatig lesz lehetséges. A busz hétköznap a reggeli csúcsidőben 20 percenként, egyébként félórás követési idővel közlekedik.
Délutántól az este negyed tíz körüli üzemzárásig a Keletiből félóránként közlekedő vonatok érkezéséhez igazodik a busz.
A rákoskerti végállomás kialakítása lehetővé teszi,
hogy a buszvezető lássa a vonattól a buszhoz érkező utasokat, így biztosítva, hogy minden átszálló utas elérhesse
a buszt. A vonatok esetleges késéséről a BKV diszpécsere értesíti a busz vezetőjét, 15 perces késéséig a vonathoz alkalmazkodva biztosítja a csatlakozást a busz. Negyed óránál nagyobb késés esetén egy plusz indulást
iktatnak be az elérés érdekében. A menetrend tehát elsősorban a reggel munkába, iskolába járók, illetve a délután, este hazatartók igényeit veszi figyelembe. Ugyancsak az önkormányzat kérésének megfelelően sikerült
elérni, hogy a BKV biztosítani fogja a vonalon alacsonypadlós, környezetkímélő busz közlekedését. A buszvezetők pihenőjét a Vasúti Közlekedéséért Alapítvány által
gondozott állomásépületben alakították ki. Az alapítvány
elnöke, Árvay Ferencné, aki maga is örömmel üdvözölte
az új járat megindulását, díjmentesen bocsátotta rendelkezésre a helyiséget. Hatvani Zoltán elmondta, későbbiekben - a tervek szerint - a járat Rákoskerten a Zsigmond utcáig közlekedik majd, ott fordul rá a Pesti útra.
(A Tizenhetedik Online nyomán)

Idén is a Rákoskerti Művelődési Ház rendezte
Rákosmentén a Szent István napot, augusztus 20-án. Az ünnepi események már délelőtt, a kertbarát körök kiállításával
elkezdődtek. Pándy Piroska operaénekes koncertjét, az András Károly vezette Ilex-Kert Kft. ajándékozta a nagyszámú
közönségnek. Szíjártó József tárogatózenéje után megáldották az új kenyeret. Délután egyre többen érkeztek a Vidadombra ahol a Nagyszínpadon a Bojtorján együttes koncertjét élvezhették kicsik és nagyok. Az egész napos program legnagyobb sikere most is a tüzijáték volt – megtelt a Vida-domb – és azt megelőzően Király Viktor Megasztár győztes koncert-show-ja.

III. Kertek TalálkozójaErdőkertes
2010. augusztus 21.
Az I. Kert Nevű Települések Találkozójára 2008-ban
került sor Rákoskerten abból az alkalomból, hogy településrészünk 75 éves születésnapját ünnepelte. Tavaly Fácánkerten jártunk, idén augusztus 21-ére Erdőkertesre kaptunk
meghívást, ahová ismét 40 fős delegációval utaztunk Fohsz
Tivadar alpolgármester vezetésével. Fellépőink közül nem
maradhatott ki Zsuzsa Mihály, aki élő zenei kísérettel Elvis
Presley-dalokat adott elő. Megmutattuk a rákoskertiek rock
and roll és kosárlabda - tudását is. A szkander versenyre
Kalocsai István ellen ki se mertek állni, így hozzánk került a
kupa.

Lipcseyné Horváth Ágnes

célom, hogy a köz ügyeivel, az emberekkel, a kerülettel,
az Önök mindennapjait érintő ügyekkel foglalkozhassak.
Hiteles, felelősségteljes, megbízható jó képviselő, aki a
köz érdekében tevékenykedik és a megválasztása utáni
4 esztendőben sikeresen szólal fel körzetének nevében.
A legfontosabbnak az emberek, az Önök érdekeinek
védelmét, érvényesítését tartom. Emellett a kerület, az
utcák, a közterületek rendbe tétele, gond- és problémamentessé tétele igen nagy kihívást jelent. Elfogadhatatlan, hogy miközben milliárdos beruházás valósul meg a
kerület központjában, addig például földutak csúfítják és
teszik nehézzé a határhoz közelebb élők mindennapjait.
Ez egy példa, a változtatás szükségessége mellett,
amely csak együtt sikerülhet!

Önkormányzati választás
A következő szervezeteknek sikerült elegendő számú
ajánlószelvény begyűjtése:
7. evk: Eilmess Zsoltné Itthon Rákosmentén Egyesület, Kredits Ferenc Jobbik Magyarországért Mozgalom, Nagy Anikó Fidesz-KDNP, Tóth Zsolt Magyar
Szocialista Párt
8. evk: Antal Vilmos Zoltán Jobbik Magyarországért Mozgalom, Bartmann Péter független, Fohsz Tivadar Fidesz-KDNP, Janikné Megyeri Rita Itthon
Rákosmentén Egyesület, Paulik József Magyar Szocialista Párt
9. evk: Hatvani Zoltán Fidesz-KDNP, Igaz József
Magyar Kommunista Munkáspárt, Metzger Bernadett
Magyar Szocialista Párt,
Nagy Zoltán Itthon
Rákosmentén Egyesület, Seregély Tibor Jobbik Magyarországért Mozgalom
A jelöltekkel, illetve a jelölő szervezetekkel felvettük
a kapcsolatot, egyenlő bemutatkozási lehetőséget felkínálva. A következő anyagok érkeztek:

8. választókörzet:
Bartmann Péter, független; Az egyetlen vagyok, aki
nem pártpolitikát szeretnék, hanem a rákoskerti emberek érdekeit szeretném képviselni, az egyetlen aki nem
havi egy-óra fogadóidőt tartanék, hanem hetente több
alkalommal is hogy a rákoskerti polgárok el tudják mondani a problémáikat. 1965-ben születtem Budapesten.
Nős, három gyerekes családapa vagyok. 21éve lakom
Rákoskerten, így az emberek gondjait testközelből ismerem. Programjaim közül többek között szerepel a közbiztonság javítása, a rossz minőségű utak kijavítása, a
vízelvezető árkok rendbe tétele, a közétkeztetés olcsóbb
megoldása a meglévő önkormányzati konyha bevonásával, a 197-busz, és a Kucorgó térre tervezett bevásárló
központ beruházásának felülvizsgálása. Kérem támogassanak minden rákoskerti lakos érdekében.

7. választókörzet:
Eilmess Zsoltné, Itthon Rákosmentén Egyesület;
1961-ben születtem Budapesten. Születésem óta Rákoskeresztúron élek családommal, már a dédszüleim is itt laktak. A Ferihegyi úti általános iskola után a Huba utcai
Vendéglátóipari Szakközépiskolát végeztem el. Tizenöt
éve az AEGON Biztosítónál területi vezetőként és pénzügyi befektetési tanácsadóként dolgozom. Önkormányzati
képviselőjelöltként célomul tűztem ki a választókörzetem
szépítését, és a körzetben lakó idősek, betegek és szociálisan rászorultak segítését.
Nagy Anikó Fidesz-KDNP; Rákoskeresztúr 7. számú
választókerületének jelenlegi fideszes önkormányzati
képviselője : Nagy Anikó Debrecenben született, 17 éve
lakik a XVII. kerületben keresztény értékrendet valló
családjával. Férje a repülőtéren dolgozik rendszerfelügyelőként, két iskoláskorú gyermekükkel Rákoskeresztúr családi házas részén élnek a Kistanya utcában. Végzettségét tekintve matematika-fizika szakos középiskolai
tanár, a kerületi Pál Apostol Katolikus Gimnáziumban
tanít.
2006. óta tagja a kerületi képviselőtestületnek és három
bizottságnak: Szociális- és Lakásügyi Bizottság, Költségvetési Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság.
2010. januárja óta szociális tanácsnoki megbízást kapott.
Elkötelezett lokálpatriótaként környezetének hagyományos értékeit igyekszik megőrizni, a csendes, nyugodt,
biztonságos kertvárosi lakóhelyet. Fontos számára,
hogy segíteni tudjon a családoknak, a szociálisan nehéz
helyzetben élő embereknek.
Elérhetősége: Telefon: 06 20 2255396
e-mail: nagyaniko1234@gmail.com

Fohsz Tivadar, Fidesz-KDNP; A Bánki Donát Gépipari
Műszaki Főiskolán diplomáztam, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szereztem felsőfokú marketingés reklámmenedzseri végzettséget. Különböző cégeknél, többek között az ORION-ban dolgoztam közép- és
felsővezetőként, majd saját céget alapítottam. 2006 óta
vagyok Rákosmente alpolgármestere.
1993-tól veszek részt az Önkormányzat KépviselőTestülete műszaki bizottságainak munkájában. 2002-től
vagyok önkormányzati képviselő, először listáról, majd
2006. óta Rákoskert-Rákoskeresztúr 10. számú egyéni
választókörzetében megválasztott képviselőként. 2006ban nagy megtiszteltetés ért, amikor Riz Levente felkért
az alpolgármesteri feladatok ellátására. Riz Levente polgármester úr irányításával, alpolgármester kollégáimmal
azon dolgoztunk az elmúlt ciklusban, hogy Rákosmente
végre felébredve csipkerózsika-álmából virágzó és modern kertváros legyen. „Rákoskerti alpolgármesterként”
nagy hangsúlyt fektettem a városrész fejlesztésére. Úgy
hiszem, elindult egy pozitív folyamat Rákosmentén és
Rákoskerten egyaránt. Ennek a munkának a folytatásához kérem bizalmukat a következő ciklusra is.

Janikné Megyeri Rita, Itthon Rákosmentén
Egyesület; Nagyszöllősön születtem. Családommal
húsz éve élek Rákoskerten. Több mint egy évtizede vagyok művésztanár a XVII. kerületi Bartók Béla Zeneiskola
és Művészeti Iskolában. Férjem is zenetanár. Két fiam és
három unokám van. Három éve a Terület- és Városfejlesztési bizottság külső bizottsági tagja, négy éve pedig az

Tóth Zsolt, Magyar Szocialista Párt; Születésemtől
fogva, 1990. óta a kerületben élek, itt kezdtem tanulmányaimat, melyet azóta már jogász hallgatóként sikerült
folytatnom. 20 éve már, hogy itt lakom. Ismerem a kerületi közéletet, a megoldatlan problémákat. Határozott
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Oktatási Kulturális Bizottság delegált szakértője vagyok.
2006. után ismét pártfüggetlenként indulok e körzetben
jelöltként, és ezúton kérem az Önök támogatását.

adata, aki mindenkit képvisel! Az utak többsége járhatatlan, az esővíz megkeseríti az emberek életét. A XXI.
században, amikor a fejlesztések özönlenek a médiából,
Budapesten nincs mindenhol csatorna, használható felszíni vízelvezetés. Utcanév-táblákat elvétve látni a körzetben, emellett a biztonságos mindennapokat és közlekedést is biztosítani kell a lakóknak. Önöket kívánom
képviselni, nem csak a kampány ideje alatt, hanem az
azt követő időszakban is.

Paulik József, Magyar Szocialista Párt; Az elmúlt hetekben személyesen látogattam meg sok itt élő
lakót: pozitív élményekkel, sok információval és ötlettel
gazdagítottak. Szeretném, ha Rákoskert infrastruktúrája
az Önök igényeinek megfelelően fejlődne az elkövetkezendő négy évben. A megoldásra váró feladataim között
az alábbiakat emelném ki:
- a Platán-sor védelme érdekében a tömegközlekedés kitiltása, köztéri padok kihelyezése
- a környezet kulturálttá tétele a szebb és tisztább
Rákoskert érdekében
- a Kucorgó tér szabályozási tervének felülvizsgálata,
mert kizárólag a lakosság számára elfogadott beépítést
támogatom
- a szilárd burkolatú utcák megépítésének támogatása
- a Strázsahegy utca végén, a szemétkupac helyén,
zöldövezet kialakítása kulturált virágágyakkal
- a Zrínyi utca páros oldalán a járda felújítása a Kucorgó tértől Ecser irányába
- gyalogjárda megépítése a Szabadság sugárúti
buszmegálló közvetlen közelében.
Bizalmukat előre is köszönöm.

Nagy Zoltán, Itthon Rákosmentén Egyesület, 1968ban születtem Siófokon, öt éve élek Rákoskerten. Az
informatika területén dolgozom. Az elmúlt években sokat munkálkodtam a Kucorgó tér kertvárosi környezetbe illő rendezésének ügyén. Szeretném, ha Rákoskert
egy olyan nyugodt, csendes, igazi családias városrészszé fejlődne, ahová öröm hazatérni. Úgy gondolom, ez
nemcsak álom, hanem valósággá is válhat, hiszen közös erővel valóra tudjuk váltani elképzeléseinket.

Miért nincs még aszfaltozott út a
Bélavár utcában és környékén?
Sokan kérdezik miért nem aszfaltoztuk még le ezeket
az utcákat, hiszen a kerületben az elmúlt négy évben
számtalan helyen készült el a szilárd útburkolat.
Ezekben az utcákban (tehát a Bélavár utca környékén) az aszfaltút építésére csak úgy kapható engedély, ha
előbb megépítjük a terület csapadékvíz-elvezető csatornáját a Rákos-patakig, ez egy több száz milliós beruházás. Ezt az előző ciklusokban nem kezdték el, úgy vettük
át négy évvel ezelőtt a kerület irányítását, hogy még a
tervek sem voltak ezen a területen elkészítve, tehát teljesen nulláról indultunk. Ahol eddig építettünk aszfaltutat,
ott megvoltak a tervek és nem kellett csapadékvízelvezető rendszert építeni hozzá.
Terveink szerint a következő ciklusban elkészül a
vízelvezető csatorna, és akkor megkezdhetjük a terület
aszfaltozását.
Nagy Anikó

9. választókörzet:
Hatvani Zoltán, Fidesz-KDNP, A helyiek többségét
ismerősként köszönthetem, hiszen 2006. óta Rákoskert
képviselőjeként dolgozhattam. Itt könnyű a dolgom, mint
jelöltnek, hiszen az emberek láthatták, hogy mire jutott a
körzetünk az elmúlt időszakban. Nekik most sem ígérhetek mást, csak azt, hogy hasonló odaadással képviselném lakóhelyünket a következő négy évben is. Nehezebb a dolgom a szárazhegyi, aranyhegyi oldalon, hiszen itt nem ismerhetik a munkámat, mert eddig ez a
terület nem tartozott a körzetemhez. Az itt élőknek csak
azt tudom mondani, hogy közös erővel és a lakosság
segítségével lehet eredményeket elérnünk a területen.
Hetekkel ezelőtt közel 500 családot kerestem fel személyesen ezen a számomra is új területen, aminek köszönhetően most már tudom és ismerem a gondjaikat, terveiket. Ezek nagy részét és Rákoskert főterének rendezését 2014-ig meg lehet valósítani. Kérem polgármesterjelöltként támogassák Riz Leventét is, mert vele
Rákosmentét és Rákoskertet építjük!
További információk: www.hatvanizoltan.hu

Rákoskerti Idősek Klubja
2010.év második felében számos jól működő programjaink, szolgáltatásaink mellett újdonsággal kedveskedünk klubtagjainknak. Intézményünk uszoda bérletet
vásárolt, ami 100 alkalomra szól az Újlak utcai uszodába. Másik új szolgáltatásunk szintén az uszodában: havi egy alkalommal aqua fitnesz torna idősek részére.
Ezek a lehetőségek tagjaink számára ingyenesek. Ezen
programok megvalósításához anyagi segítséget Fohsz
Tivadar és Hatvani Zoltán képviselőuraktól kaptunk,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Metzger Bernadett, Magyar Szocialista Párt; Civilként
a Károli Gáspár Református Egyetemen vallástudományt tanulok. Fiatal korom ellenére eltökélt célom,
hogy az itt élők képviselője lehessek, és együtt tegyük
még jobbá Rákoskertet. Az elmúlt időszakban a problémahalmazból mondhatni sikeresen lettek kipipálva
egyes dolgok, ám azt közel sem lehet tényként kezelni,
hogy ezek tökéletesen megvalósultak, időtállóak és
eredményesek lennének. Sok kicsi sokra megy, szól a
mondás, de ez eddig kevésnek bizonyult. Azt vettem
észre az elmúlt időszakban a lakók jelzése alapján, hogy
az embereknek hiteles képviselő kell, aki nemre, korra,
politikai hovatartozásra való tekintet nélkül kíván megvalósítani fejlesztéseket. Ez egy jó „lakossági szócső” fel-

Hajduné Horváth Mariann Klubvezető Tel: 257-20-13
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Válsztókörzetek átszabása
Bizonyára Ön is értesült arról, hogy a parlament döntése alapján nem csak a fővárosi képviselő-testületben, hanem itt a kerületben is kevesebben lesznek 2010 októbere után az önkormányzati képviselők. Eddig
28 képviselő, plusz a polgármester döntött a kerület ügyeiről. Az őszi önkormányzati választásokat követően már csak 20+1 fő fog dönteni. Eddig kerületünk 17 egyéni választókörzetre volt szétosztva, ami ezután
már csak 14 lesz. Rákoskerti utcákkal eddig 3 képviselő foglalkozott, az új törvények alapján már csak kettő fog, viszont kibővül Rákoskeresztúr kertvárosi részével. Ezért tapasztalhatták sokan, hogy az eddigi
képviselő helyett már másnak gyűjtötték az ajánlószelvényeket. Lapunk a három új körzetben jelenik meg immáron 7500 példányban. Ezt a térképet célszerű eltenni, mert segíthet a lombzsákosztás, és más
panaszok, kérések intézésénél a képviselők felé, ki kihez tartozik a választás után. A három választókerület száma a 7, 8, és 9 lesz. Fontos tudni azt is, hogy sokaknak most 20 év után megváltozik a szavazás helye
(címe) is, hiszen más választókerülethez került az utcájuk. Ezért kérjük, hogy mindenki figyelmesen olvassa el a postán megkapott értesítőt. Ezen az egyéni választókerület és a szavazókör száma mellett szerepel a
szavazókör pontos címe is.
Kredits Ferenc
Jobbik Magyarországért
Mozgalom,

Nagy Anikó
Fidesz -KDNP,

Perge Nándor
LEHET MÁS A
POLITIKA
Paulik József Magyar
Szocialista Párt

Janikné Megyeri Rita
Itthon Rákosmentén
Hatvani Zoltán
Fidesz-KDNP
Metzger Bernadett
Magyar Szocialista Párt

Nagy Zoltán Itthon
Rákosmentén Egyesület
Antal Vilmos Zoltán
Jobbik Magyarországért
Mozgalom

Eilmess Zsoltné
Itthon Rákosmentén
Egyesület

Tóth József Magyar
Szocialista Párt

Fohsz Tivadar FideszKDNP

Itt most megragadjuk az alkalmat, hogy bemuthassuk az új 197-es autóbusz útvonalát, többek örömére.
A zöld nyíl a rákoskerti vasútállomásről indul, és oda is tér vissza, a vonatokhoz alkalmazkodva.

Bartmann Péter
független

Seregély Tibor
Jobbik Magyarországért
Mozgalom

Igaz József
Magyar Kommunista
Munkáspárt

Beszámoló az elmúlt négy évről a 7-es
körzetben

Lombzsákosztás
Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek környezetbarát elszállításában próbál segíteni az önkormányzat. Idén is minden, az új 9-es választókörzetemben (lásd mellékelt térkép) élő, oda bejelentett telektulajdonos igényelhet lombzsákot, amit október 10-ig házhoz
szállítok – a kertbe bedobok. Zsákot rendelni a képviselői
honlapomon:
http://www.hatvanizoltan.hu/
index.php?id=zsakrendeles vagy SMS-ben a 06/30 9440203 számon lehet. Akik nem rendelnek zsákokat, azok
a családok a Rákoskerti Művelődési Házban vehetik át a
nekik járó mennyiséget. Az osztás időpontjai: szeptember 28-án, kedden 8-10 óráig, illetve szeptember 30-án,
csütörtökön 17-20 óráig.
Hatvani Zoltán

Járdaépítés a Cséplőkert utcában (most készül a
folytatása), a Bátor utcában, a Kévekötő utcában, illetve
a Hűvöskert utcában folyamatban van az építés.
Útfelújítások: Oroszvár utca, Tápióbicske utca, Kaszáló utca, Ásvány utca, Csordás utca vége, Vanília utca
eleje, Tápiógyörgye utca, Sági utca eleje, Tápiószecső
utca egy része
Lombzsákot osztunk minden évben ősszel, illetve
zöldhulladék elszállítást szerveztünk, padokat helyeztünk ki, fákat ültettünk
Tempo 30-as övezeteket alakítottunk ki, fekvőrendőröket raktunk le, szórt aszfalttal, illetve bitumenpermettel láttunk el néhány aszfaltozatlan utat, számtalan kátyút tömtünk be
Új utcai közvilágítást létesítettünk több helyen is,
hogy javítsuk a közbiztonságot
A Zrínyi Miklós Általános Iskola udvarának felújítását 4 millió forinttal segítettem
Napsugár Óvodának is játszóeszközökre, eszközbeszerzésekre, rendezvényekre többször nyújtottam támogatást
A Tápió téri játszótér teljes felújítása a keretemből
történt, a régi eszközök helyett új, biztonságos játszóeszközöket helyeztünk ki (jelenleg is folyamatban van
újabb eszköz telepítése)
Családi rendezvényt szerveztem a nagycsaládosok
egyesületével a Tápiótéren 2009-ben
Vízelvezető rendszer felújítása: a Vanília utcai vízelvezető árok teljes átépítése megtörtént, nagyobb keresztmetszetű csövet helyeztek el a Fodormenta utca elején a
kiöntések megelőzésére (a Fodormenta utca elöntések
megszüntetésére épül a csapadékvízelvezető-csatorna a
Balassagyarmat utcától a Rákos-patakig, jelenleg egy
szakasz van készen!)
Folyamatban van a körzetembe eső területen a
Rákospatak mentén kerékpárút létesítése
Számos egyesületet, iskolát, civil szervezetet támogattam képviselői keretemből

Idén is a megszokott helyen - a Százszorszép Óvodában szeptember 30-án, csütörtökön és október 1-én pénteken 17 és 19 óra között Fohsz Tivadar oszt a jelenlegi
10-es és az új 8-as körzetben lakók részére lombzsákot.
Nagy Anikótól szeptember 20-án, hétfőn, a Családi
és Társadalmi Rendezvények Házában (Csabai út 20),
illetve szeptember 27-én hétfőn a Sági utcai Bölcsödében vehetik át a 7-es körzet lakói a zsákokat.
Itt szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy a közterületekre levelet és zsákokat, illetve bármilyen szemetet kitenni tilos, aki ezt megszegi, az szabálysértést követ el,
ami 30.000 Ft-os bírsággal sújtható.
Kérjük, mindenki hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Minden "normál" méretű telekre
8-8 db zsákot biztosítunk ingyen. Ha ez a mennyiség
nem elegendő, akkor az FKF kerületi telephelyén
(Gyökér köz 4. a hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása:
hétfőtől - péntekig: 10-18-ig, Szombaton: 8-14-ig) korlátlan mennyiségben vásárolhatók további zsákok. A teli
zsákokat az FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk elől. Ahol jár (Rákoskerten hétfőnként) a "zöld kukásautó", ott a kommunális szeméttel az FKF nem szállítja el a faleveles zsákokat.

Új főtér Rákoskerten

Terveim:

Heteken belül elkészül a Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán rákoskerti képviselők által megálmodott látványterv,
ami a Zrínyi utca melletti üzletsor (volt rákoskerti piactér) környékének rendezése érdekében készült. A képviselők elmondták, hogy néhány éven belül kulturált környezetet szeretnének teremteni a rákoskerti orvosi rendelő, patika, cukrászda és sok-sok üzlet által beépített volt
főtéren. A tervben igényesen kialakított parkolók, virágágyások, sőt köztéri csobogók is helyet kapnak. A terv
jóváhagyása, esetleges módosítása a helyiek és az itt
működő üzletek tulajdonosaival közösen fog megtörténni. Ha megvalósul az álom, akkor Rákoskertnek is lesz
egy gyönyörű főtere, ahol a kereskedők is jól érzik magukat, az itt élők pedig szívesen fogják ezt a helyszínt
választani bevásárlásuk céljául.

– Pesti útra és a Csabai útra jelzőlámpás zebrát kell létesíteni, ezt a Fővárossal együtt tudjuk megvalósítani, mivel főútvonalak
– Napkelet utcát és a környékén lévő utcákat leaszfaltozni
– Vízelvezetési problémákat megoldani csapadékvíz
elvezető csatornák, árkok építésével
– További járdákat építeni
– A már eddigi népszerű intézkedéseket megtartani –
lombzsákosztás, közvilágítás bővítése, rendezvények
támogatása, faültetés – és újakkal bővíteni
Nagy Anikó

Mosást, főzést, takarítást, házvezetőnői munkát
vállalok: 20 44 73 458
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A Rákoskerti Művelődési Ház szeptemberi – októberi programjai:
„FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG” címmel Szabó
Gyuri bácsi, a „bükki füvesember” előadásai

Október 17. vasárnap 17.00 óra

H. BODÓ JÓZSEF:
A
HÁRSFA
VIRÁGA című nagysikerű
Szeptember 25. szombat 17.00 óra
családregényének
rákoskerti bemutatója
A népi gyógyászat gyógynövényeinek szerepe
az 1956-os forradalom tiszteletére
az egészség megőrzésében
Október 30. szombat 17.00 óra
A bemutató után megvásárolhatják a könyvet
A népi gyógyászat gyógynövényeinek szerepe a (3000 Ft/ db), és dedikáltathatják a szerzővel.
betegségek kezelésében
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Belépő: 400 Ft/fő, mely megvásárolható aznap a
helyszínen!

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
Műsorrend

„UTAZÓ” TEAHÁZ
ismeretterjesztő előadás-sorozat

Szeptember 18. szombat 19.00 óra és
október 30. szombat 19.00 óra:

Szeptember 21. kedd 10.00 óra
Legkedvesebb magyar királynénk, Sissi

Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli

Október 19. kedd 10.00 óra
Pécs, Európa Kulturális Fővárosa
Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár
A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!
Október 9. szombat 15.00 óra

Szeptember 26. vasárnap 18.00 óra :
Tasnádi István: Don Quijote repríz
avagy világjobbítók

IDŐSEK NAPJA
Program: Ünnepi köszöntő
Ajándékműsor: MESÉK A SÚGÓLYUKBÓL
TARR MARI MESÉL
Tarr Mari mondja el történeteit, ahogyan a színpadot
különleges szögből látja.
Akikről mesél: MENSÁROS LÁSZLÓ, DARVAS
IVÁN, LATINOVITS ZOLTÁN, RUTTKAI ÉVA,
MÁRKUS LÁSZLÓ, PÁGER ANTAL, TOLNAY
KLÁRI, HUSZTI PÉTER, PIROS ILDIKÓ.

Belépő az előadásokra: 900 Ft/ fő, mely
megvásárolható az előadás előtt a helyszínen.

ÚJ TANFOLYAMAINK
Virágkötő tanfolyam hobbi szinten
Október 6-tól szerdánként 17-19 óráig

Foltvarró tanfolyam hobbi szinten
Október 4-től november 8-ig hétfőnként
16-20 óráig

Buboréktánc
Félévestől kezdve 3 éves korú gyermekeknek
Díjtalan bemutató és tájékoztató óra:
Szeptember 29-én, szerdán 10-10.45 óráig

A műsor után díjtalan tombolasorsolás!
A rendezvény a helyszínen előzetesen átvett
díjtalan belépővel látogatható!

CSIPP CSEPP KUCKÓ

Október 9. szombat 17.00 óra

Rajz és kézműves foglalkozások 3-5 éveseknek
Díjtalan bemutató és tájékoztató óra:
2010. szeptember 27-én, hétfőn 15-16 óráig

„ÚJABB LOVRANI KÉPEK” címmel
KÁROLYI ERNŐ
festőművész kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető:
2010. október 24-ével bezárólag hétköznap
8-20 óráig, hétvégén a programokhoz igazodó
időpontokban.

ÖRÖMTÁNC felnőtteknek
Társastánc tanfolyam 35 év felettieknek
Díjtalan bemutató és tájékoztató óra:
Szeptember 27-én, hétfőn 10-11 óráig

„AMETISZT” HASTÁNC
Kezdő tanfolyam 14 éves kortól kezdődően

Október 16. szombat 20-02 óráig

Szüreti bál
Zenél a Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül)
Vacsora: 1200 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Díjtalan bemutató és tájékoztató óra:
Szeptember 28-án, kedden 17.30-18.30 óráig

ÚJ KÖZÖSSÉGÜNK
Rákoskerti Feng Shui Klub

Október 17. vasárnap 10.00 óra

Szeptember 16-tól kéthetente csütörtökön 17-19 óráig

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA
Zenés mesejáték gyerekeknek
Belépő: 800 Ft/ fő, mely szeptember 20-tól
kapható a helyszínen!

EGYÉB
Baba- és gyermekruhabörze
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2010. okt. 15. péntek 9-13 óráig
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Fejlesztések a Kossuth Lajos
Általános Iskolában.

Gondolatok egy rendezvényről
Július 11-én délután, a nagy meleg ellenére már három óra előtt megtelt a rákoscsabai református templom
udvara. Eljöttek nemcsak a gyülekezet tagjai, de számosan más felekezetekhez tartozók is. Igazi „ökumenikus”
ünnepség volt. A Rákoskerti Templom Alapítvány alapítói és kurátorai kicsit „sorsszerűnek”, isteni sugallattal
irányítottnak érezték az eseményt, hiszen most zárultak
le a rákoskerti ökumenikus templom körüli anomáliák,
készül a végleges terv, megszületett az önkormányzat és
az egyház közötti egyesség. A csabai református egyház,
aki fenntartások nélkül, egyedüliként vállalta az ökumenikus templom felépítését, ezen a napon tartotta az új
gyülekezeti terem felavatását és ezzel egyidőben leplezték le az épület falán a II. Rákóczi Ferencet ábrázoló
domborművet, Mecseki Hargita rákoscsabai szobrászművész alkotását.
Aki kicsit is jártas a magyar történelemben és visszaemlékezik a XVI-XVII. századbéli vallási ellentétek időszakára, tudja, milyen óriási jelentőséggel és bátorsággal
bírt abban az időben a protestantizmus vállalása. Ennek
a vallási irányzatnak voltak következetes zászlóvivői a
Rákócziak. Aki kicsit is jártas a magyar történelemben
és visszaemlékezik a XVI-XVII. századbéli vallási ellentétek időszakára, tudja, milyen óriási jelentőséggel és
bátorsággal bírt abban az időben a protestantizmus vállalása. Ennek a vallási irányzatnak voltak következetes
zászlóvivői a Rákócziak. Elég megemlíteni Rákóczi
Zsigmondot akinek a segítségével jelent meg a Szentírás
magyarul.
A mai anyagias, istentelen világunkban a hitélet megmaradása csak akkor lehetséges, ha vallási vezetőink
felül tudnak emelkedni a vallási–felekezeti ellentéteken
és minden lehetőséget megragadnak, hogy egyházközséget szervezzenek, templomot építsenek, akár ökumenikust is, Isten dicsőségére. Ez a biztató érzés és a megvalósulás reménye költözött szívünkbe ott, a templom udvarán. Az esemény túlmutatott egy egyszerű református
vallási rendezvényen és annak szervezőjét, dr. Füzesi
Zoltánt a vezérlő fejedelem „ökumenikus” elképzelésének és valláspolitikájának folytatójává avanzsálta.
Ezért köszönet illeti Nagytiszteletű lelkipásztor urat,
adjon a Jóisten erős kitartást és egészséget vállalt kötelezettségeinek véghezviteléhez.
Janikné Megyery Rita
A Rákoskerti Templom Alapítvány elnöke

A Kossuth Lajos Általános Iskolában a nyár folyamán jelentős változásokat hajtottunk végre. Felújítattuk
az 1930-as években épült, udvar végében álló kis épületünket. Ablakokat és bejárati ajtót cseréltek, új burkolatot raktak fel, belülről kifestették a termeket. Szeptembertől Tóth Ferencné veszi birtokba felsős tanulóival az
új rajztermet.
A régi rajzterem szétválasztásra került. Kialakult két
tanterem és egy kis pihenő angol szakos pedagógusaink
részére. Az iskola régi épületének emeletén lévő tantermek a tagozatos és normál fél angol nyelvi csoportos
tanulók oktatását szolgálják egy szinten, a pedagógusok
így az óraközi szünetekben együtt tudnak pihenni és
szakmai eszmecserét folytatni. Erre a bővítésre azért volt
szükség, mert évek óta két osztály búcsúzik, és három
osztály indul. Egyre több a tanuló, és a fél csoportos angol oktatásnak nem volt elegendő helye.
Számítástechnika tantermünk is megszépült, új padlóburkolatot kapott, számítógépasztalokat vásároltunk és
újrakábeleztettük a tantermet, így az informatika tudományát szép és modern körülmények között sajátíthatják
el a nebulók.
Az igazgatóhelyettesi iroda és az iskolatitkári iroda helyet cserélt. A régi helyettesi irodát kettéválasztottuk, így
külön helyre került az iskolatitkári iroda és a gazdasági
iroda. A cserével tágasabb helye lett az alsós és felsős
helyettesnek, hiszen a pedagógus kollégákkal gyakori a
szakmai megbeszélés.
Augusztus végén az iskola bejárata fölé előtető építése kezdődött, mely védi a tavaly elkészült új bejárati lépcsőt az időjárás viszontagságaitól és megszünteti a balesetveszélyt.
A fejlesztésekért pedagógusaink és tanulóink nevében köszönetet mondunk Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar képviselőknek, Némethné Sári Irén gazdasági irodavezető asszonynak, a Rákosmente Kft-nek, a pontos,
precíz kivitelezési munkát köszönjük a Viktor és a Piktorok BT-nek - Balogh Lajos apukának; az FCS Hungary Kft-nek – Kaplár Fehér Béla és Kalocsai István apukáknak.
A 6.c. osztály tantermének festését és megszépítését
„házilag” oldottuk meg. Iskolai keretből megvásároltuk
a festéket, a kifestést köszönjük a segítőkész szülőknek
és Szauter Mária osztályfőnöknek.
Az elmúlt tanév végén a tanulmányi kirándulásokhoz
és most - augusztus 30-tól szeptember 3-ig tartó Erdei
Iskolához jelentős anyagi segítséget kapott osztályonként 4-4 diák Dr. Kerekes Sándorné Andreától, az iskolai SZMK elnökétől és Vitéz Szelepcsényi Sándor úrtól,
a Polgári Kör elnökétől. A támogatott szülők és tanulók
nevében is köszönjük megértő segítségüket.

Kerti Levél
Megjelenik 7 500 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

A Kossuth Lajos Általános Iskola
tanulói, pedagógusai és vezetősége

Takarítást vállalok: 20 93 91 872
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