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Rákoskerten épül meg Makovecz első budapesti temploma
Felbecsülhetetlen veszteség érte a magyar kultúrát szeptember 27-én, amikor Makovecz Imre szíve
megszűnt dobogni. Halálhíre az egész építészvilágot
megrázta, olasz, francia, német lapokban jelentek
meg róla nekrológok. A londoni Financial Times
„a XX. század egyik legfigyelemreméltóbb és legmélyebb politikus építőművésze”-ként említette.
„Amit a magyar népzenében Bartók és Kodály teremtett, azt tette Makovecz Imre a magyar építészeti
kultúra terén” – vont párhuzamot Dr. Bolberitz Pál,
a Pázmány Péter Egyetem professzora, aki a gyászszertartást celebrálta. Makovecz Imre volt az organikus építészet meghatározó személyisége, stílusteremtő alakja, ő volt a Mester, aki a szívével rajzolt.
Zseniális építészi tehetségét csak emberi kvalitásai

- szigorú erkölcsössége, megvesztegethetetlensége,
rendületlen istenhite és sziklaszilárd magyarságszeretete - múlták felül. Ezen emberi tulajdonságai számítottak megbocsáthatatlan bűnnek az erkölcstelenül „liberális” budapesti vezetés szemében, ezért
mellőzték úgy a kommunista rendszerben, mint az
utóbbi húsz évben. S bár vidéken valamint határainkon túl a Kárpát-medencében mindenütt épültek
templomai, csak Budapesten nincs egy emblematikus épülete sem. Eddig!
Életünkben semmi sem történik véletlenül,
mindennek célja van, és ezen célok megvalósításához Isten adja nekünk az erőt és kitartást. Az alapok
le vannak rakva, Makovecz Imre elkészítette a
Rákoskerti Ökumenikus Templom vázlattervét, és
még halála előtt értesülhetett a hírről, hogy Dr. Szabó István református püspök és egyháza támogatásáról biztosította a templom megépítését. Már csak
rajtunk és tanítványain múlik, hogy szellemi örökségének eleget téve befejezzük a Mester elkezdett
munkáját, és méltó emléket állítsunk utódaink és a
világ számára.
Befejezésül idézek Makovecz Imre XVI. Benedek pápának születésnapjára ajándékozott „arany
templomos” könyvének előszavából:
„A templom a megváltás titokzatos helye, az átalakulás, az égiek és földiek egymásra találásának, az
élő kövek, a felzengő diadalmas énekbeszéd helye,
Isten csöndjének felszakadása, a színről-színre látás
csonthasító
pillanatának
szentegyháza.
A templom bizony ünnep, s ha lehetek részese, előkészítője, szolgálattevője vagyok ennek az ünnepnek.”
Ezt a csodálatos hitvallást mi, rákoskerti keresztény – keresztyén emberek tegyük magunkévá, s
ennek erejével építsük meg templomunkat Isten dicsőségére!
Janikné Megyery Rita
a Rákoskerti Templom Alapítvány elnöke

Bartushegy u. (Szigetcsép u. - lakott rész vége között –
117 m), Görögszállás u. (Szigetcsép u. - lakott rész vége
között – 104 m), Aknász u. (Szigetcsép u. - lakott rész
vége között – 116 m)
Hatvani Zoltán

Végre célegyenesbe érkezett a Sáránd
utcai gyalogos-átkelőhely kivitelezése
Hatvani Zoltántól tudtuk meg, hogy az Auchan kereskedelmi központ hivatalos engedélyt kapott a Pesti út
– Sáránd utca kereszteződésében megépítendő zebrára.
A beruházást november végéig kell átadnia a beruházónak, ezután történik meg a műszaki átadás-átvétel. A
kivitelező cég ígérete alapján a munkálatok során is biztosított lesz a forgalom, de apróbb fennakadásokra és
torlódásra számíthatunk. Az említett kereszteződésben
elkészülő átkelőhelyet már három éve szerette volna
megépíttetni a helyi önkormányzat, de az útvonal tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat sokáig vonakodott
eldönteni, hogy támogatja-e a kérést, hiszen egy gyalogátkelő minden esetben lassítja a gépjárműforgalmat.
Végül áldásukat adták, de pénzt nem a kivitelezésre.
Ekkor jött a francia cég kérése a kerületi vezetéshez,
melyben kérték polgármester urat járuljon hozzá, hogy a
162-es busz érinthesse az áruházat is. Riz Levente ezt
csak úgy támogatta, ha az áruház vállalta a biztonságos
kereszteződés és egy plusz megálló kiépítését. Végül
közel két éves huzavona után most talán elkészülhet az
átkelő, mely rengeteg szárazhegyi lakó mindennapjait
fogja megkönnyíteni.

Egyértelmű forgalmi rend
Végre minden autós számára egyértelmű lett a forgalmi
rend Rákoskert forgalmasabb mellékutcáiban. 2011.
október elejére készült el a kivitelező a KRESZ táblák
kihelyezésével a következő utcákban:
• Szigetcsép utca (Csongrád u. és a Pesti út között)
• Nyomdász utca teljes hosszában (Pesti út és a Zrínyi
utca között)
• Erzsébet körút teljes hosszában (Wass Albert tértől a
városhatárig)
• Bodonyi utca is a teljes hosszában
• Rákoskert sugárút (Sáránd utcától a városhatárig)
A szakemberek célja minden esetben a forgalom lassítása volt, így ahol az elmúlt években útépítések, vagy útfelújítások történtek és szakmailag is lehetséges volt, ott
az egyenrangú utak kereszteződését ábrázoló táblákat
helyeztek el. Jó tudni, hogy a folyamatos útépítéseknek
köszönhetően szinte félévente változik egy-egy kereszteződésben a forgalmi rend. Lapzártánk után kerül átadásra a Postakocsi és a Postamester utcák új burkolata,
így hamarosan ide is (Erzsébet krt. és a Bodonyi utca
kereszteződése) az egyenrangú utak kereszteződése tábla fog kikerülni.

Végre járható lett három összekötő utca a
Szigetcsép utca és a Szárazhegyi út között
Nagyszámú lakossági panasz, bejelentés érkezik
Rákoskertről és Szárazhegyről a meglévő kőzúzalékos
és földutak állapotával kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatalhoz és a helyi képviselőhöz, kérve az Önkormányzat mielőbbi hathatós intézkedését. Ezek az utak
kátyúsak vagy száraz időben porzanak, esős időben a
nem kielégítő víztelenítés miatt sárosak, képlékenyek,
keréknyomosak lesznek, a lefolyástalan területeken a
megmaradó víz és a gépjárműforgalom egyre nagyobb
kátyúkat okoz.

Itt és máshol is érdemes nagyon vigyázni, és nem
megszokásból vezetni!

Járdaépítés a Rákoskerti utcában
Idén a szűkös anyagi források miatt a 9. evk.-ban csak
a Rákoskerti utcában épül új járda a 22. és a 32 számú
ingatlanok előtt.. A munkálatok október végén kezdődtek és november 30-ig kell azokat befejezni. A helyi
képviselő azt is elmondta, hogy a járdával együtt ezen a
szakaszon az évtizedek óta problémát okozó esővízelvezetés is megtörténik. Mint közismert az utcában
nincs szennyvízcsatorna, emiatt nincs végleges út sem,
ami a csapadékvíz elvezetést megoldaná. Az utca legmélyebb pontja a 26-28-as számok előtt található, ahol
ugyan van vizesárok (amit az ott élők rendszeresen karban- és tisztántartanak), de az nem képes a nagy esők
idején elszikkasztani az ott összegyűlő és az egész utcából odafolyó csapadékot. Ezért most a járdaépítéssel
együtt egy érdekes megoldással az árokban keletkező
vizet is elvezetik az Erzsébet körútra, onnét pedig a
Pásztorfalva utcába.

A 2011. évben a lenti listában szereplő utak járhatóbb,
pormentesebb és egyenletesebb felületének kialakítása
érdekében bitumenpermetezéses technológiát alkalmazunk. Az alkalmazandó technológiáknál a jelenlegi útpálya szintje csak kismértékben változik.
Az út műszaki állapotától függően egyes utaknál a meglévő mechanikailag stabilizált útpályára, illetve változó
vastagságban kiszedett, profilozott úttükörben zúzottkőből épített mechanikai stabilizációra kerül a bitumenes
felületzárás. Az elkészített felületek a meleg időjárás
során egyidejűleg a hőhatással és a közúti terheléssel
kapják meg az egységes, zárt, aszfalthatású útfelületet.
Október közepén készült el a Szigetcsép utcát és a Szárazhegy utat összekötő három utca szórt bitumenes burkolata, de a műszaki átvételig sajnos a forgalmi rendre
utaló KRESZ táblák még nem kerülhetnek ki.
Ezek az utcák a következők:

Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és felügyeletet
vállal: 70-54-17-221
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A válság ellenére megújult, megszépült a
Százszorszép Óvoda

Rakoncátlan kérés
„Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.”

Hogyan? Összefogással. Része volt benne
Rákosmente Önkormányzatának, a két rákoskerti önkormányzati képviselőnek Fohsz Tivadarnak és Hatvani Zoltánnak, a Pensió 17 Kft-nek és az óvoda Boldogabb Gyermekévekért Alapítványának.
Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat úgy kötötte
meg a közétkeztetési megállapodást a Pensió 17 Kftvel, hogy annak hasznából az óvodák is részesüljenek.
A Pensió 17 Kft. vállalta, hogy a kerület önkormányzati
óvodáinak melegítőkonyháját felújítja.
Számunkra ez nagyon hasznos volt, mert Varga
Gergely úr lelkiismeretes irányításával végezték el az
újra csempézést, a tisztasági meszelést és az ajtók mázolását a konyhában.
Képviselői támogatásból kicseréltettük a régi, elavult villanyvezetéket és kapcsolókat, valamint új járólapot rakattunk le, ezáltal esztétikus és modern lett ez a
helyiség.
Fohsz Tivadar támogatásából, a fenntartó által adott
önálló nyári karbantartási keretből és Alapítványi öszszegből újjá varázsoltuk a Pillangó csoport mosdóját,
az udvari babaházat és az óvoda gondnoki szobáját. A
dadus nénik szorgos takarító munkája után, szeptember
elsején nagy örömmel vettük birtokba a felújított helyiségeket.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatott bennünket,
vagy bármilyen része volt a felújításban.

Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
Nyolc éve szervezem a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói számára a szabadidős programokat, harmadik
éve a gyermekvédelmi feladatokat is én végzem. Szomorú tapasztalás, hogy minden évben nő azoknak a
gyermekeknek a száma, akik se színházba, se múzeumba nem tudnak eljutni a család anyagi helyzete miatt.
Szívszorító érzés látni azt, hogy ezek a gyerekek kimaradnak a közös programokból, az éves tanulmányi kiránduláson való részvételük is nagy nehézséget okoz.
Az elmúlt években a kulturális programokra kiírt pályázatok segítségével át tudtuk hidalni ezt a problémát,
de mivel az állami források csökkentek, úgy tűnik ez a
lehetőség megszűnik. Tavaly a szülői munkaközösség, a
diákönkormányzat és a Kerti Rakoncátlanok Alapítvány
támogatott minket anyagilag, 56 gyerek volt hátrányos
helyzetben. Évről-évre nő a sokgyermekes, nehéz helyzetű családok száma, sajnos vannak akik már-már a
mélyszegénység szélére sodródtak. Az élelem megvásárlása is gond, ajándékot ezek a gyerekek Mikulásra, Karácsonyra egyáltalán nem, vagy csak keveset kapnak.
Egyre többen fordulnak adományért, egyre több a kérő
kéz. Tudom, hogy naponta nő azoknak a száma, akik
segítséget várnak az emberektől, most én is ezt teszem.
Olyan rákoskerti gyerekeknek kérek segítséget, akik itt
élnek köztünk, akiket naponta látunk, vagy esetleg találkozunk velük, és akik önhibájukon kívül kerültek ebbe a
helyzetbe.
Szeretném kérni, hogy az iskolánkat támogató Kerti
Rakoncátlanok Alapítvány (adószáma:19703914-1-42,
OTP Bank:11717009-20025665) számlájára szíveskedjenek erre a célra pénzt utalni. Jelenleg más lehetőségünk nincs, fontos, hogy ne engedjük azt, hogy ezek a
tanulók a gyermekszegénység bugyrait még jobban
megtapasztalják. Kérjük adójuk 1%-ával is gondoljanak
alapítványunkra.
Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik hozzájárulnak céljaink megvalósításához.
Petrov Éva
Kossuth Lajos Általános Iskola
Gyermekvédelmi felelős

A Százszorszép Óvoda vezetése

Harmincéves a Rákoskerti
Idősek Klubja
A Rákoskerti Idősek Klubja az idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját. Az ünnepségre 2011.10.18-án, 14órakor került sor a Rákoskerti Művelődési Házban.
Klubtagjaink segítségével visszaemlékeztünk a régmúlt
időkre, az alapítás évére.
Az ünnepséget Riz Levente polgármester, Fohsz
Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselő
urak támogatták. A jó hangulatról Zsuzsa Mihály színművész-énekes gondoskodott nagy sikerrel.
A rendezvényen átadásra került a Rákoskerti Idősek
Klubjának tagjai részére egy 20 alkalomra szóló
sószoba bérlet, ami az idei év különleges és egyedi
programja.
A sószoba a Berky Lili u.44 szám alatt található.
Általa Marosi Mónika is támogatja az idősek klubját,
aki személyes találkozásunk alkalmával, ismertette a
sóterápia előnyeit és nagyon örült az ötletnek, hogy egy
ilyen bérlettel szeretném klubtagjainkat meglepni. Így
Mónikának és önkormányzatunknak köszönhetően ismét egy színes programmal bővíthetjük rendezvényeinket.

Véghely Tamásné
A Kerti Rakoncátlanok Alapítvány elnöke
Termelői Méz Eladó!
Akác, Hárs, Selyemfű, Napraforgó,
Vegyes virág mézek.
Minden hónapban új akció!
Bp. XVII. Csillagmotor köz. 4/1.
06-20-485-3376

Hajduné Horváth Mariann Klubvezető
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A Főváros jelenlegi ütemtere szerint 2012-ben megkezdik a csatornaépítést, de a mellékelt táblázatból kiderül,
hogy a 2010-re betervezett utcák máig sem készültek
még el, így saját véleményem szerint a 2012-es befejezés sem tartható. Azt el tudom képzelni, hogy amit
2010-re kalkuláltak, azt kezdik el esetleg 2013-ban, de
a végső befejezésre és a gerincvezeték rákötésére szerintem 2016 előtt nem kerül sor.

A leendő csatornaépítés költségeinek
alakulása
Hatvani Zoltán tájékoztatása a Fővárosi Önkormányzat illetékeseitől:
2011-ben továbbra is a legégetőbb problémája Rákos-kertnek a csatornázatlanság és az ennek
„köszönhető” infrastrukturális elmaradottság. Mint közismert lakóhelyünk (9.evk.) több mint 31%-án nincs
kiépítve a szennyvízcsatorna, melyet 2007. január 1-től
már csak a főváros építhet meg. Korábban a helyi önkormányzat is pályázhatott ilyen jellegű beruházásra, de
2007-től már csak a Fővárosi Önkormányzat teheti ezt
meg.
Azóta rendszeresen egyeztetek a csatornaépítés időpontjáról a Városház utcában, de konkrét ígéreteket nem
nagyon kapok. Korábban egy alkalommal már a Kerti
Levélben is megjelentettem egy beígért dátumot (2008),
de annak be nem tartását azután rajtam kérték számon a
helyiek. Ezért attól kezdve nagyon körültekintően járok
el ezzel a témával kapcsolatban és dátumokat, és határidőket sem szoktam megjelentetni az újságunkban. Ettől
függetlenül újabb és újabb ígéreteket mindig kapok, de
én már pesszimista vagyok. 2009-ben elkezdtük
„járhatóvá” tenni a csatornázatlan utcákat, ahol első
körben útstabilizációs programmal, majd később szórt
bitumenes felülettel próbálkoztunk. Tudni kell, hogy
ezekre a beruházásokra soha sem tudtunk pályázni, hiszen a leendő csatornaépítés miatt erre lehetőség nincs.

Bodonyi

Rákoskert sugár

Borzavár

Rákoskert sugár

Sajnos a közel fél milliárdos beruházási igény még
2009-ben lett kikalkulálva, így ezek a költségek sem
tarthatóak már 2012-ben. Ez csak a pályázat miatt érdekes, hiszen ezt a fejlesztést az Unió finanszírozná, de ha
a költségek emelkednek, akkor elképzelhető az is, hogy
átütemezik a kivitelezést, vagy további ütemekre szedik
szét Rákoskert csatornázását. Jelenleg két ütem van a
táblázatban (2010, 2012), de ha nem lesz elég forrás a
beruházás önerejére, akkor elképzelhető, hogy további
ütemeket terveznek be a kivitelezőknek. Rákoskert fejlettsége még egy utcán belül is óriási különbségeket
mutat, amit a legjobban a saját (Dalnok) utcámon tudok
bemutatni:
Pesti út és Postakocsi utca között: van csatorna, kiváló
az aszfalt, kiépített esővíz-elvezetés
Postakocsi utca és a Rákoskert sugárút között: van
csatorna, jó minőségű szórt aszfalt, ásott esővízelvezetés
Rákoskert sugárút és a Dalnok u. 50. között: van csatorna, rossz minőségű szórt aszfalt, nincs esővízelvezetés
Dalnok u. 52. és a Görömböly
Meddig
Forint
Méter Tervezett
utca között: nincs csatorna,
építés
rossz minőségű földút, nincs
Görömböly 29.000.000
310
2012
esővíz-elvezetés
Görömböly 16.236.000
230
2010

Bögöte / egy része

Rákoskert sugár

Görömböly

8.260.000

115

2010

Csengés

Rákoskert sugár

Görömböly

20.800.000

300

2012

Dalnok / egy része

Rákoskert sugár

Görömböly

6.840.000

95

2010

Erzsébet krt.

Rákoskert sugár

Görömböly

32.648.000

340

2012

Görömböly

Erzsébet krt.

Zsigmond

74.988.000

1050

2012

Gyöngyfüzér

Rákoskert sugár

Pásztortűz

9.468.000

135

2012

Holdsugár

Rákoskert sugár

Görömböly

15.876.000

225

2010

Lilaorgona

Rákoskert sugár

Pásztortűz

8.676.000

125

2012

Pányva

Rákoskert sugár

Görömböly

15.876.000

225

2010

Erzsébet krt. 35.020.000

490

2012

Utca

Mettől

Pásztorfalva

Zrínyi

Pásztortűz

Zrínyi

Sáránd

65.440.000

920

2012

Perec

Rákoskert sugár

Pásztortűz

10.872.000

155

2012

Rákoskerti

Rákoskert sugár

Görömböly

22.120.000

310

2012

Ráspoly

Rákoskert sugár

Görömböly

24.320.000

340

2012

Sáránd

Pásztortűz

Görömböly

17.760.000

180

2010

Pásztorfalva 11.400.000

180

2012

Tiszanána

Rákoskert sugár

Tiszaörs

Rákoskert sugár

Pásztortűz

9.765.000

140

2012

Zsigmond

Zsigmond u. 28.

Görömböly

9.220.000

130

2010

Sáránd utcai szennyvízátemelő

14.100.000
458.685.000 5995
4

2010

Sajnálom, hogy nem tudok jó
híreket hozni annak a 432 családnak, akik a XXI. században
sem tudnak még mindig rákötni
a szennyvízcsatornára.
Takarítást vállalok
referenciával és jó ajánlással
rendelkezem: 20-366-24-60
Takarítást vállalok (ajánlással
rendelkezem): 20-93-91-872
95 négyzetméteres ikerházház
áron alul,
sürgősen eladó: 20-939-18-72

Légy még egészségesebb
Bio csírával,
Bio Tönkölybúza-fűvel,
Bio Árpafűvel!
Rendeld meg most!
Információ: 06-30-330-3025, www.bioverzum.hu

elszállításának költségei arányosabban oszlanak meg a
szolgáltatást igénybe vevők között, így e téren is jobban
érvényesül a közös felelősségvállalás.
Bízunk abban, hogy szolgáltatásainkkal és a módosításokkal az eddigieknél is hatékonyabban tudjuk szolgálni Budapest lakóit és a környezet védelmét. Egyben
reméljük, hogy az érintettek többsége – megismerve a
változtatások célját, majd látva azok eredményét – nem
csak ügyfelünk, hanem partnerünk lesz ebben.
A változásokkal és azok részleteivel kapcsolatban a
következő hetekben további tájékoztatást küldünk minden érintettnek. További információért, kérjük, hívja
ingyenes zöld számunkat, a 06-80-55-00-55-öt, vagy
látogasson el honlapunkra, a www.ftszv.hu oldalra!
E-mail: ftszv@ftszv.hu

Részlet Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft.Hírleveléből
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A Budapesten végzett lakossági szennyvízszállítás
rendjében és a szolgáltatás díjának elszámolásában
2012. január 1-től több változás lép életbe.
A folyékony lakossági szennyvízszállítás – mint közszolgáltatás – ellátására az Európai Unió 842/2005/ EK.
(2005. XI. 29.) irányelvei az irányadók. Az ezzel összhangban kiadott 64/2008. (III. 28.) sz. kormányrendelet
kimondja, hogy a lakossági szennyvízszállítás a csatornázással azonos közszolgáltatási tevékenységnek minősül. Ezt a szolgáltatást a Közszolgáltatói Keretszerződésén belül a Fővárosi Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. látja el Budapesten. 2012.
január 1-től pedig a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelve, a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) és a
2595/2011.(IX.21.) Főv.Kgy.határozat alapján 59/2011
számú Fővárosi Közgyűlési rendeletnek érvényt szerezve kizárólag az FTSZV Kft. végezheti a lakossági
folyékony hulladék elszállítását Budapesten. Ezzel
tehát több éves mulasztást pótolva eleget teszünk az
Európai Unió által megszabott és hazánk által vállalt
jogi kötelezettségnek.
A másik módosítás, hogy a szennyvíztisztítás díját a
jövőben az ingatlanon keletkezett és nem az onnan elszállíttatott folyékonyhulladék mennyisége alapján határozzuk meg. Ennek alapját az adott ingatlanon fogyasztott és a Fővárosi Vízművek Zrt. által mért vízmennyiség képezi. A folyékony szennyvízszállítás díja vízköbméterenként 337,70 forint +ÁFA lesz. A díjszámításban, a vízfogyasztáshoz hasonlóan, az arra jogosultaknál érvényesítjük a különböző (pl. locsolási) kedvezményeket. A szennyvízszállítás díját 2012. január elsejétől számítjuk, és kéthavi rendszerességgel számlázzuk
ügyfeleinknek. Az első szolgáltatási díjról szóló számla
2012. március elején érkezik meg az ingatlantulajdonosokhoz.
A módosítások célja, hogy Budapest érintett területein az ott lakók érdekeit szolgálva, a környezetet kímélve, a közös felelősségvállalást érvényesítve, rendezett és
szabályozott körülmények között történjen a szennyvízszállítás. Ezek a változások mindazokat a fővárosi ingatlantulajdonosokat érintik, akiknek ingatlana a szennyvízhálózatra nincs, vagy csak részlegesen van csatlakozva, és ott szennyvíz keletkezik. De mindazoknak az érdekeit szolgálják, akik azt akarják, hogy otthonuk környezete és Budapest tiszta, rendezett legyen.
A változtatásoknak köszönhetően egész Budapesten
szabályozottá válik a lakossági folyékony hulladék kezelése, a vízfogyasztás alapú számítással pedig egységessé válik a számlázás és díjfizetés rendje. Így minden,
a szabályozott szennyvíztisztításba eddig be nem vont
ingatlantulajdonos érdekeltté és jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. Ezáltal a folyékony hulladék

Fővárosi Önkormányzat,
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Tanösvény a Merzse-mocsárhoz,
a Rákoshegyi Polgári Kör felhívása
A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjához nyújtott be pályázatot a Rákoshegyi Polgári
Kör. Témája, mint arról már hírt adtak a kerületi újságok: Tanösvény a Merzse-mocsárhoz. A pályázat célja
felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Megmutatni elsősorban gyermekeink számára a természet csodáit, megismertetni a növény és állatvilág rejtett
titkait. Mert az, aki ismeri a természet rendjét, megismeri a madarak, a kisállatok életét, szokásait, később
nem fog szemetet, lomot kihordani az erdőbe. Környezetét óvó, féltő felnőtté válik. A tanösvény létrehozásával szeretnénk, hogy a kerület minden iskolájából a diákok évente legalább egyszer látogatást tegyenek a
Merzse-mocsárnál. A programot a pályázaton kapott
összegből, önkormányzati és képviselői támogatásból
kívánjuk megvalósítani. Számítunk azonban az önzetlen kétkezi segítségre és a lakosság anyagi támogatásra
is.
Amennyiben céljainkkal egyetértenek és bármely módon hozzá kívánnak járulni a sikeres megvalósításhoz,
úgy azt jelezzék a Rákoshegyi, vagy Rákoskerti Polgári
Kör felé, illetve az alábbi bankszámlára juttassák el:
Raiffeisen Bank 12011739-00157999-00100007
Köszönettel:
Szabó Tiborné, a Rákoshegyi Polgári Kör vezetője és
Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör vezetője

Számítógépes betűkivágás: 30 55 22 487
Víz-gáz-fűtés-csatorna-szerelése, padlófűtés,
csőtörés esetén azonnal.
Gipszkartonozás, kőműves munkák,
burkolás, festőmunkák, klíma és légtechnika
szerelése tervezéstől a kivitelezésig

06 70 22 39 023
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Végzettségem szerint óvodapedagógus és gyógypedagógus- logopédia szakos tanár vagyok.
Minden olyan lehetőség, ami a természettel, állatokkal, mozgással kapcsolatos, az a gyermeknek nem csak
egyfajta tapasztalási, hanem kommunikációs, értelmi és
érzelmi fejlődési lehetőséget is biztosít. A lovasterápia
áldásos hatása nem csak a fogyatékkal élő, hanem az ép
fejlődésmenetű kisgyermekeknek is igen hasznos.
Fegyelemre, felelősségre, toleranciára nevel. A gyönyörű állatok hátán ülve végzett gyakorlatok pedig különösképpen fejlesztik a mozgáskoordinációt és az
egyensúlyérzéket.
Tavasszal újabb öt alkalommal mehetnek a gyermekek lovagolni, de addig is lehetőséget biztosítunk ötször
korcsolya, illetve tíz alkalommal az úszás megismerésére.

A Vida-domb télen
Ismét közeleg a tél, amikor kicsik és a nagyok örömére ismét eshet a hó, ami szánkódombbá változtatja a
domboldalt. 2001-ben „focipálya” épült a domb aljára,
aminek a vízelvezetése céljából kulé-kaviccsal töltött
szikkasztót építettek a pálya köré. Akik az elmúlt években szánkóztak a dombon tudják, hogy milyen átok ez a
kavicságy a téli időszakban. Ha kevés hó hull, akkor az
a kavicson nem marad meg, emiatt pedig elakad a szánkó a domb és a pálya találkozásánál. Az elmúlt években
több próbálkozás is volt ennek a szánkófogó szikkasztónak az elfedésére, de teljesen jó megoldást eddig nem
találtak. Sajnos minden télen történtek kéz- és lábtörések, alkalmanként mentőt is kellett hívni. A tavaly alkalmazott OSB-lap fedés volt a legjobb, idén is ezt fogják letenni, de ennek a megoldásnak is vannak hátrányai: veszélyessé teszi a „csúszkán”, háton, hason, illetve a nylon-zacskón történő lecsúszást. Ennek oka, hogy
a lapok mozoghatnak a kavicson, ezek csak szegekkel
és földkampókkal vannak rögzítve. Ha viszont egy lap
nem fekszik fel tökéletesen a domboldal aljára, akkor
ott ezeken a földön csúszó eszközökkel komoly balesetek is történhetnek. Eddig nem volt ilyen, de jobb vigyázni. Ha a domboldalon mindenki szánkóval csúszik
le, úgy hogy az aszfaltpálya bal oldalára (fentről nézve)
érkezik, akkor abból nem lehet baleset. Az elmúlt években a folyamatosan épülő játszóteret már úgy tervezték,
hogy a játszóeszközök közé már nem lehet becsúszni,
hiszen azokat minden esetben kerítéssel és a vízelvezetést szolgáló padkával látták el. Vigyázni kell viszont a
kézilabda (foci) kapukra és ezek mögött lévő labdafogó
hálókra, mert többnyire az ennek történő nekicsúszásból
történtek a súlyos balesetek.
Az önkormányzat játszótérként és szabadtéri rendezvények színhelyeként tekint a domboldalra, ahol a téli
sportokat (szánkózás, síelés) mindenki csak saját felelősségére űzheti.
A tél beálltáig a cikkben leírtakra figyelmeztető táblákat is kihelyeznek.

2011. májusában írta ki a Gondolkodj Egészségesen
Alapítvány a „Tegyék meséssé az óvodát” gyermekrajz
pályázatát.
A Piroska Óvoda Katica csoportos gyermekei egyegy rajzot küldtek be, melyen saját magukat ábrázolták.
A szülők, barátok, ismerősök 446 szavazatával, országosan megnyertük a „Mesetükör” kategóriát. A Mesetükör, melynek keretét a gyermekek rajza díszíti
üvegfestés technikával (A tükör mérete: 90 x 110 cm)
Csupor Ágnes üvegfestőművész készítette, és az alapítvány vezetőjével együtt 2011. október 13-án adta át a
gyermekeknek.
A kicsik örömmel fedezték fel a festett üvegen saját
rajzaikat. Énekkel, verssel köszönték meg a meglepetést.
Mindenkinek köszönjük a szavazatot!
Dr. Molnárné Bán Ildikó

Megemlékezés a Kossuth Iskolában
Gyertyafénnyel, tartalmas műsorral emlékezett meg a
Kossuth Lajos Általános Iskola az 1956-os forradalom
és szabadságharcról. Az ünnepségünkön megjelent
Fohsz Tivadar alpolgármester úr, Hatvani Zoltán képviselő úr, illetve a Rákoskerti Polgári Kör részéről Krebsz
Ferencné, illetve Busai Ferenc. A magas színvonalú
műsorban idézték Déry Tibor szavait az’ 56-os forradalomról:
” Ezt nem egyes emberek, nem politikai csoportok,
nem nézetek és vélemények szították és hajtották végre,
hanem a népakarat. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapom előtte. Úgy ahogy kívántam és kértem és reméltem: 48 ifjúsága után most.”
Az iskola igazgatója rövid történelmi áttekintést nyújtott, szavai eljutottak az elsőstől a nyolcadikos gyerekig.
Rózsahegyi Ildikó, aki ének-magyar szakos tanár, jól
ötvözte a zene megrázó hatását a történelmi eseményekkel. Beethoven Edmond nyitánya alatt a gyerekek szemében tükröződni láttuk ’56 megrázó képeit.

A Piroska Óvoda hírei
Ősszel öt alkalommal a lovaglás alapjaival ismerkedhettek az ovisok, a rákoscsabai Hidasnémeti utca végén
található lovasiskolában. A gyerekek különböző ügyességi gyakorlatokat végeztek a szelíd állatok hátán. A
várakozók különböző ügyességi- és tornajátékokkal
foglalták el magukat. Így a délelőtt gyorsan és sporttal
gazdagítva telt el.
Tavasszal újra vár minket a lovarda. Az intézményben két évvel ezelőttig, a gyerekek tudomásom szerint
ősszel és tavasszal jártak lovagolni, ez a "hagyomány"
nem tudni mi okból tavalyelőtt megszakadt. Idén ősszel
megkeresett a lovasiskola, hogy lenne-e fogadókészség
egy őszi és egy tavaszi 5-5 alkalomra szóló lovaglásra.
A szülők egyéni mérlegelésük alapján igényelték ezt a
sportot, mivel ez térítéses lehetőség.

Lénárt K.-Mohácsi M.
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Olasz, német nyelvű könyveket, amelyeket a hadifoglyoktól cserélt dohányért, cukorért. Mutogatott
nekem egy félig megégett térképet is, amelyet onnan
hozott, éppen azt nézegette, amikor egy lövedék becsapódott mellette. Másik társa és a térkép harminc
métert repült, a térkép hazakerült. Szóval sokfajta olvasás van.
A mai felnőttek már nem igazán érzik át az olvasás
gyönyörűségét, nincs idő erre. Nincs már könyvtárszoba, könyvszekrény, amely üveges, hogy a por ne piszkolja, roncsolja a drága könyvek lapjait. A Mátyás király által birtokolt Corvinák, az egész könyvtár állítólag
csak pár száz, esetleg pár ezer könyvet számlált és a
Corvinák sorsa egyben a magyar kultúra múltjának (és
jelenének!) sorsa is. Ezek a csodálatos könyvek, amelyek közül rengeteg magyar nyelvű volt, jórészt megsemmisült, a magyar nyelvűek – több mint gyanús módon – mind, egytől egyig. Pedig Mátyás királynak már
külön kódexmásoló, miniatúrafestő mesterei voltak,
nagyhatású és európai hírű műhelyekké álltak össze
halálakor. Több mint gyanús ez a történet is, mint oly
sok más a magyar históriában.
Aki olvas, az nem lesz könnyen eladható és megvehető. Az nem fog elhinni hazugságokat, azt nem lehet
megvezetni. A tudás hatalom. Persze nem akármit kell
olvasni, nem limonádét, könnyű semmiséget, félrevezető hitványságot, amelyet már írója sem vett komolyan.
Ha nem tudjuk, mivel kezdjük el olvasmányélményeinket, legjobb ha klasszikus magyarokkal: Mikszáth, Móricz, Márai, Gárdonyi, Herczeg Ferenc, Jókai műveivel
kezdjük. Ezeken a nagy írókon megtanuljuk az írás művészetét értékelni, megízlelhetjük a nyelv szépségét,
látható erejét. A festészetben is a gyerekeknek a legjobb
képeket kell megmutatni, múzeumokba járni, hogy jöjjön rá a kép ízére, a jó festmény zamatára. Persze tudom, hogy ez merő idealizmus, a mai ifjúság nem is érti
ezeknek az íróknak a mondatfűzését, szavait. Sőt, azt is
tudom, hogy ha tudnak is olvasni a fiatalok, a klasszikus művek nyelvezete, kifejezései, szóképei idegenül és
ismeretlenül csengenek a fülükben. Mégis meg kell próbálni, mert a jó irodalom olyan mint a centiméter, mindent meg lehet vele mérni. Jogosan merül fel a kérdés
Önökben, vajh mit olvas ez a szószátyár festő most, itt.
Nos, bármily meglepő már két hónapja Alexej Tolsztoj
Golgota című könyvét olvasom, már a végén tartok. Két
vaskos kötet, ezerkétszáz oldal. Rendkívül érdekes, ez
az író rendelkezett a nagy írókra jellemző összes erénynyel. Egyetlen negatívum életművében a kényszerű
szovjethűség, de ezt elnyomja az áradó tehetség, a mesélés elementáris ereje a határtalan szemléletesség és
érzékletesség, a jellemrajz hitelessége és a dokumentarista attitűd. Az olvasás tisztítja az agyat. A nagy írók
útmutatók is egyben, rájuk nyugodtan hagyatkozhatunk,
amikor nem tudunk különbséget tenni a jó és a rossz
között. Zola, Hemingway, Tolsztoj, Balzac tökéletesen
eligazít, sosem csal meg. Meg Gárdonyi, meg Wass
Albert, meg Arany János, Petőfi.
Útjelzők ők, arra kell menni!
Salamon György

Olvasni, olvasni, olvasni!
Jön a tél, húzódjunk be a szoba zugába és olvassunk.
esténként a TV helyett, a számítógép helyett. Könyvből.
Könyvből olvasni ugyanis mást jelent, mint képernyőről
olvasni. A könyvvel testi kapcsolat is létesül, meg kell
fogni, lapozni kell, a könyvnek súlya van, a lapoknak
felülete, suhogása, a könyvnek illata, vagy szaga van. A
régi orosz könyveknek szaguk van, mert a könyvkötéshez valamilyen enyvet használtak, ami nem kellemetlen,
de átható, jellegzetes. Viszont jól bírják az idő múlását,
mondhatni golyóállóak. Megint más szaguk van az
ódon, 100-200 éves könyveknek. Ezeknek már – a
könyvszekrénytől függően, ahol évtizedeket töltöttek –
avitt, levendula, fenyőgyanta, politúr, penész keverékszaguk van, - a tapintásuk pedig élmény, időutazás. A
mostani könyvek selymes-fényes tükröződő papírjaikkal, tökéletes nyomdatechnikájukkal, ilyen-olyan tartalmukkal híven tükrözik ezt a társadalmat, ezt a mentalitást, ezt a gondolkodásmódot, amit most élünk meg.
Miért kell olvasni? Mert nem vagyunk olvasottak.
Olyasmikbe ártjuk bele magunkat, amiről nem vagyunk
kellően tájékozottak. Politikába, történelembe, néprajzba, orvostudományba, ezotériába. A tévéműsorok felszínes félismereteket osztanak, dől a sok megalapozatlan
vélemény, kapkodó ostobaság a műsorvezetők és
celebritások szájából, és még nem beszéltünk a manipulálásunkról. Múltkor egy riporter képtelen ostobaságokat mondott művészeti témában. Elhűlve hallgattam és
rájöttem, hogy ő most százezrekhez intézte butaságait,
és hogy ez mekkora felelőtlenség.
Miért kell olvasni? Mert aki olvas, óhatatlanul is
könnyed szellemi mozdulattal kiválaszt. Aki TV-t néz,
az meg mindenevő és kiszolgáltatott. Más dolog megint
a számítógép, az Internet. Valamifajta rejtett sokféleségnek és végtelen variálhatóságnak álcázott sematizmus
jellemzi ezt a két új médiaformát. A manipulálása körmönfontabb az Internetnek, valamilyen konzerv-tudás,
behelyettesíthetőség, előre megcsócsáltság-érzés keríti
hatalmába az embert az Internet felhőjében, ami olvasás
közben eddig ismeretlen volt. Ebben a felhőben csak
bolyongani lehet, mint egy olyan párás-ködös erdőben,
ahol nem tudja az ember, mikor ér hozzá egy vén fatörzshöz, virághoz, vagy egy akasztott ember lábához.
Ez csak tévelygés, érdekes és izgalmas ugyan, de nagynagy önfegyelmet, megalapozott és szilárd tárgyi alaptudást igényel az Internet használata. Egyébként csak
tévútra vihet, nem létező világba.
Az olvasás szent dolog. A kevés szakrális dolgok
egyike, amelyik még megmaradt nekünk, mert a lelkünket fel kell készíteni, rá kell hangolódni. Nyugalom kell
hozzá, ámbár lehet a villamoson is olvasni féllábon állva, kapaszkodva, de ez inkább valamilyen elzárkózásforma a többiektől, ál-olvasást mímelve. Gyerekkoromban volt egy szomszédunk, Feri bácsi. Megjárta Doberdót, az első világháború egyik poklát és azt mesélte
ötven évig.
Gondolom nem véletlenül. Ő mondta el, hogy – mivel tüzér volt – sok állásidejük lévén állandóan olvasott.
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A Rákoskerti Művelődési Ház novemberi-decemberi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK
November 12. szombat 16 óra

ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
November 6. vasárnap és
december 3. szombat 11 órakor

2

A fennállásának 35. évfordulóját ünneplő

RÁKOSHEGYI MODELLEZŐ KLUB

MESÉK A KIRÁLYLÁNYOK
KÖNYVÉBŐL

kiállításának megnyitója

Belépő: 600 Ft/ fő

Megnyitja: Fohsz Tivadar alpolgármester
Bevezetőt mond: Litomiczky Sándor klubvezető
Megtekinthető: november 30-ig

November 20., és december 10.
szombat 18 óra

November 13. vasárnap 10 óra

TASNÁDI ISTVÁN: DON QUIJOTE
REPRÍZ AVAGY VILÁGJOBBÍTÓK

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ:

LIBASÁGOK

Belépő: 900 Ft/ fő

Gá-gá-gá jönnek a libák…Vendégünk a Színházikó
Társulat, zenés mese-bábjátékukban hozzák el nekünk
Gőgös gúnár Gedeon történetét. Ezt követően kislibákkal
népesítjük be a baromfiudvart kézműves
játszóházunkban.

November 27. vasárnap 19 óra
EGRESSY ZOLTÁN:
SÓSKA, SÜLTKRUMPLI
Belépő: 900 Ft/ fő

Belépő: 600 Ft/ fő

December 18. vasárnap 10 óra

November 26. szombat 20-02 óra

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ,

ERZSÉBET-KATALIN BÁL

MINDENKI KARÁCSONYA

Belépő: 2000 Ft/ fő, vacsora 1200Ft/ fő

A hagyományokhoz híven az idén is szeretnénk
megajándékozni a családokat karácsony közeledtével.
Délelőtt a Karácsonyi Kerti Kölyökkuckóba várjuk
szeretettel a gyermekeket, papákat, mamákat az ádventi
készülődés jegyében. Grimm legszebb meséiből, Holle
Anyó története elevenedik meg a Batyu Színház
előadásában. 11 órától a mese után interaktív kézműves
játszóházunkban, az ügyes kezecskék varázsolnak
karácsonyi meglepetéseket.
Délután karácsonyi ajándék koncerttel, sztárvendéggel
várunk minden kedves érdeklődőt.
Részletes programunkról honlapunkon, szórólapjainkon és
plakátjainkon tájékozódhatnak.
A belépés ingyenes!

MEDITÁCIÓS KLUB – ÚJ IDŐPONTBAN!

November 23-tól szerdánként 18–19.30-ig,
nőknek és férfiaknak egyaránt
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon nov. 18-ig!

VIRÁGKÖTŐ-TANFOLYAM –
HOBBI SZINTEN

November 23-tól szerdánként 17–19 óráig
Díja: 1500 Ft/ alkalom + 1000 Ft anyagköltség
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon nov. 18-ig!
Kútfúrást vállalok kedvező áron Pest megyében, Budapesten
és környékén. Helyszínen felállítható kis helyigényű állvánnyal, kézi és gépi technológiával. Szakszerű munka,
kedvező és korrekt árak. Munkáinkra garanciát vállalunk.
T: 06 20 34 61 042
http://kutatfurok.hupont.hu/

Gábriel Cukrászda az Ön cukrászdája!
Természetes és minőségi alapanyagok felhasználásával
készülő süteményekkel, tortákkal, desszertekkel, főzött
fagylalttal, parfétortákkal várjuk minden Rákosmentén
lakó és cukrászdába járó vendégünket!
06 29 353438
Email: gabrielcukraszda@gmail.com

Képviselők elérhetősége:

Kerti Levél

nagyaniko1234@gmail.com
06-20-22-55-396
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252

Megjelenik 6 600 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

ISSN 2062-8838
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
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A kiadást Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán és
Nagy Anikó önkormányzati képviselők támogatták
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