A rákoskertiek lapja
XVIII. évfolyam 1. szám

A polgárról
Mint manapság mindenben, ebben a fogalomban
is félreértések, rossz beidegződések, féligazságok és
nagyfokú tájékozatlanság határozza meg a polgárról
kialakult képünket.
Az utolsó 50-60 év torzzá, nevetségessé rombolta
a hajdan megbecsült és büszke titulust. A polgár, a
marxisták által szitokszóként emlegetett „burzsoá”,
mint a dolgozó nép ellensége, az élősködő parazita
lappang még mindig köztudatunkban. Most pedig
polgárosodni óhajtunk. Nem lesz könnyű.
Nem lesz könnyű, ugyanis nincs mintánk az igazi
polgárról, ami van, az csak irodalmi anyag.
Olvashatunk a polgárról Krúdynál, Thomas Mannál,
Balzacnál. Amit ma magunk körül látunk, az nem
polgári életforma, sem lent, sem fent, sem középen.
Ma Magyarországon nincs polgárság, mint ahogy
nincs parasztság, nincs munkásság, és nincs
arisztokrácia sem. Az egzisztenciájáért rettegő értelmiség sem igazán karakteres, és átvette a lefelé tendáló tömegek életformáját, stílusát, nyelvezetét és
szokásait, amelyek semmiképpen nem képviselnek
polgári értékeket. Nézzük csak meg a társas érintkezés, a viselkedés gyors erodálódását és teljes zavarát.
A kiszolgáltatott, gazdasági függőségben vegetáló, egyízlésű félpolgári népesség, nem is annyira
életformájában, mint, törekvéseinek földhözragadtságában, eszménynélküliségében esik fényévnyi
távolságra az igazi polgár ideájától.
A mindenáron való túlélés, mint életcél, az ehhez
való alapvető szükségletek kielégítése a legtöbb,
amire a döntő többség vágyik. Sajnos ezek XIX.
századi életprogramok, amelyekben újratermelődnek a XX. század szörnyű tömegeszményei. Természetesen a kispolgárság kitermelte hosszú-hosszú
vegetálása folyamán az élet „túlélésének” technikáját, az állandó takarékláng, az elspórolt nagyvonalúság, a mecénálás hiánya nem engedi a természetes
tehetségek felszínre kerülését és kifejlődését.
Az értékek devalválódását az utóbbi 50-60 év
diabolikus működése okozta. A társadalom a felismerhetetlenségig szétdúlt, felaprózott halmazzá vált,
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az emberi, társadalmi kapcsolatrendszerek szétestek,
a szokások, jogok, kötelességek, elvárások elenyésztek, illetve ellenkezőjükre fordultak, nem működnek.
Nincsenek jól definiálható társadalmi rétegek,
foglalkozások, ehhez tartozó életformák, szokások,
anyagi és vagyoni jellemzőkkel, gondolkodásmóddal, erkölcsökkel. Van helyette ide-oda löttyintett,
átképzett, alulképzett, túlképzett riadt tömeg, országlakosok -, akikben alig működik identitástudat, szolidaritás és életösztön. Ebben a helyzetben az
egyéni felemelkedés inkább a sors iróniája, mintsem
általános törvény.
Most itt a reneszánsz évében, fogalmam sincs mi
közünk az újjászületés nagy firenzei korszakához, a
tehetség, a hódító erő, az emberi akarat és alkotó
géniusz diadalához. Ahol, és amikor megszületett az
igazi értelemben vett európai polgár. Európai polgárrá válásunk lehetősége megszűnt Mátyás király
halálával.
Nos, mintát a polgár életformájához, szemléletéhez, műveltségéhez a mai elit sem tud adni, ugyanis
- ahogy a felvilágosult francia burzsoá mondja
parnevü -, azaz „felkapaszkodott” és egy-két
generáció felnövekedésének kell ahhoz elkövetkezni, hogy országáért felelősséggel gondolkodó,
nagylelkű és művelt nagypolgárok tömegei kerüljenek ki az új elit soraiból.
Miért írom, hogy nincs parasztság, nincs munkásság, nincs független értelmiség? Mert a parasztság létszámában - sajnos - zsugorodik, és életformája
már átmenet a kispolgáriság, a proletárlét, és némi
kényszerű paraszti vergődés között.
A munkásság sincs jelen kellő súllyal, hiszen az
összeszerelő csarnokok és árufeltöltők népe nem
azonos a klasszikus munkásság erejével, szervezettségével és szakmai műveltségével.
Az értelmiség szintén megérne egy „misét”, ez
egy külön értekezés témája lehet. Tehát felborult egy
nehezen létrejött rend és ez a borulás még ma is tart.
Milyen is lehet az igazi polgár? (Az az eszmei,
amely talán egyedileg sosem volt, de egyes tulajdonságai tömegesen jellemzőek, ami már társadalomformáló erő.)
Legfőbb jellemzője az öntudata, a méltósága és

az önállósága. Az igazi polgár nem szorong, mert tudja,
hogy a hátán cipeli az országa súlyát. A saját országát,
nem az urak, vagy a megszállók országát. Az igazi
polgár derűs, mert van helye a saját országában, sőt
számít a szava, számít az adója, és számít az ereje, ha
kell.
Az igazi polgár - ha hív a haza, - gondolkodás
nélkül, élete árán is megvédi országát. Talán ennyi, és
nem több. A félpolgár egyéni taktikát dolgoz ki túlélése
érdekében. Több lábon áll, mint a katicabogár. Úgy
gondolja, hogy bespejzol rosszabb időkre, mert csak
rossz és rosszabb idők léteznek számára. Úgy gondolja, hogy ő túléli, ha a szomszéd nem is.
A kispolgár úgy hiszi, hogy bár az ország elvész, de
Ő és famíliája megmarad, - de nem marad meg!
A történelem tanulmányozása feljogosít arra a
következtetésre, hogy a nagy történelmi kataklizmákat
a kisember ússza meg legkevésbé. Kispolgárt és annak
fiát vetik oda koncnak ágyútölteléknek legelőször.
Nemcsak a kataklizmák irtják a kispolgárt. Trancsírozza az állományt a lassú rohadás, az állandó káosz
is. A szervezett káosz talán még rosszabb, mint a
dühöngő harctér. A káoszhoz hozzászokik a kisember
és a rendben is, majd azt keresi. Alkalmatlan lesz a
rendre, krakéler lesz és túlmozog. A munkához
önfegyelem és megfontolt nyugalom kell. Türelem és
visszafogottság, önbizalom és derű. Amelyek mindmind burzsoá tulajdonságok.
(Folytatjuk)

Salamon György

Dr. Fenke Ferenc napirend előtti
hozzászólása 2008. jan. 17-én.
Napirend előtt kell szólnom, mert országgyűlési
képviselőnk akként nyilatkozott egyik lapunknak, hogy
mi, a koalíció orvos-képviselői azért ellenezzük az
egészségügyi reformot, mert az „érdekeinket sérti”.
Nem, Hölgyeim és Uraim, a kormánypártok által
tervezett egészségügyi „reform” nem a XVII. kerületi
Képviselő-testületben dolgozó Bényi és Fenke doktor
érdekeit, hanem a magyar érdeket, a magyarok érdekeit
sérti. Rákosmente népének tudnia kell, hogy mi készül
ellene, mint ahogy tennem kell még egy kísérletet arra
is, hogy országgyűlési képviselőnket a februári,
parlamenti szavazás előtt jobb belátásra bírjam.
A magyar lakosság a morbiditás és a mortalitás
tekintetében közismerten Európa egyik sereghajtója.
Az emberek ma már - ezt a vizitdíj bevezetésével
sikerült elérni - ritkábban és kevesebbet járnak
orvoshoz, ennek következtében drámaian megnőtt az
ú.n. kiemelt kórházakban észlelt súlyos esetek száma. A
Bajcsy Kórház Urológiai Osztályán csak múlt péntek
délután három sürgős műtétre kényszerültünk, ugyanis
a betegek egy része többek között a vizitdíj okán az
utolsó pillanatban megy orvoshoz. A magyarságra jelen egészségi állapotában
a nyereségérdekelt
biztosítók rendszerét rászabadítani: merénylet.
Ma fáradt, frusztrált, ideges és alulfizetett egész-

ségügyi dolgozók gyógyítják a szintén frusztrált, ideges
és rossz állapotban lévő betegeket. Ezen a profitérdekelt
magánbiztosító NEM FOG ÉS NEM AKAR MAJD
VÁLTOZTATNI. A magyar egészségügy alulfinanszírozott. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az
egészségbiztosítási pénztár az ellátóknak KEVESEBBET fizet, mint amennyibe az ellátás kerül. A
nyereségorientált magánbiztosító nem jótékony
szamaritánus, tehát EZEN SEM AKAR MAJD
változtatni.
Mi határozza meg egy ország egészségügyi
ellátását? Első sorban a nemzeti össztermékből az
egészségügyre fordított hányad. Ez ma Magyarországon 4,5-4,6%. Ugyanez a hozzánk hasonló
nagyságú Csehországban 9, Norvégiában 12%. Az, hogy
a nemzeti össztermék hány százalékát fordíthatjuk
egészségünk megőrzésére, teljesen független az adott
ország gazdasági fejlettségétől ez csak és kizárólag
politikai döntés kérdése és erről a politikai döntésről az
MSzP és az SzDSz által erőszakolt „reform”-tervezetben
egyetlen szó sincs, ezt a döntést a kormánypártok nem
óhajtják meghozni. A nyereségérdekelt magánszféra
természetéből adódóan - EZEN SEM AKAR MAJD
változtatni. Az évente egy fő egészségügyi ellátására
jutó pénzösszeg ma Magyarországon kb. 500 dollár.
Ugyanez Csehor-szágban 900, Norvégiában 1100 dollár.
Ennyivel „értékesebbek” lennének a magyaroknál azok
az emberek? A profitorientált biztosító EZEN SEM
FOG VÁLTOZTATNI.
A tervezett „reform” legnagyobb hazugsága mégsem
ez, hanem az, amit egészségügyi miniszterünk oly
gyakorta és oly szívesen hangoztat tágra nyitott
szemmel, a felelősség súlyától előredőlve: miszerint
biztosítóból eddig csak egy volt, mostantól viszont
„VÁLASZTHATUNK!!!!” …és ez az alapvető
félrevezetés! Ugyanis attól a pillanattól, hogy egy
nyereségérdekelt biztosítóval valaki leszerződött, a
beteg oda megy, ahová küldik, különben fizet!
A profitorientált biztosítónak nem célja az, amiért mi,
az egészségügyben dolgozók, és a Magyar Orvosi
Kamara évtizedek óta küzd, jelesül a finanszírozás, az
ellátás és az ellenőrzés elválasztása, - sőt! e három
„hatalmi ág” koncentrálásával, a Kamara szerepének
minimalizálásával a nyereségérdekelt biztosító
teljhatalomhoz jut. Ennek a - népegészségügyi
statisztikák manipulálására is lehetőséget biztosító
berendezkedésnek a politikai terminus technicusa:
DIKTATÚRA!
Az SzDSz és az MSzP egészségügyi „reform”tervezete a mindenkori magyar kormány és a nép között
fennálló, közel félévszázados társadalmi szerződést
készül felrúgni. Ez, nem „reform”, hanem valakiknek
egy SOHA NEM LÁTOTT NAGY ÜZLET!
Amennyiben ehhez Önök, SzDSz-es és MSzP-s
képviselőtársaim és kerületünk országgyűlési képviselője nevüket kívánják adni, lelkük rajta. Nekem viszont
választott képviselőként erkölcsi, etikai és szakmai
kötelességem választóimat felvilágosítani és megpróbálni Önöket jobb belátásra bírni.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

A múltról és a jövőről kérdeztük Fohsz
Tivadart és Hatvani Zoltánt, mire a
legbüszkébbek a 2007-es évben?
Elindult egy pozitív folyamat Rákoskerten, de még
nem dőlhetünk hátra. Magam sem vagyok elégedett a
kerületrész fejlődésével. Nyilatkozta Fohsz Tivadar a
10. számú egyéni választókörzet képviselője,
kerületünk egyik alpolgármestere. Több kisebb sikert
könyvelhetünk el. Újra gondoltuk a Százszorszép
óvodát kizárólag egy tornaszobával történő bővítését
célzó tervet. 2007-ben a tornaszobával együtt egy
csoportszoba is megtervezésre került. A kivitelezésnek
egyetlen akadálya még, hogy az óvoda több telken
fekszik, és az új épületszárny két telek határvonalára
kerülne, ezért az óvoda telkeinek egyesítése feltétele a
beruházás megkezdésének. 2007-ben végre elkészült a
Hegyalatti utcát a Kucorgó téri buszmegállókkal
összekötő járda. Elkészült a Rákoskert sugárút és az
Irsa utca kereszteződésébe tervezett és az ez évi
évfordulós ünnepségeken felavatásra kerülő emlékpark
és a Pesti út-Erzsébet körút kereszteződésébe tervezett
Wass Albert park kertészeti terve. Megvalósult az
országzászló talapzatának burkolása, az iskolai
kerékpártároló és a zebra újrafestése a kőkeresztnél.
Nagysikerű volt a tavasszal lebonyolított fanyesedékek
darálása. Szülői, óvodapedagógusi és nem utolsó
sorban a gyermekek munkájának köszönhetően eltűnt a
szemét az óvodások által közkedvelt Szöcske rétről.
Hatvani Zoltán: A konkrét beruházások és fejlesztések
felsorolása előtt én a körzetemben élő emberekkel
kialakult napi kapcsolatra vagyok a legbüszkébb. A
helyiek megtanulták a telefonszámomat, e-mail
címemet és rengeteg kérdéssel, remek ötlettel látnak el
nap, mint nap. Ha fogadóórám éppen azon a héten
nincs, akkor megkeresnek otthonomban, vagy
megszólítanak reggel az óvodában, vagy az iskolában.
Ez óriási segítség, hiszen minden fontos, a körzetet
érintő információról azonnal értesülhetek. A legnépszerűbb fejlesztések voltak mindig a legdrágábbak.
Ezeket sokszor több éve, vagy évtizede várták a
helyiek, de mégsem valósultak meg. Ezek közül a
legnagyobbak a Vida-dombi játszótér, a Kossuth Lajos
Iskolában megépített kerékpártárolók és a több éve
hiába várt Borzavár utcai közvilágítás-bővítés volt.
Szeretném még megemlíteni a legnépszerűbb lépések
között a helyi, nagycsaládosok gyermekeinek jegytámogatását a Rákoskerti művelődési házban, a csak
Rákoskerten megszervezett darálást, az utcákon elhelyezett szemeteseket, a körzetem utcáin a tisztaságért
dolgozó Marci bácsit (parkőri szolgálat) és természetesen a Rákoskerti zászlót. A Kerti Levél szerkesztőinek is szeretném megköszönni a segítséget, hiszen az
Önök cikkei nélkül még ma is az utcasarkokon kerülgetnénk a zsákokban kihordott faleveleket. Tavaly a
lombhullást követően, több év után először nem
jelentek meg az illegális zsákok a közterületen. Örülök

annak is, hogy a helyiek is tenni akarnak Rákoskertért.
Erre kitűnő példa a Rákoskerti Polgári Kör, tagjaival
többször dolgozhattunk együtt, akkor, amikor a Vidadombon álló keresztet festettük újra, vagy amikor
gyümölcsfákat és bokrokat ültettünk az utcákon. A
civilek is egyre aktívabbak, amire a nagyszámú önerős
járdaépítő pályázat a kitűnő példa. Az érintett utcák
lakói maguk is beszállnak az új járdák finanszírozásába, aminek köszönhetően idén több mint,
1000 m. járdát újíthatunk fel.

Milyen közös tervekkel, fejlesztésekkel
készülnek az idei évre?
Tettük fel a kérdést a három rákoskerti képviselőnek
Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
képviselő uraknak.
Ez év tavaszán ismét megszervezzük Rákoskerten a
kihelyezett faágak, gallyak darálását. A Pesti út és
Erzsébet körút sarkán szeretnénk egy kis parkot,
terecskét kialakítani, ahol egy köztéri szobor és egy
rákoskerti lobogó is megtalálható lenne. A Kossuth
Lajos Általános Iskola és a szomszédos telek között
megépül végre a már 1994-re ígért kerítés, melynek
tervei tavaly elkészültek. Újra lehet majd az udvaron
labdázni, sőt talán még kosarazni is.
Tovább folytatódik a vida-dombi játszótér bővítése.
A 7-14 éves korosztály számára települnek játszóeszközök. Ehhez a hivatal szintén megrendelte már a
terveket. 2008 tavaszától létrejön a kerület parkgondnoki szolgálata, amitől a Kucorgó és a Köszörűs
tér rendezettebbé, tisztábbá válását is reméljük. 2008ban folytatódnak az útépítések, útfelújítások. Rákoskerten a következő utcákat érintik a munkálatok:
Andrásfa, Andráshida, Toldi Miklós, Tiszafüred,
Fuvaros utcák és a Pesti út melletti szervizút (Hegyalatti és Vécsey Ferenc utcák között), felújításra kerül a
Strázsahegy utca (Hegyalatti és Pipishegy utcák
között), a Pipishegy utca és a Nyomdász utca (Erzsébet
körút és Pesti út között). Szintén régóta megoldatlan
probléma a Csongrád utcai gyermek háziorvosi rendelő
bővítése. Itt sajnos a tavalyi évben nem sikerült
eredményt elérni. Sok terv volt, mely a tetőtér
beépítésével, vagy a pince rendberakásával, illetve
költözéssel oldotta volna meg a zsúfoltságot, de sajnos
egyik mellett sem született végleges döntés. Ígéretek
szerint a tetőtér beépítés megvalósítására készülnek
hamarosan tervek és engedélyek, amit ezután hamarosan a kivitelezés is követhet. A helyieket szeretnénk
azzal segíteni, hogy a Kucorgó téren létre hozunk egy
kihelyezett ügyfélszolgálati irodát, így a Rákoskerten
és a Rákoscsabán élőknek nem kellene beutazniuk a
városközpontba ügyeik elintézéséért. Rákoskert idén
ünnepli 75. születésnapját. Az évforduló alkalmából a
Polgári Kör és a Művelődési Ház nagyszabású rendezvénysorozatot szervez, melyet kiemelten támogatunk.
Támogatást nyújtunk a Rákoskerti Polgári Körnek,
hogy városrészünk lapja az idén is kéthavonta
megjelenhessen.

Mire költötték a rákoskerti képviselők képviselői keretüket az elmúlt évben?
Fohsz Tivadar:
(Míg 2006-ban az önkormányzati képviselők 10-10 millió forintos keretből gazdálkodhattak, a 2007-es
esztendőben ez minden egyéni körzetben megválasztott képviselő esetén 7 millió forintra csökkent, az
önkormányzatoknak juttatott források szűkülése miatt.)
Képriport készítése a "Keresztúr" találkozón
Egyesített Szolgáltató Központ
Idõsek és rászorulók karácsonyi ajándékcsomagjai
Vida-domb
Kerítés építése
Rákoskerti zászló elkészítési költsége
2 db
Rákoskerti zászló grafikai tervezése
Judo Szabadidõ és Küzdõsport Sportegyesület Sportszõnyeg vásárlása
Juhász Sándor költõ
Verseskötet kiadása
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kerékpártároló állvány
Kossuth Lajos Általános Iskola
Táboroztatás támogatása Dég
Kossuth Lajos Általános Iskola
Iskolai évkönyv kiadási költségeihez
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kerékpáros tábor
Kossuth Lajos Általános Iskola
"Tornakupa" Országos Diáktorna verseny
Kucorgó-Zrínyi-Hegyalatti u.
Kullancsmentesítés
Országzászló
Talpazat burkolási költségeihez
Podmaniczky Emlékbizottság
Mauzóleum környezetének kialakítása
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány
Interaktív gyermek foglalkozások
Rákoskerti Idõsek Klubja
Kulturális mûsor
Rákoskerti Idõsek Klubja
Karácsonyi ünnepség
Rákoskerti Idõsek Klubja
Autóbuszos kirándulás költségeihez
Rákoskerti Idõsek Klubja
6db asztal és 36 db szék
Rákoskerti Kertbarát Klub
Kirándulás költségeihez
Rákoskerti lombgyûjtési akció
1000 db lombzsák
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Mindenki Karácsonya
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Idõsek Világnapja
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Zöldnap
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Szentivánéji Zeneünnep
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Galgóczy Árpád könyvbemutató
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Vasárnapi gyermekmûsor belépõi
Rákoskerti Polgári Kör
Wass Albert szobor kivitelezési költségeihez 2007
Rákoskerti Polgári Kör
Rkert sgt.- Irsa utca- Pásztortûz utca emlékpark
Rákoskerti Tekézõk Baráti Köre Egyesület
"Teke-Tória" verseny rendezéséhez
Rákoskerti Tekézõk Baráti Köre Egyesület
Tekepálya tisztítása, bérlés, versenyek költsége
Rákosmenti Cukorbetegekért Egyesület
Cukorbetegek gyógyászati költségeihez
Rákosmenti Cukorbetegekért Egyesület
Cukorbeteg Világnap költségeihez
Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület
Folyóirat kiadása
Rákosmenti Német Hagyományõrzõ E.
Erdei iskola és tavaszi kulturális rendezvények
Rákosmenti Német Hagyományõrzõ E.
Mûködésük beindításához, kulturális rendezvényhez
Százszorszép Óvoda
Szemétgyûjtési akció (eszközbiztosítás)
Százszorszép Óvoda
Szemétgyûjtési akció (1db 8m3-es konténer)
Százszorszép Óvoda
Öltözõszekrények, üvegszekrény cseréje
Százszorszép Óvoda
Gyermekágyak
Pesti út-Erzsébet krt. sarok "virágsziget" terv.
2008-ra lekötött pénzeszközök
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Nagycsaládosok gyermekei részére belépõjegyek
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskert 75 éves évfordulós rendezvénysorozat
Rákoskerti Polgári Kör
Wass Albert szobor kivitelezési költségei
Rákoskerti Polgári Kör
Kerti Levél megjelentetése
Wass Albert emlékpark kialakítási költségei 2008
Streetball pálya kialakítása Vida-dombon 2008
Játszótér tervezése, kialakítása, játszótéri eszközök
beszerzése, valamint az Ásvány utca felsõ szakaszán
6 db akácfa kivágása, darabolása 2008
Összesen

15 000 Ft
30 000 Ft
200 000 Ft
42 000 Ft
25 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
600 000 Ft
11 000 Ft
50 000 Ft
40 000 Ft
40 000 Ft
44 940 Ft
170 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
25 000 Ft
25 000 Ft
50 000 Ft
250 000 Ft
15 000 Ft
120 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
110 000 Ft
100 000 Ft
70 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
80 000 Ft
250 000 Ft
100 000 Ft
30 000 Ft
34 800 Ft
450 000 Ft
922 400 Ft
45 000 Ft
50 000 Ft
500 000 Ft
90 000 Ft
210 000 Ft
500 000 Ft
100 000 Ft

454 860 Ft
7 000 000 Ft

Hatvani Zoltán:
Rákosmenti Cukorbetegekért Egyesület
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Polgári kör
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Idősek klubja támogatás
Rákoskerti Polgári kör
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Darálógép napi költség
Kossuth Lajos Általános Iskola
Emblémázott hulladékgy. zsák 30 db
Százszorszép Óvoda
Kossuth Lajos Általános Iskola
Benedek Katalin
Juhász Sándor rákoskerti költő
Százszorszép Óvoda
Rákoskerti Idősek Klubja
Kossuth iskola
Százszorszép Óvoda
Rákoskerti kertbarát klub
Kossuth iskola
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Polgári kör
Kisvárosi szemetes kihelyezése
Csekovszky alapítvány
Rákoskerti zászló elkészítése 2db.
Rákoskerti zászló tervezése
Országzászló burkolása
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Emléklap készítés
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Százszorszép óvoda
Rákoscsaba Újtelepért Egyesület
Járdaépítés támogatása- Borzavár
Járdaépítés támogatása- Postakürt
Járdaépítés támogatása- Holdsugár
Rákoskerti Polgári kör
Virágsziget tervezés
Falevélgyűjtő FKF zsák
Vigyázó - Podmaniczky emlékülés
Egyesített Szolgáltató Központ
Rákoskerti idősek klubja
Rákoskerti Művelődési Ház
Köztéri szobor elkészítésének támog.
Vida-domb
XVII. kerületi rendőrség
Vida-domb
Kossuth Lajos Általános Iskola

Cukorbetegek támogatása
Nagycsaládosok jegytámogatása
75 éves Rákoskert – 2008
Galgóczy Árpád könyvbemutatója
Szent Iván-éji zeneünnep
Zöldnap - civil szervezetekkel közösen
Idősek világnapja
Mindenki Karácsonya
Kirándulás
Kerti levél 2008 – 3 lapszám
Kerékpártároló eszközök
Kerékpártároló alépítménye
Tulajdoni lap beszerzésére
Szemetesek ürítéséhez
Játékok, kerti vízcsap
Kamera az iskolába
Orvosi konferencia
VIII. kötet
Stihl Fűkasza
Anyák napi ünnepség
Erdei tábor
Fűkasza alkatrész
Kirándulás: (Fertőd)
Évkönyv
Napilap előfizetés
6 db asztal + 36 db szék
Karácsonyi ünnepség
Festék a kereszthez
Országzászló mellé
Kiállítás
ITM. Holding Kft.
Erzsébet körút – Nyomdász utca
Rákoskerti torna kupa
Kerékpáros kirándulás
Országzászló
Rákoskerti zászló tervei
Redőny finanszírozás 6 db.
M0 zaj és légszenny. Mérés
Képviselői felajánlás (2008)
Képviselői felajánlás (2008)
Képviselői felajánlás (2008)
Tőzeg, marhatrágya (faültetés)
2000 db 100 literes zsák
Katalógus
Rászorulók karácsonyi ajándéka
Napilap előfizetés
Nagycsaládosok jegytámogatása
Kerítés a játszóterek felső oldalára
Kondicionáló gép beszerzésére
Drót és feszítődrót beszerzésre
Kerékpár beszerzésre

50.000
100.000
600.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
210.000
638.321
344.600
62.700
9.400
11.700
150.000
168.503
50.000
25.000
161.274
6.000
11.000
22.559
14.000
50.000
15.960
250.000
25.000
9.400
65.200
35.000
69.000
24.900
170.758
100.000
25.000
30.000
6.816
4.160
120.000
50.000
250.000
200.000
250.000
13.240
30.000
240.000.
50.000
30.000
31.920
50.000
110.000
299.000
100.000
9.271
40.00

Balesetek a Vida-dombon
Az elmúlt év végén és az új esztendő elején ismét
kipróbálhattuk szánkóinkat a Vida-dombon. A
szórakozni vágyók tapasztalhatták, hogy a domb
aljában egy meredekebb rész és a pálya körül kavicságy
található. A kavicson a hó már az első napokban eltűnt,
így lecsúszáskor a pálya előtt a vízelvezetést szolgáló
kavicson a szánkó rendre megállt, míg a rajta ülő
többnyire továbbcsúszott, jobb híján, a nadrágján.
Sajnos lett is ebből rengeteg mérgelődés, sőt több
sérülés is. Az alig két hétig tartó havon összesen 4 kar, 1
láb törött el, illetve két alkalommal történt olyan sérülés,
amihez mentőt is kellett hívni . Az egyik lakó tudta a
helyi képviselő telefonját, így értesítették és ő engedte
be a mentőautót a domb aljára, ezért nem kellett a
sérültet hordágyon 50-60 métert szállítani.
Itt szeretnénk jelezni, hogy a gépkocsi behajtást
akadályozó kapu kulcsa a következő helyeken található
meg:
 Rákosmente Kft. (Kertész-gondnok)
 Polgármesteri hivatal (Városigazgatási Iroda)
 Rákoskerti Művelődési Ház (Lipcseyné
Horváth Ágnes)
 Czeglédi Márton (Parkőr)
 Pataki Imre (Pásztorfalva u. 60.)
 Hatvani Zoltán (06/30 944-0203)

Érdemes elolvasni!
2007. decemberében elkészült Rákosmente
Közlekedési Akcióterve. Ez több ponton is említi
Rákoskertet, amiből azonnal kitűnik, hogy ma már
számolnak az itt élő 5000-6000 emberrel is. A
dokumentum a honlapomon (www.hatvanizoltan.hu) is
elérhető a „Rákoskertről” menüpont alatt, az
„Önkormányzati hírek” oldalon. Azok kedvéért, akik
nem használnak Internetet, most kiemelem a
városrészünkkel foglalkozó részeket:
- 13. oldal. Közvetlen, átszállás nélküli buszkapcsolat
Rákoskert és az Örs vezér tere között. Ezzel a
fejlesztéssel minden 97, vagy 297 busz elmenne a 2-es
metró végállomásáig.
- 15. és 21. oldal. A Rákoskerti és a Rákoscsabai

vasútállomások összekötése egy új buszjárattal. Így
javulna a kerületen belül az észak-déli irányú utazási
lehetőség, illetve lehetővé tenné a vasúti megállók gyors
és kényelmes megközelítését is.
- 28. oldal. Hivatásforgalmi kerékpárút a Ferihegyi úttól
a Kucorgóig, illetve a Bodonyi utcától a kerülethatárig.
- 29. oldal. Új kerékpárutak építése a Rákoskerti vasúti
megállótól (a Zrínyi utcát követve) majd a Rákoscsaba
utcába torkollva érné el a rákoscsabai vasúti megállót.
- 33. oldal. Az MO autóút átadását követően a Zrínyi
utcából kitiltanák, illetve korlátoznák a tehergépjárművek forgalmát. Ezáltal az itt élők fellélegezhetnének, hogy nem kell egész nap a dübörgő
kamionok zaját hallgatni.
- 35. oldal. Jelzőlámpát építenének a Rákoskert sugárút
és a Zrínyi utca sarkán, illetve a 31. sz. főúton (Pesti út) a
városhatárnál, azért, hogy biztosítsák a főutakon
keresztül közlekedők áthaladását. Így például nem kell
majd hosszú perceket várni az áthaladásra az óvodába,
vagy az állomásra siető helyieknek.
Az egész tanulmány 66 oldalas, amit teljes egészében
is érdemes elolvasni, hiszen képet kaphatunk arról,
hogy a képviselő-testület hogyan, milyen koncepció és
tervek alapján kívánja javítani az egész kerület, és ezen
belül Rákoskert közlekedési helyzetét.
Ezzel a témával kapcsolatban a januári fogadóórámon több lakó is megkeresett, és a segítségemet
kérte. A tanulmány 46. oldalán látható egy térkép, amely
az új buszjárat tervezett útvonalát mutatja. Ez a járat
kötné össze Kertet Csabával. Az alapelképzelés szerint a
Rákoskerti vasútállomástól a Rákoskert sugárúton,
majd a Sáránd utcán és a Pesti úton érné el a Zrínyi utcát
és Rákoscsabát a busz, de alternatív útvonalként
megadja a R.k.sugárút ma, tömegközlekedés által nem
érintett szakaszát és a Zsigmond utcát is.
Szeretnék készíteni egy felmérést, hogy az érintett
utcákban lakók támogatják-e ezt az alternatív útvonalat,
ezért kérem, hogy akinek van véleménye, az a lent
látható kérdőíven húzza alá a kívánt részt, és azt juttassa
el címemre (Dalnok utca. 48.), vagy a Rákoskerti
Művelődési Házban adja le a nevemre.
Hatvani Zoltán

Támogatom / Nem támogatom, (a kívánt részt aláhúzással jelölje)
hogy a Rákoskert sugárúton a Sáránd utca és a Zsigmond utca között busz járjon és a Rákoskert
sugárút és a Zsigmond utca sarkán új buszmegálló létesüljön.
Név: ………………………………………………………….
Cím: ………………………………………………………….
……………………….

2008. március 8. szombat 15 óra:
Nőnap alkalmából

Szalóki Ági „Hamvadó cigarettavég” című
Karády- műsora!
A műsorban közreműködő zenekar tagjai:
Juhász Gábor és Lamm Dávid - gitár
Bacsó Kristóf - szaxofon
Schrek Ferenc - harsona
Mohay András - dob
Kovács Zoltán - bőgő
(A műsor időtartama: kb. 90 perc)
A műsor előtt ünnepi köszöntőt mond:
Fohsz Tivadar alpolgármester
Belépő: hölgyeknek díjtalan, uraknak 1000 Ft,
mely megvásárolható aznap a helyszínen.

2008. március 16. vasárnap 10 óra
Paff, a bűvös sárkány és barátai címmel a
100 Folk Celsius együttes koncertje!

Szenvedések földje
Szenvedések földje
drága, kicsi Hazám!
Viharaid között
fohászunk érted száll.
Gordius csomóját
vonszolod testeddel,
bogozd ki, ha
tudod, elfáradt kezeddel.
Ha előre nézel
réveteg szemeddel,
ködös éjben lépkedsz
vérző sebeiddel.
Pislákol lámpásod,
célod alig látod,
sorsodat, jövődet
bilincsekbe zárod.
Magot mit vetettél,
gaz aratja porba,
segítő Istenünk,
tekints a magyarra!

A koncert után dedikálással egybekötött CD-árusítás
lesz.

Öreg fa

Belépő: 1300 Ft/fő,
mely február 17-től már megvásárolható a helyszínen!

Kérgesedik az öreg fa,
ágain ül gondja,
idő szele zúg fölötte,
hull élete lombja.

Az érdeklődő rákoskerti gyermekek (nemcsak a
nagycsaládosok gyerekei)
részére, a jelentkezés sorrendjében, díjtalan belépő
igényelhető
Hatvani Zoltán (Tel.: 06/30 944-0203) és Fohsz Tivadar
(Tel.:06/20 569-2864)
rákoskerti önkormányzati képviselőktől!
A műsor után díjtalan kézműves játszóház keretében a
gyerekek sárkányt,
tojásmelegítő kakaskát és pillangót készíthetnek.
Az elkészített tárgyakat a résztvevők hazavihetik.
A játszóház lebonyolítója: Családi Napközi AlapítványOvi, Bölcsi Játéktár

Mindkét rendezvény helyszíne:
Rákoskerti Művelődési Ház
1171 Bp., Rákoskert sugárút 66.
Tel./fax: 257-4498, e-mail: info@kertiklub.hu,
www.kertiklub.hu

Hűs árnyéka egyre ritkább,
kincsei hervadnak,
sóhaja a magasba száll
mit ad a holnapnak?!
Ritkán fütyül a rigó is
száraz agancsain,
támaszkodik megdőlt teste
hű földje hantjain.
Mily szomorú a látványa,
fáradt, sebzett teste,
elsiratja boldogságát
minden egyes este.
Vigasztalják a csillagok,
mosolya a holdnak,
körülöttünk az öreg fák
fájón velünk halnak.
Juhász Sándor versei

„2008 Rákoskert 75 éves”
Az 1933-as esztendő nevezetes év volt Rákoskert
történetében.
A rákoscsabai képviselő testület a február 19-én tartott
ülésén hozott határozatával engedélyezte báró Shell
Gyuláné született Antos Ilona azon birtokrészének
parcellázását, amelyen ma is élünk. Ugyanennek az
évnek nyarára elkészült az az épület, amely
kulcsfontosságú szerepet töltött be a házhelyek
megközelítése és értékesítése szempontjából: felépült a
vasútállomás és az 1933. május 15-től érvényes vasúti
menetrendben először találjuk meg Rákoskert megálló
nevét.
Joggal mondhatjuk tehát, hogy Rákoskert 1933-ban
született, így 2008-ban fennállásának 75. évfordulóját
ünnepeljük.
A Rákoskerti Polgári Kör és a Rákoskerti Művelődési Ház ezt a nevezetes évfordulót egy olyan eseménysorral szeretné emlékezetesé lenni, amelyet remélhetőleg a lakótársaink még sokáig emlegetni
fognak. Terveink megvalósításához hatalmas segítséget
kapunk kerületünk önkormányzatától és a helyi képviselőinktől is.
Április 20-án, vasárnap 18 órai kezdettel a
Rákoskerti Művelődési Házban az első letelepülők
iránti tiszteletünket szeretnénk leróni oly módon, hogy
emlékérmet és emléklapot adunk át annak a 100
családnak, akiknek leszármazottai - településünk iránt
érzett szeretetüket és hűségüket bizonyítva - még ma is
köztünk élnek. Az est folyamán ajándékműsorral is
szeretnénk kedveskedni nekik, amelyben az Ascher
Színpad tagjai, a Rákoskerti Dalos Klub és neves
rákoskerti művészek lépnek fel.
A következő eseményre június 8-án, vasárnap kerül
sor, amikor a Rákoskert sugárút Irsa utca Pásztortűz
utca kereszteződésénél lévő terecskéken emlékparkot
fogunk felavatni egy „népünnepély” keretében. A 10
óra körül kezdődő ünnepségen szerepelni fognak az
iskolás és óvodás gyerekek, kézművesek árulják a
színvonalas portékáikat, és a Rázene fúvószenekar
térzenével szórakoztatja a megjelenteket.
Augusztus 16, szombat a következő dátum, amit
mindenkinek feltétlenül meg kell jegyezni, mert ekkor a
Rákoskerti Művelődési Ház szervezésében randevút
adnak egymásnak a Kert nevű települések, és egész nap
jobbnál jobb programok követik majd egymást a Vidadombon illetve a Művelődési Házban.
És ezzel még nem értünk a végére a tervezett
eseményeknek, de erről majd a következő számainkban
tudósítunk…
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Lipcseyné Horváth Ágnes
a Rákoskerti Művelődési Ház
igazgatója
Szelepcsényi Sándor
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke

Gallydarálás
A „TISZTA RÁKOSKERTÉRT” program keretén
belül idén is megszervezzük a tavaly oly sikeres
darálást. Ezzel a környezetbarát megoldással
jelentősen csökken a tavaszi, kerti hulladékok
elégetésével járó munka és füst.
A metszési időszak végén egy speciális gép járja végig
utcáinkat és összeszedi, ledarálja a kikészített
faágakat, nyesedéket.
A darálógép március közepén kezdi meg a munkát
Rákoskerten, amiről minden érintett lakót
szórólapokon időben fogunk értesíteni.
Fontos, hogy
1. a legnagyobb darálható átmérő 13 cm. Ezért ennél
vastagabb ágakat ne tegyenek ki a kapu elé!
2. aki darálékot szeretne kérni, az a kapujára
készítsen ki annyi zsákot, amennyire szüksége van,
azt a gépkezelők megtöltik.
3. kérjük, úgy készítsék ki az ágakat, a kapuk elé hogy
a gyalogosan vagy autóval közlekedőket a kupacok
ne gátolják, és balesetet se okozzanak!
4. összesen öt gép járja majd az utcákat, de előre
láthatólag így is legalább 10 napba kerül, amíg
mindenhová eljutnak, ezért kérjük, legyenek
türelmesek.
5. információt a darálással kapcsolatosan a következő
telefonszámon kérhetnek: 06/30 944-0203
Takarítást vállalok
06 20 939 18 72

A lakóhelyünk iránt érdeklődők
további információkhoz juthatnak a
következő honlapokon:
www.hatvanizoltan.hu
www.kertiklub.hu
www.rakoskert.hu
www.rakosmente.hu
Www.szelepcsenyi.hu

Kerti Levél
Megjelenik 3 000 példányban
Szerkeszti: Orosz Károly
Engedély szám: B/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
és Hatvani Zoltán önkormányzati
képviselők támogatták.

