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Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a
Rákoskerti Polgári Kör, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán!
Idealizmus Karácsonyra
A szeretet ünnepe közeledik. Halkan, szinte észrevétlenül, lappangva. Bennünk. Nagyon szeretnénk
visszafogott, szerény, békés Karácsonyt. Amikor csend
van és halkan hull a hó. Megyünk a nagymamához, aki
a liget mellett lakik, egy manzárdszobás házban. A
nappaliban plafonig érő karácsonyfa, angyalhajjal, szaloncukorral, papírgirlandokkal, gömbökkel és színes
díszekkel. Meggyújtok egy csillagszórót. A fenyőfa
alatt játékok, sajátos, friss festékszaguk lenyűgöz. Építőkockák, könyvek, katonácskák, babák. Unokatestvéreimmel a fa alá kuporodunk és önfeledten játszunk.
Nagyanyám mosolyogva néz minket. A felnőttek kényelmesen elhelyezkednek az öblös, de kopott karosszékeken és fotelekben. Halkan, komolyan beszélgetnek. Semmit nem értünk, mi gyerekek, ebből a komoly
diskurzusból. Nem is nagyon érdekel minket. Számunkra a beszélgető felnőttek duruzsolása csak növeli
a bensőséges hangulatot, a biztonság érzetét. Olyan
távoli mindez, és olyan mélyen belém vésődött élmény, sosem felejtem el. A felnőttek duruzsoló beszélgetése azonban, amelyet mi, kölykök nem értettünk,
szörnyű dolgokról szóltak. Ugyanis akkor 1953-at írtunk, a legsötétebb Rákosi rendszer kellős közepét. A
szörnyszülött kopasz alattomos mosolya kísérte a karácsonyra készülődő Békéscsaba lakóit. Ha moziba mentünk – márpedig hetenként egyszer biztosan mentünk –
legelőször a híradó csattant ránk, benne Rákosi elvtárs
téblábolásának friss híreivel. A Karácsony valódi értelme, története, emelkedettsége csak inkognitóban lopózhatott be a családok életébe, rendszerint a nagymamák,
a nagypapák közvetítésével. Egyébként mindent bevont a vörös massza, amely nekünk, a gyerekeknek
teljesen természetes háttérszín volt. Lubickoltunk benne. 1953-ban ötéves voltam és óvodás. Akkor nyáron
halt meg Sztálin és mi óvodások sírtunk. Nem tudtuk,
hogy akkor kellett volna zokognunk, amikor még élt.
Csak arra emlékszem, hogy Salamon nagyapám egész

nyáron hamiskásan somolygott, nem értettem min mosolyog. Most már értem. Szegény azt hitte, Sztálin halálával vége az elnyomatás idejének. Idealista volt.
Szülővárosom, Békéscsaba azonban ünnepelte a
Karácsonyt. A hatalmas evangélikus templomba százával tódultak a fekete ruhás tót öregasszonyok és emberek. Mi a katolikus templomba mentünk, bár azt nem
fűtötték, mint az evangélikust. Ezt szóvá is tettem akkor, de apám leintett. Meglátszott a leheletem, de ez
ott és akkor ünnepélyesnek tűnt. Nem voltunk ellenállók, csak egyszerű kispolgárok, nem voltunk buzgó
templomjárók sem és mégis, a Karácsony emelkedettsége elragadott engem, különösebb ráolvasások nélkül
is. Azt hiszem a katolikus plébános túljárt a kommunista agitátorok eszén és a templom dúsgazdag feldíszítésével, a fényárral, a tömény fenyőillattal megfogta
a gyereksereg lelkét.
Legalább az a pár nap, a karácsonyi szünet, a vendégjárás, a havazás ünnepe egy életre elvarázsolt, azóta is
azt az érzést keresem. Nyilván, hogy idealizmus volt a
javából, de egyben mennyei fényű ajándék is, a sötét
időkben
Áldott Karácsonyt mindenkinek.
Salamon György
A Rákoskerti Templom Alapítvány áldott békés
karácsonyi ünnepeket és gondolatébresztő boldog
új évet kíván mindenkinek!
Értesítjük kedves rákoskerti lakótársainkat, hogy a
Makovecz Mennybemenetel Templom építése elkezdődött, az urnahelyek megváltása és befizetése a
2016. januári ökumenikus imahét után, január végén – február elején kezdődik. Felekezetektől függetlenül minden igénylőt szeretettel várunk

tartamra lehet majd megvásárolni.
Egyszemélyes urnahely már 60.000 Ft-tól, két személyes urnahely pedig: már 100.000 Ft-tól is vásárolható –
elhelyezkedéstől függően!

Karácsony
„Íme nagy örömet hirdetek nektek, mely lészen minden
népnek, mert ma született az Üdvözítő nektek.”
Lukács, II. 10.

Ennél részletesebben – felelősséggel – csak az építési
engedély birtokában tudunk tájékoztatást adni.

Angyal szólt így egykor a világ népéhez. A jó hír
Megváltót, megváltást, újrakezdést, jövőt ígért. A csetlő
-botló ember számára édes reményt fakasztó ünnep a
Karácsony, mert a szeretet és a megbocsátás lehetséges
erényét állítja elénk. A megszületett Jézus által ismét
értelmet kaphat a földi életünk. Hittel lehetséges a folytatás…
Halljuk meg az örömhír lényegét, mely szerint:
bocsánatot nyerhetünk és szívünk szeretetével, mi is
megbocsáthatunk!

A Szent Erzsébet Plébánia címe: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 39.
T: 258-4074: hétfő-szerda és péntek 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig.
e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com

Lemondott és november 13-én távozott a
Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatója

A Karácsony jó alkalom a templomlátogatásra, szüleink és rokonaink felkeresésére, a megbékélésre, a kibékülésre, a jókívánságokra, az újrakezdésre…

Rossz híreket kapott az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Georgita Imrétől, a
Kossuth iskola igazgatójától. Egészségi okokra hivatkozva felmondott az igazgató úr és novemberben közepén elhagyta az iskolát. Igazgató úr matematika- rajz
szakos tanárként 2002-ben kezdett az iskolában tanítani
és egy kisebb megszakítás után 2009. augusztus 15-től
látta el az igazgatói feladatokat. 5 év múlva pályázat
nélkül hosszabbították meg a mandátumát. Erre akkor
van lehetőség, ha a dolgozók és pedagógusok minimum
2/3 támogatja a régi vezetőt, így automatikusan újabb 5
évre kap az igazgató bizalmat. Vezetése alatt nyugalomban és családias hangulatban dolgozhattak a kollegák és tanulhattak a diákok, megtartotta a kossuth-os
hagyományokat, sokat tett a közösségi szerepvállalásért. Akkor lett hagyomány, hogy az Aradi vértanúk
Napján a felsősök adják a megemlékező műsort a helyi
Aradi Vértanúk terén.
2015. október 9-én a KLIK már ki is írta az igazgatói
posztra a pályázatot, amire sok pedagógus reményei
szerint egy helyi, a hagyományokat jól ismerő pedagógus fogja beadni a jelentkezését. Mivel igazgató úr lépése nem volt előre tervezhető és meglepetésként érte a
pedagógusokat, így csak annyit lehetett tudni, hogy két
pályázó adta be a jelentkezését a megadott határidőig.
Döntés csak később várható, de addig sincs rossz kezekben az iskola vezetése, hiszen az igazgatóhelyettesek helyükön maradtak és Csébi András felsős
igazgató-helyettes, mint megbízott igazgató vezeti az
iskolát egészen addig, míg a pályázat eredményes nem
lesz.
Rákoskert lakóinak számára nagyon fontos az iskola,
hiszen majd minden családban van olyan, aki az iskolában tanul(t). Pedagógusai hosszú évek, sőt évtizedek óta
kötődnek az iskolához.

Áldott Karácsonyi ünnepeket minden rákoskerti családnak, minden Kerti Levél olvasónak:
Bukta Mihály

Katolikus kápolna-közösségi ház,
urnatemető
A Zrínyi utca és a Rákoskert sugárút kereszteződésében a sokak által várt kápolna, közösségi ház és urnatemető reményeink szerint 2016. végére épülhet meg,
nem változott a kivitelezés határideje.

Az építési engedély kiadását szeptember végére ígérték, ahogy korábban jeleztük, féléve húzódik a bürokrácia miatt, de már látjuk az alagút végét. A kiviteli tervezés hamarosan elkészül.
Az urnatemetőről:
A megváltott urnahely árával is támogatja a kápolna
építését!

Nyugdíjas pedagógus gyermekfelügyeletet, és korrepetálást
vállal: Wagnerné Istvánfi Erika 06-70-4334504 vagy
wagnerne.i.erika@gmail.com

Szeretnénk kedvező áron lehetőséget adni urnahelyek
vásárolására – akár részletre is.
Az építkezés alatt, őszi kezdetétől 2016. decemberéig
kedvezményes feltételeket nyújtunk!
Az urnafülkéket legalább 25 éves (vagy hosszabb) idő-

Talpmasszázs otthonában
Tizedesné Anikó okleveles masszőrtől
hívjon bizalommal a 0630/2720110-es számon
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Vaddisznópörkölt a Rákoskerti
Idősek Klubjában

Új utca névtáblák egész Rákoskerten és
Szárazhegyen

November 18-án, egy érdekes programon látta vendégül Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán azokat a klubtagokat, akik részvételi szándékukat előre jelezték a klubvezetőnél.

Többen emlékezhetnek még arra, hogy az év elején
a helyi képviselők egy felhívást jelentettek meg a Kerti
Levélben, amiben a lakosság segítségét kérték, megrongálódott vagy hiányzó utca névtáblákat lehetett akkor
bejelenteni.
Összesen 240 táblára, vagy táblacserére érkezett
igény, ilyen mennyiségben még sosem kértek útbaigazító utcanév táblákat, köszönhető ez néhány lelkes lakótársunknak, akik időt nem sajnálva mérték fel a környezetük tábláit. B. Péter például a Szigetcsép u. – Szárazhegy u. – Barnabás u. – Ököl utcák által határolt területet járta be és összesen 22 táblára adott le megrendelést.
Jó hír, hogy a lap megjelenése előtt ezeket a táblákat
már elkezdték felszerelni a sarkokra. Plusz kérése volt a
képviselőknek, hogy a Pesti út mentén, a Kucorgó tér és
a városhatár között található keresztutcák tábláit is kihelyezzék egy erre a célra gyártott tartóoszlopra. A 20
éve hasonló célból kirakott „P” alakú oszlopok közül
október közepére sokat felújítottak Rákoskerten. Jó példa erre a Rákoskert sugárút-Erzsébet körút sarok, de a
Kucorgó téren is láthatunk egy szépen rendbe rakott
oszlopot és táblát. Sajnos a Pesti útra kikerült táblák
egy kicsit eltérnek a korábbiaktól, így itt még tárgyal az
önkormányzat a kivitelezővel azok cseréjéről.

A történet még az idei anyák napi ünnepségen kezdődött, amikor is a vendégként megjelent képviselők meghívták a szépkorúakat és persze a klub lelkes dolgozóit
egy közös délutánra, beszélgetésre, ahol vaddisznópörkölttel várják a megjelenteket. Tudni kell, hogy
Rákoskerten lakik egy olyan vadász, civilben lakatos,
aki a meglőtt vaddisznót már korábban is többször felajánlotta hasonló programok megszervezésére és egy
tavaszi főzésnél pedig megismerhettek a szervezők két
nagyszerű „szakácsot”– Ignácz Miklóst és Ifj. Tissevits
Dezsőt – ,így összeállt a csapat, már csak a disznó hiányzott. Október 10-én sikerrel járt Kalocsai István és
örömmel jelentette, hogy leterítette a két vaddisznót,
amiből elkészülhetne a 60-70 adag pörkölt. Ekkor elindult a szervezés és a készülődés a nagy főzésre. A klubtagok és a vezető, Szűcs Éva a házi készítésű sütemények elkészítését vállalták, míg a képviselők a finom
italok beszerzését, az alkalmi szakácsok pedig a vad
elkészítésére vállalkoztak.

Negyven új fa Rákoskerten
Idén húsz fát ültetett a Rákoskerti Polgári Kör és
húszat az önkormányzat. Sokak előtt ismert, hogy gyümölcsfákat, közterületre csak a Polgári Kör ültethet,
így aki ilyen fát szeretett volna, nekik a civil szervezeten keresztül segített a hivatal.
A gyümölcsfák között ismét volt cseresznye,
meggy, szilva és ringló is. Az önkormányzat pedig ún.
várostűrő fákat ültetett el, melyek nem igényelnek permetezést és elviselik a szárazabb hónapokat is. Sajnos
nem örül mindenki a fáknak, pedig a képviselők szerint
a kertvárosi utcákhoz hozzá tartozik a sok zöld és a
szép fák is. Hatvani Zoltán elmondása szerint még
olyan eset is volt, ahol a lakó nem akarta engedni a fa
elültetését. Az ültetést végző vállalkozónak erélyesen
kellett rászólnia a lakóra, hogy ne vegye ki a fát a gödörből. Ha ezt megtette volna, akkor a képviselő feljelentést tett volna a rendőrségen, de erre végül is szerencsére nem volt szükség. Fontos, hogy az elültetett fákat, különösen ezt a nem várt fát, az önkormányzat
számba vette és rendszeresen figyeli annak fejlődését.
Fohsz Tivadar is mesélt egy érdekes esetet. Az ő körzetében egy olyan család ingatlanja elé is ültettek fát,
ahol se a közterületen, se az ingatlanon belül nem volt
egy darab fa sem. Felmerül a kérdés, hogy ez a lakótársunk miért kéri az ingyenes lombzsákot, amit az önkormányzat a közterületen álló fák leveleinek gyűjtésére
oszt ki.
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képviselőt, akikre több éve folyamatosan számíthatunk.
Tivadar az első, Zoltán pedig a második, a késő délutáni eredményhirdetésnél segített átadni az érmeket és a
kupákat. Köszönjük nekik ezúton is!

Játszótérfejlesztések a lakóhelyünkön
November elején elkezdődött a Vida-dombi játszótér
felújítása. A tavasszal történt bejárás során sok felújítandó dolgot találtak a képviselők és a Rákosmente KFT
munkatársai is. A több mint 4,5 milliós felújításokat is
az önkormányzat cége és egy helyi alvállalkozója végzi.
A végső befejezés 2016. március 1, de a munkák javát
még az idén átadják. Már elkészült a sportpályák újrafestése, a streetball pálya támfalának javítása, minden
homokozóban homokcsere, a játszóeszköz alatt új vagy
megnövelt gumitégla felület, padok és szemetesek újrafestése. Még várni kell az új mászóvárra a nagyok játszóterén, új hálóra a kapukon és a kapuk mögött.
A másik játszótérfejlesztés, ami nincs ennyire szem
előtt, az a Kossuth iskolában történt. A napközis udvarnak nevezett területen soha nem volt a gyermekek számára megfelelő, biztonságos játszótér, amit leginkább
az alsósok tudtak volna használni. 2008-ban indult el
ennek a területnek a fejlesztése, ekkor padok és szaletlik
kerültek ide. Évek múlva elkészült az a támfal, ami ennek a területnek a nagyságát növelte, így ott megépülhetett egy EU szabványoknak is megfelelő játszótér. A
közel 8 milliós fejlesztést november 20-ra végezte el a
kivitelező Rákosmente KFT. December 3-án Riz Levente polgármester úr jelenlétében került sor az ünnepélyes
átadásra, ahová a kerületvezető és a képviselők sem érkeztek üres kézzel, labdákat és ugráló köteleket adtak át
a megjelent gyerekeknek. Az átadó során a képviselők
újabb ötleteket és igényeket hallottak a pedagógusoktól,
így a következő években is lesz még mit fejleszteni az
iskolában és annak udvarán.

Hasonlóan hatalmas segítséget nyújtanak elnyűhetetlen szülőink, akik közül többen is szabadságot vettek ki
azért, hogy nekünk segíthessenek. Nekik is nagyon köszönjük.
2016-ban jubilálhatunk, ha az égiek is úgy akarják. A
20. Rákoskerti Tornakupára készülünk már mostantól.
Szeretnénk, ha a huszadik évfordulóra rendezett kupa
igazán ünnepire sikerülne, ehhez már kaptunk ígéreteket és felajánlásokat. Rajtunk nem fog múlni!
Arccal a 20. felé! Hajrá Kossuth!
Villám Panni néni és Sasvári Laci bácsi kupaszülők

A Rákoskerti Művelődési Ház hírei:
színházi fejlesztés, önkormányzatai
ügyfélfogadás
Művelődési házunkban működő Ascher Oszkár Színház 2015-ben az amatőr színjátszás területén kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, az amatőr színjátszás,
a színházi nevelés területén hosszú időn át végzett közösségformáló, értékteremtő munkájáért Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjban részesült.
Színvonalas működésükhöz, széles palettájú előadásaik kivitelezéséhez elengedhetetlen az előadások és a
próbák zavartalan lebonyolítása.
Korábban szűkös körülmények közt készülődhettek,
öltözködtek a társulat művészei, azonban önkormányzati forrásból a nyár folyamán a színfalak mögött lévő
kicsiny öltözőjüknél átépítették a hátsó falat, így egy
plusz ajtónyílással átjárhatóbb lett a tér és zökkenőmentessé vált a színház kulisszák mögötti működése. Ősszel
befejezték a vizesblokk építését is, mely eddig az alagsornak nem volt része. A fejlesztéseket követően ezentúl a társulat jó közérzete is fokozódik a próbák és előadások alkalmával.

Rákoskerti Torna Kupa a Kossuthban
2015. december 5-én, szombaton rendeztük 19. alkalommal a Rákoskerti Torna Kupát iskolánkban.
Országos, meghívásos diáktorna versenyünkön 74
csapatot láttunk vendégül az ország minden tájáról. Jáktól Debrecenig, Szegedtől Salgótarjánig az amatőr tornászok java jött el hozzánk.
A színvonalas versenyen csapataink kiválóan szerepeltek, négy kategóriában is itthon tartottuk a kupát.
Legnagyobb leányaink tették ezt úgy, hogy legjobbunk,
Benkő Regina törött lábujjal versenyzett.
A nívós szervezést, rendezést rengeteg segítő, támogató szponzor tette lehetővé.
Kiemelten kell itt megemlíteni Fohsz Tivadar alpolgármestert és Hatvani Zoltán területi önkormányzati

Barátságos környezetben, kihelyezett önkormányzatai
ügyfélszolgálati iroda fogadja az érdeklődőket intézményünkben október közepe óta csütörtökönként 8-12 óráig. Felmerülő kérdések esetén az ügyintéző a következő
számon érhető el: + 36 20 249-1099.
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már körbevezethette az orvosokat és a nővéreket az új
épületben. Erre az esti látogatásra meghívást kaptak az
új épület szomszédai és a Polgári Kör elnöke is. A földszinten, a gyógyszertárban ekkor is dolgoztak a patika
munkatársai, a cikk megjelenésére ők már az új helyen
fogják várni a vásárlókat. Az emeltre a látogatók lifttel
mentek fel, az első beszállásról még
fotók is készültek. Az épület minden
előírásnak, orvosi igénynek megfelel. A
berendezésről és az orvosok átköltözéséről az önkormányzat még ezután fog
csak dönteni.
Az októberi testületi ülésen döntöttek
a városvezetők a régi épület bontásáról
is, ami tavaszra várható. Így az elképzelések szerint a leendő főtér rekonstrukciója nem két, hanem egy ütemben
fog megtörténni, így a Kőkereszt és a
Toldi utca közötti szakasz egyszerre
újulhat meg. Közben a Platánfa sor elején megkezdődött a Katolikus kápolna,
közösségi ház építésének előkészülete
is, így valóban van remény arra, hogy
Rákoskert jövőre a legszebb központtal
büszkélkedő városrész lehessen.

Elkészült az Egészségkert nevű új orvosi
rendelőnk és patikánk
A Kerti Levél olvasói számára nem újdonság, hogy
évek óta szeretne a két helyi képviselő egy modern, az
orvosoknak és a betegeknek is megfelelő új orvosi rendelőt.
Fontos szempont volt, hogy az új
ingatlan ne legyen messze a régitől,
hiszen az a városrész központjában a
volt piactéren (Zrínyi utca) áll, ami
közösségi közlekedéssel és autóval is
jól megközelíthető. 2008-ban egyeztettek először a képviselők a leendő
„Főtér” fejlesztése kapcsán, ekkor indult el egy közös gondolkodás a
Rákoskerti Polgári Kör tagjaival a terület megújításáról. 2010-ben Veres és
Kajetán doktorokat is felkérték az
együttműködésre. 2014-ban a Csongrád utcában dolgozó felnőtt háziorvosokkal is egyeztettek az illetékesek, de
Dobó és Kertai doktorok nem akartak
átköltözni az új helyre.
Időközben a volt Józsi ABC-t eladták, ahol egy beruházó egy orvosi rendelőnek is alkalmas épületet húzott fel, aminek a földszintjén a Strázsahegy Patika kapott helyett. 2015 őszén
a Képviselő-testület döntött arról, hogy 55 millió forintért megvásárol az épület első emeletén három rendelőt
és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket (Mosdó, betegváró, öltöző, stb.) ahová átköltözteti a régi, mára már
elavult és kicsi épületből a háziorvosokat. Az emeleten
további két rendelő áll még rendelkezésre, ide a tulajdonosok elképzelései szerint szintén az egészséghez, gyógyításhoz kapcsolódó tevékenységet szeretnének hozni.
2015. november 12-én Fohsz Tivadar képviselő és alpolgármester úr aláírta a megállapodást a beruházóval,
így ekkortól az önkormányzat is tulajdonossá vált, ennek köszönhetően november 17-én este Hatvani Zoltán

Egészségkert a „Nagyközért” helyén.

Jelen és múlt ugyanott. Az 1962 körül készült felvételen a „Fűszer Csemege” bolt és a „TÜKER”
telep látható. (A TÜKER-ben tüzifát, szenet és építőanyagot lehetett kapni.)

Orvosok és asszisztenseik első látogatása jövendő
munkahelyükön.
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Újabb őszi élmények a Piroska
Óvodában

December 17-én zárt ülésen döntött a Képviselőtestület arról, hogy 2016-ban ki kapja meg a
Rákoskertért Díjat. Ezt az elismerést Wass Albert emléknapján 2016-ban február 13-én, szombaton adja át
polgármester úr annak a személynek, akit arra méltónak találnak a képviselők.

2014 nyarán új udvarrészt alakított ki a fenntartó. A
füvesítést a szülőkkel közösen szervezett tizenkét gyümölcsfacsemete ültetése követte.
Októberben megkezdődött az udvari játékaink felülvizsgálata. A régi játékokat lehetőség szerint felújította
az önkormányzat. A kerti asztal árnyékoló tetejére új
nád került. A homokozó szegélyeket lecserélték, a szabványnak nem megfelelő játékokat elbontották. Új mászó-vár, fészekhinta, egyensúlyozó játék került a szép
füves területre.
Képviselői támogatásból három újabb játékot vásároltunk, telepítésüket tavaszra tervezzük.
Október elején hagyományosan ünnepeltük az Állatok Világnapját. Ez alkalommal az udvaron ékszerteknőssel és két kedves kutyakölyökkel ismerkedhettek a
gyerekeke. Fontos a felelős állattartásra nevelés, ezért
nagyon sok ötletet kaptunk vendégeinktől.
Az idei őszön is nagy élményt nyújtott a Kertünk
Kincsei Program. A kiállításra több munkát is készítettek a gyerekek, természetes anyagok felhasználásával.
A Rákoskerti Művelődési Házban sok finomságot kóstolhattunk, virágot ültettünk, és még számos érdekes
játék fogadott minket.
Az óvoda pedagógusok szervezésében a négyévesek
ellátogattak a Vigyázó Sándor Művelődési ház bábelőadására. A buszozás valamint a gyönyörű előadás nagy
élményt nyújtott a gyermekeknek.
Ezt követően óvodánkba látogatott a Nefelejcs Bábszínház. Rémusz bácsi meséiből a Szurokbaba részt
láthatták a gyerekek, az előadás során énekléssel részt
is vehettek.
A Diadal úti Általános Iskola szervezésében megrendezésre kerülő „Nálatok lakna-e állatok?” rajzpályázatra sok művet készítettek a gyerekek.
Az őszi szünetben az ovifocisaink sportversenyen
vettek részt, melyre a szülők vitték el őket, gratulálunk
az ügyességükhöz.
Óvodánk nem csak kívül, de belül is folyamatosan
szépül. Dávid, volt óvodásunk, már fiatalember, falfestéssel foglalkozik. A lépcsőfeljáró szürke műkő lábazatára varázsol csodaszép képet. Nap-nap után figyeljük
az újabb figurák megjelenését. Köszönjük szépen!

Jelöléseket helyi civilek adhatnak le, melyről a Hírhozó című kerületi lapban jelenik meg felhívás minden
évben. A beérkező személyi javaslatokról egy a korábbi díjazottakból és helyi képviselőkből álló
„kollégium” dönt. Akik megkapják a kollégiumi tagok
minimum 25%-nak a támogatását, azok kerülnek a
Képviselő-testület elé. A döntés megszületett, 2016ban Dr. Kajetán Miklós családorvos, felnőtt háziorvos
kapja a rangos elismerést.
Doktor úr életútjáról néhány adat:
1962-ben született Budapesten, nős, két gyermeke
van. 1987-ben szerezte orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ezt követően 10
évig a Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyászati osztályán dolgozott. 1992-ben belgyógyász, majd 1996-ben
háziorvostan szakvizsgát tett, azóta szolgálja a
rákoskerti betegeket a Zrínyi utcai felnőtt háziorvosi
rendelőben, ahol jelenleg több mint kétezer embert lát
el. Kórházi keretek között a cukorbetegségekkel járó
ideg- és lábkárosodások gyógyításával foglalkozik. 15
éve a kerületben megalakult Cukorbeteg Klubnak,
most a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület néven működő klub diabetológus szakorvosa, alapító tagja, rendszeres résztvevője asszisztensével
együtt. Szívesen hallgatják színvonalas, mégis érthető,
érdekes előadásait, véleményét a klubban elhangzott
más előadásokról. A tagok bizalommal fordulnak hozzá egyéni gondjaikkal, a 24 órás vérnyomásmérő használatát koordinálja, kiértékeli, így segíti háziorvos kollégái munkáját. Orvosként fontosnak tartja a folyamatos fejlődést szakmai területén. Elkötelezettsége pályája és betegi iránt magáért beszél. Tapasztalataival és
tanácsaival sokat segít a rászorulóknak.
2010. óta próbál kulturált, XXI. századi körülményeket teremteni a rákoskerti betegek számára. 2012-ben
kereste meg a helyi képviselőket egy elképzeléssel,
aminek alapján új rendelőbe költözhetnének a helyi
orvosok. 2015-ben az ő tanácsait megfogadva gondolkoztak a helyi vezetők egy új rendelő megépítésében,
vagy egy új épületben történő rendelővásárlásban.

Péntek Judit óvodapedagógus

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

Információink szerint, amire ezt a díját átveszi doktor
úr, addigra már az új rendelőben várja a betegeket ő és
Veres doktor is.
Gratulálunk a díjazottnak és hívunk mindenkit a díjátadó ünnepségre, ami február 13-én lesz a Rákoskerti
Művelődési házban. Részletes programot a ház által
kiadott szórólapokon és programfüzetben olvashatunk
majd.
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Készül az 1956-os Nemzetőr emlékmű
A tavaly tavasszal indított tervünk, hogy Magyarországon elsőként állítsunk emlékművet az 1956-ban
hősiesen helytálló Nemzetőrségnek, biztosan halad a
megvalósítás útján.
Amint az már sok olvasónk előtt ismert, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján, 2016.
november 4-én fel fogunk avatni egy összességében
három és fél méter magas emlékművet a Kucorgó tér
nyugati sarkán, a Piroska óvoda előtti területen. A szoboralak egy őrt álló fiatal nemzetőrt ábrázol, amely
szikla talapzaton áll, figyelve az elhaladó forgalmat.
Süttői mészkőből faragja ki Simorka Sándor szobrászművész, akinek már két alkotása is van Rákoskerten.
Az egyik a Kossuth iskola udvarán lévő emléktábla
(Orosz Károllyal közös munka), a másik pedig a
Rákoskert sugárút egyik magánházának kertjében lévő
nőalak, amely az utcáról is jól látható.
Az emlékmű költségét túlnyomó részben közadakozásból és pályázati pénzekből teremti elő a kezdeményező Rákoskerti Polgári Kör és a Rákosmenti ’56-os
Alapítvány.
Egy ilyen nagyszabású terv megvalósítása nagyon
sok lépésben történik. Csak a főbb stációkat felsorolva,
ezek a következők voltak: a pályázat kiírása (5 pályamű érkezett), a bírálaton nyertes alkotás méretarányos
agyagmodelljének elkészítése, majd annak gipszben
történő megformálása, az emlékmű környezetének építészeti tervezése és természetesen a folyamatos pénzgyűjtés.

rású daru volt képes elhelyezni azokat, azt is két lépésben kellett megoldani, de sikerült a feladatot teljesíteni
és ma már ezek a tömbök csak arra várnak, hogy a művész lefaragja róluk a felesleget és kibontakozhasson
belőlük az emlékművünk!
Szelepcsényi Sándor

Rákoskerti Állatorvosi
Rendelő
Ezúton értesítem minden régi és új betegem
gazdáját, hogy a
Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja
betegeit. Hétköznap 16-19 óráig, szombaton
9-10, vasárnap 16-18 ig.
Belgyógyászati ellátás, védőoltások, lágyrész sebészeti műtétek, ultrahang vizsgálat,
teljeskörű labor, lézer és mágnesterápia, ultrahangos fogkőleszedés, homeopatia és havonta két alkalommal szemészeti szakrendelés áll az Önök rendelkezésére.

Az elmúlt napokban egy nagyon fontos állomáshoz
érkeztünk. Megvásároltuk a süttői Gazdag-bányában a
köveket és azt elszállítottuk Kávára, ahol a művész el
fogja végezni a szobor készre faragását. Sikerült
ugyanolyan minőségű mészkövet beszerezni, mint amilyet az országház felújításánál használtak és amilyenből a Kossuth téri szoborcsoport alakjai is készültek!
Nagyon komoly logisztikai feladat volt a két kőtömb
(egy vágott hasáb és egy szikla) szállítása és a megfelelő helyre történő beemelése, mert az egyik 5000, a másik 4000 kilogramm súlyú. Csak egy 24 tonna teherbí-

Mindenkit szeretettel várok!
Dr. Róth Katalin állatorvos
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
www.facebook.com/rakoskertiallatorvos
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai:
Február 13-án, szombaton
16 órától: VIII. Wass Albert Emléknap Rákoskerten
18 órától: A „RÁKOSKERTÉRT” DÍJ
átadó ünnepsége
A díjat átadja: Riz Levente, polgármester
Program:
16.00: Megemlékezés a rákoskerti
Wass Albert - szobornál
Bp. XVII. ker. Pesti út és az Erzsébet körút sarka –
ünnepi beszéd és megemlékezés
17.00: Ünnepi műsor Wass Albert tiszteletére a
Rákoskerti Művelődési Házban
18.00: A „RÁKOSKERTÉRT” DÍJ átadó ünnepsége
A belépés díjtalan!
A rendezvény támogatói:
Bp. Főv. XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata

KIEMELT PROGRAMOK
Január 15-én pénteken, 17 órakor
Magyar kultúra napja
Legkedvesebb Magyar Népdalom címmel kiállításmegnyitó a Rákosmenti Piroska Óvodával közös
szervezésben - illusztrációk, gyermekrajzok
Megnyitó ideje: január 15., péntek 17 óra
Megtekinthető: február 5-ig
A kiállítást megnyitja: Dr Molnárné Bán Ildikó
Közreműködnek:
a Bartók Béla AMI népzene tanszék zenészei
Mindenkit szeretettel várunk!
Január 30-án, szombaton 20 órától
Farsangi Bál
Zenél a Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül)
Vacsora: 1300 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Kérjük vacsora igényüket a belépőjegy
megvásárlásakor jelezni szíveskedjenek.

Február 27-én, szombaton 15 órakor
Prof. Dr. Papp Lajos előadása
Gyógyító Gondolatok lélekről, szellemről.
Több évtizedes kutatói és klinikai tapasztalataimat,
tudásomat kívánom ötvözni a holisztikus
gondolkodással és az elfelejtett, évezredes népi
bölcsességekkel. Gyógyítani szívvel-lélekkel.
Szívet-lelket-testet.
Az EGY-etemes embert. – vallja Dr. Papp Lajos.
Belépő: 1100 Ft/fő
A terem korlátozott befogadóképessége miatt
előzetes jelentkezést kérünk!

Február 6-án, szombaton 9-13 óráig
Baba- és gyermekruhabörze
Folytatódik a nagy hagyományokkal rendelkező
rákoskerti Baba- és gyermekruhabörze, ahol a szülők
megkímélt állapotú, új vagy újszerű ruhákat
vásárolhatnak rendkívül kedvező áron!
Aki árusítana, kérjük, előzetesen minél korábban
jelezze részvételi szándékát!
A börze látogatóinak a belépés díjtalan!

Ascher Oszkár Színház
Január 31-én, vasárnap 18 órakor,
február 6-án, szombaton 18 órakor
Robert Thomas: NYOLC NŐ - Lélektani krimi

Február 7-én, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó:
Kalamajka NemPiskóta Erdőben – élőszereplős mesejáték a
Szeleburdi Meseszínház előadásában. A mese után jelmez
bemutató következik – a jelmezbe öltöző gyermekek ajándékot
kapnak, a program után interaktív kézműves foglalkozásunk is
a farsangi kavalkád jegyében zajlik.

Február 20-án, szombaton 18 órakor
Karinthy Frigyes: Régen van…
Február 28-án, vasárnap 19 órakor
Cseh Tamás-est

Belépő: 700 Ft /fő

Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek
részére díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon: 8. sz. körzet:
Fohsz Tivadartól e-milen: fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen,smsben a 20/569-2864-es számon várjuk az igényléseket a szülő neve,
telefonszáma, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának
feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól
interneten:www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles

Január 16-án, szombaton 18 órakor,
február 27-én, szombaton 18 órakor
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Belépő: 900 Ft /fő

Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly
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Képviselők elérhetősége:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
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