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Elhunyt Tallián Pál
2016. február 12-én hosszú betegség után otthonában
elhunyt Tallián Pál. 1956-ban, a Forradalom utolsó napjaiban ő vezette a helyi Nemzetőrséget. Neki is köszönhető, hogy a forradalom alatt városrészünkben nem voltak összecsapások és ennek köszönhetően utcai megmozdulások során nem halt meg senki. Az akkori fiatalok, Nemzetőrök biztosították Rákoskert közrendjét és a
közbiztonságot. A kommunista rezsim tevékenységéért
meghurcolta, de szívéből az '56-os eszmét, a független
Magyarországért való vágyát kitörölni nem tudta. A
rendszerváltozásig folyamatosan zaklatták és megfigyelték, de mivel három idegen nyelven (angol, francia,
német) beszélt, így a Külkereskedelmi Vállalat megbecsült tagja lett.
Tallián Pál 1931-ban Érden született. Rákoskerti őslakos, szüleivel az első betelepülők egyike. 1991. október
23-án Göncz Árpád Köztársasági Elnöktől vehette át az
1956-os Emlékérmet. Budapest, XVII. kerületi Önkormányzata az 1956-os Emlékplakett adományozásával
ismerte el a Forradalom és Szabadságharc időszakában
tanúsított helytállását.
Hatvani Zoltán gondolatai: „Pali bácsival jó volt személyesen találkozni vagy telefonon beszélni, hiszen
humorával mindig felvidította az embert. Igazi demokrataként, jobboldaliként mindig az ország jövőjéért és az
általa támogatott politikusokért aggódott. Imádta a kerületét, ezen belül is Rákoskertet. A választások idején
mindig aktivizálta magát és a maga módján próbált mindenkit rábeszélni arra, hogy éljen a választások adta
lehetőséggel, amiért ő oly sokat küzdött életében. Mindent tudott a közélet, az ország dolgairól, kedvenc újságát naponta átolvasta, amiben az utóbbi években felesége, Magdus volt a segítségére. Ha rossz híreket hallott,
akkor tanácsaival felhívott és kérte, hogy szóljak Leventének (polgármester úr), hogy mire kell odafigyelni.
Tallián Pált még a politikai ellenlábasai is tisztelték. Az
utóbbi években csak akkor találkoztunk, ha kórházba
kellett vinni, de ilyenkor a kocsiban sem a saját bajairól,
betegségéről beszélt, csak a nemzet jövőjéért aggódott.
Mindig azt mondta: Fiam vigyázz, mert ellenfeleink
mindenre képesek! A beszélgetések, eszmecserék hiányozni fognak, büszke vagyok, hogy barátomnak tudhattam.
Pali bácsi nyugodjál békében!

2016. január

Hivatalosan is átadták az új Zrínyi utcai
orvosi rendelőt
2016. február 12-én, pénteken 12 órakor a rendelések végén Polgármester úr hivatalosan is átadta városrészünk új büszkeségét. A Zrínyi utca 226. szám alatt
található EGÉSZSÉGKERT nevű épület az elmúlt 3-4
év összefogásának ékes bizonyítéka. Jó példa arra,
hogy a magántőke és az önkormányzat hogyan tud az
itt élő közösségnek egy új létesítményt megépíteni.
Földszinten a régi Strázsahegy Patika vezetősége és
csapata üzemelteti az új gyógyszertárat, az emeleten
pedig - ahová lifttel is fel lehet jutni - az öt orvosi rendelőből hármat az önkormányzat vásárolt meg azért,
hogy ott a most Rákoskertért Díjjal kitüntetett Dr. Kajetán Miklós és Dr. Veress Ákos felnőtt háziorvosok
fogadhassák a betegeket és az őket megkeresőket. A
másik két rendelő még funkcióra vár, ennek érdekében
folyamatosak az egyeztetések a beruházó, önkormányzat és a háziorvosok között. Az elképzelések szerint jó
lenne, ha ott is egészségügyi, vagy egészségmegőrző
tevékenység folyna, amire biztosan lenne igény a látogatók, betegek körében. Korábban felmerült már fogászati, védőnői tevékenység is, de ebben máig még nem
született döntés. A ma még üresen álló két rendelő értékesítése, eladása esetén az önkormányzatnak elővásárlási joga van, így meg van arra is a remény, hogy hoszszútávon mind az öt rendelő az önkormányzat tulajdonában legyen.
Az épület környékén tavasszal indulnak a munkálatok, hiszen itt éled újjá Rákoskert régi piactere, főtere.
A fejlesztés rögtön két ütemet is megvalósít, hiszen
első lépésként a Kőkereszt környéke fog megújulni, de
rögtön ezzel együtt a második ütemet is elkezdik, ami a
régi orvosi rendelő bontását és a terület parkosítását
jelenti majd. Sajnos az elbontandó épület helyére képviselők által megálmodott szökőkútra egyelőre még
várni kell, mert annak megépítésére nem kaptunk engedélyt. Az átadó ünnepség során már felmerült, hogy a
leendő térnek nevet is kellene adni. Eddig három javaslat érkezett: Piactér, Rákoskerti Piactér, Rákoskerti
Főtér és Mátyás király tér. (Az 1950-es évekig a
Rákoskert sugárutat Mátyás király sugárútnak hívták,
így erre utalna az új tér elnevezése.)
Ha valakinek további ötlete van, azt kérjük, küldje el
lapunknak vagy a helyi képviselőknek!

Az épített környezetünk állapotának (jó értelemben
vett) álmodozó főépítészi egykézben tartásával igen
szép eredmények érhetők el. Ezt számtalan külső példa
is igazolja. A gondozott közterületeink, szép lakókertjeink, a templomaink, a figyelmet, törődést, mentést
igénylő építményrészleteink, (színesüvegezett gangok),
egykori kastély- ill. kúria-szerű épületeink, a parkjaink,
a környezetbe, tájba simuló, arányos, szemre való ősi
településrészletek (vasúti állomásépületek, malomárkok, malomépületek) mind-mind egyre bővülő körét
képezhetik a megőrzendő, még megmenthető, bemutatható, fejleszthető értékeinknek.
Gondos háztulajdonosok, természetbarátok, értékmentők, mintaadó szülők, -pedagógusok élnek közöttünk szépszámmal, akik követendő, jó példákkal szolgálnak, s mégis „szép csendesen” halódnak közös
„becstárgyaink”. Ezek között találhatunk félig-, vagy
már teljesen elhaltakat ugyanúgy, mint „csupán” a halálos lejtő elejére jutott, de még ki-kizöldülő, még elhagyatottságukban, romjaiban is mutatós értékváltozatokat.
Még van mit féltenünk!
Az egyre sorvadó jó példák között eszembe jut a
Tóth család Péceli út 204 szám alatti „egzotikus”, viruló kertkülönlegessége: az valami csoda! Mégis kevés
szó esik róla. A Kép utca fölé a régi iskola kertjéből
magasan, hosszan kihajló, a - „közérdekből” lerombolt/
eltüntetett - „jegyző házát” egykor jótékonyan beárnyékoló hatalmas ősplatán napjai már meg vannak számlálva. (Új platánt nem ültet senki.) A római impérium
sószállító útvonala mentén kialakult őstelepülések között Rákoscsaba – no meg kései kistestvére Rákoskert –
beszédes korlenyomatai, telepített fasorai (allék) mindmind megőrzendő kincseink sorát szaporítják.
Nem túlzás azt állítani, hogy a menthető értékeink
általános és konkrét megőrzése mindannyiunk alapkötelessége, egyben jól felfogott érdeke. E feladataink első
egyikeként szükséges említeni a „csupán” fővárosi védettségű, (bár országos védelmet érdemlő) vízhiányos
Merse-mocsárt és a csapadékszegény időszak okán folyamatosan visszahúzódó, gyorsan átalakuló, pusztuló
(Forrás-vidék, Kis Merse, Gyolcs-rét) környezetét. E
területekre fordítandó különleges figyelem bőségesen
megtérülő és gazdagon kamatozó lehetne. A Mersét ma
már többnyire csupán a róla elnevezett (Rákoskerti- és
kerületrészi civilek által életben tartott) gyalogtúra- és a
szégyenszemre odahordott szeméthalmazok kapcsán
említik a helyi mínuszos hírek között. Fáradt, szakmai
körökben is egyre ritkábban kerül szóba a Merse állapota/sorsa. 2012-ben ugyan tanösvény épült a térségben,
de a 1992-ben kiharcolt mesterséges vízpótlást - pénzhiányra hivatkozva – beszüntette a közpénzekből gazdálkodó főváros. Erre már nem jut pénz.
Pedig ha valami, a vízpótlás segíthetne hatásosan a
láp pillanatnyi állapotán, minden más mesterséges beavatkozás csak árthat és ronthat!
A Merse tekintetében kiemelkedő felelősség hárul a
mindenkori önkormányzatunkra, (nem felejtve, hogy az
önkormányzat mi magunk volnánk, lehetnénk) a vonatkozó szakmai, hatósági körökre, a helyi szakosodott
civil értékmentőkre: MINDANNYIUNKRA!

Merse 1990 … 2016…
(Körülöttünk szinte minden változik, csupán a Merse
beteg állapota változatlan!)
A Merse szó jelen formája nem elírás. Rákoskert,
Rákoshegy határterületén elterülő mocsaras terület nevének eredet-vizsgálata szerint: a Karoling-kori (800-as
évek eleje) mosa szóból több átmenettel származtatott
merse szóváltozata esetünkben: vizes, lápos, ingoványos, állat- és növényfajban tájgazdag, szemet gyönyörködtető, mese-szerű tájadottságot jelöl. Hazai helységnévben legrégebbi előfordulása, a mai Zalavárnak a 840
-es évekből származó térképéről ránkmaradt neve
Mosaburg. Ennek magyarított későbbi változata a Mocsárvár. Említhető még a Merseburg külhoni- ill. a hazai Mersevát helységnév, valamint a Szinyei Merse
régi családnévben is előforduló verzió, ami mind csak
tovább erősíti a szófejtés eredetvalóságát.
A továbbiakban - írva és mondva helyesen - az alapszó származás-, származtatás- és jelentés szerinti eredeti
alakjának megfelelően, (a korábbiakban téves, népiesen
terjedő „Merzse” helyett) a Merse szóformát használjuk. Ahogyan azt elődeink is tették, ahogyan azt jó néhány korabeli térképen is jelölték.
(Nem mellékesen: ha e lápvidéki kuriózum, ökoszisztéma a közömbösségünk/gyengeségünk folytán
elhalna, kiszáradna, akkor szégyenkezzünk, és Merse
néven emlékezzünk rá.)
Minden településnek vannak, Isten által teremtett természeti- és épített (különleges gonddal, körültekintően
megtervezett készítményei) értékei. A főváros pesti peremén Rákosmente és térsége a már megismert régészeti
-, történelmi emlékein túl, rendelkezik jó néhány említésre/megőrzésre méltó, környezetünk valós rangját
meghatározó helyi értékekkel. Földrajzi értelemben szűken lehatárolt térségben buján váltakozva megtalálhatók
itt sík-, lankás dombsági-, forrás- és völgyterületek,
visszahúzódó fűzlápok, befásult részek, telepített erdők,
és rangos telepített fasorok. Van itt hajdan gyönyörű,
majd lepusztított-, mára megújuló kastély, ápolt közhasználatú liget, szép magán kertek, régi temetők, különleges növénytársulások, haldokló vizes élőhelyek és
ez utóbbiak flórája, faunája. A betonteknőbe kényszerített Rákos-patak-, és a vízhiányban sínylődő Mersemocsár környezete is arról árulkodik, hogy mi
Rákosmentén élők nem akármilyen tájéknak vagyunk
jó, vagy rossz gazdái.
A Vida-domb és a Szigetcsép utca panorámája, még
így rontott állapotukban is figyelmet, védelmet, hírverést, ráfordítást érdemel. Elénk tárják, láthatóvá teszik
lakóhelyünk különleges tájadottságát, változatos domborzati viszonyát, térségi tájesztétikumát.
Később értékes kincsünké válhatnának a még le nem
határolt ivóvízbázis és völgyterületeink, az erdőségre,
véderdőre besorolt/kijelölt, de még be nem telepített
szabad térségeink. Ez utóbbi területek besorolásának
megőrzése, mindenkori anyagi erőnkhöz mért erdősítése
mindannyiunk, de különösen választott képviselőink
hálás feladata. Talán nem túlzás: ez lehet a jövőnk záloga. Jellemzőitől jelentős mértékben függ, hogy milyen
lelkületű népeket tart meg, vonz Rákosmente.
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Kötetlen beszélgetésekből jól kiérződik: a Merse hanyatló sorsáról sokan tudnak, ismerik, érzékelik a
„védett térség” gondjait, tudják, hogy ügyében sürgős
teendők lennének és mégse…
Erdős Renée írónő - múlt századunk első időszakában egyik ránk maradt levelében a rákoshegyi éghajlatot még jótékony "szubklíma"-ként jellemezhette. Bizonyosak lehetünk abban, hogy a térség különleges a
pesti oldalon elkülönülő, vonzó klímája, jellemző növény és állatvilága elsősorban a közeli Merse-mocsár
nagykiterjedésű vizes élőhely jótékony összhatásainak
volt és lehetne köszönthető. Ahhoz, hogy visszaállhasson a régi „rend”, a természetes táj- és lápállapot, ahhoz elsősorban pozitív térségi vízmérleg, lehatárolt
védőterület, megújított, forrásfoglalt környezet,
ökoegység Kis Mersével, Gyolcs-réttel, és a már becsatornázott kertvárosi szomszédterületek csapadékvizeinek odajuttatására és persze szabályozott területhasználat volna szükség. Mindez történhetne ütemezve
végrehajtott, kiérlelt, folyamatában kiértékelt szakmai
célprogram keretében.
Sokakban reményt kelt a téli/tavaszi bőséges csapadék következtében a meder legmélyebb pontján megmaradt víz látványa. Hiú remény ez, mert a melegebb,
szárazabb napok, bekövetkeztével a szárító, párologtató hatás rendre felemészti a mélypont átmeneti
vízgyüleményét.
Pár éve Sólyom László akkori köztársasági elnök úr
Ríz Levente exországgyűlési képviselő, polgármester
úr korrekt kalauzolásával meglátogatta a bajba került
Merse térségét. Sokat vártunk ettől a vizittől. Megint
csend, pontosabban vadászzaj honol a tájékon. Legutóbb rákoskerti és más civilek a helyszínen kongatták
a vészharangot.
Kedves Rákosmentiek!
Tartsuk számon, figyeljünk az értékeinkre.
Továbbra is kérjük az önkormányzati vezetőink lankadatlan figyelmét és a szakhatóságok hathatós fellépését, segítségét nemrégiben még a pesti oldal legnagyobb kiterjedésű vízfelülettel, páratlan tájlátvánnyal,
különleges flórával, faunával büszkélkedő vizes élőhelyének megmentéséhez.
Tisztelt mindannyiunk! Ébresztő!
Bukta Mihály

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat arról, hogy óvodánk régi, elavult számítógépét, amit az óvónők minden nap használnak, Rákosmente Önkormányzata
2015. év végén új, korszerű gépre cserélte, melyet ezúton köszönünk meg!

Tájékoztatás a Rákosmenti Százszorszép
Óvodából

/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja betegeit. Hétköznap 16-19 óráig, szombaton 9-10,
vasárnap 16-18 ig.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. által a háztartásokban megoldódott a papír és a
műanyag hulladék szelektív gyűjtése, kérjük, hogy
óvodánk részére ezeket már ne hozzák be, mert a közösségi gyűjtés megszűnt.
A szelektív gyűjtés, a komposztálás és sok egyéb
környezetvédő tevékenység mellett, a gyermekek és a
szülők szemléletformálása érdekében, valamint a csapadékvíz hasznosítása miatt „vízköpőt” szereltettünk
az ereszcsatornára, így gyűjtjük az esővizet, mellyel az
óvodánk udvarán található növényeket locsolhatják a
gyerekek.
2016. március 1-én az Újrapapír Napja alkalmából
köztisztasággal kapcsolatos edukációs napot tartunk,
melyen a gyerekek előadást hallgathatnak meg a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és egy szemétszállító autót is megcsodálhatnak.
Tájékoztatjuk az óvodánk körzetéhez tartozó 3 éves
korú gyermekek szüleit, hogy nyílt napunk 2016. április 12-én lesz 10 órakor és 17 órakor körbevezetéses
óvodamutatással. Az óvodai beiratkozással kapcsolatos
információkat Rákosmente Önkormányzatának honlapján és a Hírhozó című kerületi lap következő számában
olvashatják.
A Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Kuratóriuma (adószámunk: 19703859-1-42) tájékoztatja
támogatóit arról, hogy az Alapítvány részére 2015ben szja 1%-ából befolyt 756.228 Ft-ot a
Rákosmenti Százszorszép Óvoda (1171 Budapest,
Rezgő utca 15.) játékok vásárlására és az óvoda működésének segítésére fordította.
Ezúton köszönjük felajánlásukat! Kérjük, hogy
2016-ban is gondoljanak ránk!

Ezúton értesítem minden régi és új betegem
gazdáját, hogy a

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat arról, hogy óvodánk régi, elavult számítógépét, amit az óvónők minden nap használnak, Rákosmente Önkormányzata
2015. év végén új, korszerű gépre cserélte, melyet ezúton köszönünk meg!

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.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. által a háztartásokban megoldódott a papír és a
műanyag hulladék szelektív gyűjtése, kérjük, hogy
óvodánk részére ezeket már ne hozzák be, mert a közösségi gyűjtés megszűnt.

Dr. Róth Katalin állatorvos
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
www.facebook.com/rakoskertiallatorvos
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Fohsz Tivadar 2015-ös képviselői kerete
Támogatott
Rákosmenti Adományház
Báró Podmaniczky III. János Honvéd
Egyesület

Támogatás tárgya
működési költségek

Összeg
50 000 Ft

működési költségek

30 000 Ft

Kiss Hanna akrobatikus torna szakosztály versenyzőjének
veresenyen való részvételi költségekhez
KLIK Gyurkovics Általános Iskola
Laborcz Monika dombormű
KLIK Balassi Gimnázium
ozorai nyári tábor megvalósítási költségihez
KLIK Kossuth Lajos Általános
lakatos munkák, székek pótlása, osztályterem faburkolás, konyhai
Iskola
előtető kialakításához
Határtalanul kirándulás buszköltségeihez, informatikai fejlesztésKLIK Kossuth Lajos Általános
hez, nyári táborok költségeihez, Rákoskerti Tornakupa, Erdei IskoIskola
la megvalósítási költségeihez
KLIK Zrínyi Miklós Általános Iskola
hagyományőrző programok költségeihez
közérdekű tájékoztatás a 8. számú választókerület eseményeiről,
Leander Bt.
fejlesztéseiről, a képviselői munka bemutatása
Mozgássérültek Budapesti
karácsonyi klub nap rendezési költségeihez
Egyesülete
Piroska Óvoda
Családi Nap
RÁCUK
működési és szakmai programjuk költségeihez
Rákoskerti Idősek Klubja
programjaik megrendezési költségéhez
Rákoskerti Lemaradás
Merzse-mocsár túra
Rákoskerti Polgári Kör
Kerti Levél című lap megjelentetési költségeihez
Rákoskerti Polgári Kör
rákoskerti zászlók beszerzési költségeihez
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskert Napja
Rákoskerti Polgári Kör
Testvérvárosi kirándulás
Rákosmente Kft.
Toi Toi WC fülkék játszóterekhez 3x88900
Rákosmente Kft.
Zrínyi utcai fedett buszvárók
Rákosmente Oldtimer Egyesület
működési költségek
közérdekű tájékoztatás a 8. számú választókerület eseményeiről,
Rákosmente TV
fejlesztéseiről, a képviselői munka bemutatása
RÁZENE
működési költségek
RKSK
működési költségek
Százszorszép Óvoda
fejlesztés
Szimetrom Művészeti Egyesület
színdarab megrendezési költségeihez
Velipe Bt.
rákoskerti kitűzők
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház programjaihoz
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
tagintézmények rendezvényeihez, sátrak vásárlásához
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Wass Albert Nap LEKÖTÉS
Zrinyi Miklós Általános Iskola
járda felújítási költésgeihez LEKÖTÉS
1000 db lombzsák
Hagyományos újvéi cimbalom hangverseny
Ilosfai Krisztián "Hetedik Nap" című kiállításának agyagát bemutató katalógus költségeihez
Összesen:
Ferencvárosi Torna Club

30 000 Ft
10 000 Ft
80 000 Ft
476 000 Ft
492 500 Ft
50 000 Ft
304 800 Ft
100 000 Ft
30 000 Ft
80 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft
585 000 Ft
111 250 Ft
400 000 Ft
220 000 Ft
266 700 Ft
915 000 Ft
30 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
2 500 000 Ft
50 000 Ft
77 300 Ft
1 870 000 Ft
60 000 Ft
50 000 Ft
130 000 Ft
211 450 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft
10 000 000 Ft

Talpmasszázs otthonában
Tizedesné Anikó okleveles masszőrtől
hívjon bizalommal a 0630/2720110-es számon

Zalakarosi apartman kiadó.
Uszoda, szauna a házban!
SZÉP Kártyát elfogadunk.
30-238-98-82

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
30-55-22-487
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Támogatott
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Támogatás tárgya
Erdős Reneé Házban átadásra kerülő szakmai díjra
Erdős Reneé Házban átadásra kerülő közönség díjra

Összeg
75.000 Ft
80.000 Ft

KLIK Kossuth Lajos Általános
Iskola

Határtalanul kirándulás buszköltségeihez, informatikai fejlesztéshez,
nyári táborok költségeihez, Rákoskerti Tornakupa, Erdei Iskola tám.

572.000 Ft

RÁCUK Egyesület támogatása
Éves működési támogatás
Rákoskerti Művelődési Ház
VII. Wass Albert emléknap, Rákoskertért Díj átadó ünnepségére
Rákoskerti Művelődési Ház
Aradi vértanúk megemlékezése
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskert Napja c. ünnepségre
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Dalos Klub éves működésének támogatására
Rákoskerti Művelődési Ház
Gyermektáborok - kézműves játszóház
Rákoskerti Művelődési Ház
Ascher Oszkár Színház új előadások, új székek támogatása
Rákoskerti Művelődési Ház
Idősek pódium műsorára
Rákoskerti Művelődési Ház
Szent Iván éj, II. Rákoskerti Lecsófesztivál
Rákoskerti Művelődési Ház
Dobosok farsangja
Rákoskerti Művelődési Ház
Kertbarát Klub szakmai kirándulás
Rákoskerti Művelődési Ház
Mindenki Karácsonya, Karácsonyi Gyermekműsor
Rákoskerti Művelődési Ház
kiállítások költségeire
Rákoskerti Művelődési Ház
Nagycsaládosok jegytámogatása (Kerti Kölyökkuckó)
Rázene Rákosmenti Zenebarátok Egyes.
Éves működési támogatás
140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat
Éves működési támogatás
Rákosmente Kft. - Kossuth Iskola
focikapu, összecsukható szék, falburkolás, előtető
Rákosmente Kft.
Sáránd u. 34. ABC előtti közterület térkövezése (III. ütem)
Rákoskerti Lemaradás SE.
Merzse-túra megszervezésére
Rákosligeti Katolikus Templom
100 éves születésnap
FTC Torna Szakosztály
Kiss Hanna versenyző támogatására
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskert Napja, Legyen minden házon nemzeti lobogó c. programra
Rákoskerti Polgári Kör
Kerti Levél c. újság 2015-ös kiadásának támogatására
Rákoskerti Polgári Kör
Vida-dombi játszótérre információs táblák költségeire
Rákoskerti Polgári Kör
20 db. gyümölcsfa elületetésére
Rákoskerti Polgári Kör
utcanévtáblák pótlására
Rákoskerti Polgári Kör
Lengyel testvérvárosi kirándulás buszköltségének támogatása
Rákoskerti Idősek Klubja
Anyák napja, bográcsolás, gyümölcs party, juniális, stb.
Százszorszép Óvoda
Új kapura, előtetőkre és a jégkár miatt sérült fák gallyazására
TOI-TOI Kft.
Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire
Rákosmente Adományház részére
Éves működési támogatás
Csongrád utcai védőnői rendelő
laptop, audiometer, vérnyomásmérő
Piroska Óvoda
Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására
Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egy.
Önkéntes Polgári Védelmi Szervezet éves támogatás
FKF ZRT. (6.000 db. lombzsák)
Ingyenesen szétosztva a helyiek között
Magyar Vöröskereszt XVII. ker.
Ingyenes vércukorszűrés támogatására
Pedagógus Szakszervezet Nyugd. Tagozat
2015. évi rendezvényekre
Monte Vigo szabadidőközpont
2015. évi rendezvényekre
Gyurkovics dombormű elhelyezésére
Felmerülő költségek támogatására
Gyurkovics Ált. Isk. PARASZTUDVAR
Szénapadlás készítésére
MSZOSZ Nyugdíjas Alapszervezet
2015. évi rendezvényekre
Rákosmente Oldtimer klub
Éves működési támogatás
Rákosmente TV. Kft.
Helyi eseményekről történő tudódítás (Idősek Klubja, Csatornázás)
Tizenhetedik online
Helyi eseményekről szóló tájékoztatás (online)
Zrínyi Miklós Ált. Iskola
Rovásíró verseny, Hagyományőrző nap költségeire
Velipe Bt.
Rákoskerti kitűző
Nyári napközis tábor
XVII. Kerületi napközis tábor. Címe: Újlak Utcai Isk.
RKSK - Rákosmenti Községi Sportkör
Éves működési támogatás
Maros Mozi
Az épület tetejének korszerűsítésére

80.000 Ft
200.000 Ft
50.000 Ft
150.000 Ft
40.000 Ft
30.000 Ft
250.000 Ft
350.000 Ft
350.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft
420.000 Ft
50.000 Ft
20.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
776.000 Ft
1.264.380 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
20.000 Ft
451.000 Ft
585.000 Ft
37.600 Ft
150.000 Ft
36.000 Ft
220.000 Ft
200.000 Ft
400.000 Ft
88.900 Ft
20.000 Ft
100.000 Ft
300.000 Ft
30.000 Ft
1 271 455 Ft
40.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft
40.000 Ft
30.000 Ft
300.000 Ft
304.800 Ft
100.000 Ft
227.365 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft
150.000 Ft

összesen:

2015-ben 10.000.000 Ft. állt rendelkezésre
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10.000.000 Ft

Vasútállomás vagy a P+R parkoló, de a művelődési
ház melletti parkoló, vagy udvar is adhatna otthont a
rendezvénynek. A cél, tehermentesíteni a művelődési
ház csapatát, hiszen a kerületben közel 50 nagyrendezvény miatt tavaly a szabadnapokat sem volt már lehetőség kiadni. E mellett fontos érv, ami a változtatás mellett szól, hogy az új feltételekkel olyan lakók is csatlakoznának az eseményekhez, akik eddig nem vettek
részt ezeken.

Fontos változás a kerti zöldhulladékgyűjtő zsákok felhasználásáról
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján 2016. január 1-től a zöldhulladékot a képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni.
A rendelet alapján az FKF 2015. december 31-ig a
"hagyományos" FKF logós műanyag zsákokban szállította el a zöldhulladékot. Ezt követően a zsákok felhasználására, a fel nem használt, sértetlen zsákok viszszavásárlására az alábbiak szerint van lehetőség:
 2016. május 31-ig a lakosság kommunális hulladékot helyezhet ki ezekben a zsákokban a saját edényeik
mellé kihelyezve.
 A visszavásárláshoz nem szükséges blokk, illetve
számla, mivel a zsák FKF logós.
 A zsák megvételével a szolgáltatást vásárolta meg
az ügyfél, így a bármikor vásárolt zsákot visszaveszszük.
 A visszavásárlás a lakosság részére a hulladékudvarokban, valamint az Ecseri úti ügyfélszolgálaton (1098 Budapest, Ecseri út 8-12.) 2016. január 4. és
március 31. között történik.
Az új zsákok közbeszerzése folyamatban van, így
azok áráról jelenleg nem tudunk információt adni.

Jó kezdeményezések, amire ismét büszkék lehetünk
A körzet képviselői szeretik az olyan kezdeményezéseket, fejlesztéseket, aminek köszönhetően a
Rákoskerten, Szárazhegyen és Strázsahegyen élők azt
érezhetik, hogy szűkebben vett lakóhelyük egy kicsit
kivételezettebb, mint a kerület más városrészei.
Ilyenkor szokta Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
mindig a következő helyi példákat felsorolni:
kerületünk első vasútbusza nálunk indult el
itt vezették be elsőként a háznál történő szelektív hulladékgyűjtést
Kerten működik a kerület legnagyobb civil szervezete,
a Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente legnagyobb és legszebb játszótere a Vidadombon található
a kerület első street-ball és kötélpályáját nálunk adták
át
a városrészek közül nekünk van saját zászlónk és kitűzőnk
itt épült fel a kerület legszebb és legmodernebb orvosi
rendelője
évek óta a mi lakóhelyünkön ültetik el a legtöbb facsemetét.
Most ehhez a felsoroláshoz lehet ismét két újítást
hozzátenni. Nálunk, a Pesti úton lett kihelyezve a kerületben az első „LASSÍTS” figyelmeztető tábla, ami a
Rákoskertre behajtó autósok sebességét méri, és ha
valaki a megengedett sebességnél gyorsabban érkezik,
akkor felvillan a felirat. A szakemberek mérései alapján ennek köszönhetően egyre több gyorshajtó veszi le
a lábát a gázpedálról, ami a Sáránd utcai gyalogátkelőhely biztonságát növeli. A bevezetés óta összegyűlt
pozitív tapasztalatoknak köszönhetően a kerület más
bevezető útjain is elindítják majd ezeknek a tábláknak
a felszerelését. És itt kell megemlíteni azt a nyolc darab
új táblát is, ami a Zrínyi utca, Erzsébet körút, Sáránd
utca és a Pesti út elején hirdeti a városrészünk határát
mind a be-, mind a kihajtáskor.

Szervezőt keres két rendezvényünk
(Új elképzelés néhány korábbi rendezvényünkkel kapcsolatban)
A Rákoskerti Művelődési Ház információi szerint
idén a sok-sok esemény mellett három „NAGY” rendezvény fog a ház szervezésében megrendezésre kerülni. Az elsőn már túl is vagyunk, hiszen a Wass Albert
emléknapot és vele együtt a Rákoskertért Díjátadót már
megcsodálhattuk február 13-án. Hátra van még a
Rákoskert Napja, ami idén június 5-én, vasárnap lesz a
Platánfasoron és a Mindenki Karácsonya, ami pedig a
művelődési házban kerül bemutatásra. A Kossuth Lajos Általános iskola már két alkalommal rendezte meg
az Aradi Vértanúk emléknapját, ami reméljük a jövőben is így lesz, hiszen az iskola vezetése eddig mindig
nívós és emlékezetes megemlékezést tartott.
Az idei Rákoskerti Lecsófesztivál és a Szentiván Éj
viszont az új elképzelések szerint nem a ház szervezésében kerülne megrendezésre, hanem civilek, egyesületek, vagy cégek által. Most itt a lehetőség, hogy a közösségért tenni akaró, vagy az érdekes és izgalmas kihívást vállaló szervezők jelentkezzenek Hatvani Zoltánnál. Fontos tudni, hogy ezek a rendezvények eddig
is képviselői támogatásból valósultak meg, ezen most
sem változtatnának. A tervek szerint a szervezők támogatást kérhetnének a képviselőktől és szakmai segítségre is számíthatnak a háztól. A lecsófesztivált és a
Szentivánéji bulit rendezőnek több helyszíni alternatíva
közül lehetne választania, így például a Rákoskerti

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk,
villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók,
láncfűrészek, láncélesítés, kerti kapák javítása.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302
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Jól érezte magát a Rákoskert Napja ünnepségeken?
Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is gyümölcsfák
szegélyeznék? Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi Park padjain? Támogatja tervünket, hogy álljon a
Kucorgó téren az 1956-os Nemzetőrség emlékműve?
Ha válasza IGEN, segítse az egyesület működését és
terveinek megvalósítását!
AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT
A RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR
RÉSZÉRE!

ahol a résztvevők édességet, gyümölcsöt, teát és finom
zsíros kenyeret, majd a célba érve díszes oklevelet és
kitűzőt kapnak. Bővebb információ Földi Annamária:
06-20/423-8492, Földi Roland: 06-20/246-6223.
Egyesületünk tavaszi túrái közé tartozik az április 23án 3. alkalommal rendezendő Merzse-mocsár 20-10
km-es, főleg rákoskertieket és diákokat megmozgató
rendezvény. Rajthely: Kossuth Lajos Általános iskola
udvara 7-10-ig. A 10 km-es táv útvonala a rajthelytől a
Vida-dombon és a Merzse tanösvényen keresztül vezet.
Míg a 20 km-es táv az előbb említettek mellett érinti a
repülőtér szélét is. Az út során a megszokott módon
frissítő pontok vannak( zsíros kenyér, üdítő, gyümölcs,
csokoládé). A díjazás szintén oklevél és kitűző. Mivel a
Merzse túrát Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani
Zoltán képviselők is támogatják ezért lehetőség van rá,
hogy a rákoskertiek 500 Ft ellenében, míg a Kossuth
Lajos Általános Iskola diákjai és tanárai ingyen induljanak. Bővebb információ: Földi János: 06-20/2857988, Bernátné Nagy Katalin :06-20/285-7999.
Minden indulót szeretettel várunk!

Adószám:18190010-1-42
Folytatódik a „Mennybemenetel” templomának építése
Az előkészítő munkákat elvégezve, idén a téli esős
évszakot követően kezdjük el az altemplom építését.
Mivel egy ilyen építkezés rengeteg anyagi teherrel jár,
minden lehetséges pályázaton rész veszünk, egyházi és
központi támogatásra is számítunk. Természetesen
egyéni felajánlásokat is köszönettel fogadunk, ezért is
kérjük minden jó érzésű vallásos és művészeti értéket
tisztelő polgártársunkat, hogy SZJA 1 %-át ajánlja fel
a Rákoskerti Templom Alapítvány részére.
A világban zajló történelmi események, az ortodox
egyház feje, Kirill pátriárka és a katolikus egyházfő
Ferenc pápa találkozása az ökumené szellemében, a
keresztyénség egységét és megvédését szolgálja. Ez a
példa értékű esemény is bennünket igazol, amikor
templomunk ökumenikus jellegét hangsúlyozzuk.
Az összefogás és összetartozás jegyében egyházi felekezetektől függetlenül várjuk az urnahelyek iránt
érdeklődőket a Rákoscsabai Református Egyházközség: 257 7356 telefonszámán Dr. Füzesi Zoltán
református lelkésznél.
Mennybemenetel templomunk látványtervei a
Rákoskerti Művelődési Házban (1171. Bp. Rákoskertsugár út 66.sz.) és Rákoskert vasúti megálló utasbejárat
felőli oldalfalán (1171. Bp. Kisérő utca 1.) megtekinthetők.
Adószámunk: 18185133-242.
A Bp. XVII. Kerületi OTP-nél vezetett bankszámla számunk : 11717009- 20043843
Kérjük és köszönjük támogatásukat:
Janikné Megyery Rita
A Rákoskerti Templom Alapítvány elnöke
(Tel: 2565047)

Idén sem épül új út Rákoskerten
Elfogadta a Képviselő-testület az idei költségvetést,
ami sajnos idén sem teszi lehetővé azt, hogy új aszfaltút
épüljön a lakóhelyünkön. Ennek okáról kérdeztük Hatvani Zoltánt, rákoskerti, szárazhegyi képviselőt.
Valóban igaz, hogy nincs fedezet új út építésére a
költségvetésben, ami miatt szomorúan kell kijelentenünk, hogy az elmúlt tíz évben tapasztalt fejlődés leáll
ezen a területen. Tudni kell azonban azt is, hogy mióta
az állam átvállalta a kerületek adósságát, azóta nem
készülhet költségvetés előre betervezett hiánnyal. Kerületünknek szilárd útburkolat építésére pedig forrást
ma már csak az állami költségvetés tud biztosítani. Ebben viszont erre az évre nincs ilyen sor, így nem tudunk utat építeni. Korábban azt mondtam, hogy ha lenne pénze a városvezetésnek, akkor a Postamester, Toldi
utcák jóformán járhatatlan szakaszai lennének a következők, de így sajnos idén itt sem várható felújítás. Közben, pedig ahogy mennek az évek, egyre rosszabb, kátyúsabb lesz az Andrásfa és a Postakürt utca is, amiknek így szintén eltolódik a felújítása. Évek óta azon
gondolkozom, hogy hogyan lehetne forrást biztosítani
az útépítésekre, de egyre többször érzem és gondolom
azt, hogy ezt csak „közös teherviselés” bevezetésével,
például a kommunális adó újbóli bevezetésével lehetne
biztosítani. 2001-ig minden ingatlan-tulajdonosnak
kellett évi 3.000 forintot fizetnie. Ha ezt ismét bevezetné a kerület évi 5.000 forinttal, akkor talán ebből lehetne ismét utakat építenünk. Erről az ötletemről viszont a
frakciótársaim és a polgármester úr hallani sem akarnak. Így marad a kátyúzás, aminek viszont sok értelme
nincs, hiszen a fent említett utcák ma már olyan rossz
állapotban vannak, hogy szinte nincs mihez hozzátapasztani az aszfaltot, jobb híján azonban már megrendeltem ennek a négy utcának a kátyúzását, ami a jobb
idő beálltával fog megkezdődni.

Tavaszi túrák
A Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport- és Szabadidő Egyesület immáron 14. alkalommal rendezi
meg a Normafa 20 és 10 km-es túráját a Budai hegység
legszebb tájainak érintésével (Szépjuhászné, Csacsi rét,
János hegy, Normafa). A rajt helye mindkét távon a
Szépjuhászné gyermekvasút állomás. Indulni a 20 kmes távon 7-10-ig lehet 1200 Ft nevezési díj megfizetése
ellenében, míg a 10 km-es távon 8-10-ig 900 Ft befizetésével lehet rajtolni. A túrán frissítőpontok vannak,
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai:
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertiklub.hu
KIEMELT PROGRAMOK
Április 17-én, vasárnap 10 órakor
Március 6-án, vasárnap 15 órakor
Kerti Kölyökkuckó: Brémai muzsikusok
Gergely Róbert nőnapi műsora
élőszereplős mesejáték, óvodásoknak és kisiskolásoknak
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! A Grimm testvérek meséje alapján ismerhetjük meg a
kutyát, a macskát, a kakast és a szamarat, a Hahota
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti
Gyermek Színház zenés élőszereplős interaktív
önkormányzati képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti
mesejátékában. Ezt követő kézműves foglalkozásunkra
önkormányzati képviselő
szeretettel várunk minden érdeklődő gyerkőcöt.
Belépő: 500 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Március 19-én, szombaton 9-13 óráig
Belépő: 700 Ft/fő
Baba- és gyermekruhabörze
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi
A börze látogatóinak a belépés díjtalan!
gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon:
8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen:
Március 20-án, vasárnap 10 órakor
fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen,sms-ben a 20/569-2864-es
számon várjuk az igényléseket a szülő neve, telefonszáma, lakcíme és
Kerti Kölyökkuckó: Mirella macskája
az igényelt gyermekjegy számának feltűntetésével.
bábos mesejáték, óvodásoknak és kisiskolásoknak
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Kedves és kacagtató történet arról, hogyan válnak életre
szóló barátokká az örök ellenségek: a macska és az egér.
Április 23-án szombaton, 16 órakor
-a Bábrakadabra Bábszínház előadásában. A mese után
Művészeti Szomszédolás Rákoskerten címmel
kézműveskedéssel várjuk az ide látogató gyerkőcöket.
Terényi István festőművész és Gazsó Kata amatőr
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
fotográfus közös kiállításának megnyitója
Belépő: 700 Ft/fő
A Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákoskerti Polgári
Március 25-én, pénteken 16.30 óra
Kör szervezésében Szomszédolás című programunk
Húsvétolás
keretében ezúttal Cinkotát hívtuk bemutatkozásra.
Húsvéti készülődés! Kedves óvodások és kisiskolások!
A kiállítást megnyitja Szelepcsényi Sándor
Készülődjünk együtt a Húsvétra! Kézműves foglalkozás a
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke.
Húsvéti ünnep jegyében, ahol ünnepi Csutkababa népi
Köszöntőt mond: Szász József,
kézműves játszóházzal és egy húsvéti kosárka elkészítésével
a XVI. kerület alpolgármestere
készülünk, majd diavetítéssel is várunk!
Közreműködik: Szlaukó Györgyné,
Belépő: 200 Ft/fő
a Cinkotai Hagyományőrző Dalkör szólistája
Megtekinthető: május 6-ig.
Április 2-án, szombaton 20 órától
Tavaszköszöntő Bál-zenél a Kristály Duó
Ascher Oszkár Színház
Belépő: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül), vacsora: 1300 Ft/fő
Március 19-én, szombaton 18 órakor,
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Március 20-án, vasárnap 18 órakor
Kérjük vacsora igényüket a belépőjegy
Robert Thomas: NYOLC NŐ - Lélektani krimi
megvásárlásakor jelezni szíveskedjenek!
Április 17-én, vasárnap 18 órakor
Április 9-én, szombaton 9-12 óráig
Karinthy Frigyes: Régen van…
Kerti Gardrób Ruhabörze
Április 30-án, szombaton 18 órakor
- olyan találkozási pont, ahonnan szinte lehetetlen üres
Kiss Csaba: A dög
kézzel hazatérni, ahol magánemberek árulhatják saját, jó
Április 9-én, szombaton 18 órakor
állapotban lévő, megunt ruhadarabjaikat, ékszereiket.
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Aki árusítana, kérjük, előre jelezze részvételi szándékát!
Belépő: 900 Ft/fő
A börze látogatói részére a belépés díjtalan!
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