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Gschwindt András Gábor Dénes díjas
Nemrégiben Gábor Dénes életműdíjjal ismerték
el a rákoskerti illetőségű dr. Gschwindt András villamosmérnök, a BME címzetes egyetemi docense
több évtizedes kiemelkedő szakmai és az egyetemi
oktatás terén végzett munkásságát. Az eddig elnyert számtalan kitüntetés és jelentős elismerések
után, a most átadott magas presztízsű díjat főként
„az űrtechnológia hazai fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepe, az Interkozmosz műholdak fedélzeti berendezéseinek eredményes fejlesztése, az
első hazai műhold, a Masat-1 létrehozásában és
üzemeltetésében betöltött irányító szerepe miatt
érdemelte ki.”
Ma sem pihenéssel tölti kiérdemelt nyugdíjas
napjait. Továbbra is egyetemi környezetben diákok
és mások bevonásával az ún. kis műholdak hazai
fejlesztését irányítja, koordinálja. Programjuk
egyik feladatául a „Föld környezetének szennyezettségét szemléltető első térkép” elkészítéséhez
szükséges űradatok szolgáltatását/továbbítását jelölték ki.

Kedves Tanár Úr!
Gratulálunk a méltó elismeréshez, és nem csillapodó alkotókedvet, jó egészséget kívánunk a folytatáshoz!
Bukta Mihály

2019. február

A Rákoskertet érintő költségvetésről
Napokon belül elfogadja a képviselőtestület a
kerület költségvetését, amiben látható Rákoskert
legfontosabb beruházásainak is a fedezete
A városrészünket érintő legnagyobb kiadással a
Kucorgó téren megépíteni kívánt új orvosi rendelő
jár, hiszen erre a célra a költségvetésben százmillió
forintos nagyságrendben áll rendelkezésre fedezet,
ennek ellenére ma még senki sem tudja pontosan
megmondani, hogy mikor kezdődik meg az építkezés. Ennek oka, hogy évek óta olyan leterheltek az
építőipari cégek, hogy egy önkormányzatunk által
kiírt közbeszerzési eljárásban nem nagyon éri meg
nekik előre leszerződött összegért részt venni, mert
a „piacon” is könnyen találnak maguknak munkát,
sőt ott a megrendelőnek az építkezés során akár
többször is jelezhetik áremelési igényeiket, amire
egy önkormányzati megrendelésnél nincs lehetőség. Ha próbálunk optimisták lenni, akkor az várható, hogy a hamarosan kiírásra kerülő közbeszerzés eljárás során lesz olyan vállalkozó, aki megpályázza az építést, és idén meg is kezdi azt. Ennek
során a Csongrád utcai gyermekorvosi, a védőnői
és a felnőtt háziorvosi rendelők költözhetnek majd
át a teljesen új épületbe a Zrínyi Iskola mellé.
Másik rég várt fejlesztésünk is egy külön soron
szerepel, ez pedig a Százszorszép Óvoda bővítésének kiadásait, költségeit fedező sor. A jelentős
(amíg nem fogadják el a költségvetést, addig konkrét összeget nem tudunk megadni) összegből végre
idén megindulhat az intézmény bővítése és fejlesztése.
A már csatornázott utcák aszfaltozása előtt a kerületnek kell megszereznie a vízjogi engedélyeket.
Ezek az engedélyek (tervek) mutatják meg azt,
hogy a közterületen keletkezett csapadékvizet hová
vezetik el. Tározókba kell elvezetni a vizet, vagy a
helyszínen kell szikkasztani. Ha a rákoskerti utcáink rendelkeznének már ilyen engedélyekkel, akkor számíthatnánk a Fővárosi Önkormányzat által

megígért aszfaltozásra. A képviselőink szerint idén és
jövőre lesznek meg a tervek, ezek beszerzésére a helyi
költségvetésben van fedezet biztosítva és reményeik
szerint 2020-2022 között folyamatosan aszfaltozhatják
a mellékutcákat. Addig viszont még sok minden változhat, ezért ezt ne vegyék konkrét ígéretnek!
Tavaly elmaradt a Vida-dombi játszótér fejlesztése,
de idén már elkészültek a megvalósítási tervek is. A
„kicsik” játszótere kap egy új játszóeszközt, amire
évek óta várnak a térre járó gyerekek és szüleik. A
domb körbekerítésére viszont egyelőre nem látszik fedezet a költségvetésben.
A kerületi idén is biztosítja a forrásokat a muskátli
állványok kihelyezésére, amit helyi civilek bevonásával végez az önkormányzat, így van reményünk arra,
hogy a nyár eleji kihelyezést követően akár december
elejéig díszíthetik majd a virágok a közterületet.
A pozitív visszajelzéseket hallva a képviselők idén
is kihelyeznek új „P” alakú állványokat és rajtuk utcanév táblákat, leginkább azokon a sarkokon, ahol a kiteresedések miatt nincs lehetőség a sarki kerítésre kirakni
az útbaigazító táblákat. Ilyen biztosan lesz a Szigetcsép
utca- Pesti út sarkon és a Bodonyi utca - Pesti út sarkán
is.
Amire viszont eddig nem sikerült fedezetet találni és
a most elfogadott költségvetés sem biztosít forrást,
azok a következők:
a Wass Albert és a Nemzetőr szobor díszkivilágítása
a Katolikus kápolna üde színfoltja a városrésznek, de
idén valószínűleg nem sikerül forrásokat találni a korábban megtervezett díszkivilágításra sem

Mi pedig kicsit megcsavartuk a művet, átültetve a
jelenbe, vizsgálva olyan kérdéseket, mint egyedüllét,
vágyakozás, félelem az újtól, vagy a sikerek hajszolása
akár mások rovására. Használva a jelen kliséit, a XXI.
század digitális alkalmazásait, melyek hozzánk nőttek,
és segítik, gátolják, színesítik életünket. A mi Háztűznézőnkben a kérők közöttünk járnak, mobiljaikkal küldenek egymásnak szíveket és cuppanós lájkokat. Hőseink virtuális világban élnek, a felnőtt mesék és idolok
birodalmában vágyakoznak értékes kapcsolatok iránt.
Vagy mégsem…?

„Mert a házasság egy olyan dolog… Ez nem olyan,
hogy fogsz egy kocsit, és mész vele egy kört, hanem ez
egy teljesen más típusú kötelék, mert ez a kötelék…”
„Kötelék?! …És Nekem mit kell feladnom ehhez?!”
Vetési Zsófia,
a darab rendezője

A Rákoskerti Lemaradás hírei

Háztűznéző az Ascher Oszkár
Színházban

Egyesületünk a hagyományokhoz hűen 2019-ben is
szervez teljesítmény túrákat.
Immáron 18. alkalommal, március 16-án kerül megrendezésre a Normafa 20/10 km-es elnevezésű gyalogtúra. A Budai-hegység szép tájait érintő menet a Gyermekvasút Szépjuhászné állomásáról indul. Többek között érinti a Csacsi rétet, Piktortégla üregeket, Normafát, János-hegyet majd célja szintén a Szépjuhászné állomás. Két táv közül lehet választani, az edzettebbeknek a 20 km-es távot ajánljuk, míg a családosoknak
gyerekekkel a kevésbé megerőltető 10-est. A résztvevők az út során gyümölccsel és üdítővel frissülhetnek, a
célba érőket pedig finom zsíroskenyér és tea várja. Elismerésként kitűzővel és oklevéllel lesznek gazdagabbak.
Érdeklődni: kbernat64@gmail.com,
Földi János: 20 285 79 88.

Az Ascher Oszkár Színház új bemutatója 2019. február 23-án Nyikolaj Gogol Háztűznézője lesz.
A darab keletkezéséről érdekesség, hogy a szerző
„1832-ben kezdett a Kérők című darab megírásába. A
mű lényege ekkor még egy választani képtelen menyasszony és a körülötte felvonuló férfiak karikaturisztikus megjelenítése volt. Majd a pályatársak általi kritika
hatására a karakterek mélyebb kidolgozásába kezdett, és
a cselekményt is átírta, a darab címét pedig Háztűznézőre változtatta. Az átírás munkálatai 1841-ig húzódtak.
Így vált egy szellemes műből a lélek sötét bugyrait,
titkos félelmeit és kétségbeeséseit is megmutató komédia.”/Forrás: Katona József Színház honlapja/

Következő túránk a Rákoskertiek körében is népszerű Merzse-mocsárt körüljáró 20/10 km-es út. A hatodik alkalommal megrendezendő esemény április 27-én
lesz. Indulás (vagyis rajthely) a rákoskerti Kossuth Lajos Általános Iskola udvara reggel 7 és 10 óra között.
Sokan, akik már részt vettek ezen a rendezvényen tudják, hogy frissítőkkel kedveskedünk. A célban
(Kossuth Lajos Általános Iskola) pedig finom zsíroskenyér, primőrök és üdítő várja a beérkezőket. A díjazás: oklevél és kitűző. Nevezés díjak: 20 km: 1500 Ft,
10 km: 1000 Ft.
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A természetjárás testileg és lelkileg is egészségmegőrző tevékenység, kikapcsolódás a mindennapi stresszes
életmódból. Ezért Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő urak
támogatják tevékenységünket. Így lehetséges, hogy a
Merzse-túrán a rákoskerti polgárok 500 Ft térítés ellenében, míg a kerületi iskolák diákjai és tanárai ingyenesen
vehetnek részt. Mindenkit szeretettel várunk!
A már hagyománnyá váló Rákoskerti Lecsófőző
Verseny időpontja: szeptember 7. Bővebb infor máció a következő számban .

Ferenc megrendelésére Laborcz Mónika rákoshegyi
keramikusművész régi fotók alapján „legyártotta”, pótolta, nekik ezért hálás köszönet jár.) A rákoshegyi elárvult zsinagógát 1945. utáni széthordott állapotában raktárként használva gyalázták meg. (Az épület 1990 után
baptista hitéleti és helyi közösségi célokat szolgál.)
A romboló hajlam Rákoscsaba legmagasabb pontját
évtizedekig vigyázó kőfeszületet sem kímélte. Elvtársi
tsz-tagok – már nincsenek életben, ezért a nevüket fedje
homály – vicces kedvükben ledöntötték, csakhogy erejüket és barbárságukat bizonyítsák. (A műkőkereszt
rajta korpusszal ma már ismét áll az eredeti helyén felújítva. Hála és köszönet érte.)
De nem csupán az ún. burzsoá- és egyházi vonatkozások, jelképek zavarták a helyi Lenin és Marx-hívőket.
A helytörténeti relikviákból csupán a maguk „politikai
hőstörténetét” tartották érdemesnek megőrzésre. Hogy
azokból is mi maradt meg, azt talán a helytörténeti
gyűjtemény régi kezelője tudná megmondani, ha még
élne. A szép emlékű dr. Bartók Albert, (néhai Gregor
József operaénekes nevelőapja), aki méltatlan körülmények között (Losó bácsi és néhány, szakavatatlan önjelölt segítő „elvtársi figyelme” mellett) sokáig gondozta
a gyűjteményt, halála előtti utolsó napjaiban abbéli félelmeit osztotta meg velem, hogy kezdetben kellően
részletező, szabatos katalógus hiányában nem tudja,
hogy utódai a korábban eleve politikai önkénnyel szelektált anyagból a rendszerváltást követően mit tartanak
majd érdemesnek megőrzésre. Szerinte a helyi kommunisták egykori szégyenletes – hősinek, forradalminak
hazudott - tetteit és nevüket megörökítő relikviák ’90
után felróható, eltüntetendő bizonyítékká válhatnak. Ha
a helyi érdeklődő lakosság átfogó képet kaphatna a kerületünk (térségünk) ún. helytörténeti gyűjteménye politikai szempontok szerint kirostált, eltüntetett tartalmából, ugyancsak meglepődne. (Félreértés ne legyen: nem
a helytörténeti gyűjtemény rendszerváltás utáni politikai/szakmai felelőseit illeti a fenti kritika.)
Azonban, hogy 28 évvel a rendszerváltás után nincs
komoly központi szándék, szakmai kívánalom, előírás,
vagy helyi kiérlelt, széles lakossági körben megvitatott
és elfogadott ún. helytörténeti koncepció, ami ellenőrizhető/ellenőrzött, szankcionált módon megőrizné, módszeresen bővítené, mindannyiunk számára bármikor
hozzáférhetővé, átláthatóvá, bemutathatóvá, esetleg
helyi iskolai tananyaggá tenné a szóban forgó gyűjteményt, általában a helyi gyűjteményeket, az már az
1990 után egymást váltó politikai kurzusok felelőssége.
Pedig jó, ha tudjuk:
„Az olyan társadalom, amelyben nincsen történelmi érzet, nem társadalom. Enélkül egy idő
után felbomlik. Ez az, ami cementként összetartja.” (Andrzej Wajda)
Wajda idézett, Katyinra vonatkozó igazsága, értelemszerűen a helyi „történelmi érzet” vonatkozásában is
helytálló.
(Folytatás a hatodik oldalon.)

A Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz. E. nevében:
Földi János elnök

Értékőrző
Az idősebb rákoskertiek tudják, hogy a múlt század
[milyen furcsa a XX. századot múltszázadként jelölni]
hatvanas évek elejéig az Erzsébet körúti Általános Iskola épületének tetején, majd rövid ideig az udvarán állt
egy szerény kivitelű harangláb. Harangjának „messzire
hangzó” hívószava – helyi templom nem lévén „iskolai misére” invitálta a település hívő lelkületű lakóit, de egy-egy rákoskerti lakos halálakor, a gyászoló
család kérésére is megkondították a harangot, lélekmentő imára kérve az efféle szolgálatra kész lakótársakat.
A korabeli tanácsvezetés az idők szavát felerősítve,
önszorgalomból megszüntette az iskolával szerintük
összeegyeztethetetlen egyházi tevékenységet. A kegytárgyakat sorsukra, pontosabban a szovjet mintájú korszak minden napjára jutó barbár kinyilatkoztatásoktól
megszeppent, de hitüket gyakorló kisközösségek lélekjelenlétére bízták. A merészebbek még időben - mentve
a menthetőt -, magukhoz vették a számukra fontos egyházi kellékeket. Így maradhatott meg, pl. egy oltárterítő,
amit napjainkig őriz a csabai református közösség.
(Hálás köszönet érte.)
A haranglábat és bronzharangját tanácsi megbízottak
ismeretlen helyre szállították.
Az ily módon elsorvasztott hitélet morális vonatkozású következményeit egyre fokozódó mértékben mindmáig érzékeljük. A hatalmi ügyeikben mindenkitől
megértést, kitartó türelmet elváró/kikényszerítő egypárti
politikai komiszárok, főként a keresztény/keresztyén
többség iránt voltak nulla-toleránsak, előítéletesek és
kirekesztők, de más vallási közösségek is kárvallottjai
voltak a félévszázadnyi regnálásuknak.
A keresztúri - egykori Diák utcai - katolikus iskola
épületének minden attribútumát - így az iskola homlokzati díszcímerét is – tanácsi utasításra leverték. (Az iskola padlásán talán még megtalálhatók a címer darabjai.) A Podmaniczky-Vigyázó család mauzóleumát,
(családi kriptáját) felrobbantották, építő elemeit és a
belsejét széthordták, a családi temető hantjait ledózerolták, a kastélyuk Pesti úti kerítésének oszlopaira állított
díszítő puttóknak, a kastélytermek míves cserépkályháinak, csillárjainak, még a rézkilincseknek is lába kelt. (A
kerítésdíszeket a kastélyfelújító mai tulajdonos, Adonyi
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Fohsz Tivadar 2018 évi képviselői keretének elszámolása
Támogatott szervezet, intézmény, stb.

Támogatás tárgya

Összeg

Ascher Oszkár Színház
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszak
Herencsár Viktória cimbalom koncert
Contrapuntó Kamarakórus
Csorba Katalin szobrászművész
FKF lombzsák
Kék Delfin 17 SE
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Közháló Egyesület
Liget Gondozási Központ
Piroska Óvoda
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport Egyesület
Rákoskerti Lemaradás Turisztikai és Sport Egyesület
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Polári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Tv
Rákosmenti Adományház
Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület
Rákosmenti Polgári Kör
Rákosmenti Százszorszép Óvoda
Rákosmenti Védőnői Szolgálat
RÁZENE
RÁZENE
Salamon György festőművész
Sárkány Diáksport Egyesület
Steve Tenisz Club
Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda
TOITOI
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Vonzás Kulturális és Tánc Sport Egyesület

2019. évi darabok költségeire
20 éves Tanszak jubileumi ünnepség költségeire
Koncert kiadásának költségére
2018. működési költségekre
Katalógus kiadásának költségeire
Ingyenesen szétosztva a helyiek között
Gyakorlópálya bérleti díj hozzájárulás
22. Rákoskerti Torna Kupa megrendezése
Nyári táborok szervezése
"Szeretünk Rákoskert!" rendezvénysorozat költségére
2018. évi működési költségekre
Csapatépítő tréning idősgondozó kollégák részére
Családi nap programjaira
Gyenesdiási hittantábor költségei
2018. évi programok
2018. évi Rákoskerti Lecsófesztivál
2018. évi Merzse-mocsár teljesítménytúra
Wass Albert emléknap költségeire
2018. évi programok költségeire
Rákoskert Napja program költségeire
Rákoskerti Egészségház gyógynövény és fűszerkertre
Vida dombi játszótér felújítása
Könyvkiadás (Dr.Simon József rákoskerti író)
Nőnapi megemlékezés költségei
"Kerti Levél" nyomtatás, szerkesztés, terjesztés költségeire
"Legyen minden házon nemzeti lobogó" program
Kárpátaljai kirándulás költségére
Polgári Körök Találkozója program költségeire
Facsemete beszerzés, ültetés, gondozás
Rákoskerten rendezett ünnepség hangtechnikai költségeire
2019. évi naptárak elkészítése, nyomdai költségeire
Választókört érintő hírek, műsorok, tájékozatatók
Működési költségeire
2018. évi működési költségek
Rákoskert története című köny kiadásának költségeire
Tárgyi eszköz, működéshez szükséges anyagok beszerzése
Bútorok, egyéb tárgyi eszköz beszerzése
25. RÁZENE Jubileumi Fesztivál megrendezésére
2018. évi programok költségeire
Jubileumi katalógus kiadásának költségére
2018. évi működési költségekre
"Iskolatenisz program" költségei
Mosogatógép beszerzés és beüzemelés költségei
Felújítások, eszközfejlesztés költségeire
Eszközbeszerzés költségeire
Rákoskerti játszótereken 3db mobil WC díja
Ferenczi Zsuzsa és Orosz Károly közös kiállítása
Ascher Oszkár Színház új bemutatójának költségeire
Wass Albert emléknap költségeire (2019. év)
Tehetséges gyermekek jutalmazása

100 000 Ft
90 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
40 000 Ft
487 000 Ft
50 000 Ft
150 000 Ft
130 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
230 000 Ft
150 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
1 892 100 Ft
410 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
50 000 Ft
42 125 Ft
676 275 Ft
203 194 Ft
280 000 Ft
30 000 Ft
320 000 Ft
15 000 Ft
27 000 Ft
300 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
500 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
315 000 Ft
700 000 Ft
32 306 Ft
315 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft

Zöld XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Városfejl. E.

2018. évi Magonc nap (kerületi óvodások részére) költségeire

25 000 Ft

Zrínyi 17 Sportegyesület
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Összesen

2018. évi működési költségek
Nemzetközi rovásíró verseny megrendezése

250 000 Ft
50 000 Ft
10000000 Ft
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Hatvani Zoltán 2018 évi képviselői keretének elszámolása
Támogatott szervezet, intézmény, stb.

Támogatás tárgya

Összeg

Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület
Contra Punto
Csondrád utcai védőnők részére
Erdős Reneé Ház
FKF ZRT. ( 1.000 db. lombzsák)
Herencsár Viktória cimbalom koncert
Kék Delfin 17 SE.
Kossuth Lajos Ált. Iskola
Kossuth Lajos Ált. Iskola
Kossuth Lajos Ált. Iskola
Magyar Vöröskereszt XVII. ker.
MASZSZ Területi Nyugdíjas Alapszervezet
RÁCUK Egyesület támogatása
Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy.
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Polgári Kör
Rákosmente Kft.
Rákosmente TV. Kft. - Olasz László
Rákosmenti Adományház
Rákosmenti Életfa H.S.Sz.- Idősek Klubja
Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete
Rákosmenti Piroska Óvoda
Rákosmenti Százszorszép Óvoda
Rákosmenti Védőnői Szolgálat
RÁZENE támogatására
Salamon György könyvkiadás
Sárkány Diáksport Egyesület
STEVE Tenisz Club
TOI-TOI Kft.
Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság
Vigyázó Sándor Műv. ház (Ballonyi Galéria)
ZÖLD XVII. Környezetvédelmi Egyesület
Összes
2019-re lekötött összeg

Éves működési támogatás
éves támogatás
Programok költségeinek támogatására
Erdős Reneé Házban átadásra kerülő szakmai díjra (2019)
Ingyenesen szétosztva a helyiek között
2019. évi újévi koncert
Mikulás Kupa támogatására
Kossuth Iskola nyári táborainak költségeire
Szeretünk Rákoskert c. rendezvény sorozat támogatására
Rákoskerti Torna Kupa
Ingyenes vércukorszűrés támogatására
2018. évi rendezvényekre
Éves működési támogatás
Rákoskerti Lecsófesztivál, Merzse túra költségeire
Magyar kultúra napja családi délután
Rákoskert Napja c. ünnepségre
Rákoskerti Dalos Klub éves működésének támogatására
Idősek pódium műsorára
Kertbarát Klub szakmai kirándulás
Mindenki Karácsonya
Helyi gyermekek számára kölyökkuckó színház
Kertünk kincsei + éves kiállítások költségeire
Nagycsaládosok jegytámogatása (Kerti Kölyökkuckó)
Ascher Oszkár Színház működési költségekre
Rákoskerti beszélgetések
Koncert, kisszínház felnőtteknek
Kerti kölyökkuckó színház, kézműves foglalkozás
X. Wass Albert emléknap
Kerti Levél kiadási és terjesztési költségeire
Nőnapi virágokra (Rákoskerti Idősek Klubja)
Dr. Simon József könyvkiadásának támogatása
Rákoskert Napja c. ünnepségre
Kerítés, korlát, információs táblák felújítására
terembérlés a Rákoskerti Műv. Házban
Aradi vértanúk megemlékezésének hangosítására
Kerületi Polgári Körös találkozó
Tervezett kirándulás buszköltségeire
Rákoskert története c. könyv kiadásának költségeire
gyógynövénykert +22 db. fa ültetésének költségeire
Csengés u. 28. előtt vízelvezetési probléma megoldására
Helyi eseményekről történő tudódítás
Ételosztés költségeinek támogatására
Anyák napja, bográcsolás, gyümölcs party, juniális, stb.
Család és Gyermekjóléti Központ programjainak támogatására
IX. Rákosmenti Ebkavalkád támogatására
Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és fűnyíró beszerzésére
Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és lumbfúvó beszerzésére
Bútorok, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére
Rázene Művészeti Napok, éves támogatásc
Munkásságát bemutató könyv megjelentetésére
Éves működési támogatás
Éves működési támogatás
Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kih. költségeire
Éves működési támogatás
Ferenczi Zsuzsa és Orosz Károly kiállítása
MAGONC NAP támogatására (Merzse mocsár)

50 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
211 415 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
130 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
30 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
35 000 Ft
658 900 Ft
100 000 Ft
175 000 Ft
20 000 Ft
300 000 Ft
120 000 Ft
150 000 Ft
30 000 Ft
250 000 Ft
20 000 Ft
210 000 Ft
140 000 Ft
50 000 Ft
676 275 Ft
37 125 Ft
50 000 Ft
638 194 Ft
472 000 Ft
5 000 Ft
15 000 Ft
30 000 Ft
250 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
255 137 Ft
300 000 Ft
20 000 Ft
230 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
200 000 Ft
380 000 Ft
50 000 Ft
80 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
105 000 Ft
40 000 Ft
50 000 Ft
25 000 Ft
8 729 046 Ft
1 270 954 Ft
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Márciusban kezdünk

(Folytatás a harmadik oldalról.)
A véres Tanácsköztársaság, majd a II. világháborút
követő kelet-európai „kommunista világ” rémtetteiről
egyre többet - persze még koránt sem mindent - lehet
tudni. Csak ízelítőként néhány lokális, tárgyi vonatkozás: az „új kór” nagyjai, a rákoscsabai úgynevezett
„süllyedő kastélyt” [Hajdú-Bocsák-kúriát] minden „úri
huncutságától” díszes tornyaitól, míves ablakaitól,
stukkóitól de még környezeti arányaitól is megfosztották. Tégladongás kiemelt földszintjét, a betonteknőbe
zárt Rákos-patak egyszempontú szabályozásából kikerülő földanyagával feltöltötték. A történelmi, vagy építészeti okokból értékes épületeinket szinte kivétel nélkül - pl. a rákoshegyi Bartók-házat, az Erdős Renéevillát, a Kacsó Pongrácz-villát, a „Jegyző-házát”, a rákoshegyi Kaszinó épületét, a Ferihegyi úti „skanzent”,
de az egykori ligeti ipartestületi közösségi házat, - most
Gózon Gyula színházat - és még hosszan sorolhatnánk
– azok jellegével, eredeti funkciójával össze nem
egyeztethető használati módokkal-, otromba beavatkozásokkal, magukra hagyásával degradálták, lepusztították, ledózerolták, vagy éppen felrobbantották. (A ligeti
Gózon Színház egykorvolt Iparos-ház-, a Vigyázó kastély-, és a Bartók-ház „épületmentőit”, fenntartóit az
Isten áldja meg!)
Rákoskeresztúr „központját” jellegtelen, aránytalan
panelházakkal és helyrehozhatatlan városszerkezettel
lehetetlenítették el, - talán örökre - megszüntetve a ma
már legfeljebb skanzenekben látható ősi, organikus,
emberléptékű építményektől, egykori jellemzőitől. A
múlt rombolása és a helyi „társadalmi szövet” roncsolása koránt sem merült ki a felsoroltakkal. A felszabadúlás a fejekben is évtizedekig folytatódott.

Isten malmai lassan őrölnek, de a kitartó munka
meghozza gyümölcsét. Év végén érkezett a hír, hogy
módosult a közbeszerzési törvény és annak a támogatásokból történő közbeszerzésekre vonatkozó előírásai.
Ennek alapján, ha egyház kapja a támogatást és ő
is használja fel, akkor nem áll fenn közbeszerzési
kötelezettsége. Így a rákoskerti Makovecz „Mennybe
-menetel” ökumenikus templom építésének I. üteme
a téli fagyok elmúltával, márciusban elkezdődik. Addigra megtörténik a generálkivitelező kiválasztása is
és a szerződések megkötése.
Alapítványunk rendszeresen tájékoztatja majd a
rákoskertieket az építkezés munkálatairól. Mivel a
meglevő anyagi források nem elegendőek a templom
teljes felépítéséhez, azért kérünk minden vallásos és
kultúrát kedvelő lokálpatriótát, hogy személyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-val és adományokkal járuljanak hozzá e csodálatos emblematikus épület megvalósításához.
Adószámunk: 18185133-242
OTP bankszámla számunk:11717009-20043843.
Rákoskerti Templom Alapítvány
1171. Bp. Rákoskert sugár út 66.

XXIII. JÁNOS KÁPOLNA
SZENTMISÉK:
SZOMBATON 18 ÓRAKOR
(Ünnepnapokon előre meghirdetett időpontban)

Most csupán a kármentés szándékával szólók mindazokhoz, akiknek bármiféle tudomásuk van eltüntetett,
tönkretett, lerombolt, átépített értékeinkről, azok maradványairól, -történetéről, -honlétéről, vagy írásos,
képes, fotós vagy egyéb dokumentumokkal rendelkeznek azokról, nos, kérem őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot e sorok írójával.

Urnatemető:
Április 15-ig még kedvező (régi) áron lehet
urnahelyeket vásárolni.

Új ár április 15-től:
1 személy

Külön kérem, hogy jelentkezzenek azok, akiknek
bármiféle adat, értesülés, írás, vagy fotó van a birtokukban a fentebb leírt rákoskerti „iskolatemplombelsőről, az eltüntetett rákoskerti iskolai
haranglábról, ez utóbbi sorsáról.

a/ szekció: a legalsó és legfelső sorban 70 000 Ft

Amíg nem késő: a meglévő központi gyűjteményen túl,
illő volna mielőbb, hivatalosan is gyűjteni, gondozni,
időnként bemutatni Rákoskert és a többi nevesített kerületi részterületek helytörténeti anyagát. E munka
megkezdéséhez toborzok lakótérségünkkel kapcsolatosan felelősen gondolkodó, azért tenni akaró személyeket. Szeretettel várom őket egyeztetett időpontban a
Rákoskerti Művelődési Házba.
Bukta Mihály

2 személy
125 000 Ft

b/ szekció: 2. sorban alulról és felülről 90 000 Ft

150 000 Ft

c/ szekció: 3. sorban alulról és felülről 110 000 Ft

180 000 Ft

d/ szekció; alulról a 4. sorban

120 000 Ft

200 000 Ft

5-6. sorokban

130 000 Ft

220 000 Ft

e/ szekció: családi fülkék is egyedi árakon.
Az urnafülkéket 25 éves időtartamra lehet megvásárolni.
Szerződést előzetes egyeztetéssel lehet kötni.
Érdeklődés és szerződéskötés:
Szent Erzsébet Plébánia 1171. Budapest, Szabadság sugárút 39.
kedden 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig
(Az ügyintézés március 26-29. között szünetel.)

Telefon: 258-4074; e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com
Ügyintéző: Csombor Tiborné, tel.: 30/997-0951

Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555
lomnelkul@gmail.com
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Szájüregi daganat és érszűkület szűrés
Rákoskerten!

Egészségkert
Medicina Gyógyászati Központ

Magyarország a szájüregi rákok okozta halálozás tekintetében, férfiak és nők esetében egyaránt, első helyen áll Európában, annak ellenére, hogy már a megelőző állapotok is jól felismerhetők mivel egy könnyen
vizsgálható területről van szó.
A megelőző állapotok és a korai stádiumban észlelt
daganatos elváltozások nagyon jól kezelhetők és előrehaladottságtól függően teljes gyógyulás érhető el. Ezért
fontos ezen betegség időben való felismerése.
Javasolt a szűrés azoknak, akiknél ismert hajlamosító
tényező áll fenn: dohányzás, rendszeres alkoholfogyasztás, munkahelyi por- és vegyi ártalmak, vitaminhiányos táplálkozás, rossz-gyulladt fogazat. A szűrés
feltétlenül ajánlott azoknak is, akik valamilyen tartósan
fennálló elváltozást (növekmény, fehér- vörös foltok,
nem múló fekély) észlelnek nyelvükön vagy a szájüregük valamely részén, hasonlóan ha a nyelv mozgása
beszűkül vagy az arc megvastagszik.

Rendeléseink
Dr. Albert Melinda pszichiátria
keddenként, előjegyzés tel: 20 339 65 40
munkanapon 9 és 17 óra között

Dr. Fábián Letícia
Érszűkületnek nevezzük, mikor a verőerek belső falán elmeszesedő, zsír részecskék, úgynevezett plakkok
rakódnak le, ezáltal akadályozva a verőerekben a szabad véráramlást. Bár ez a folyamat az emberi test bármely artériájában bekövetkezhet, a köznyelv az alsó
végtagok verőereinek meszesedését nevezi érszűkületnek. A véráramlás csökkenése enyhébb esetekben panaszokat, súlyosabb esetekben a láb szöveteinek elhalását
okozhatja, mely előrehaladott formában akár a végtag
elvesztésével fenyegethet. Nagyon fontos ezért a betegség időben való felismerése.
Kiknek javasolt leginkább az érszűkület szűrővizsgálat? Azoknál, akiknél ismeretek olyan hajlamosító tényezők mind a magas koleszterin szint, magas vérnyomás, cukorbetegség - különösen, ha dohányoznak is,
feltétlenül indokolt a lábak néhány évenkénti ellenőrzése. Hasonlóképpen azoknál is, akiknek tudomásuk van
korábbi, szintén érszűkületes természetű betegségekről,
mint a szívinfarktus vagy agyi vérkeringési zavar. Szintén javasoljuk a vizsgálatot, ha a beteg azt tapasztalja,
hogy néhány száz méteres gyaloglást követően a lábszár, ritkábban a talpak vagy a farizmok területén jelentkezik fájdalom mely megszűnik néhány perces pihenést követően. Ezt a tünetet nevezzük kirakatbetegségnek (dysbasia, claudicatio intermittens).

Dr. Sydó Zoltán kardiológia
szerdánként, előjegyzés tel: 30 347 00 80
munkanapon 9 és 17 óra között
Dr. Szever Krisztina bőrgyógyászat
szerdánként, előjegyzés tel: 30 88 18 998
munkanapon 9 és 17 óra között
Dr. Fábián Letícia fül-orr-gégészet
péntekenként, előjegyzés tel: 70 55 09 741
Brichter Edit, pedikűr és gyógy-pedikűr
(cukorbetegek láb ápolása)
munkanapokon, előjegyzés tel: 30 434 32 66
munkanapon 9 és 17 óra között
Dr. Kajetán Miklós diabetológia, diabéteszes láb
munkanapokon, előjegyzés tel: 30 921 47 40
munkanapon 9 és 17 óra között

www.kertidoktor.hu

Dr. Kajetán Miklós

Képviselői fogadóórák a művelődési házban

Mindkét ingyenes szűrés időpontja április 12-én,
péntek délután - szigorúan csak egyeztetett
időpontban lesz.
Telefonos előjegyzést a 257 09 49 telefonszámon
kérhetnek. Helyszín az Egészségkert Medicina
Orvosi Központ.
1171. Budapest, Zrínyi utca 226.

Fohsz Tivadar (Rákosker t, 8. vk.):
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
minden hónap második péntekjén 17-18 óráig
(Minden hónap első szerdáján 17-18 óráig a Százszorszép
Óvodában.)

Hatvani Zoltán (Rákosker t, 9. vk.):
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
06-20-39-22-252
minden hónap első keddjén 7:45-8:45-ig valamint
minden hónap második péntekjén 17-18
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu

Március 3-án, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó:
Mazsola és Tádé - az Ametiszt Bábszínház előadása
A mese után interaktív kézműves foglalkozás várja a kicsiket.
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailben!
Belépő: 800 Ft
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Április 13-án, szombat 16 órakor
Tavasz - Salamon György festőművész
kiállításának megnyitója
a Rákoskerti Polgári Körrel közös szervezésében.
A kiállítást megnyitja:
Szelepcsényi Sándor a Rákoskerti Polgári Kör elnöke
Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester
Megtekinthető: május 12-ig.
A belépés díjtalan!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Március 9-én, szombaton 15 órakor
Nőnapi ünnepi műsor - „Ma önről álmodtam megint”
Zsuzsa Mihály színész-énekes és vendégei előadásában
Közreműködik: Gáti Pál előadóművész (a Nóta TV Nótasztár című
műsorának díjazottja), Csanádi Éva Stella táncos-énekes, Vas Varga
László nótaénekes (a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével
kitüntetett), valamint a Rákoskerti Dalos Klub
Zongorán kísér: Tarnai Margit
Belépő: 500 Ft
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Április 27-én, szombaton 16 órakor
Most játszanak a szavak Savanya István ExLibris és Pro Arte-díjas díjas költő, dalszerző
irodalmi kávéházi estje
Az összeállítás az emberi életélmények színpalettájáról, a születéstől
a halálig megélt útról mutat be sodró, változatos, felemelő,
elgondolkodtató, könnyed vagy éppen mély hangulatokat. Ezek szólalnak
meg versekben, dalokban, amelyek a hallgatókban személyes belső
utazásként rezonálnak. Az est meghívott vendégművésze,
sztárvendége Pomázi Zoltán többszörös aranylemezes dalszerző,
előadóművész, a Bojtorján együttes frontembere.
A belépés díjtalan!
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailben!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Március 30-án, szombaton 18 órától
Tavaszköszöntő Bál
A művelődési ház és a Pálya vendéglő közös szervezésében.
Zenél a Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft (vacsora nélkül)
Vacsora: 1500 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben!

Az Ascher Oszkár Színház előadásai

Április 7-én, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó:
A piros tojás legendája - a Hahota Gyermek Színház előadása
A mese után interaktív kézműves kuckó a húsvéti készülődés jegyében.
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek
részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szerint:
8. sz. körzet: Fohsz Tivadar tól e-mailen: fohsz.tivadar@rakosmente.hu;
sms-ben: (06-20) 569-2864 a szülő neve, lakcíme, az igényelt
gyermekjegy és kísérőjegy számának feltüntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól inter neten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket április 2-ig
jelezni szíveskedjenek!
Belépő: 800 Ft
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő,
Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Március 10-én, vasárnap 18 órakor
Április 14-én, vasárnap 18 órakor
Örkény: A falu rossza

Március 31-én, vasárnap 18 órakor
Shakespeare: Rómeó és Júlia
Nyilvános premier:
Március 2-án, szombaton 18 órakor
Gogol: Háztűznéző
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailben!
Belépő: 1000 Ft

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
30-55-22-487

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82
Internetezne, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá?
Számítógépet venne, de nem ért hozzá? Forduljon hozzám!
Házhoz megyek! Segítek a számítógépet kiválasztani, internet
szolgáltatást választani, beállítom az internetét, számítógépét és
még a kezelésére is megtanítom. Régi fényképeit megmentem
digitalizálással, szkenneléssel.
Hajdú József informatikai tanácsadó
Tel: 06-20-4650-960 e-mail:info@hjcomp.hu
Honlap: www.hjcomp.hu
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