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Határozott fellépés az M0 zajterhelése ellen
2009. június 26-án, pénteken tiltakoztak első alkalommal
a rákoskertiek közösen a szomszédos városrészek és települések lakóival az M0 átadása óta hallható állandó zaj ellen. A
Zajgyűlés címmel meghirdetett rendezvényt az M0-ás rákoscsabai leágazásánál tartották.

Az előzményekhez tartozik, hogy évekkel ezelőtt a helyi
lakók egy részének tiltakozását követően az akkori önkormányzat lemondott az új bevásárlóközpontról és mindenféle
zajvédő falat és 300 méter széles véderdőt ígértek a
rákoskertiek nyugalma és a környék csendje érdekében.
Ezekből persze mára nem lett semmi és az üzletközpont is
megépült a pálya másik oldalán, ami így nem a XVII. kerületnek adózik, de a megnövekedett forgalmat a Pesti út környékén mi szenvedjük el.
A 2006-ban megválasztott új képviselők, Dunai Mónika
(Rákoscsaba), Dr Fenke Ferenc (Rákoscsaba-Rákoskert),
Horváth Tamás (Rákoscsaba-Újtelep) és Hatvani Zoltán még
az új autópálya átadása előtt megrendeltek egy zajmérést, így
a környező települések közül mi egyedül rendelkezünk a
forgalomba-helyezés előtti állapot dokumentációjával. Azóta
több alkalommal is mérettek a képviselők zajt, sőt a Görömböly utca egyik utolsó ingatlanján még hetekre kihelyezett
mérőszonda is „figyelte” a zajt, de a zajterhelés a határértéket sosem lépte át. Talán a határérték van magasan megállapítva vagy mi rákoskertiek vagyunk/voltunk hozzászokva a
csendhez.
A lényeg, hogy a széljárástól függően sokszor állandóan
hallani azt a morgást, búgást, amit az új úton közlekedő kamionok okoznak.
Idézet a követelésekből:
1. Követeljük az M0 autóút településeink melletti teljes

szakaszán a zajvédelem hatékony kiépítését, a zajvédő falak
és töltések mindkét oldalon, teljes hosszban történő pótlását,
magasítását!
2.Követeljük életképes méretű facsemetékből álló, zajgátlásra alkalmas véderdők telepítését az M0 autóút mellett!
3. Követeljük az M0 autóút ideiglenes használatba vételét
követő zajmérési eredmények nyilvánosságra hozatalát!
4. Követeljük, hogy az M0 autóút végleges használatbavételi engedélyét mindaddig ne adják ki, amíg az 1-3. pontokban foglaltak nem teljesülnek maradéktalanul!
5. Követeljük a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során a hatályos jogszabályok működési
előírásainak, korlátozásainak és tiltásainak betartását, különös tekintettel a pályavégek használatára, az éjszakai forgalomra és a hajtómű próbákra!
6. Követeljük a repülőtér éjszakai forgalmának teljes
tiltását 00.00 és 05.00 óra között!
7. Követeljük műszaki védelemmel ellátott hajtómű próbahely haladéktalan kiépítését a repülőtéren!
8. Követeljük a repülőtér közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciójának nyilvánosságra hozatalát!
9. Követeljük a repülőtér fejlesztését megelőző környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását!
10. Követeljük építési és biztonsági védőövezet kijelölését a repülőtér körül!
11. Követeljük hathatós zajvédelmi intézkedések azonnali meghozatalát az M0 autóút és a repülőtér zajterhelése által
érintett területeken!
Mi, a tiltakozást aláírók, kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a felsorolt problémák megoldása érdekében összefogunk, hangunkat közösen hallatjuk.

Színpadon: az érintett települések polgármesterei és Dunai
Mónika

áramlást, ügyintézést és az építés sorrendjének a kialakítását,
ami az alapján dőlt el, hol laktak többen. Feladatunk volt
még a környezettanulmányok végzése bölcsődei, óvodai
helyek elbírálásához. Hasonlóan a mostani helyzethez helyhiány volt akkor is. Egy-egy pedagógussal végigjártuk az
érintett családokat és rászorultság alapján döntöttünk. Éppen
abban az időben több óvoda és bölcsőde épült a kerületben.
Milyen fontos kerületi beruházások készültek?
Az oktatási intézményeken kívül a buszhálózat fejlesztése, az Elágazás kialakítása, ami mostanra nagyon megérett a
megszüntetésre.
Akkor már nem kellett a tömbbizalmi feladatait ellátni?
Ezt azért tartom fontosnak, mert a fiatalok nem is hallottak
erről az intézményről.
Erről én se tudok sokat mondani, mert nekünk már nem
kellett vele foglalkozni. Ez most a lakosságnyilvántartásnak
felel meg.
Hogyan zajlott le egy tanácsülés?
Minden hónapban volt, előtte egy héttel megkaptuk az
anyagot, miről fog szólni, hasonlóan a mostanihoz megvoltak a napirendi pontok, előtte az esetleges változások,
kérések, panaszok. Hozzá lehetett szólni a különböző
fejlesztésekhez.
Milyen díjazást kaptak?
Akkor úgy mondtuk társadalmi munkában történt,
csak éves buszbérletet kaptunk.
Miért hagyta abba?
A feleségem itthon volt gyesen, egy kereset kevés
volt. Akkoriban alakultak a vállalati GMK-k, a nyolcórás munka után még rá lehetett húzni négy-öt órát, a
családom boldogulása érdekében inkább azt választottam.
Mire a legbüszkébb?
Természetesen a két gyerekemre, mert akkoriban
születtek a lányaim. Talán annak örülök, hogy különösebb bonyodalmak nélkül letudtam ezt a tíz évet. Az én
körzetemben (az Ötvenötben) akkor lett minden utcában víz, és az utcák jórésze akkor kapott járdát.
Hogyan látja a jelenlegi helyzetet?
Nem vagyok boldog a gazdasági helyzetünk miatt,
természetesen a saját bőrömön is érzem a válságot, de
szűkebb pátriánkra tekintve le a kalappal a mostani
kerületi vezetés előtt, rengeteg fejlesztés történt elsősorban az utak és a közlekedés terén. További sikereket kívánok az utódaimnak.

Rákoskerti képviselők
2009. február 11-én a Rákoskerti Művelődési Házban
első ízben találkoztak a Rákoskertért valaha is dolgozó
tanácstagok és képviselők. Közülük mutatjuk be első alkalommal Szabó Imre tanácstagot, aki 1975-1985 között
tevékenykedett.
Hogyan került Rákoskertre, mi köti ide?
A lehető legegyszerűbb módon, ide születtem 1947-ben.
A Születési Anyakönyvi Kivonatomban még Rákoscsaba
szerepel, mivel Rákoskert közigazgatásilag még oda tartozott. A szüleim a háború alatt kerültek ide, a családom is itt
él. Ide jártam általános iskolába.
Hogy alakult az élete, milyen indíttatásból lett tanácstag?
Szakmunkásképzőbe jártam, esztergályosnak tanultam,
később gépésztechnikus lettem. Dolgoztam a munkahelyemen, utána ”szabadidőmben” házakat bontottam, úgy szedtem össze a sajátomhoz szükséges 44 000 db bontott téglát.
Emlékezetem szerint
akkoriban, ha volt is pénze valakinek, az építkezés
nem volt egyszerű a hatvanas-hetvenes évek hiánygazdálkodása miatt.
Csak protekcióval, vagy
kenőpénzzel lehetett bizonyos építőanyagokhoz
jutni.
Bizony nem úgy volt,
hogy tizennyolc féle téglából vagy cserépből lehetett válogatni, hanem
ami éppen volt, azt kellett
megvenni. A cementet
szinte csak lopatni lehetett, annyira nem volt.
Kalákában épültek a házak, az ismerősök segítettek egymásnak. (Ami
most büntetendő.) Egész
más világ volt, annak is
meg volt a szépsége, persze elsősorban a fiatalságunk okán. A nehéz időkben is sokkal kiszámíthatóbb volt az életünk, nyugodtabban
tervezhettünk. Azért azt meg kell mondanom, szerintem az
emberek jórészének nem ártott, ha megmondták, hogy mit
kell csinálni. Nem volt munkanélküliség, most az állástalanságra hivatkoznak sokan bajainkért. Nemrég szükségem lett
volna betegségem miatt munkáskézre, végigjártam a környékbeli kocsmákat, de nem találtam jelentkezőt. Gyerekkoromban nem tudtuk volna elképzelni, hogy a fán rohad el a
cseresznye, miközben a piacon 600 forint.
Térjünk vissza, hogyan lett Önből tanácstag?
75-ben már elkészült a házunk, leérettségiztem, még gyerekünk se volt. Úgy kerestek meg, miután párttag voltam, az
elődöm lemondott, fiatalítani akartak. Láttam, hogy nagyon
elmaradott a környékünk, szívesen vállaltam, hogy valamit
tudjak tenni a környezetünkért. A busz is csak 1966-ban indult, 70-ben pedig még nem volt vezetékes víz nálunk, az
építkezéshez és a mosáshoz is nagy kannákban hordtuk több
saroknyi távolságból.
Mi volt a feladata?
Elsősorban a vízhálózat és a járdaépítés megszervezése.
Ez magában foglalta a Tanács és a lakók közötti információ-

Orosz Károly

Képviselői fogadóórák rendje Rákoskerten:
A nyári szabadságok és a Rákoskerti Művelődési Ház
dolgozóinak júliusi és augusztusi szabadságolása miatt
Fohsz Tivadar képviselő csak szeptemberben tart újra
fogadóórát. Sürgős esetben a Polgármesteri Hivatalban,
illetve telefonon elérhető.
Hatvani Zoltán következő reggeli fogadóórája augusztus 4-én, délutáni félfogadása pedig aug. 14-én lesz
szokás szerint a művelődési házban.
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A műsor első felében jelenlegi és volt tanítványaink produkciói jelentették a szórakozást. A kínálat sokszínű volt, hiszen
láthattunk citerazenekart, néptáncot, a 20-as évek hangulatát
idéző zenét és táncot, hallottunk verset, komolyzenét, angol
nyelvű „jelenetet egy házasságból,” és bepillantottunk a Régi
idők focija mintájára készült Régi idők testnevelési órájára
is. Az első részben sztárvendégünk volt Mátyás király, a
második részben pedig egy teljes zenés mesejátékot nézhettünk meg a felsős színjátszók előadásában.
Valamennyien jól szórakoztunk, és szinte hihetetlen, de
az „ünnepelt” ablakai is szebben csillogtak a lenyugvó nap fényében.

Megvédtük olimpiai bajnoki címünket
Az idén Debrecenben rendezték a Torna Diákolimpia
Országos Döntőjét. Iskolánk alsó tagozatos leánycsapata
országos első helyezett, azaz olimpiai bajnok lett. A bajnokcsapat tagjai: Sárközi Bettina (egyéniben első helyezett),
Salánki Gréta, Fliegl Beáta, Benkő Fruzsina, Dobrocsányi
Dorka és Tóth Réka. A csapat tagjai a budapesti bajnokságot
is megnyerték.
Felső tagozatos leánycsapatunk szintén kiválóan szerepelt: a budapesti bajnokságon az első két helyezést
hoztuk el, majd az országos
döntőn negyedik helyen
végeztünk.
Az alsó tagozatos fiúk a
budapesti bajnokságon első
és harmadik, felsős tornászaink második helyezést értek
el. Az országos versenyen a
kisdiákok hatodikok lettek, a
nagyok a tizenkettedik helyen végeztek.
Kossuthos tornászaink
minden szempontból dicséretet érdemelnek, mert nincs
az országban még egy olyan
iskola, melynek versenyzői
mind a négy kategóriában
(alsó tagozatos fiú, lány és
felső tagozatos fiú, lány) az
országos döntőn eredményesen szerepeltek.

Ünnepi szokások a napköziben
Iskolánk napközis munkaközössége ebben az évben is színes és változatos programot állított össze,
melynek gerincét a néphagyományok megőrzése alkotta.
Szent Mihály havához kapcsolódva felelevenítettük a Mihály napi hagyományokat és kenyeret sütöttünk. A gyerekek nagyon élvezték a krumplipucolást,
kenyérdagasztást és sütést. A szorgos munka meghozta eredményét. A frissen sült illatos kenyér és a
bográcsban készített paprikás krumpli osztatlan sikert
aratott.
Október a szüret ideje, így a napköziben sem maradt el a szüreti szokások felidézése, szüreti hagyományokkal, mondókákkal, dalokkal való ismerkedés.
Gyönyörködtünk a természet szépségében, és az öszszegyűjtött őszi termésekből kiállítást rendeztünk.
November a Márton napi szokásokhoz kötődik.
Ezeket elevenítettük fel, beszéltünk a lúdhoz kötődő hiedelmekről és a népi ételekről. A mondás szerint: „Aki Márton
napon libát nem eszik, egész évben éhezik”. A gyerekekkel
közösen ludaskását készítettünk, melyet jó étvággyal fogyasztottunk el.
December az advent és a karácsony hónapja. Advent első
péntekén a várakozás izgatott légköre töltötte be az iskolát. A
napközis csoportok adventi koszorút készítettek, és az anyukák is közreműködtek. Ünnepi hangulatot varázsoltunk a
tantermekbe, minden terem ajtajára került egy koszorú. A
következő pénteken mézeskalács fűszeres illata szállt teremről-teremre. A gyerekek boldogan majszolták a maguk készített illatos mézeskalácsot.
Január a mese világát varázsolta elénk. Meseolvasás,
mesegyűjtés és meseírás szerepelt a programban. Érdekes és
ötletes mesék születtek, amelyekből a legjobbakat jutalmaztuk is.
Február a mulatozás és bálozás hónapja, ezért a farsangi
bálok kerültek előtérbe. A hónap második felében játékos
télűző szokásokkal foglalkoztunk.
Márciusban az állatgondozás, nevelés és etetés témájával
ismerkedtünk. Beszélgettünk az állattartás felelősségéről és
szerepéről.
A szokásos pünkösdi néphagyomány, a pünkösdi királyválasztás sem maradhatott el. Különböző versenyszámokban
tették próbára ügyességüket a napközisek, és a legügyesebb
nyerte el a „pünkösdi király” címet
Májusi hagyományos rendezvényünk a Madarak és fák
napja, kerületi ÖKO napon vettünk részt, melyet „Fűben,
fában…” címmel rendeztek. Erre az összejövetelre félórás
programmal készültünk, melyben szerepelt körjáték, gyógyteakóstoló, valamint gyógynövény kivonatok felhasználása.

Hatvanévesek lettünk
/Nemcsak a húszéveseké a világ…/
Idén ünnepeltük iskolánk fennállásának 60. évfordulóját. Ezt
az alkalmat különleges gálaműsorral köszöntöttük, melyen
az iskola valamennyi dolgozója, tanítványa és a szülők is
részt vettek.
Heteken keresztül készültek a felsősök a rajzkiállításra.
„Kedvenc helyem az iskolában” témakörben ragyogó alkotások születtek. A legjobb műveket kiállították, és szakértő
zsűri értékelte, rangsorolta.
A zsűritagok régi tanítványaink voltak, ők is készítettek képeket a kiállításra. Kicsik és nagyok szájtátva nézték Antal
Anna Ninetta, Jánosi Petra és Gidró Nándor 11. évfolyamos
diákok műveit.
A bemutatóra június 12-én este 6 órakor kellemes környezetben, az árnyékba borult iskolaudvaron került sor. Jelenlegi
21 osztályunk mindegyike készített ajándékba egy emlékszalagot, amelyen megörökítették az osztálynévsort, és mindenféle jókívánságokkal köszöntötték az ünnepelt iskolát. Az
osztályokat jelképező 21 piros szívre felkerültek azok az
üzenetek, amelyekért a gyerekek szeretik iskolánkat.
Kossuth Lajos neve ma már összeforrt az intézménnyel. Kezdetben az úttörőcsapat, a rendszerváltozás óta az iskola viseli
Kossuth nevét. Mivel saját korában is roppant népszerű politikus volt, még süteményeket is elneveztek róla. Ezek többsége ma is egyszerűen elkészíthető finomság, ezért egy pályázaton nyert támogatással minden osztály „megalkothatta”
ezeket. Az értékelés pedig úgy történt, hogy a gálaműsor
szünetében közösen elfogyasztottuk a „pályaműveket”.

3

Útépítések és felújítások 2009-ben
a 11. egyéni választókörzetben

Valóra vált álom
Napokon belül átadja az önkormányzat a Vida-dombon a
fiataloknak a kerület első műanyag borítású streetball pályáját. Korábbi lapszámainkban már beszámoltunk róla, hogy a
helyi fiatalokkal történt „megállapodás” értelmében minden
évben létesít nekik az önkormányzat valamilyen sporteszközt, ha nem kell milliókat költeni a játszótér karbantartására. Mindenki, aki a dombra kilátogat, az láthatja, hogy
rendben és egyben van még mindig minden, ami a helyi srácoknak is köszönhető. A rendet és tisztaságot a környéken
lakó két családnak is meg kell köszönni, hiszen Piri néni és
Imre bácsi odafigyelése és Sós Tibor gondnoki munkája nélkül nem így nézne ki a játszótér.
A fiatalok első kérése az egypalánkos kosárlabda pálya
volt, aminek a szakszövetség szerinti mérete 9x9 méter. A
pályához kapcsolódóan elkészült még: térkő burkolatú járda,
pad, szemetes, labdafogó háló, támfal, zászlórúd, melyen a
„hazai” csapat zászlója a Rákoskerti zászló fog lobogni.
2010-re is maradt még a megvalósítandó álmokból, hiszen a srácok másik kérése egy 20-25 méter hosszú kötélpálya. Ha továbbra sem kell a rongálók, vandálok után a hely-

Hatvani Zoltán tájékoztatása szerint a következő utcákban folynak napjainkban is felújítási munkálatok:
Erzsébet körút (egy része)
Rákoskert sugárút (felső része)
Dalnok utca (eleje)
Postakocsi utca (felső része)
Ezekben az utcákban sajnos csak az útfelújításra van lehetőség, sem a járdákat, sem a vízelvezetést nem lehet ennek
a projektnek kapcsán felújítani. Sokan kérdezik, hogy lesz-e
forgalomlassító küszöb beépítve az aszfaltba, de a felújítás
okán fekvőrendőrt is csak ott lehet építeni, ahol volt, vagy
évekkel ezelőtt meg lett terveztetve. Jó hír viszont, hogy az
érintett utcákban nem kell a lakóknak hozzájárulást sem fizetniük.
A további tervek még erre az évre:
Sáránd utca felújítása a Rákoskert sugárút és a Görömböly
utca között.
Végre az önkormányzat műszaki emberei találtak egy
olyan technológiát is, amellyel a csatornázatlan utcákban
lehet javítani az út minőségét. Korábban csak a gréderezést
lehetet itt megrendelni (útkotrás + kőzúzalék + úthenger), de
ez az útjavítás csak néhány hónapra javította az út minőségét.
Az új technológia, egy úgynevezett útstabilizáció, melyre 3
utcánkkal pályáztak:
1. Perec utca (Rákoskert sugárút – Pásztortűz utca között)
2. Tiszanána utca (Rákoskert sugárút – Pásztortűz utca
között)
Pásztortűz utca (Sáránd utca – Zrínyi utca között)

Az új streetball pályája
reállításra költeni, akkor a helyi képviselők szerint jövőre ez
az álom is megvalósulhat.
Időközben Fohsz Tivadart fogadóóráján és munkahelyén is
több fiatal kereste meg azzal az ötlettel, hogy ők a Rózsaszál
-Tiszaörs utcák sarkán megépült játszótérre vigyáznának. Az
ő kívánságuk egy lábtenisz (tengó) pálya lenne. A képviselőnek tetszett az ötlet, a megvalósíthatóságát és persze a finanszírozását a nyár végére ígérte, hogy megvizsgálja.
Az esti, éjszakai felügyelethez Hatvani Zoltán (06/30 944
-0203) várja segíteni akaró apukák jelentkezését, akik a játszótér esti zárása után ellenőriznék a domboldal nyugalmát

Ha sikeresen vesszük a pályázat akadályait (döntés a nyár
végére várható) és valóban tartósnak bizonyul ez az újítás,
akkor a csatorna kiépítéséig, amit a Fővárosi Önkormányzat
újabban 2010 végére ígér, talán érdemes lenne így javítani
még néhány utcánk felületét.

Az épülő Rákoskert sugárút
Hamarosan elkészül a Sáránd utcai bolt parkolójának
térkő burkolata az Erzsébet körútihoz hasonló virágszigettel.
Szeretném, ha a bolt előtti kis parkban lévő szobortalapzatot
újra köztéri műalkotás díszíthetné.
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Rendőrségi hírek
Amennyiben nem biztos az Önhöz bejutni kívánt személy
szándékában, hívja a rendőrséget és rövid időn belül a
lakásához megyünk. Ellenőrizzük, ha nem jó szándékú
ember volt, nem fogja megvárni a rendőrök érkezését.

Közterületen álló fa kivágása büntetőeljáráshoz vezethet
Rákosmente Önkormányzatának feljelentése alapján eljárást
folytatunk egy kerületi lakossal szemben, aki 2008. október
31-én engedély nélkül kivágta a közterületen álló egy darab
platánlevelű juharfát. Az eljárás során megállapítást nyert,
hogy az elkövető saját megítélése alapján veszélyesnek találta a fát, ami erősen dőlt az ingatlan felé. Továbbá megállapítást nyert, hogy a fa kivágására előzetes bejelentést követően
csak az önkormányzat megbízása alapján eljáró személy jogosult. Az elkövető ezen cselekményével az elsődleges adatok alapján 201.000,- Ft kárt okozott. Jelenleg az eljárás folyamatban van az ügy sikeres lezárása érdekében további
bizonyítási eszközök beszerzése szükséges.

Ha megloptak, kiraboltak, betörtek hozzánk, akkor nagyon fontos, hogy a helyszínt ne változtassuk meg, hogy a
helyszínelők tudjanak nyomokat rögzíteni. Ne rakjanak
rendet az eset után, ne takarítsanak ki, ne fogdossák öszsze azokat a tárgyakat, amit az elkövető megfoghatott és
azonnal telefonáljanak a rendőrségre, hogy a forrónyomon keresést, üldözést megkezdhessük!
Közös érdekünk, hogy minél több bűncselekmény elkövető kerüljön kézre.
Fontos, hogy a lakásunkban lévő értéktárgyakról készítsünk
fotót, írjuk fel a gyári számokat, hogy azok eltulajdonítása
esetén, amennyiben azok később feltalálásra kerülnek a büntetőeljárás során, azonosíthatóak legyenek.
Kérjük, hogy amennyiben gyanús személyekre, gépkocsikra lesznek figyelmesek, jegyezzék fel a gépkocsi rendszámát, színét, lehetőség szerint típusát és a gyanús személyek ruházatát, személyleírását.

Felhívjuk a kerület lakosságának figyelmét, hogy a fentihez hasonló esetek elkerülése végett körültekintően járjanak el a közterületen álló fák gallyazása vagy kivágása
kapcsán, nehogy bűncselekmény elkövetőjévé váljanak.

Trükkös lopások a XVII. kerületben
„Tartozást hoztunk!”

Fontos, hogy gyanús körülmények, vagy bűncselekmény
(pl. csalás, lopás, betörés, stb.) észlelését követően mielőbb értesítsék a XVII. kerületi Rendőrkapitányság Ügyeletét a 253-2340-es városi számon.

Továbbra is kerületünkben tevékenykedik egy trükkös lopások elkövetésére szakosodott bűnözői kör. Idősek által lakott
családi házakba csengetnek be, majd azt állítják, hogy az ott
lakók fiának, lányának tartoznak 10.000,-Fttal, decsak 20.000 Ft-os bankjegyük van. A jóhiszemű idős sértettek bevezetik őket lakásukba, ahol felváltják a 20.000,-Ft-os bankjegyet, miközben az elkövetők megfigyelik, hogy honnan veszik elő a sértettek pénzüket. Ezután valamilyen ürüggyel
elterelik a sértettek figyelmét (például kérnek egy pohár vizet, vagy drótot kérnek a kocsijuk leszakadt kipufogójára
hivatkozva), majd eltulajdonítják a sértettek készpénzét, ékszereit.

A Kucorgó téri Okmányirodában minden páros
héten csütörtökön 15:30-16:30-ig
Simon József r. tzls. körzeti megbízott
várja a rákoskertieket.
Elérhetősége: simonjo@budapest.police.hu
253-23-12
06/20 546-4730

Európai választások Rákoskerten
2009. Június 7.-én választottuk meg képviselőinket, akik az európai parlamentben fogják képviselni Magyarország érdekeit. Az országos eredményeket bizonyára már Önök is ismerik, de most közétesszük Rákoskert két egyéni választókerületének eredményeit is:
A listát állító
párt(ok) neve

Szavazat
sz.
10. evk:
958

%
10. evk:
53,9

Szavazat
sz.
11. evk.:
720

SZDSZ

46

2,6

31

2,2

MCF ROMA Ö.

2

0

1

0

MUNKÁSPÁRT

12

0

19

1,3

MSZP

278

15,7

243

17,2

JOBBIK

251

14,2

244

17,3

LMP-HP

67

3,8

57

4

MDF

158

8,9

95

6,7

FIDESZ-KDNP

1776

%
11. evk.:
50,8

1410
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A Rákoskerti Templom Alapítvány
augusztus 23-án vasárnap 18 órakor
ismét megrendezi hagyományos igehirdetését, ezúttal megtörténik az
ökomenikus templom alapkőletétele
is.
Helyszín a Tiszaörs-Rózsaszál utca
sarok.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk.

TURI

ANGOL ÉS OLASZ
MINŐSÉGI HASZNÁLT
RUHÁK
Kékliliom utca 42
06 20 919 13 18

Rákoskert Napja 2009. június 7.
vazásra jövet-menet útba tudták ejteni a Platánsort, ily módon
szaporítva az eseményünk résztvevőinek számát. Még a vasárnapi ebédfőzés gondját is levettük a háziasszonyok válláról,
hiszen az ünnepség utáni vendéglátásra készülve, ínycsiklandozó illatokat eregetve rotyogtak a babgulyással teli üstök a
vasútállomás udvarán. Talán csak a végén érkező eső rövidítette meg kissé az együttlétünket.

Településünk életében talán még szokatlan, hogy Rákosmente
többi elődközségéhez hasonlóan mi is tartottunk egy, a régi
búcsúk hangulatát idéző „falunapot”. Kiváló helyszínt biztosított ennek a Rákoskert sugárút alsó szakasza, a „Platánsor”.
Valaha, még az én gyermekkoromban voltak ilyen rendezvények, éppen ebben a környezetben. A fák alatt akkor is árusok
kínálták a portékáikat, a Kollár féle kocsma még működött és
névadó tulajdonosa egy-egy tányér gulyáslevessel vendégelte

Érdemes néhány szót szánni egy rövid történeti visszatekintésre, amelyben megemlékezünk az elmúlt időkről. Rákoskert a
kerületünk legfiatalabb településrésze. 1933-ban kezdte értékesíteni a parcellákat az akkor Rákoscsabához tartozó terület
gazdája, báró Schell Gyuláné született Antos Ilona. 2008-ban
egy emlékéremmel köszöntöttük az első letelepülőket és leszármazottjaikat, akik a kezdeti időkben megvásárolták a házhelyeket, elkezdték benépesíteni a rohamos léptekkel kialakuló
települést. Eleinte inkább a Zrínyi utcától délre eső telkeken
nőttek ki a földből a családi házak, majd fokozatosan keltek el
a kissé távolabbi telkek is. Még ma is nagy számban találhatóak beépítetlen parcellák, amelyeken csak egy-egy kicsinyke
hétvégi ház áll. Lassan ezek azért elfogynak, de reméljük,
hogy helyüket nem hatlakásos épületek fogják elfoglalni. A II.
világháború erősen visszavetette fejlődét és az 1950. január
elsejei Nagy-Budapesthez való csatolás sem indította meg igazán a gyarapodást. Rákoskert egy kicsit mindig háttérbe szorult, amikor a fejlesztésekről volt szó. Ez így volt egészen az
utóbbi évekig, amikor látványos lendülettel egyre jelentősebben javulnak az életkörülményeink. Bővült az óvodánk, iskolánk, csatorna van majdnem valamennyi utcában, egyre több a
szilárd útburkolat, a Vida-domb igazi gyerekparadicsom lett és
a közterületeink is szépülnek. Csodálatos szobrot kapott a magyarság egyik legnagyobb írója és költője, Wass Albert, több
kiteresedést gondozott virágágyások és padok díszítenek és
még hosszan lehetne sorolni, hogy mi minden változik előnyösen szűkebb pátriánkban. Az itt lakók létszáma is jelentősen
szaporodik, bár az új településrészek lakóparkjaiban élők még
nem igazán érzik a Rákoskert közösségéhez tartozónak magukat. Reméljük, hogy ez változni fog és lassan-lassan ők is részt
vesznek majd az ünnepeinken.

Zsuzsa Mihály
meg az esemény résztvevőit. (Persze, az italt azért ő sem adta
ingyen…)
Tavaly, pontosan egy éve avattuk ezt a terecskét és a rajta lévő
emlékművet abból az alkalomból, hogy Rákoskert születésének háromnegyed százados évfordulóját ünnepeltük. Akkor
határoztuk el a Rákoskerti Polgári Kör tagjaival, hogy az évforduló napját Rákoskert Napjának nyilvánítjuk és hagyományteremtő szándékkal, ezentúl minden évben rendezünk itt
egy kis népünnepélyt. Ebben az évben ez a nap az Európai
Uniós választás napjára esett, de ez nem volt baj. Mi nem zavartuk a választást és az sem zavart minket. Sőt kifejezetten
előnyös volt az időzítés, hiszen ezen a napon a polgári kötelesség úgyis kimozdította otthonukból az embereket, akik a sza-

A június 8-i esemény volt az első „Rákoskert Napja”, de a
folytatás nem fog elmaradni! Ezen túl minden évben a nyár
kezdetén meg fogjuk azt tartani, remélhetőleg egyre szaporodó
közönség részvételével. Csak úgy, mint most, az ünnepséget
mindig a vasútállomás falán elhelyezett emléktáblák előtti
megemlékezéssel szeretnénk kezdeni, ilyen módon tisztelegve
azok előtt, akiket a II. világháborúban elveszítettünk, illetve
akik a „felszabadulás” után a hadifogoly- vagy munkatáborokban még évekig várták, hogy viszontláthassák szeretteiket.
Remélhetőleg később is számíthatunk önkormányzati képviselőink támogatására, amelyet valamennyi résztvevő nevében
köszönünk. A Rákoskerti Polgári Kör tagjai egészen biztosan
ugyanolyan lelkesedéssel fogják vállalni a lebonyolítással járó
áldozatos munkát, mint azt most is tették
Szelepcsényi Sándor
A Rákoskerti Polgári Kör elnöke

Koszorúzás az emléktáblánál
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EGYÉB PROGRAMOK:

2009. augusztus 20. csütörtök
SZENT ISTVÁN NAP
RÁKOSMENTÉN

Arcfestés,
aszfaltrajzverseny
gyerekeknek,
fényképeszkedési lehetőség a solymászbemutató
madaraival (héja, ölyv, sólyom), hennafestés, kézműves játszóház, kirakodóvásár, középkori fegyverek
és
középkori
játékok
kipróbálása,
lovaskocsikázás, óriási fajátékok, sétalovagoltatás,
tokaji borok kóstolója és vására

PROGRAM:
10 óra: Terménykiállítás megnyitója
(Rákoskerti és Rákosligeti Kertbarát Kör)
1015 óra: DÍJTALAN SALÁTAKÓSTOLÓ!
11 óra: TARNAI KISS LÁSZLÓ énekművész
szórakoztató műsora
Az Ilex-Kert Kft. és a Corvinus Complex
Kft. által X. alkalommal meghirdetett
„SZEBB, VIRÁGOSABB XVII. KERÜLETÉRT” pályázat eredmény-hirdetése
10-17 óra: Terménykiállítás és a XVII. kerületi
óvodások által különböző technikákkal termésekből készített illusztrációk kiállítása
Támogató: Ilex-Kert Kft, Rákoskerti Művelődési Ház
1330 óra: Ökumenikus kenyéráldás és az új kenyér
megszegése: Dr. Mosolygó Marcell görög
katolikus parochus
Az ökumenikus kenyéráldásra bárki elhozhatja az általa megsütött vagy vásárolt „új”
kenyeret!

Szimpátiaszavazás eredménye
Mint bizonyára olvasóink is emlékeznek az előző lapunkban a helyi képviselők kérésének eleget téve, megjelentettünk egy szavazólapot arról, hogy mire költsék a városrész
vezetői a mi adóforintjainkat. Ennek apropója egy helyi lakó
aláírásgyűjtése volt, amiben az aláírók azt fájlalták, hogy a
Vida-dombon idén kevesebb lesz a szabadtéri rendezvény.
A szavazólapokon két dolog között lehetett választani:
Legyen több szabadtéri rendezvény
Legyen több kézzel fogható fejlesztés
A szavazólapokat három intézményben lehetett leadni,
ezek begyűjtése után a Rákoskerti Művelődési Házban,
Lipcseyné Horváth Ágnes igazgatóasszony számolta össze a
szavazatokat. Sajnos rögtön látható volt, hogy rendkívül
kevés szavazólap érkezett, összesen 54 darab. Talán csak a
gazdasági és szociális válság miatt, nem pedig a helyi közügyektől való elfordulás okán tartották ilyen kevesen fontosnak ezt a kérdést.
A legtöbb szavazatot a fejlesztés kapta, szám szerint: 45 db
(83%), a szabadtéri rendezvényekre 6 lakó voksolt (11%),
hárman pedig érvénytelenül szavaztak.

A 14 óráig tartó programok helyszíne: Rákoskerti
Művelődési Ház

SZENT ISTVÁN NAPI VIGALOM
a rákoskerti Vida-dombon
NAGYSZÍNPADI PROGRAM:

Ez a nem reprezentatív szavazás is megerősítette a képviselőket abban, hogy a sok-sok éve elmaradt fejlesztések pótlása a legégetőbb probléma.

14 –1430 óra: SOLYMÁSZBEMUTATÓ
1430-1515 óra: CSILLAGSZEMŰEK - Ünnepi
néptáncműsor
1515-1545 óra: A TÖRTÉNELMI BAJVÍVÓ EGYESÜLET bemutatója
(gyalogos lovagi torna)
16-1645 óra: KOLOMPOS színház: Vitéz Levente
1645-1730 óra: MAGYAR TÁNCHÁZ a Kolompossal
1730-18 óra: RÁKOSKERTI DALOS KLUB
18-1825 óra: SOLYMÁSZBEMUTATÓ
1825-1830 óra: ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ:
Riz Levente polgármester

Néhány nagyobb beruházás, amit néhány nap múlva már
át is adnak:
1. Rákoskerti Művelődési Ház feliratának cseréje, homlokzatának megújítása
2. Sáránd utcai ABC előtti parkoló térkő-burkolása
3. egy új virágsziget építése (virágpiramissal) a Kossuth
iskola előtt
4. akerület első műanyag borítású streetball pályája a Vidadombon
Szabadtéri rendezvényekből is jutott a kerületieknek:
- Május 1. Első Emelet koncert (Keresztúr)
- Június 7. Rákoskert Napja (Rákoskert - Platánfasor)
- Június 20. Múzeumok Éjszakája ( 3 helyszínen)
- Június 24. Szentivánéji vigalom Rákoskerten (Kerti művelődési ház udvara)
- Augusztus 20. Szent István Napi Ünnep (Vida-domb)
- Augusztus 29. KFT. együttes (Rákoscsaba-Újtelep –
Aranykút park)
- Szeptember 19. Autómentes Nap (Keresztúr)
- Szeptember 26-27. Rákoshegyi Napok (Rákoshegy)

1830-20 óra: FG-4: ILLÉS – FONOGRÁF
Emlékzenekar – élő koncert
20-2030 óra: Tombolasorsolás, vetélkedők
21-2230 óra: ZSÉDA „Rouge” élő koncert  show
2230 óra: TŰZIJÁTÉK
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Szótár

Megújul a Rákoskerti Művelődési
Ház homlokzata

/ Avagy kitekintés hátsókertjeinkből a Rákoskerten
túli világba bele /

Májusban újra vakolták és színezték a művelődési
ház bejárata körüli homlokzatot. A régi elavult feliratot lecserélték, és intézményünk végre művelődési
ház lett a klub helyett, hiszen 5 éve már Művelődési
Háznak hívják az intézményt. Fohsz Tivadarnak, aki
szintén támogatta képviselői keretéből a felújítást,
sikerült pluszforrást találnia, ezért a közeljövőben a
teljes Rákoskert sugárúti és Perec utcai homlokzat is
megújulhat. A hátsó és a kert felőli oldalak egyelőre
nem kapnak új színt, sajnos erre már sem a képviselői
keretek, sem a költségvetés nem tud forrást biztosítani.

Szocializmus: /latin/
szociális: társadalmi, társas. Tágabb értelemben a ~ olyan
társadalmi berendezkedés, amely a magántulajdonán alapuló
társadalmi formáció helyére kollektív, azaz közös tulajdonon
alapuló gazdasági és társadalmi rendszert akar állítani. Másképpen a ~ a termelési eszközök társadalmi tulajdonán és a
kizsákmányolás megszüntetésén alapuló állami és társadalmi
rendszer. A kommunizmus alsó foka. Régebbi értelmezésben
a ~ a széles tömegek élethelyzetének anyagi és szellemi felemelkedésének elérésére való törekvések ideológiai kerete.
Tehát a szocialista semmiképpen nem kapitalista, nem tőkés,
nem kizsákmányoló, nem anarchista, nem egoista, nem hedonista, nem burzsoá, nem megalkuvó. Az igazi szocialista
szerényen él, élete a társadalomé, voltaképpen feloldódik a
közös ügy szolgálatában, nem gyűjt vagyont, nem harácsol,
nem sikkaszt, lop, csal, hazudik, nem. A szocialista együtt
lélegzik, együtt lép a néppel, a tömeggel együtt szenved,
küzd, harcol, dolgozik a nyomorból kikászálódni óhajtó dolgozókkal. Kopott kabátjában izzadva lót, fut, robotol, nem
vágja magát luxuskocsiba, nem. Nincs cége, gyára, nincsenek milliárdjai bankok zugaiban, erdei, földjei, robotosai,
zsoldosai. A szocialista egy cél felé fordítja szemeit, céljai
nem függenek az árfolyamoktól, a BUX indexektől, a nyereségtől, nem. A szocialista nem vallásos mélyen, még csak
felszínesen sem, mert nem hisz Istenben, csak a munkásmozgalomban, de abban nagyon. Ha a szocialista pártba tömörül,
elvörösödik és bolsevikká válik. Ha a szocialista nacionalistává válik, elbarnul és hitlerájjá válik. A szocialistát elsősorban tettei alapján lehet felismerni. A ~ tárgyiasult valóságában eddig nem tudott megjelenni, csak elvetélt változatai
illetőleg szörnyszülöttei láttak napvilágot. Kár.
S.GY.

Rákoskerten hétfői, pénteki napra
munkatársat keresünk.
Telefon: 06- 30-233-13-71

Szótárunkat a nép ajkán csiszolhatóan, a népdalhoz
hasonlatosan szeretnénk fejleszteni pl. egy kerti blog
formájában, ha valaki „számítógépész” is segítene.
Egyelőre: rkert@freemail.hu
Továbbra is várjuk észrevételeiket, írásaikat a Művelődési Házba, vagy a fenti címre.

Takarítást vállalok: 20 9391872

Sebességellenőrzés 2009. július hónapban
Időpont

06. 09:30 - 11:30
07. 13:00 - 15:00
08. 09:00 - 11:00
09. 09:00 - 11:00
10. 08:30 - 10:30
11. 06:00 - 08:00
14. 09:30 - 11:30
15. 13:00 - 15:00

Lakásfelújítást vállalok: 06-20-579-4319

Pontos helyszín
Zrínyi út
Pesti út és Pásztorfalva u.
közötti szakaszán
Liget soron
Lőrinci út
Gyöngytyúk utcában
Zrínyi út Pesti út és Pásztorfalva u. közötti szakaszán
Pesti út Ferihegyi út és
Sáránd u. közötti szakaszán
Péceli úton
Zrínyi út Pesti út és Péceli út közötti szakaszán
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