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Az október 13-án megtartott önkormányzati választáson a 8. számú egyéni választó 

kerületben Timmel Ede, míg a 9. számú evk.-ban Hatvani Zoltán győzött. 

A kerület új polgármestere Horváth Tamás lett.  

A győztes képviselőket arra kértük, hogy mondjanak néhány mondatot arról, hogy a 

következő öt évben mit szeretnének megvalósítani  

Timmel Ede: Engedjék meg, hogy köszöne-

tet mondjak önöknek az önkormányzati vá-

lasztásokon nyújtott támogatásukért, a jövő-

ben arra fogok törekedni, hogy a lehető leg-

több háztartással felvegyem a kapcsolatot és 

ezáltal közös együttműködéssel határozhassuk 

meg otthonunk fejlődésének irányát. A vá-

lasztásban tett egyik ígéretemnek eleget téve 

miszerint a legszélesebb körben szeretnék 

elérhető lenni a választóim részére havonta 

kétszer, két különböző helyszínen fogom vár-

ni a helyieket, továbbá a 06-30-694-10-74  

telefonszámon, az ede.timmel@gmail.com e-

mail címen és a Timmel Ede - rákoskerti-

rákoscsabai képviselő nevű Facebook oldalon 

várom az észrevételeiket.  

. 

Hatvani Zoltán: „Minden önkormányzati ciklusomban meg-

álmodok egy nagyobb fejlesztést, amit azután az évek alatt fo-

lyamatosan próbálok megvalósítani. Ezt nevezem 

„zászlóshajónak”. 2006 és 2010 között ilyen volt a Vida-dombi 

játszótér és környéke, 2010 és 2014 között a Rákoskerti Művelő-

dési ház megjelenése, arculatának kialakítását és programjainak 

fejlesztését támogattam jelentős összegekkel. 2014 és 2019 kö-

zött Rákoskert volt piacterét, későbbi Schell Gyuláné teret épí-

tettük meg, aminek az egyik legfontosabb gyöngyszeme az új 

orvosi rendelő. Most 2019 és 2024 közötti időszakra ismét egy 

új orvosi rendelőt szeretnék felavatni a Kucorgó téren. Ennek a 

beruházásnak már el kellett volna készülnie, de az építőipar le-

terheltsége miatt csak ebben a ciklusban tudjuk átadni. Kicsit 

rendhagyó módon, több fejlesztéssel is készülök ebben a ciklus-

ban, hiszen a körzetemet végig járva, az emberekhez becsönget-

ve rengeteg jogos fejleszteni való területről hallottam. Ezekről a 

mindenkihez eljuttatott választási programomban is olvashattak.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=104231237606376&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=104231237606376&ref=br_rs
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Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555 

lomnelkul@gmail.com  

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyha-

szobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka, 

korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu 

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT.  +36-06-30-238-98-82 

Szemelvény a Féltett kincseim című  

kiállításról 

VÉGELBOCSÁTÁSI OKMÁNY 
 

Fehérvízy István m. kir. honvéd szakaszvezető, szü-

letett 1840 Magyarország Pozsony megye Püspki 

községben, nős, a cs. kir. 72. gyalog ezredben mint 

gyalogos, őrvezető, tizedes és szakaszvezető, 10 év 1 

hó, 4 nap, a m. kir. pozsonyi 58. honvéd zászlóaljnál 

mint szakaszvezető két évet, összesen tizenkét évet, 

1 hónapot és 4 napot szolgált, az 1864-iki, 1866-iki 

hadjáratban részt vett, a törvényszabta sorhadi és 

honvédségi védkötelezettségének eleget tevén a hon-

védség kötelékéből ezennel véglegesen elbocsáttatik. 

Nevezett honvéd szakaszvezetőnek joga van a Hadi-

érem és Schlesvig Holstein éremnek viselésére. 

Kelt: Pozsony, 1876. évi április 14-én.” 

 

Fehérvizy István anyai dédnagyapám volt. Ez az ob-

sitos levele, amit katonai szolgálatának leteltével ka-

pott. A „Végelbocsátási Okmány” szövege sok min-

dent elárul a tulajdonosáról. Több mint tizenkét évig 

volt katona, ami azt jelenti, hogy egészségesen töltötte 

ki a kötelező tényleges szolgálati idejét. Szépen halad-

va előre a ranglétrán eljutott a legmagasabb fokozatig, 

amit a legénységi állomány tényleges tagjaként elérhe-

tett: szakaszvezetőként szerelt le. Vitézül harcolt a mo-

narchia két hadjáratában és kitüntetéseket kapott, a 

Schleswig-Holstein érmet (hivatalos elnevezése „Dán 

hadjárati emlékérem”, ami az 1864-ben elfoglalt dán 

ágyúk bronzanyagából készült) és Ferenc József trónra 

lépésének 25. évfordulójára alapított 1873-as Hadiér-

met. 

Nős férfiként különösen emberpróbáló teljesítményt 

tükröz ez az értékes és féltve őrzött okirat. 

Szelepcsényi Sándor 

 

Maradtak még lombzsákok 
 

Ismét rekord mennyiségű zsákot osztottak ki a képvi-

selőink. Elmondásuk alapján lapzártakor még mindkét 

körzetben maradtak ingyen átvehető zsákok.  

Timmel Edénél 50 adag, amit azoknak az ingatlantu-

lajdonosoknak szeretne kiosztani, akik sarok telek tu-

lajdonosai, vagy az átlagosnál több lombhullató fával 

rendelkeznek a közterületi utcafrontjukon. A zsákok 

kiosztása ismételten a Százszorszép Óvoda udvarán 

lesz (1171 Bp., Rezgő u. 15.) 2019.november 20-án, 

szerdán 16-18 óra között. Arra kérnek mindenkit, hogy 

hozza magával a lakcímkártyáját. 

Hatvani Zoltánnál még 14 kupac zsák van, amit a 

képviselő novemberi délutáni fogadóóráján, november 

8-án vehetnek át a helyiek 16.55 és 18.00 között. A 

megmaradó zsákokat idén is a helyi intézmények kap-

ják meg. 

Jó hír még, hogy a Rákoskerti Művelődési házban 

ezután is korlátlan mennyiségben megvásárolható az 

emblémás zsák 230 Ft/db áron.  

Jó tudni viszont, hogy a „zöldkukás” már csak né-

hány hétig járja az utcáinkat. Ha nincs már a hétfői já-

rat, akkor sincs baj, mert ezután a kommunális szemetet 

elszállító szemeteskocsi fogja elvinni a kapuk elől a 

zöldhulladékkal teli lombzsákokat. 

 

Állatok napja a Rákosmenti  

Százszorszép Óvodában 
 

Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet 

kap a környezet tevékeny megismertetése gyermeke-

inkkel. Mint a Földművelésügyi Minisztérium Zöld 

Bázisóvodája igyekszünk példamutatók lenni minden 

környezetünkkel kapcsolatos tevékenységünkben. 

A mi gyermekeink nem tépik le a növényeket, nem 

tapossák, és nem kínozzák a bogarakat. Nem bántják, 

hanem gondozzák az állatokat. Nem rongálnak, nem 

szemetelnek. Ismerik a víz értékét, ezért nem folyatják 

feleslegesen. Gyűjtik az újrahasznosítható hulladékot. 

Ennek jegyében 2019. október 5-én, szombaton tágra 

nyitottuk óvodánk kapuit és nagy szeretettel, izgalom-

mal és sok színvonalas programmal vártuk gyermekein-

ket és szüleiket. Meglátogattak bennünket a már iskolá-

ba járó, volt óvodásaink is. Ezen a napon közel 140 

gyermek és családja élvezhette a Pesti Kisszínház 

„Tündérládikó” című műsorát, és Kozsa Csaba, a Vi-

segrádi Erdei Művelődési Ház oktatójának játékos is-

meretterjesztő előadását. A termekben az óvó nénik 

barkácsoltak, természetismereti játékokat játszottak a 

gyerekekkel, valamint totót töltöttek ki a felnőttekkel. 

A büfében, amit dadus nénijeink működtettek palacsin-

ta, pattogatott kukorica és üdítő várta a vendégeket. 

Kellemes napot töltöttünk el a családokkal.  

Programunkat támogatta a Budapest Főváros XVII. 

kerület Rákosmente Önkormányzat Erőforrás Bizottsá-

ga és ellátogatottak hozzánk Fohsz Tivadar és Hatvani 

Zoltán rákoskerti képviselők is.  

Ezúton köszönjük mindenkinek a részvételt és a tá-

mogatást! Jövőre velünk ugyanitt! 
 

a Rákosmenti Százszorszép Óvoda munkatársai 

Tel:0620/367
http://www.hejjabutor.hu
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Órákra leállt a 197-es busz 
 

2019. október 15-én kedden reggel 9 óra körül órák-

ra leállt a 197-es busz közlekedése, mert a Rákoskert 

sugárút alsó szakaszán a busz nem tudott bekanyarod-

ni a Kísérő utcába az ott szabálytalanul parkoló sze-

mélygépkocsik miatt. Ilyen esetekben a buszvezetőnek 

értesítenie kell a BKK diszpécserét, aki 25 percen be-

lül helyszínelőt küldött Rákoskertre. A helyszíni 

szemle során megállapították, hogy két személygépko-

csi parkol szabálytalanul. Rendőri intézkedésre is sor 

került, hiszen a forgalmat akadályozó autókat csak 

rendőri intézkedést követően lehet elszállíttatni. Közel 

két órát állt a vasútbusz. 

Tanulság: ez az eset is igazolja, hogy a több mint tíz 

éve Riz Levente (hetekkel ezelőtt elhunyt polgármes-

ter) fejéből kipattant ötlet, mely szerint P+R parkolót 

kell építeni minden helyi vasútállomás mellé, szüksé-

ges és létfontosságú fejlesztés volt. 2008-ban készült 

el a rákoskerti állomás mellett a parkoló, mely azóta 

biztosította a vonattal utazni szándékozók kényelmét. 

Akkor egy dologgal nem számoltak a városvezetők, 

amit mára már mindenki tud: a 77 férőhelyes parkoló 

80 %-át az ecseri autósok foglalják el. Ezen felül, idén 

megépült a Merzse mocsárba csapadékot bevezető 

csatorna, ezért 15 autóval kevesebb tud leparkolni a 

Kísérő utcában. Ennek a két hatásnak köszönhetően 

mára mindennapos lett, hogy a platánfasoron és a kör-

nyező utcákban egész nap parkolnak a vonattal közle-

kedő autósok. Felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni. 

A frissen megválasztott helyi önkormányzati képvi-

selők programjában is olvashatjuk, hogy bővíteni 

szükséges a parkolót. Igen ám, de felmerül a kérdés, 

hogy ezzel a leendő fejlesztéssel nem fogunk-e még 

több autót bevonzani a környező településekről, hiszen 

az a Pest megyei lakos, aki Kerten parkol, az megspó-

rolhatja a vonaton a különbözeti jegy árát. Ecser egyes 

pontjairól pedig még közelebb is van a mi vasútállo-

másunk, mint az övé. 

Megoldás lehet még a fizetős parkoló kiépítése is, 

ami ingyenességet biztosít a helyiek számára. Erre a 

belvárosban rengeteg példa van. A kerületben parkolá-

si rendelet még nincs, ezt megalkotni közel egy éves 

folyamat. Ennek része kell hogy legyen, néhány par-

kolóóra és legalább 2 fő parkoló őr. Azon viszont el 

kell gondolkozni, hogy ennek a rendszernek a költsé-

geit nem fogja kitermelni a rákoskerti vasútállomás 

mellett parkoló „idegen” autóktól befolyó bevétel, te-

hát ez plusz kiadásokkal terhelni a kerület költségveté-

sét. 

A legegyszerűbb megoldás az, amit a városvezetés 

hónapokkal ezelőtt megtett. E szerint szakmai javasla-

tot kért a kerület a terület tulajdonosától, a Fővárostól. 

A BKK illetékes irodája még nem válaszolt. Ha vi-

szont a Rákoskert sugárút alsó szakaszán megtiltanák 

a parkolást, akkor biztosítható lenne a vasútbusz fo-

lyamatos forgalma, de így jogos kérdések merülhetné-

nek fel az ott élőkben, hiszen ők sem parkolhatnának a 

saját ingatlanjuk előtt. 

Ma még senki sem tudja megmondani, hogy mi lesz 

a jó és végleges megoldás, de egy biztos, ezzel a kér-

déssel is foglalkozni kell, mert ha rendszeresen kimarad 

a vasútbusz, akkor még több lakó akar majd autóval 

eljutni és parkolni az állomásnál, amit a jelenlegi parko-

ló kapacitás már nem tud kiszolgálni 

 

Makovecz Imre megemlékezés  
 

Makovecz Imre halálának 8. évfordulójára szerve-

zett közös megemlékezést a Rákoskerti Templom Ala-

pítvány szeptember 27-én a Rákoskerti Művelődési 

Házban. A rendezvényen részt vett Szabó Mariann ipar-

művész, Makovecz Imre özvegye, a Magyar Művészeti 

Akadémia tagja, Dunai Mónika országgyűlési képvise-

lőasszony, Bolberitz Henrik kerületünk volt főépítésze, 

Fohsz Tivadar alpolgármester, valamint több kerületi 

képviselő is. 

Janikné Megyery Rita kuratóriumi elnök köszöntője 

után a jelenlevők egyperces néma felállással adóztak a 

néhány nappal azelőtt elhunyt Riz Levente polgármeste-

rünk emlékének. 

Nagytiszteletű dr. Füzesi Zoltán lelkipásztor rövid 

áhítatával kezdődött a megemlékezés, majd a kuratóriu-

mi elnök felkérésére Dunai Mónika képviselő-asszony 

lépett színpadra. Többek között elmondta, milyen óriási 

jelentőséggel bír egy templom építése akkor, amikor 

nyugaton veszendőben van a keresztény kultúra, temp-

lomokat rombolnak le, alakítanak át kereskedelmi és 

szórakoztató központokká. 

Mielőtt Sarkadi Zsolt főgondnok, a templomépítés 

koordinátora bemutatta volna a templom építéséről ké-

szült felvételeket, Janikné Megyery Rita köszönetét fe-

jezte ki mindazoknak, akik adományaikkal, lehetősé-

gükhöz mérten anyagilag segítették, hogy elkészüljenek 

az építési tervek. Ennek eredményeként és köszönhető-

en a meglevő jogerős építési engedélyek miatt kaphat-

tuk meg az állami támogatást. 

Nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgatták a je-

lenlevők Cservenyák Eszter Ilka vezető tervező előadá-

sát, aki részletesen, Makovecz Imre idézetekkel, vetített 

képekkel mutatta be az épülő ökumenikus templom ter-

vezési folyamatát és terveit. 

A megemlékezés méltó befejezéséhez nagy mérték-

ben hozzájárult Maczkó Mária népdalénekes, énekmű-

vész fellépése. 

Árvayné Győrffy Mária 

a Rákoskerti Templom Alapítvány alapító tagja  

Faültetés 
A Kerti Levél legutolsó számában megjelent faül-

tetéssel kapcsolatos felhívásra Hatvani Zoltánnál 42 

lakó jelezte, hogy szeretne fát ültetni a háza előtti közte-

rületre. Így összesen 50 db fát ültet el az Önkormányzat 

a helyi Polgári Kör aktív hozzájárulásával az ősz végén. 

Az úgynevezett ötvenötben gyümölcsfák, míg máshol 

várostűrő fák (pl.: Japán akác, szivarfa, madárberkenye) 

lesznek elültetve. A faültetési akciót jövőre is meghir-

detik a képviselők. 
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Képviselőink fogadóórája a művelődési házban 

és elérhetőségük:  
 

Hatvani Zoltán (Rákosker t, 9. vk.):  

minden hónap második keddjén 7:45-8:45-ig valamint  

minden hónap második péntekjén 17-18 óráig  

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu   06-20-39-22-252 

www.hatvanizoltan.hu 
 

Timmel Ede (Rákosker t, 8. vk.):  
minden hónap második péntekjén 17-18 óráig 

(Minden hónap első szerdáján 17-18 óráig a Százszorszép 

Óvodában!) 

ede.timmel@gmail.com       06/30-694-10-74 
Facebook: Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő 

 

Kerti Levél 

Megjelenik 4 500 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Nyomda: Universal Toptrans Bt. 

ISSN 2062-8838  

1171. Budapest, Rákoskert sugárút 66. 

kertilevel@gmail.com  

www.kertilevel.hu 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán 

önkormányzati képviselők támogatták 

 

November 10., vasárnap 10 óra 

Kerti Kölyökkuckó 

Szeleburdi Meseszínház: Ludas Matyi 

Élőszereplős mesejátékkal várjuk a gyerkőcöket,  

majd interaktív kézműves kuckónkban  

késő őszi hangulatban készülődünk. 

Belépő: 800 Ft 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailen! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

 

November 16., szombat 17 óra 

Világszám az öltözőben -  

zenés rivalizálás két részben 

Medgyaszay Vilma és Vidor Ferike a magyar 

kabarétörténelem két országos hírű művésznője. A két 

felvonásos darab alatt a mindenkori "nagyasszony", és az 

örök "cselédlány" rivalizálnak nemcsak a közönség 

kegyeiért, hanem a kabaré "háziszerzője", Gábor Andor 

szívéért is... Az előadás a huszadik század  

elejének híres sanzonjait, kupléit eleveníti fel.  

Vidor Ferike: Mérai Kata, Medgyaszay Vilma: Zakariás 

Éva, Zongorán kísér : Somlai Valéria  

Író: Fráter Zoltán, Rendező: Háda János  

 Belépő: 800 Ft 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata 

 

December 1., vasárnap 9.30-kor és 11.30-kor  

(dupla előadás) 

Mikulásváró Meseszínház: Mikulás bácsi nagy 

varázskönyve 

A díjtalan regisztrációs jegyekkel és a jelentkezéssel 

kapcsolatos információk honlapunkon elérhetők! 
 

Belépő: 800 Ft 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata 

 

November 30., szombat 16 óra 

VFMT-30 

A 30 éves Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság 

fotóművész tagjainak jubileumi tárlata 
 

A kiállítást megnyitja: Kelemen Sándor. 

Megtekinthető január 5-ig. 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata 

 

December 8., vasárnap 10-18 óráig 

Mindenki Karácsonya 

Az egész családnak szóló karácsonyi rendezvényünkön 

meghitt hangulatban várjuk az ünnep közeledtét.  

10 óra: Batyu Színház: Lélekdajkáló -  

elsuttogott történetek advent idején  

10.55: Adventi kézműveskedés 

17 óra: Szulák Andrea karácsonyra hangoló koncertje 

Zongorán közreműködik: Bolba Tamás.  

A belépés díjtalan!  

A délelőtti és a délutáni program külön, előzetesen átvett, 

regisztrációs szelvénnyel látogatható, mely november 28-tól 

igényelhető a művelődési házban (telefonon, e-mailen vagy 

személyesen.) A belépők foglalása jelentkezési sorrendben  

történik, személyenként maximum 5 db kérhető. 

A megigényelt szelvények átvehetők a helyszínen  

december 4-én 14-20 óráig és december 5-én 8-20 óráig. 
 

Ascher Oszkár Színház 
 

November 9., szombat 18 óra és 

November 10., vasárnap 18 óra 

Gogol: Háztűznéző 

 

November 15., péntek 20 óra 

Ballada éjjel - válogatás az erdélyi magyar lírából 

Közreműködik: Joós Tamás és Kovács László 

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 

A regisztrációs igényeket telefonon vagy e-mailen várjuk. 

 

November 17., vasárnap 18 óra 

Örkény: A falu rossza 

 

November 23. szombat 18 óra 

November 24. vasárnap 18 óra 

Andersen-Csetényi Anikó: Hurkacövekleves 

 

December 7. szombat 19 óra 

Shakespeare: Rómeó és Júlia 
 

Belépő: 1000 Ft 

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést  

kérünk telefonon vagy e-mailen! 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
Telefon: 06 1 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu 

mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
mailto:ede.timmel@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=104231237606376&ref=br_rs
mailto:kertilevel@gmail.com

