XXIX. évfolyam 6. szám

www.kertilevel.hu

Ellobbant gyertyák, fénylő karácsonyok
Mányoki Endre novellája
Karácsony este mindig sírt az anyám. Nem a meghatottságtól, bár talán maga is úgy hitte. Hanem mert előtte
egész nap veszekedtek apámmal. Akkoriban híre sem
volt még szabad szombatnak és egyéb, az ünnepeket – s
legkivált a karácsonyt – övező laufoknak, így hát apám
többnyire hullafáradtan ébredt hajnalok hajnalán, csakúgy, mint minden kevésbé megszentelt napon. Talán a
soha ki nem hordott feszültség adta, hogy már akkor elkezdődtek a bajok, mikor a hasas, üvegszemű vaskályhába be kellett gyújtani. Az évnek ezen megszentelt szabadnapján apám vissza akarta pörölni a tűzrakás ősi férfijogát, talán azért, hogy a pattogó-sercegő lángok hangjára ébredő kölykeit ezúttal ő fogadhassa az ébrenlét és
az álom éteri határán. Ezért ébredtünk zokszóra ilyenkor.
Anyám ugyanis merőben más eljárásokat alkalmazott
befűtéskor – nyilván praktikusabbakat annál, amire apám
egyáltalán képes volt –, és nehezen tűrte, hogy a kályha
körül forgácsok randalíroztak. Ez a csörte azonban csak
előlegezte a többi asszót; délután, mikor mi a templomba
készülődtünk, apám már az utcákat rótta zaklatottan.
Csak a karácsonyfa-díszítésre jött haza, akkor marconán
bevonult a szobába, és jól telifaragta a szőnyeget fenyőforgáccsal. Mikor megérkeztünk, tüntető csöndben voltak: "Mondd meg anyádnak, hogy oda fog égni a káposzta" – ilyen s hasonló megoldásokkal bosszantották egymást, dúlva-fúlva nyalogatván a nap során szerzett sebeiket.
Azután következett a szerepjáték, amelyet minden évben ugyanazon rítus szerint rendeztek nekünk: apám kiment vécére s a gondosan behajtott, de kilincsre nem zárt
ablakon bemászva meggyújtotta a gyertyákat és egy-két
csillagszórót, megrázta a kis alumíniumcsengettyűt, majd
amerről jött, el is távozott. Anyám teátrálisan fölkiáltott –
"hallottátok, megjött az angyalka!" –, és a szobába sietett, hogy még idejében bezárhassa az ablakot. Apa éppen akkor toppant a konyhába – "brrr, cudar hideg van
ebben az átkozott retyóban! Na, mi van, csak nem a Jézuska?" –, és már terelt is bennünket a sötétben fényesen
pompázó, mennyezetig érő karácsonyfa felé. Először a
ruhákon estünk túl, aztán a cerkákon, vonalzókon, mikor
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mivel egészült ki az iskolai hadfelszerelés. Jöttek a mesekönyvek, Viki néni soros hollandiai csomagjából a
csoki meg a datolya, hogy végre elérkezzék a várva várt
pillanat: a játék. Judit húgomnak külön (baba vagy bababútor), nekünk, fiúknak a közös ajándék. A legklasszabb
egy Märklin-villanyvasút volt, húsz centis kocsikkal és
még nagyobb 424-es gőzmozdonnyal, amelynek orrán
menet közben kis izzó világított. Anyám eközben csöndesen sírdogált – "ezt érdemeltem, ugye, mert én csak
arra vagyok jó, hogy süssek-főzzek, meg hogy tiszta
legyen a lakás, de persze azt se veszi észre a kutya sem,
csak a morgást kapom állandóan" – potyogtatta könnyeit
a selyempapírosra, amelybe az ő ajándékait bugyoláltuk.
Legutoljára hagyta apám csomagját, s szinte unottan
bontogatta. Föl se próbálta a sálat, kesztyűt, amit a vállalati börzén tukmált az urára valami üzleti érzékkel megáldott kollegina. Várta, hogy apám odasomfordáljon –
"Nem tetszik a színe?" –, és megpróbáljon sután leülni
mellé a kanapéra. "Meg fogsz te egyszer ölni engem,
Bandi, meglátod, az lesz a vége" – de már akkor eltűrte,
hogy szeressük. Csönd lett a szobában, csak a gyertyák
sercegtek a sötétben, meg a 424-es zakatolt körbe-körbe.
Akkor volt Karácsony. Aztán apám fölállt, és fölgyújtotta a nagylámpát. Mi, gyerekek, mint akik teljesítették a
szeretetpenzumot, visszatértünk a bázisra, apa meg előszedte a könyvek mögé rejtett, vadonatúj családi albumot: éjszakánként ragasztgatta egész éven át, mikor a
hazahozott munkájával végzett. A Pajtás-géppel készített
fényképek és a gondosan őrizgetett rajzaink keveredtek
benne apám krónikásvénájának prózai s lírai remekeivel.
Együtt nézegették – hol nevetve, hol meg komolykodva,
mint akik a múltban a jövőt latolgatják, mindig összebújva, de sosem ölelkezve – a családi legendárium arra az
évre eső emlékeit.
Bennem is így él a múltunk, ahogyan apám elrendezte. De azokon a képeken nincsenek ott a könnyek. S
nemcsak azért, mert kinek is jutna eszébe a bánatot örök
időkre jelenvalóvá tenni, hanem mert a könnyek annyira
átitatták a sorsukat, hogy rájuk a fotográfiák nélkül is túl
jól emlékeztek. Abban a másik, a soha össze nem állított
albumban olyan emlékek sorakoznak, amelyeket élő lélek csak mélyen önmagában hordoz. Zaklatott élet volt

az övék, és sok lett benne a szomorú karácsony. Apámat
a sorsa előbb a Don felé terelte, majd – miután elfagyott
mindkét lába az ütege mellett – Fülekre vezette: karpaszományos zászlósként a hadiüzemmé átalakított zománcedénygyár katonai parancsnoka lett. Anyám is ott
dolgozott, az irodán. A fényképek gyönyörűnek mutatják, nem csoda hát, hogy apám belehabarodott. Csakhogy
nagyanyám hallani sem akart az udvarlóról – "a katona
jön, a katona megy, eszedbe ne jusson!" –, olyannyira,
hogy apám a lábát sem tehette be a portájukra. Annál is
inkább, hiszen Máriának akkor már volt – önjelölt bár, de
elfogadott – jövendőbelije egy szolidan alkoholista vasutas személyében. Mi több, a pályamester már számos
szerenádot is adott majdani anyám ablaka előtt, s noha
ama ablak soha nem nyílt ki, de még a függöny sem libbent meg mögötte, az utca s a városka népe elkönyvelte
magában, hogy a szép Mária elkelt.

éppoly jeges volt, mint a rettegés, hogy megfázik a baba
odabent. Csak az öreg pénzes postásnak volt lelke bekísérni; apám se merte az anyját "abban az állapotban magára hagyni". Nagyanyám napokig nem szólt a menyéhez, s aztán is csak úgy oda-odavakkantott neki, akár
egy ingyen koszton tartott kóbor kutyának. A templomi
esküvőt nagy lélekre valló körültekintéssel s igaz emberi
méltósággal Kántás tiszteletes úr celebrálta a református
parókia gyülekezeti termében, hogy a mindig nyitott
templomajtó nehogy bűnös kíváncsiságra serkentsen
valakit a gyülekezet rébéi közül; anyámnak akkorra el
kellett hagynia a római anyaszentegyházat, s bizony lehettek néhányan, akik látták kiűzetését a katolikus
mennyországból. Menye egyetlen kérését – hogy elköltözhessenek a családi portáról – Lídiának nem esett nehezére teljesíteni. A szoba viszont, ahol anyámék meghúzták magukat, nedves volt és dermesztően hideg.1945
tele pedig, ha lehet, még zordabb volt, mint az előző.
Lidike fázott, akárhogy takargatták.

Megy anyám a füleki utcán, kezében a kilakoltatottak
táskányi motyójával, majdani apám mellett, aki a málhazsákját hurcolja. Megy anyám elszántan, beszáradt arccal, és ömlik a könnye. "Ha innen elmész, vissza többé
nem jössz! Ez a kapu mindétig bezárult mögötted" – ez
dörömböl a fülében, s szakítja ketté a fejét, akár az utolsó
kép az édesanyjáról: áll a kapuban, zokog és átkozódik,
távolodóban. Mária mögött fut, aprózva-nyújtva lépteit
nagyapám, az Isonzótól egykor holtan szökött fogoly, a
gyökérrágó, aki esztendőnyit gyalogolt a meszesgödörtől
hazáig, s még nem tudja, hogy vár rá egy újabb menet,
Berlin alól újra a füleki portáig – és a gyomorrákig.
"Kislányom, sürgönyöztem Kató néninek, a címüket bevarrtam a kisebbik szatyor bélésébe, náluk fogsz lakni,
amíg megesküsztök. Csak arra kérlek, nehogy összeköltözzetek a Bandival, anyád azt sohasem bocsátaná meg,
de ha szót fogadsz, megnyugszik, hiszen tudod, hogy a
javadat akarja." Így mennek a füleki utcákon, egész az
állomásig, ahol apám majd elbúcsúzik anyámtól, s leugorván a mozgó vonatról búcsút int neki, "találkozunk
Kató néninél, óvjon az Isten". Aztán beszáll a terepjáróba, és követi a vonatot, hogy minden állomáson integethessen Máriának, akit még meg sem csókolt, meg sem
ölelt, de aki a felesége lesz Budapesten, mert így rendelte
az élet.

Lidike. Vajon miért a nagyanyja nevére keresztelték?
Miért hagyta anyám, hogy az újszülött azt a nevet kapja,
amelyet volt elég oka meggyűlölni? Mária, aki keményebb s következetesebb volt minden asszonynál, akiket
valaha ismertem, így próbálta volna kiengesztelni az
anyósát? Avagy apám állította választás elé: vagy Lídia,
vagy mész vissza, ahonnan jöttél? A külvilágnak kívánt
megfelelni: hátha e gesztussal elfogadtatja magát, az idegent azzal a közösséggel, amelybe a férje családja már
beilleszkedett? Nem tudom, mire gondolhatott a szülőszobában, amikor a kérdésre Lídiával felelt. Talán csak
ösztönösen megértette az anyósát: hogy valóban úgy
csöppent bele a világába, mint Mária a szakramentumba.

Lidike fázott. Bármennyit jártak apámék a városszéli
kiserdőbe akácfát kivágni, sohasem lett meleg a szobában. Messze volt a kiserdő, és kicsi a taliga. Lidike fázott, szederjes volt az ajka, és sírt, nyüszögött, akár az
árva lélek. Végtére kivágták a kertben burjánzó ecetfákat is, de azok már meg sem gyulladtak a kályhában.
Lidike fázott, fázott, amíg meg nem fázott egészen.
Szürke kis arca hirtelen föllobbant, vörösen izzott, és
akkortól már se sírni, se nyüszíteni nem hallotta senki.
Még Lídia sem, aki erőt vett magán, s eljött az unokáját
megnézni. "Tüdőgyulladás – a horpadt fejű doktor lemondón hajtogatta össze a sztetoszkópot -, sürgősen
kórházba kell vinni." A Mari-busz járt, ha járt, de akkor
éppen nem. Apám s anyám a sínek mentén, gyalog vitték be Lidikét Ligetről a Bethesda-kórházba, nem sírva
és nem zokogva, az Úristen tudja, honnan szerzett hittel. És attól fogva minden áldott nap ugyanúgy telt a
Mária életében: hajnalban elment Gizához, akinek szülés után meghalt a fia, de volt teje bőven. Megvárta,
amíg lefeji, fizetett, és indult a Bethesdába – a sínek
mentén, gyalogosan, hóban, szélben, kiskabátja alatt a
párnába burkolt anyatejjel. Tizenöt kilométer oda,
ugyanannyi vissza. Minden áldott nap. Amíg Lidike élt.
Amíg meg nem halt. Hogy aztán mit csinált anyám,
nem tudom. Elképzelni sem. Csak azt, hogy 1945 karácsonyán nem égett, mert nem éghetett több egyetlen
gyertyánál a fenyőfán – ha egyáltalán fenyő volt a karácsonyfájuk. S ha volt akkor karácsony.

1944 telén Kispesten összeházasodnak. Karácsonykor
a kalmükök előbb csokoládét hoznak az ifjú párnak,
majd falhoz állítják apámat, mert kézigránátot találnak a
málhazsákjában. Részegen szétlövik a Gergely utcai lakást, de nem sérül meg senki. Egy fehérorosz tiszt a védelmébe veszi Máriát; az ő feleségét is Máriának hívják.
Apám s anyám nem tudnak átjutni a fronton Kispestről
Rákosligetre. Ez csak '45 kora tavaszán sikerül, bujkálva
a front mögött. "Az én házamba nem hozol tótkurvát!" –
ordított nagyanyám az imádott legkisebbik fiára, aki élve, ám feleséggel tért haza. Annyira fölzaklatta magát,
hogy el is ájult volna, ha nagyapa el nem csitítja. "De
Lídia, hiszen itthon van a Bandi! Nem érted? – épségben, egészségben! Hát nem ezért imádkoztunk évek óta
minden áldott nap, ezerszer?" Éjnek évadja volt, és
anyám csaknem fél órája ácsorgott kékre fagyva a kertkapu előtt. Ömlött az ónos eső, és a szélrohamok újra
meg újra Mária arcába verték a lucskos havat. Átázott
kabátkájával már hiába próbálta melegíteni a hasát: keze
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Mindezt jó kedvvel tesszük, hiszen ezek az alkalmak
igazi közösségépítő programok. Különösen az őszi
lombhullás ad komoly feladatot. A 8-15 fős, változó
összetételű társaság szorgoskodása során ilyenkor akár
25 zsákot is megtömünk platán- és akáclevéllel. A munka vidáman folyik és jó alkalmat ad arra is, hogy a terület önkormányzati képviselőjével találkozzunk, mert
mióta Timmel Ede tölti be ezt a megbízatást, azóta ő is
oszlopos tagjává vált a csapatnak. Örömmel vennénk, ha
a környéken lakók is besegítenének néha, bár nekik ̶ ha
a Sugárúton laknak ̶ elég feladatot ad a telkük előtt öszszegyűlt avar zsákolása.
Szelepcsényi Sándor
a Rákoskerti Polgári kör elnöke

„Magát gazdagítja, ki a közösségért tesz!”
A Rákoskerti Polgári kör jelmondata nem csak egy
semmitmondó szlogen. Tagjaink komolyan gondolják,
amit vallanak és tetteikkel bizonyítanak is. Tevékenységünkkel Rákoskert teljes közösségét szolgáljuk, amit a
Rákosmente önkormányzata, valamint a Rákoskerti Művelődési Ház támogatásával megvalósult programjainkon részt vevő lakótársaink nagy száma igazol. Legjelentősebb ezek között a nyár elején tartott Rákoskert
Napja, amelynek a gyönyörűséges platánsorunk a helyszíne. A Rákoskert sugárút és az Irsa utca kereszteződése 2008 óta központja az eseménynek.
Talán a környékben lakók közül néhányan még emlékeznek rá, hogyan nézett ki ez a tér az ezt megelőző
években. Elvadult akácbokrokkal és gazzal benőve csúfította a Sugárútnak ezt a részét. Településünk születésekor, 1933-ban a parcellázók gondosságából több fontos
utca kereszteződését úgy alakítottak ki, hogy kisebb
terecskéket hagytak, amelyeket jázminbokrokkal díszítettek. Ezek a kiteresedések ma is megvannak és egyfajta különleges hangulatot adnak Rákoskert utcaképének.
A jázminbokrok az évtizedek során kiöregedtek és eltűntek. Néhol a közelben lakók rendben tartották a területet, de az említett rész gondozatlanul árválkodott.
Amikor közeledett Rákoskert születésének 75. évfordulója, a Rákoskerti Polgári Kör tagjai elhatározták, hogy
ebből az alkalomból egy emlékkövet fognak felállítani.
Bedey Gábor szobrászművészünk felajánlott egy
kararrai márványtömböt, amelyet a célnak megfelelő
formára faragott. Már előre kinéztük a platánsor közepén a megfelelő helyet és miután megszereztük az önkormányzat támogatását, Varga István helyi vállalkozó
elkészítette mindkét térrész díszburkolatát. Kialakította
az emlékkő helyét is, amit 2008. június 8-án avattunk
fel, elindítva ezzel azt az évente megismétlődő ünnepségsorozatot, amely a Rákoskert Napja néven lett kerületszerte ismert.

Jövő évi Rákoskertért Díj beharangozó
2020.02.15-én, szombaton rendezi meg a Rákoskerti
Művelődési ház a hagyományosnak mondható Wass
Albert napot. A Program most is a Wass Albert téren
kezdődik majd és utána a kerti művelődési házban folytatódik. Ezen a napon adják át a Rákoskertért Díjat is.
Sajnos a helyi képviselők még nem tudtak beszámolni a
díjazott személyéről, mert a testületi döntés a lapzárta
után lesz, de azért azt elmondták, hogy jó eséllyel egy
olyan személy kapja majd a díjat, aki generációkat nevelt az egészséges életre és a mozgás szeretetére.
A rendezvények kezdési időpontja február 15. szombaton 16 órától lesz.

Épül Rákoskert büszkesége, Makovecz Imre
„Mennybemenetel” temploma

Áldott békés Karácsonyt és reményteljes Boldog Új
Esztendőt kívánunk a Kerti Levél minden olvasójának.
Kérjük további támogatásukat munkánkhoz.
Adószámunk: 18185133-2-42, Bankszámla számunk:
OTP 11717009-20043843
Rákoskerti Templom Alapítvány

A teret magunk között Jubileumi parknak neveztük
el és a Kör tagjai vállalták a gondozását. A Rákoskerti
Polgári Kör levélszedő önkéntesei és munkájuk eredménye: a ragyogóan tiszta Jubileumi park. Immár 11.
éve szorgalmasan ápoljuk, nyírjuk a füvet, szedjük a
szemetet és takarítjuk ősszel a lehullott platánleveleket.

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
30-55-22-487
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Dupla teltház a Kerti Kölyökkuckó
előadásain

Sikeres a „járdabarikádok” felszámolása
a közterületeken
2019 júliusában hirdette meg ezt az akciót Hatvani
Zoltán a Kerti Levélben. A járdabarikád szót egy Bögöte
utcában élő lakótársától kölcsönözte, akit nagyon zavart
az ingatlanok előtti elhanyagolt közterület. Ő kereste
meg a képviselőt és hívta fel a figyelmét néhány olyan
helyszínre, ahol ez az elhanyagoltság már veszélyes is. A
gondozatlan bokrok, fák sérülést okozhatnak a gyalogosoknak vagy kiszakíthatják az ott sétáló ruházatát is, de
sok esetben gátolják a kereszteződések belátását, ami
szintén balesetveszélyes.
Ennek a megkeresésnek köszönhetően a képviselő
meghirdette azt a lehetőséget, hogy aki ilyen gondozatlan területet lát és ennek felszámolásában tevékenyen is
részt venne, az egyeztessen a képviselővel, aki segít a
terület megtisztításában.
Az akció sikeres, eddig 23 helyszínen lett felszabadítva a gyalogjárda. A közterületen végzett munkához Hatvani Zoltán beszerezte a szükséges engedélyeket, így
legálisan gallyaztak fákat, vágtak vissza bokrokat, vagy
nyírtak füvet a rákoskerti helyszíneken.
A Postakocsi utcában volt olyan cím, ahol a több órás
munka után kiderült, hogy a visszavágott dzsungel alatt
még járda is van, erről a környék lakói már meg is feledkeztek. A Görömböly utcában két helyszínen is
(mindkettő lakatlan ingatlan) megjelent a képviselő az
utánfutójával és a bejelentő segítségével kitisztították a
területet.
Két alkalommal önkormányzati területen is kellett
gallyazni. A Rákoskert sugárút-Sáránd utca sarkán a
megnőtt bokrokat kellett visszavágni, amihez a képviselő
nem kért a bejelentőtől segítséget, hiszen ez amúgy is
kerületi feladat. A Zsigmond utcában a takarítást látva
egy lakó megkérdezte, hogy jöhet-e ő is segíteni, így a
nap végére már hárman kötegelték a gallyakat és pucolták ki a fák tövét.
A legnagyobb munka a Toldi Miklós utca és a Perec
utca sarkán volt, itt 40 méteres szakaszon egész nap dolgozott a Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálat egyik munkatársa. Érdemes volt, mert a környék lakói nagyon meg
voltak elégedve a keletkezett állapottal.
Ha ön is lát gondozatlan közterületet, akkor csak anynyi dolga van, hogy jelezze azt a képviselőnek és egy
megbeszélt időben menjen ön is segíteni takarítani.
Bejelentését itt megteheti:
e-mail: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu és telefonon:
06/30 9440-203.

December 1-én egész délelőtt gyerekricsajtól volt
hangos a Rákoskerti Művelődési ház. Ezen a napon
tartották a Mikulás bácsi nagy varázskönyve című előadást, amit idén a korábbi évek tapasztalatai alapján
dupla előadással hirdetett meg a ház. A vasárnapi előadásokra 120-120 jegy kelt el, aminek a jelentős részét
a helyi gyermekek ingyenesen kapták az önkormányzattól. Ez a helyi kezdeményezés nagyon népszerű, így
már a kerület több részén is átvették az ötletünket.
Képviselőink már most ígéretet tettek a művelődési
ház vezetőinek, hogy ezt a támogatási formát jövőre is
biztosítani fogják.

Apró lépés a tisztább levegőért
2019. október 9-én ezt az e-mailt kapta Hatvani
Zoltán:
„Kedves Zoltán!
Amióta ide költöztünk, szenvedünk télen attól hogy
a szomszéd sűrű füsttel borítja be az egész környéket!
Most csináltam ezt a képet! (a képen a füstöt okádó
kémény volt látható). Nem akarom elhinni, hogy mindannyiunknak el kell ezt tűrni és megfulladni. A fiam, az
unokám meg a férjem asztmás. Fűtési szezon alatt nem
tudunk kimenni az utcára és a füst bejön a lakásba is!
Köszönettel: egy Pásztortűz utcai lakó”
A képviselő felvette a kapcsolatot a helyi Kormányhivatal vezetőjével, aki tájékoztatta, hogy erre a problémára már van megoldás. Egy 3-4 oldalas bejelentőlapot küldött meg a hivatal vezetője, amit Zoltán fel is
rakott a képviselői facebook oldalára. (Rákoskerti,
szárazhegyi képviselő - Hatvani Zoltán). Ebben az
esetben azonban nem kellett elindítani az eljárást, mert
egyik este a füstölőhöz becsöngetett a képviselő és
tájékoztatta a lakót a környéken élők panaszáról. Kiderült, hogy a felkeresett lakónak eddig még senki sem
jelezte a problémát, Zoltán volt az első. A beszélgetés
során a lakó ígéretet tett arra, hogy figyelni fog és festékes, ragasztós faanyaggal a jövőben még véletlenül
sem fog fűteni. Néhány hét múlva a panaszos ismét
levelet küldött a képviselőnek és ebben tájékoztatta a
következőről:
„Kedves Zoltán!
Úgy néz ki, sikerült hatni a szomszédra, és azóta
kapunk levegőt ☺️ Reméljük, hogy így is marad!
Köszönettel: bejelentő”
Tanulság: vannak olyanok, akik évtizedek óta kénytelenek elviselni a szomszéd által okozott káros füstöt.
De van megoldás! Az igaz, hogy, amennyiben nem
ilyen együttműködő a bepanaszolt, akkor tovább tart
az eljárás, de a Kormányhivatal bevonásával és tanúk
megadásával lehet változást elérni.
Vigyázzunk az egészségünkre és a környezetünk
tisztaságára!

www.kertilevel.hu
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vezetést és ezután a Fővárosi Önkormányzat ígérete
szerint megépíti az utcát kerítéstől kerítésig. Ez azt
jelenti, hogy elkészül a padka, szegélykő, kocsi beálló
és a zöldfelület is megújul.”
Az új főpolgármester álláspontját e témában viszont
jelenleg még nem ismerjük, így ma még senki sem tudja megmondani, hogy a Főváros fog-e utat, utcát építeni a kerületünkben.
Egy biztos, jelenleg legalább öt olyan utcánk van,
amivel valamit kezdenünk kell, mert siralmas az állapotuk:
Andrásfa utca a Bodonyi és a Sár ánd utca között
Becske utca teljes hossza
Bottyán utca teljes hossza
Görömböly utca a Sár ánd és a Bodonyi utca között
Ököl utca a Pesti út és a Szigetcsép utca között

Beváltott ígéret
2019. október elején jelent meg Hatvani Zoltán választási programja, amiben egy érdekes részt olvashattunk. Ebből idézzük a következő mondatokat:
„Legelső fejlesztés a körzetben egy kerekes-székes
gyermek mindennapi közlekedését segítő beruházás,
amit a főváros helyett mi fogunk megvalósítani:
- Járdafelújítás a Sáránd utcában a Rákoskert sugárút és a Postamester utca között, így biztosítható lesz a
Rákoskert sugárúton élő gyermek biztonságos közlekedése”
2019. október végére az újraválasztott képviselő hivatalosan is átadta a megígért járdát. Az átadás során
elhangzott, hogy nagyon sok helyen kell még megújítani
a járdákat a körzetben, de ennek a szakasznak a megépítése erkölcsi kötelessége volt az önkormányzatnak.
Ezek után már csak remélni tudjuk, hogy a következő öt évre megígért összes fejlesztés megvalósul, hiszen
ez mindannyiunk érdeke!
A rossz idő beállta előtt az önkormányzat még próbált néhány apróbb kérést is teljesíteni:
a bejelentések alapján a közterületről kivágtak 27
kiszáradt fát
az Ököl utca tetején kitakarították az övárkot, ami
mellé öt facsemetét is elültettek. Ha a fák megmaradnak, akkor jövőre folytatják a területen az ültetést
kihelyeztek egy új szemetest a Nyomdász utca és a
Bodonyi utca sarkára, amit a Parkgondnoki Szolgálat
fog ezentúl üríteni
elkészült a vandál-biztos szaletli a Vida-domb tetején

Lakossági egyeztetés a Gyolcsrét utca
fokozott forgalmának mérsékléséről
Az elmúlt időszakban több csatornán is megkerestek a környéken és az utcában élők, mivel az elmúlt
években nagy mértékben megnövekedett a gépjárműforgalom az utcában. Elődöm Fohsz Tivadar akkoriban
lehetőségéhez mérten cselekedett, melynek következményeként öt fekvőrendőrt helyeztek ki a teljes útszakaszra. A lakosok visszajelzése szerint ez azonban nem
érte el az általuk remélt nagyfokú gépkocsi forgalom
ritkulást, emiatt az elmúlt hetekben több helyen is
egyeztetést folytattam az ügyel kapcsolatban szakhatósági szerveknél. A lehetséges megoldások jelenleg igen
szűkösek, mivel az alsóbb utcák behajtási irányát már
korlátozták, emiatt a közlekedési mérnökök nem javasolják a további ezekhez hasonló tiltásokat a Pesti út
jelenlegi túlterheltsége miatt. Komoly hiányosságot
jelent, hogy a járdaszakasz nem folytonos, ami a biztonságos gyalogos közlekedés alapját képezné. Személyes bejárásomkor az tapasztaltaltam, hogy egyes ingatlantulajdonosok előtt a járda szabvány szerint van kialakítva, míg egyeseknél járhatatlan a közterületre kitolt előkert miatt, vagy ráállnak a gépjárművekkel, ami
ellehetetleníti a járda használatát.
Arra szeretném kérni a tisztelt lakóközösséget, hogy
a fentiekben leírtak és a saját tapasztalataik alapján
fogalmazzák meg és juttassák, el részemre a megoldási
javaslataikat az alábbi e-mail címre:
ede.timmel@gmail.com, vagy a
„Timmel Ede - Rákoskerti-Rákoscsabai képviselő”
nevű Facebook oldalamra. A beérkezett megoldási javaslatokat a soron következő lapszámban és a képviselői oldalamon is nyilvánosságra fogom hozni, lehetőség szerint személyes konzultációt is szeretnék tartani
ebben a témában.
Timmel Ede
8. számú választókörzet képviselője

Egy petíció margójára
2019. október 3-án otthonában fogadta Hatvani Zoltán B.Gábort (nevét a képviselő nem adta ki, mert a találkozó alkalmával erre nem kért engedélyt), aki egy a
Bottyán utca lakói által aláírt petíciót hozott magával.
Az írásos kérés, követelés a Bottyán utca minél hamarabbi felújítását kérte a helyi önkormányzattól. A képviselő vállalta, hogy az aláírásokkal megtámogatott
„követelést” az önkormányzati választások után eljuttatja az új polgármesterhez. Ez azóta megtörtént, Horváth
Tamás átvette a petíciót.
A képviselő reakciója a témával kapcsolatosan a következő, ezt B. Gábornak is elmondta a Dalnok utcai
beszélgetés során:
„Augusztus 27. és szeptember 10. között minden lakót
felkerestem az otthonában és lakóhelyünk problémáiról
kérdeztem. Ezen sétám során több Bottyán utcai lakóval
is találkoztam személyesen, sőt két lakótól írásban is
kaptam észrevételeket, de egyikük sem jelezte felém a
készülő petíciót. Több lakó is szóvá tette az aszfaltozást,
nekik is elmondtam, hogy két lehetőség van. Az egyik,
amit pl. a Kőrösszeg és Alsókörtvélyes utcában is alkalmaztunk, mely szerint az önkormányzat aszfaltoz, de
nem készül padka, szegély, kocsi beálló és vízelvezetés
sem. Ez útjavításnak minősül, nekünk erre van talán
forrásunk a költségvetésben. A másik lehetőség az útépítés. Ennek kapcsán a helyi önkormányzat kiépíti a vízel-

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
06-30-55-22-487
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zést, a nagyfokú segítséget Horváth Tamás polgármester úrnak és az önkormányzat vezetésének! Köszönöm a Városüzemeltetési Iroda, az Oktatási és
Művelődési Csoport, valamint a Rákosmente Kft.
dolgozóinak a munkáját!
Köszönjük a Hétszínvirág Óvoda vezetésének, hogy
befogadtak bennünket! Köszönjük minden szülő segítőkész és tevőleges hozzáállását! Köszönöm minden
munkatársamnak a költözéssel kapcsolatos áldozatos
munkáját!
Reméljük, hogy 2020. szeptemberében együtt örülhetünk a megújult és megszépült óvodánknak!
Béres Károlyné óvodavezető

A legszebb ajándék: bővítés, korszerűsítés a Százszorszép Óvodában
2019. novemberben elkezdődött a Rákosmenti
Százszorszép Óvoda (1171 Budapest, Rezgő utca 15.)
bővítése, korszerűsítése.
Szeptemberben kaptuk a jó hírt, hogy sikeres volt a
közbeszerzési eljárás és a több mint 70 éve működő
óvodánkat bővíteni, korszerűsíteni fogják. Köszönhető
ez annak, hogy Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzat EU Programirodája sikeres
pályázatot írt, mellyel 320 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Szintén köszönhető Riz Levente néhai polgármester úr lobbizásának, segítségének.
Az Önkormányzat önrésszel is hozzájárul az építkezéshez. A régóta dédelgetett álmunk megvalósulni látszik,
hogy szépen megújult, kényelmes, korszerű óvodája
legyen. Ez azt jelenti, hogy a kivitelező vállalkozónak
összesen néhány hónapja van a megépítésre. Ezt csak
úgy tudta vállalni, ha kiköltözünk az épületből, hogy
óvodai életünk zavarása nélkül és gyorsan tudják az
építkezést lefolytatni. Elkezdődtek a tanácskozások,
hogy milyen megoldás lenne legjobb a költözésre,
hogy az építkezés idején is megfelelő körülmények
között gondoskodhassunk óvodásainkról. Fohsz Tivadar az előző ciklus oktatásért felelős alpolgármestere
segítségünkre sietett és a legmegfelelőbbnek az üresen
álló rákoscsabai Edző utcai volt idősotthon épületét
találtuk. Kisebb, nagyobb átalakítás után négy csoportunk 100 gyermekkel költözött oda, egy csoportunk
pedig a rákoshegyi Hétszínvirág Óvodában kapott helyet. Így az építkezés ideje alatt mind a 130 gyermekünk biztonságban és jól érezheti magát. A költözéssel
és szervezéssel kapcsolatos szülői értekezletet november elején tartottuk, melyen jelen volt Horváth Tamás
polgármester úr, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András
alpolgármester urak, Timmel Ede rákoskerti önkormányzati képviselő úr, valamint a Városüzemeltetési
Iroda és a Rákosmente Kft. munkatársai. A szülők
megértéssel fogadták a hírt és mindenben együttműködtek és működnek velünk. Rákosmente Önkormányzata mindent előkészített, minden engedélyt beszerzett
az Edző utcai épület használatához és a költözésben is
segítségünkre volt. November 20-án összepakoltunk,
21-én költöztünk, 22-én berendezkedtünk az új épületben és 24-én közel 30 szülővel és munkatársunkkal
kitakarítottuk, széppé tettük az udvart, hogy 25-én ideális környezetben, a tőlünk megszokott színvonalú neveléssel fogadhassuk a gyermekeket.
Hálásan köszönöm az EU Programiroda munkatársainak a sikeres pályázatírást, Fohsz Tivadar volt alpolgármester úrnak az előkészületi munkák megszervezését! Nagyon szépen köszönöm a gondos szerve-

Az óvoda látványtervei

Óvodabővítés
A hosszú ideje várt és tervezett óvoda bővítés mára
már megvalósulni látszik, Rákoskert egyetlen önkormányzati fenntartású óvodájának átépítési munkálata
heteken belül kezdetét veszi, magam is ámulattal figyelem az események felgyorsulását, hiszen az önkormányzati választások alatt rengeteg környékbeli kisgyermekes családdal találkoztam és kértem ki a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlesztés
tenné könnyebbé a hétköznapjaikat. Ezen családok
szinte kivétel nélkül szóba hozták az óvoda bővítésének
igényét, mivel az intézmény fekvése és a nevelők jóhíre
miatt minden évben túljelentkezést tapasztal az óvoda
vezetősége.
A beruházás célja, hogy lehetőség szerint minden
rákoskerti kisgyermeket a lakóhelyéhez legközelebb
tudjuk óvodai ellátásban részesíteni, ezért az épület két
csoportszobával, és egy teljesen új tornaszobával fog
gazdagodni, továbbá a teljeskörű nyílászáró csere, külső
hőszigetelés kialakításával hatékonyabb lesz az energia6

felhasználás és a jogszabályoknak megfelelve akadály
mentesítve lesz az intézmény. A teljes kivitelezés előreláthatólag hét hónapig tart, tehát 2020 szeptemberében
már a megújult épületet vehetik bírtokba az ovisok.
Ezúton szeretném megköszönni az óvoda dolgozóinak és a szülőknek azt a pozitív hozzáállást és rengeteg
segítséget mellyel támogatták a költözést, ami létfontosságú volt a bővítés megkezdésének érdekében. Béres
Károlyné óvodavezető asszonnyal egyeztetve 300.000
forintos összeg kiírásával támogatom az intézményt a
választókerületi céltartalékomból a karácsonyi készülődésre való tekintettel, melyből karácsonyi dekorációk
és játékok kerülnek beszerzésre a gyermekek részére.

A közterületi zöldfelületek védelme
2020 tavaszától szigorítást vezet be az önkormányzat
az illegálisan leburkolt zöldfelületek miatt. a közterületen semmilyen munkavégzés nem végezhető a tulajdonos önkormányzat írásos engedélye nélkül.
Kivételt képez a síkosságmentesítés, portalanítás,
a vizesárok takarítása, karbantartása, a fűnyírás és
a bokrok, fák metszése, gallyazása.
Sajnos az elmúlt években egyre többször szembesült
azzal a közterület felügyelet, főleg az új építésű ingatlanoknál, hogy az ingatlantulajdonos engedély nélkül
leburkolja a közterületek zöldfelületét. Ez TILOS és az
önkormányzat döntése értelmében a jövőben ezek ellen
határozottan fel kíván lépni. A helyi képviselők korábban is figyelmeztették a lakókat a szabálytalanságra és
amennyiben tavaszig nem lesz változás, úgy a hivatal
eljárást indít az ingatlan tulajdonosa ellen. Az ingatlanok előtti zöldfelület a csapadékvíz szikkasztása miatt
is nagyon fontos. Korábban is beszámoltunk arról, hogy
egy átlagos méretű ingatlan előtt legalább két fának is
állnia kell.
Hatvani Zoltán tájékoztatása alapján az elmúlt évtizedekben Rákoskerten és Szárazhegyen csupán egy-két
olyan eljárás indult évente, aminek büntetés és az eredeti állapot helyreállítására való kötelezés lett a vége, a
jövőben viszont sokkal több ilyen eljárásra kell számítani.
A képviselő egy bejelentés kapcsán december elsején
a Pányva utca egyik lakójához csengetett be, mert ezen
a címen is leburkolták a zöldfelületet. A fogadtatás nem
volt szívélyes, így nem volt mit tenni, december 2-án
megindult a hivatali eljárás.

Timmel Ede

Forgalmi rend változás a Rákoskert
sugárút alsó szakaszán
A Kerti Levél 2019. novemberi számában „Órákra
leállt a 197-es busz” címmel írtunk, amely a Rákoskert
sugárúton kialakult parkolási helyzetből fakadó probléma elemzését tartalmazta. A lehetséges megoldások
közül több minden is felvetődött, amely tartalmazott
rövid, illetve hosszú távú megoldástervezeteket egyaránt. Amint azt olvashatták az előzményekben, a legnagyobb problémát a közösségi közlekedés akadályozása jelentette, amit az úttest két szélén parkoló gépjárművek okoztak. A leszűkített út nem volt alkalmas arra,
hogy a járat be tudja tartani a számára előírt menetidőt,
így a vasúti csatlakozást, ami rengeteg bosszúságot
okozott az utazóközönségnek.
Timmel Ede elmondta, hogy elődje Fohsz Tivadar,
jelezte számára ezt a problémahalmazt, amely nem csak
a tömegközlekedést használókat sújtotta, hanem az utcákban élőket is. Nem egy olyan eset volt, amikor a
sugárúton parkoló gépjárművek az ingatlanok gépkocsibejárói elé álltak, ezzel komoly kellemetlenséget
okozva az ottélőknek. 2019.10.15-én a délelőtti órákban a 197-es buszjárat sofőrje jelezte a BKK diszpécserének, hogy a Rákoskert sugárúton parkoló gépjárművek olyan útszűkületet okoztak, hogy nem tudja folytatni a személyszállítást. Emiatt több mint négyórás időtartamra szünetelt a járat. Ezt követően felgyorsultak az
események a Budapesti Közlekedési Központ és az önkormányzat gyors egyeztetését követően megszületett
az engedély „megállni tilos” jelzésű KRESZ táblák kihelyezésére, hogy a vasutat használók megfelelő közösségi közlekedési szolgáltatásban részesülhessenek a
jövőben is. A fenti intézkedés azonban nem a végső
megoldás. Timmel Ede elmondta, hogy amint az a választási programjában is szerepelt. Horváth Tamás polgármester úrral közösen ígéretet tettek a Rákoskerti
vasútállomás P+R parkolójának bővítésére. A nagyfokú
kihasználtság indokolttá teszi ezt a beruházást, ezen
kívül a Pesti és Zrínyi út forgalmának csökkenését is
remélik a szolgáltatás bővítésétől, mellyel nap mint nap
szembesülhetünk a csúcsforgalmi időszakokban.

A Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja betegeit.
Hétköznap 9-11 és 16-19 óráig, szombaton 9-11,
vasárnap 16-18 ig.
Belgyógyászati ellátás, védőoltások, lágyrész sebészeti
műtétek, ultrahang vizsgálat, teljeskörű labor, lézer és
mágnesterápia, ultrahangos fogkőleszedés, homeopatia
és havonta két alkalommal szemészeti szakrendelés áll
az Önök rendelkezésére.

Dr. Róth Katalin állatorvos
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
www.facebook.com/rakoskertiallatorvos
ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82
Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyhaszobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka,
korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu

Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555
lomnelkul@gmail.com
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 06 1 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu
Február 15. szombat 16 órától
Wass Albert-emléknap
Megemlékezés a r ákosker ti Wass Alber t - szobornál
(Pesti út és Erzsébet körút kereszteződése)
Ezt követően ünnepi műsor Wass Albert tiszteletére
a Rákoskerti Művelődési Házban
A „Rákoskertért” Díj átadóünnepsége
A belépés díjtalan.
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede képviselő)

Január 19. vasárnap 10 óra
Rákoskerti családi nap
A magyar kultúra napja tiszteletére
„Barangoló” - kiállításmegnyitó a Rákosmenti Piroska Óvodával és a
Rákosmenti Százszorszép Óvodával közös szervezésben
A kiállítást megnyitja:
Dr. Molnárné Bán Ildikó és Béres Károlyné óvodavezető
Köszöntőt mond: Timmel Ede, önkormányzati képviselő
Közreműködnek: a Rákosmenti Piroska Óvoda gyermekei
A tárlat megtekinthető: február 2-ig.
A kiállításmegnyitó után mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese:
a Görömbő kompánia „Aranyszőrű bárány” című előadása.
A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede képviselő)

Február 22. szombat 18 óra
Farsangi Bál
A művelődési ház és a Pálya vendéglő közös szervezésében.
Zene: Kristály Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft (vacsora nélkül)
Vacsora: 1500 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailen!

Február 2. vasárnap 10 óra
Kerti Kölyökkuckó:
Süni és a kislány - a Nefelejcs Bábszínház előadása
A mese után interaktív kézműves foglalkozás várja a kicsiket.
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek
részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szerint:
8. sz. körzet: Timmel Ede képviselőtől e-mailen
(ede.timmel@gmail.com) illetve sms-ben (06 20 310-1700)
a szülő neve, lakcíme, az igényelt gyermekjegy illetve kísérőjegy
mennyiségének feltüntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól
interneten: www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Kérjük, hogy a díjtalan belépőjegyeket január 29-ig igényeljék meg!
Belépő: 800 Ft. Előzetes jelentkezést kér ünk telefonon.
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede képviselő)

Az Ascher Oszkár Színház műsora
Január 17. péntek 20 óra
„Átlátszó víz legyen” - Cseh Tamás Est
Január 18. szombat 18 óra
Örkény István: A falu rossza
Az előadásokra előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy emailen!
Belépő: 1000 Ft
Gyermektanfolyamaink:
Babamasszázs, Ringató, Kerekítő, Kids Club angol nyelvi tanfolyamok,
Gyermekjóga, Cassandra moderntánc, Galileo Technic
Felnőtt tanfolyamaink:
Alakformáló női torna, Zumba, Hatha jóga, Gyógytorna,
Csoportos hangfürdő tibeti hangtálakkal

Február 8. szombat 16 óra
Frech’ Gábor fafaragó, tanár
„Első felvonás” című jubileumi kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Kelemen Sándor, Rákosmente Önkormányzata
oktatási és művelődési csoportjának vezetője.
A belépés díjtalan.
A kiállítás megtekinthető: február 29-ig.

Klubjaink:
Rákoskerti Dalos Klub, Rákoskerti Kertbarát Kör, Baba-mama klub,
Szoptatást támogató anyacsoport, Orion Amatőr Csillagász Szakkör

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 és
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

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 Timmel Ede és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

A könyv legújabb kiadása beszerezhető a
Rákoskerti Művelődési Házban,
annak nyitvatartási idejében.
Karácsonyi ajándéknak is ajánljuk!
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