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Átadták a megújult Zrínyi utcát
Hivatalosan is átadta a felújított Zrínyi utcát Karácsony Gergely főpolgármester és Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere 2020. október 21-én, szerdán,
helyszíni bejárás keretében. Az eseményen részt vett
Dr. Bakos András és Dr. Füzesi Péter alpolgármester,
valamint Virág Mihály önkormányzati képviselő.

A felújítás 3,4 km hosszan a Szánthó Géza utca és a
budapesti városhatár közötti útszakaszt érintette. Az
utca teljes szélességében megújult: árkok, zöldfelületek
és járdák létesültek mindkét oldalon, és felújítottak
mintegy 290 kapubehajtót is. A Pesti út – Zrínyi utca
kereszteződésében átépült a jelzőlámpás csomópont. A
beruházás – amely 2019 szeptemberében kezdődött –
összesen 1,2 milliárd forintba került. Az utcában 85 fa
kivágására volt szükség, amelyek helyett összesen 338at fognak elültetni.
Karácsony Gergely főpolgármester az átadáson elmondta, örült annak, hogy a kivitelezés során figyelni
tudtak a faültetésekre. Kitért rá, hogy a növényeket a
vegetációs időszakban, novemberben fogják elültetni.
Mint mondta, fontosnak tartja a kerületben a további
útfelújításokat, bár a főváros pénzszűkében van.
Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere Tarlós
István volt főpolgármesternek és Riz Levente néhai városvezetőnek is köszönetet mondott a beruházás elindításáért. Hangsúlyozta, hogy tovább fog lobbizni a fővárosnál a rákosmenti utak rekonstrukciójáért. Azzal a
kéréssel fordult Karácsony Gergelyhez, hogy a mostani
felújításból kimaradt részt, a Zrínyi utca és a Péceli út
csomópontját, amely engedélyes tervvel rendelkezik,
szintén hozza rendbe a főváros.

2020. november

Meghalt Árvay Ferencné
Marikát szinte minden rákoskerti ismerte. Különösen azok találkozhattak gyakran vele, akik a vasútállomásról indultak munkába, illetve nap végén oda érkeztek. Ő volt a Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány elnöke. Nagy érdeme volt abban, hogy helyreállították, megmentették a rákoskerti vasútállomást, illetve,
hogy az újra megállóként üzemelhet. Az épület felújításáért Európai Örökség díjat kapott az alapítvány. Az
állomás környezetének rendezésével és karbantartásával nagymértékben hozzájárult, hogy a Budapestre
munkába járó rákoskertiek egyre nagyobb számban választják a vasutat a zsúfolt közúti közlekedés helyett.
Neki volt köszönhető, hogy az épületben kialakított
"kerékpáros centrum" hosszú ideig az ökoturizmus
szolgálatába állva értelmes és egészséges elfoglaltságot
kínált a környék fiataljainak. Tevékenysége arra is kiterjedt, hogy a településen kallódó fiatalokat meggyőző
erejével visszaterelje a normális élethez. A kerületi környezetvédelmi programok
egyik fő szervezője, bonyolítója ő volt. Munkásságát
2007-ben Rákosmente Önkormányzata Rákoskertért
díjjal ismerte el. Az, hogy
Rákoskertnek lesz egy csodálatos Makovecz temploma, az részben neki is köszönhető, mivel a Rákoskerti Templom Alapítvány
létrejöttében és működtetésében is oroszlánrészt vállalt.
A Rákoskerti Polgári Körben vállalt önkéntes tevékenységével, példamutató életvitelével kivívta valamennyi tagtársa őszinte elismerését, tiszteletét, szeretetét. A 2020. október 25-én bekövetkezett halálával aktív, lelkes és köztiszteletben álló közéleti személyiséget
veszítettünk el. Elhunytával közösségi életünk nagyon
sokat veszített, pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
Valamennyiünknek nagyon fog hiányozni.
Isten veled Marika, nyugodjál békében!
Szelepcsényi Sándor

Levélváltás Merse-ügyben

Tovább fejlesztjük Rákosmente
szabadidős sportinfrastruktúráját!

(Akinek inge, vegye végre magára.)
„Kedves Mihály! Amivel legutóbbi rövid beszélgetésünkben megleptél, az a Merzsére vezető [esővíz-] csatornával volt kapcsolatos. Edit írta, hogy közel 100mm
zúdult Rkertre. Mit csinált a csatorna? Nagyon pesszimistán nyilatkoztál róla. Többször láttam a vonatból,
ahogy készült és reménykedtem segíteni fog. Van látható hatása? Gondolom mostanában is gyakran megnézed
a Merzse állapotát. Kérlek, írj néhány vigasztaló szót a
kialakult helyzetről. Köszönettel: András”

A lakosok által megfogalmazott kérések alapján
készült választási ígéretemnek eleget téve választókörzetemben két helyszínen létesítünk modern, főként felnőttek testedzésére alkalmas szabadtéri tornaparkot.
Rákoskerten a Rózsaszál utca és a Tiszanána utca
által határolt játszótér melletti beépítetlen terület, Rákoscsabán a Köszörűs utcai játszótér ad otthont a fitneszeszközöknek. Mindkettő legalább 90 négyzetméter
alapterületű, gumi talajburkolattal rendelkezik és nyolc
sportolásra alkalmas eszközt tartalmaz: húzódzkodás,
tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, has- és hátizom
erősítés, lépcsőzés, függeszkedés.

„Szervusz, Kedves Tanár úr! Ami a Mersét illeti:
sokan nem is tudják, hogy (még így, kiszáradó, haldokló állapotában is) micsoda összetett természeti érték a
megléte. Bizony, minden rávezetett tiszta víz, ami eljut
a medréhez, életmentő lehet számára, a megmaradását
szolgálja! Nyilván, csapadékban átlagosan gazdagabb
időszakok segíthetnék legjobban a „fővárosi védettségű” térség katasztrofális vízháztartási mérlegét, de a
sokévi tendenciát tekintve, erre nem számíthatunk. Ennek ellenére, a főváros már jó ideje korlátozta, majd
beszüntette a fúrt kutakból való mesterséges vízutánpótlást, de az általuk megrendelt (1992-es) mederkotrás
során megsértett vízzáró agyagréteg is csak lassan regenerálódik. Sajnálatos, de a kapcsolódó térség beépítése,
használati mód megváltoztatása, (különösen a közeli
vasút-pálya forrásterület-leválasztó effektusa, a repülőtér folyamatos térfoglaló fejlesztése és az üzemeltetők
lobbiereje) amik már-már végleg megpecsételték a Merse sorsát. E folyamatok szárító összhatására is rohamosan terjedő tájidegen növényzet még tovább rontja a
környezet vízmegtartó képességét. A térség egyensúlyban tartásához/maradásához állandó, nagy kiterjedésű
élővíz-felület volna szükséges, ami a vizes élőhelyekre
jellemző növény- és állatvilágának a revitalizációját is
megoldaná. A Merse kuriózum úszóláp jellege már
visszafordíthatatlanul a múlté! A környezet-, táj-, és
természetvédelem esetünkben hatástalan. A Madártani
Intézet évtizedek óta kitartó munkatársain kívül, jelenleg nincs tudomásom olyan hivatalos szakmai szervezetről, szaktekintélyekről, melyek a szép szavakon túl,
érdemben tennének a vázolt folyamatok lassítása, viszszafordítása ügyében. Pedig léteznek hatásos műszaki
és szabályozási beavatkozási módok. Méltatlankodásaimra egyre gyakrabban kapok olyan „akadémikus” válaszokat, hogy bizony/márpedig a lápok, mocsarak sorsa
ez. Persze, tudjuk, hogy (a kényelmes beletörődésen túl)
szinte semmi sem örök. Azonban, nem lehet mindegy,
hogy egy lassú, természetes folyamat (példa rá a saját
életünk is) meddig tart. Szerintem, minimum természetkárosítás az is, ha bármi okból, akár késlekedéssel besegítünk a „KASZÁS”-nak.
Üdvözlettel: Bukta Mihály”

A beruházások kivitelezési munkái október 20-án
kezdődtek, és várhatóan november végére el is készülnek.
Timmel Ede

Öröm az ürömben
Eddig 30 családot kellett felkeresnem azért, mert az
ingatlanjuk előtt illegálisan leburkolták a közterületet/
zöldfelületet. Eleinte nagyon kellemetlenül éreztem magam, amikor ismeretlenül, vagy több évtizedes ismeretség után kellett becsengetnem valakihez. Ma már vannak jó híreim e téren is: Az esetek 90%-ban találunk
megoldást arra, hogy a közterület bezöldüljön és csak
három család küldött el akárhová és emlegette édesanyámat. Mára már olyan közterületről is be tudok számolni, ami nagyon szépen átalakult és már fák és virágok díszítik az utcát. Ezen beszélgetések során kérdezik, hogy milyen fákat szabad a közterületre ültetni.
Erről hamarosan megosztok egy listát is.
Ha Önnél is engedély nélkül van leburkolva a közterület, akkor hívjon és segítek megoldást találni!
Hatvani Zoltán (06/30 9440-203
ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82

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

Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555
lomnelkul@gmail.com

2

Az újonnan bevezetendő forgalmi rend betartása érdekében egyeztetek a kerületi rendőrkapitánysággal, hogy
a kezdeti időszakban a megszokásból közlekedőkkel és
a KRESZ táblákat figyelmen kívül hagyókkal szemben
megfelelőképen betartassák az elért változásokat,
amellyel az ott élők nyugalmát és biztonságát szeretnénk szavatolni.
Timmel Ede

Tájékoztatás a Strázsahegy forgalomcsillapításával kapcsolatosan
Közel egy éve annak, hogy a fogadóórámon volt
szerencsém fogadni a Gyolcsrét utcában élő polgárokat,
valamint dr. Bakos András alpolgármester urat. Ezen
egyeztetés fókuszában akkoriban csupán a Gyolcsrét
utca gépjármű forgalmának tehermentesítése jelent
meg, azonban a személyes beszélgetés során világossá
vált számunkra, hogy nem elég, és nem is lehetséges
egyetlen utca forgalomrendjének módosításával fellélegezteteni a Strázsahegy utcáit a gépjárműforgalom nyomása alól.

A zsákosztás tapasztalatai
9. sz. evk: Hatvani Zoltán az alábbiak szerint foglalta össze az idei év tapasztalatait:
2020-ban is ingyenes lombzsákokkal segítette az
önkormányzat a közterületen álló fák lombjainak a
környezetbarát elszállítását. Ennek kapcsán Rákoskerten és Szárazhegyen idén is kérhettek zsákot azok,
akiknek az ingatlanjuk előtt a közterületen fa áll. Helyi
specialitás az, hogy aki a Kerti Levélben megadott
határidőben és módon megrendelte az FKF logójával
ellátott nylonokat, azoknak október elejéig házhoz
vittem azokat.
Az idei év egy kicsit más volt mint a tavalyi, hiszen
sokan már a COVID járvány tavaszi időszakában
megrendelték a zsákokat mert azok beszerzése a korlátozások miatt ellehetetlenült. (Bezárt a művelődési ház
és az óvoda, valamint nem nyitott ki az FKF Gyökér
utcai telephelye sem. Sok kereskedelmi egységben
pedig hiánycikk lett az FKF logós zsák.) A másik változás, hogy tavasszal elkészült a körzetünkben egy
felmérés (fa kataszter), ami kapcsán rögzítették azokat
a címeket, ahol a közterületen nincs fa vagy zöldfelület, ide idén már nem adhattam lombgyűjtőt. A 2019es választási programomban pedig ígéretet tettem arra,
hogy azokra a saroktelkekre, ahol a közterületen álló
fák száma ezt indokolja, ott a nyolc zsák helyett tizenkettőt biztosítok.

A lakossággal történt egyeztetést követően Rákosmente Önkormányzata felkereste a Budapest Közút
Forgalomtechnikai Igazgatóságát, hogy hivatalos úton
vizsgálja meg a panaszos területrészt. A COVID-19
vírus következtében bevezetett korlátozások nagymértékben lecsökkentették a gépjárműforgalmat a kerületben is, ezért meg kellett várnunk a forgalomszámlálással a szeptember hónapot, hogy a reális idősáv forgalmát tudjuk vizsgálni. A számlálás egy héten keresztül,
naponta a 6 és 9, valamint a 16 és 19 óra között zajlott,
ez a mérés megállapította, hogy az átmenő forgalom a
reggeli csúcsidőszakban a Strázsahegyi dűlő irányában,
a délutáni csúcsidei időszakban pedig a Pipishegy utca
irányában jelentős.
Az önkormányzat által megbízott forgalomtechnikai
tervet készítő cég nagy megfontoltsággal és a számadatok alátámasztásával a következő Budapest Közút által
is elfogadott kiviteli terve az alábbi intézkedéseket foglalja magába:
1. A Gyolcsrét utca egyirányú forgalmi rend kialakítása a Vecsey Ferenc utca felől a Hegyalatti utca felé
2. A Gyolcsrét utca egyirányú forgalmi rend kialakítása a Pipishegy utca felől a Hegyalatti utca felé
3. A Strázsahegy utca egyirányú forgalmi rend kialakítása a Hegyalatti utca felől a Pipishegy utca felé
4. A Hegyalatti utca zsákutcává alakítása a Gyolcsrét
utca és a Strázsahegy utca között
5. A Czimra Gyula utca lakó pihenő övezetté alakítása
6. A Berky Lili utca lakó pihenő övezetté alakítása.

Így az idei statisztika:
• 112 család (közte 14 saroktelek) kérte a tavaszi házhoz szállítást (944 db zsák) *
• 824 család (közte 23 saroktelek) kérte az őszi házhoz
szállítást (6.590 db zsák) *
• 102 fő (közte 6 saroktelek) október 7-én a délutáni
szakadó esőben személyesen vette át a zsákokat a Rákoskerti Művelődési ház udvarán egy zöld sátor alatt
(816 db zsák) *
• 39 fő (közte 1 saroktelek) október 8-án a kora reggeli
időpontban személyesen vette át a zsákokat a művelődési ház udvarán a szokásos sátor alatt (302 db zsák)
*
• 25 Nyomdász utcában élő család részére idén is Harmatovszki László (ő szintén a Nyomdász utcában lakik) vitte házhoz a zsákokat (204 db zsák) *
• 4 fő az októberi (10.09.) fogadóórámon vette át a
zsákokat (36 db zsák)
Ez összesen 8.892 db zsákot jelent
*Az ikerházak 4 db míg a társasházak lakói 2-2 db
zsákot kaptak, ez befolyásolja a összeadott zsákok számát
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egyik sem bírt ki három évnél többet. Szomorú ez, mert
erre az eszközre most 800.000 forintot költött az önkormányzat, aminek máshol is lett volna helye.
Olyan fejlesztések is történtek a dombon, amit az
elhasználódás indokolt. Így például idén ismét felfestették a focipálya fehér vonalait és kicseréltek 60 méter
kerítést rozsdamentes acélra. Új kerítés is épült 6 méter
hosszban és 20 méteres szakaszon belátást-gátló hálót is
elhelyeztek az oldalsó kerítésen, amit az ott élő család
kérésére vásárolt a hivatal. Öt padot is felújítottak, a
kicsik játszóterén a hintás mászóka érett meg a cserére.
Első lépésként leszerelték a hintát és megrendelték az új
mászókát. A 6 millió forintos új játszóeszköz megérkezéséig kint hagyják a régit és az év végén, vagy az év
elején fogják lecserélni a régi mászókát az újra.
A forintokat számolva az alábbiak szerint lehet öszszegezni az idei évi kiadásokat a Vida dombbal kapcsolatosan:
850.000 Ft a rongálások miatt szükségessé vált kiadások (szaletli cseréje, pad deszka cseréje)
6.000.000 Ft az új mászóka a kicsik játszóterére
2.800.000 Ft az általános karbantartás költségei
(kötélpálya szabványosítása, pályafestés, kerítésjavítás,
padok felújítása, belátást-gátló háló, focikapuk festése
és hálócseréje, információs táblák felújítása)
Hatvani Zoltán helyi képviselő szerint egy ilyen méretű játszótér folyamatos kiadást jelent, amit ő pénznyelőnek szokott hívni. Ezen pedig a helyi fiatalokból álló
rongálók sem segítenek. A Rákoskerti Parkgondnoki
Szolgálat hetente üríti a szemeteseket és hetente két
alkalommal takarítanak a dombon. A tavaszi, nyári jó
idő ismét sok bulizó fiatalt vonzott a játszótérre, általában péntek és szombat este és késő éjszaka tart a hangoskodás. E témában Hatvani egyeztetett a körzeti megbízottal, aki ismét elmondta, hogy várja a bejelentéseket
ő is és a rendőrség is. Simon József rendőr törzszászlós
mobilszáma a következő: 06/70 489-3748.
A problémára az önkormányzat is keresi a megoldást.

Pótlólagos zsákosztás
Az Önkormányzat ebben az évben is 9.300 db
zsákot biztosított a körzetemnek, így szeretném
jelezni, hogy 51 csomag (408 db zsák) még megmaradt. Ezeket a novemberi fogadóórámon lehet még átvenni, ennek időpontja november 13.
(péntek) 17.00-18.00 óra között lesz.
Azokat a zsákokat, amiket itt sem vesznek át, azokat átadom a Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálat munkatársainak, akik 19 helyszínen végeznek „zöldfelületfenntartási munkákat”, magyarul nyírják a füvet, szedik
a falevelet és gondozzák a közterületet.
Meglátásom szerint idén is zökkenőmentes volt az
osztás, köszönet ezért önöknek, hiszen egyre többen
rendelik meg a házhozszállítást, ami idén a COVID
idején is sokat segített abban, hogy a művelődési ház
udvarán ne alakuljon ki kezelhetetlenül hosszú sor. Köszönöm még Bori és Károly segítségét, ők számolták és
hajtogatták a zsákokat és köszönöm Csenge lányomnak, barátnőjének és a feleségemnek, hogy beültek az
utánfutó végébe és segítettek a házhoz szállításban.
Azért a kellemetlenségekről is írnom kell: a frissen
elkészült fa kataszter szerint 63 ingatlan előtt nincsen
fa. Ezen ingatlantulajdonosok közül 27 igényelt zsákot,
amit idén már nem tudtam odaadni. Sajnos kilenc
igénylő ezért nagyon megharagudott és anyukámat, a
polgármestert és persze engem kezdett szidni. Sérelmezték, hogy eddig kaptak zsákot, akkor most miért
nem. Hiába mondtam nekik, hogy eddig se járt volna,
de korábban nem volt ilyen felmérés, így az elmúlt
években követtünk el hibát, hiszen a zsákosztással kapcsolatos felhívásban minden évben szerepelt az, hogy
csak annak jár falevélgyűjtő, aki előtt van fa. Az egyik
úr az arcomba vágta: „ha az önkormányzat nem támogatja őt zsákkal, akkor ő sem fogja támogatni ezt az
önkormányzatot”. Ezekre a reakciókra csak azt tudom
mondani, hogy a művelődési házban az önkormányzati
támogatásnak köszönhetően néhány forinttal olcsóbban
lehet ezeket a falevélgyűjtőket megvásárolni a nyitvatartási időben, mint bárhol máshol.
Jó egészséget kívánok a falevelek összegyűjtéséhez!
Hatvani Zoltán

Elkészült a Kucorgó téri új orvosi rende1ő
November 18-án adja át polgármester úr és a helyi
képviselők a Csongrád utcai orvosi rendelő helyett
megépült teljesen új épületet. Közismert, hogy az önkormányzat több mint 12 éve kereste a megoldást a
régi rendelő korszerűsítésére, bővítésére, de erre azon a
helyszínen nem volt lehetőség. Összesen négy orvosnak (kettő felnőtt és két gyermek háziorvos) és a védőnőknek kellett új rendelőket építeni. 2015-ben eldőlt,
hogy a Kucorgó téren épül majd meg az az új épület,
ahová az átadást követően átköltözhetnek a doktorok.
A több mint 300 milliós beruházással Rákoskert minden háziorvosi rendelője megújult és a kor követelményeinek megfelelő körülmények között működik. 2016
decemberében még Riz Levente polgármester úr adta át
a Schell Gyuláné téren az új Egészségkert nevű központot, most pedig Horváth Tamás polgármester úr
adja át az új épületet.
Az átköltözés és a birtokba vétel ezután következik,
így csak akkor menjenek az új rendelőbe, ha ezt az orvosok már jelezték önök felé.

Idén is sokat költöttünk a Vida-dombi
játszóterekre
2020 tavaszán végre elkészült az új kötélpálya, ami
több mint egy éven keresztül volt lezárva. Ennek oka az
éves karbantartás alatt kiderült hibák javítása és az időközben megváltozott szabványok betartása volt. Mára
minden szabványnak megfelel a játszóeszköz, így reméljük még évekig lehet majd azt használni. A karbantartásra sajnos más eszközöknél is szükség volt. A rongálások miatt idén már a kereszt mellett található szaletlit is vasból gyárttatta le az önkormányzat, talán ez
majd jobban ellenáll a fiatalok „munkásságának”. Sokan nem is tudják, hogy 2009 óta ez a negyedik esőbeállónk a domb tetején, de sajnos a vandálok miatt eddig
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Rákoskerti iskolatörténeti kiállítás
A rendkívüli helyzetet megsínyli a helyi kulturális
és közösségi életünk is. Erőfeszítéseket kell tennünk,
hogy fenntartsuk azt a folyamatosságot, amit például a
Rákoskerti Polgári Kör és a Művelődési Házunk közös
rendezésében tartott kiállítások is jelentenek. Már évtizedek óta bevett szokás, hogy tavasszal és ősszel bemutassunk valamit a település lakóinak, ami érdekes lehet
számukra. Tavaly ősszel „Féltett kincseim” címmel
közszemlére tettük azokat a tárgyakat, amelyek a Kör
tagjai számára igazi, leginkább erkölcsi értéket képviselnek. A nagyon népszerű tárlatot sokan megtekintették és többen kérték, hogy hasonlót rendezzünk máskor
is. Azt terveztük, hogy idén tavasszal képzőművészeti
alkotásokat fogunk bemutatni, de ez a szándékunk az
ismert okok miatt nem valósulhatott meg.
Már az év elején elhatároztuk, hogy októberben egy
iskolatörténeti kiállítást rendezünk, amelynek témáját a
rákoskerti Kossuth Lajos Általános Iskola adja. Bár a
járványhelyzet átmeneti javulást követően újra rosszabb
lett, nem hagytuk eltéríteni magunkat ettől a szándékunktól. Gyűjtöttük az anyagot felkérve az iskola vezetését is, hogy a megmaradt régebbi eszközöket bocsássák rendelkezésünkre. Kitartó igyekezetünknek köszönhetően 2020. október 4-én sikerült megnyitni a kiállítást. Megnyitó beszédében Csébi András az iskola intézményvezetője kiemelte az iskola mindenkori szerepét a gyerekek erkölcsi nevelésében és a lokálpatriotizmus erősítésében.
Az anyaggyűjtésben részt vettek a Kör tagjai, a Kossuth Lajos iskola is adott több iskolai szemléltető eszközt, de fontos dokumentumokat kaptunk Véghely Tamásnétól, az iskola régebbi igazgatójától és Szanyi Dezsőtől, aki tanulóként hosszú évekig itt koptatta a padokat, ma pedig tanárként a Zrínyi Miklós iskolában tanít.
A kiállított dokumentumok és tárgyak segítségével
vázlatos képet alkothattunk az iskolánk 83, és az épület
78 éves múltjáról.

Az 1972-ben átadott új épület, amely 2003-ban egy
újabb emeleti szinttel bővült. Az alábbi kép 1977-es.

A kiállítás látogatói számára érdekességet jelentettek
a régi bizonyítványok, ellenőrző könyvecskék, tankönyvek, de legtöbben a csoportképek előtt töltöttek
hosszú perceket, keresgélve rajtuk az ismerős arcokat.

Nem hiányoztak a falakról és az asztalokról a személyes tárgyak és dokumentumok sem. Abban az időben minden lánynak volt egy könyvecskéje, amibe a
barátok, osztálytársak és a tanárok emlékeztetőül beírták bölcs tanácsaikat.
Még sok más érdekességet is bemutattunk, amit tanúsíthat az a több tucat látogató, aki megtekintette a
tárlatot. A kiállítás két hétig tartott, de anyagának túlnyomó részét albumba rendezve a Rákoskerti Polgári
Kör megőrzi az utókor számára.

Elsőnek láthattunk egy képet az 1937-ben még a
Kucorgó csárdában tanuló diákokról és az év végét záró
vizsgabizottság tagjairól.
Majd végigkövethettük az 1942-ben átadott iskola
épületének alakulását egészen a jelenlegi állapotáig. A
következő, 1947-ben készült felvételen a sziréna alatt
látható az iskola kápolnájának harangja is.

Szelepcsényi Sándor a Rákoskerti Polgári Kör elnöke
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Az „újjá varázsolt” Rákosmenti
Százszorszép Óvoda

Befejeződött a jelentkezés az
idei faültetésre

Először is, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Pádárné Tóth Andrea vagyok, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy nyugdíjba vonuló, méltán elismert vezetőm Béres Károlyné Ica után, 2020. augusztus óta vezethetem az óvodát.
Hatalmas kihívás volt számomra az intézmény átvétele, a költözés szervezése és lebonyolítása, de a siker
nem maradt el, így 2020. szeptember 14-én birtokukba
vehették a gyerekek a szülőkkel és az óvoda dolgozói,
az újjáépített és megszépült rákoskerti óvodát.
Tíz hónap alatt készült el a csodálatos modern épület,
mely most már 162 gyermek befogadására alkalmas
A főbejáraton belépve rögtön feltűnik, hogy világos,
tágas, európai színvonalú új óvodát kaptunk! A most
épült szárnyban, a földszinten két új csoportszoba, a
hozzájuk tartozó gyermeköltözőkkel és mosdókkal, az
emeleten egy 102 nm-es teljesen berendezett tornaszoba
és mellette fejlesztőszoba, orvosi szoba és teakonyha
készült el. Az egész épület akadálymentes.
Megújultak az 1979-ben átadott csoportszobák, gyermeköltözők és mosdók is. Új padló és falburkolatokkal,
nyílászárókkal, világító testekkel látták el a helyiségeket
és a teraszok is teljesen átalakultak. A régi feljáró lépcső helyét egy egyedi építésű trambulin foglalja el.
Ilyen tudomásunk szerint még nem is épült egy óvodában sem, amire nagyon büszkék vagyunk.

9. sz. egyéni választókerületben, Hatvani Zoltánnál
összesen 55 facsemetét kértek idén a helyiek, aminek a
beszerzését és elültetését szívesen támogatta a Rákoskerti Polgári Kör is. A civil egyesületre nagy szükség
volt idén is, hiszen a közterületen az önkormányzat
csak „várostűrő” fákat ültethet el, viszont a lokálpatrióta szervezetnek van joga és lehetősége a városképbe illő
gyümölcsfák plántálására is, ami november közepén
várható. Idén azért lesz az előző évektől eltérően ilyen
sok fa elültetve, mert ebben a mennyiségben már benne
van az önkormányzat által kijelölt ingatlanok előtti telepítés is.

Itt van az ősz...
Nem az elmúlásról szeretnék elmélkedni ebben a
melankolikus évszakban, hiszen ezen időszak igenis
csodálatos és inspiráló: fantasztikus színeivel, csípős
frissességével és gyönyörű fényeivel. Számunkra ez az
időszak a számvetés, az értékelés ideje. 2020 a Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E. életében sem úgy sikerült,
ahogy azt terveztük. A Covid vírus jócskán keresztülhúzta számításainkat. Tavasszal kénytelenek voltunk
lemondani két klasszikus túránkat is, így maradt el a
Normafa és a Merzse nappali túránk.
Június 12-e hozta el számunkra az enyhülő korlátozások következtében az aktivitás időszakát. E jeles napon végre kiszabadulhattunk a természetbe és megrendeztük a Merzse túrák legizgalmasabbikát az éjszakai
20 és 10 kilométeres erőpróbát. Várakozásunkat felülmúlva több mint félezer túrázó vágott neki és teljesítette
is azt.
A jól sikerült rendezvény után nagy lelkesedéssel
vágtunk bele a hetedik Horváth Előd lecsófőző verseny
munkálataiba. A gondos előkészítést meghálálta a jól
sikerült nap, amit együtt tölthettük Rákoskert ikonikus
platánsora végén húzódó vasútállomásnál. A járványügyi szigorítások ellenére az idén egyesületünknek sikerült megrendezni egy teljesen új teljesítménytúrát. A
„Rákosmente útjain” barangolás a XVII. kerület nevezetességeit mutatta be a résztvevőknek. Ezt a kerületi
túránkat Riz Levente polgármesterünk halála emlékének is szenteltük. Az új eseményen több mint kétszázan
vettek részt. Bízunk benne a kirándulásnak jó hírét keltik a résztvevők, és jövőben több érdeklődőre is számíthatunk. Társaságunk elnökének régi vágya valósult meg
azzal, hogy összeállítottunk egy közel száz fényképből
álló kiállítást iskolánknak a 70-es 80-as évekbeli nagyvisnyói táborozásaiból, amit a Kossuth iskolában lehet
megtekinteni.
Egyesületünk sikeres évet tudhat maga mögött, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni a csapat tagjainak és
támogatóinknak: Horváth Tamás polgármester úrnak,
Szabó Katalin, Bényi Zsolt, Hatvani Zoltán, Rózsahegyi Péter, Timmel Ede, Virág Mihály képviselőknek és

A Rezgő utcai rész gazdasági épületként üzemel tovább. Itt kapott helyet a régóta várt felnőtt öltöző és
mosdó, az óvónői szoba és több technikai helyiség.
Az udvar is hamarosan elkészül, és akkor teljességgel mondhatjuk, hogy Rákoskert egy új gyöngyszemmel
bővült.
Sajnos a vírus helyzet miatt jelenleg nem tudunk külső látogatót fogadni, be kell tartanunk a szigorú szabályokat, de néhány fotóval szeretném megmutatni ezt a
csodát.
Köszönöm szépen Rákosmente Önkormányzatának,
a Rákosmente Kft-nek, a rákoskerti képviselőknek, a
tervezőnek, a kivitelezőknek, óvodánk nyugdíjba vonuló vezetőjének, a szülőknek, a környékbeli lakóknak és
természetesen az óvoda minden dolgozójának a sok segítséget, türelmet és együttműködést!

a Rákoskerti Polgári Körnek.
A Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E. nevében: Pintér Károly

Pádárné Tóth Andrea, intézményvezető
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Elmaradt a Makovecz megemlékezés

Egészségkert Medicina Gyógyászati Központ
www.kertidoktor.hu

Alapítványunk 2012 óta minden évben szeptember
27-én megemlékezik Makovecz Imre halálának évfordulójáról. Ilyenkor minden alkalommal a Rákoskerti
Művelődési Ház ad otthont rendezvényünknek. Meghívott vendégként a közélet jeles személyiségei vannak
jelen, akik közeli kapcsolatban álltak az elhunyt mesterrel. Az idén, mint annyi más kulturális rendezvényt, a
vírus ezt a hagyományt is megakadályozta. Így nagy
sajnálatunkra az előre megtervezett megemlékezés elmaradt, de előre nézünk és tervezünk. A tízéves kerek
évfordulót jövőre már valószínűleg a megépült Mennybemenetel Ökumenikus Templom csodálatos épületében
tarthatjuk. Aki az építkezés területén jár, már most szemet gyönyörködtető látványban részesül, hogyan épülszépül és válik valósággá régen megálmodott templomunk. Az Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét annak
a huszonkét személynek, akik a személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták alapítványunkat és
ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy megépülhessen templomunkban egy új impozáns koncertorgona, melynek
megszólalása nemcsak a vallásos, de minden zenét szerető embernek is csodálatos zenei élményt nyújthat. Már
folynak a tárgyalások az orgonaépítőkkel, ezért kérjük
támogatóinkat, hogy segítsenek a hiányzó anyagi feltételek megteremtésében.

Rendeléseink:
Dr. Albert Melinda pszichiátr ia keddenként,
előjegyzés tel: 20 339 65 40 – munkanapon 9 és 17
óra között
Dr. Béli Tímea r adiológus, felnőtt- és gyermekultrahang- szombaton,
előjegyzés tel: 06 30 230 6661
Brichter
Edit,
pedikűr
és gyógy-pedikűr
(cukorbetegek láb ápolása) munkanapokon,
előjegyzés tel: 30 434 32 66 – munkanapon 9 és 17
óra között
Dr. Fábián Letícia fül-orr-gégészet - péntekenként,
előjegyzés tel: 70 55 09 741

Ignáth Györgyi Andrea
sebkezelő és lábápoló specialista, podiáter
előjegyzés tel: 30 88 18 998 - hétfő és szerda
Dr. Kajetán Miklós diabetológia, diabéteszes láb
előjegyzés tel: 30 921 47 40 – munkanapon 9 és 17
óra között
Dr. Sydó Zoltán kar diológia szer dánként,
előjegyzés tel: 30 347 00 80 – munkanapon 9 és 17
óra között

Adószámunk:18185133-2-42
Bankszámlaszámunk: 11717009 - 20043843

Dr. Széver Krisztina bőr gyógyászat szer dánként,
előjegyzés tel: 30 88 18 998 – munkanapon 9 és 17
óra között

Janikné Megyeri Rita, kuratóriumi elnök

BŐVÜLT A RÁKOSKERTI KATOLIKUS
SZENT XXIII. JÁNOS KÁPOLNA
URNATEMETŐJE
1171 Budapest, Zrínyi u. 269.
Az elektronikus beléptető rendszer
kialakítása lehetővé tette, hogy
a temető 8-20 óra között látogatható legyen.
Meghitt környezet, nyugalom elérhető áron.
Érdeklődés, ügyintézés, szerződéskötés előzetes
bejelentkezés után:
1171. Budapest, Szabadság sugárút 39.
Zsiga Péter plébános 20/823-1757
Hétfő és péntek: 15.00-17.30
vagy más, egyeztetett időpontban.
http://szenterzsebet.plebania.hu

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.

A könyv legújabb kiadása beszerezhető a
Rákoskerti Művelődési Házban
és a Dary ABC-ben.

Dr. Róth Katalin állatorvos
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
Időpont előjegyzés kötelező!
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu

December 6., vasárnap 10 óra
Mikulásváró Meseszínház: Krampusz a zsákban
Minden rákoskerti és szárazhegyi gyermek számára
DÍJTALAN regisztrációs belépő igényelhető december 1-ig,
az alábbi módokon:
8. sz. körzet: Timmel Ede képviselőtől e-mailen (ede.timmel@gmail.com),
illetve sms-ben (06 20 310-1700) a szülő neve, lakcíme, telefonszáma,
valamint az igényelt gyermekjegy és kísérőjegy mennyiségének
feltüntetésével.
November 8., vasárnap 18 óra
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól képviselőtől interneten:
Nagy János Trió koncert
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Nagy János Erkel-díjas zeneszerző nemcsak jazz-zongoristaként, de
Belépő szülőknek: 800 Ft
zenekarvezetőként és zeneszerzőként is jelentős szerepet
December 2-től minden nem rákoskerti és szárazhegyi gyermek és szülő
tölt be a hazai jazz életben. A trió az ő szerzeményeit
800 Ft-os áron vásárolhat belépőt.
szólaltatja meg.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
A koncert a „Köszönjük Magyarország!” projekt keretében valósul meg.
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)
November 8., vasárnap 10 óra
Kerti Kölyökkuckó
Nefelejcs Bábszínház: Kippkopp és Tipptopp
Belépő: 800 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailen!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

A belépés díjtalan.
Előzetes regisztrációt kérünk telefonon vagy e-mailen!

December 13., vasárnap 17 óra
Mindenki Karácsonya
Zsuzsa Mihály karácsonyi koncertje
Előzetes regisztrációt követően a belépés díjtalan!
Regisztrációs szelvény a művelődési házban igényelhető (telefonon,
e-mailen vagy személyesen.) A belépők foglalása jelentkezési
sorrendben történik, személyenként maximum 5 db kérhető.
A megigényelt szelvények átvehetők a helyszínen
december 10-én és 11-én 8-20 óráig.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

Adventi koszorúk és díszek szépségversenyét hirdetjük meg
A pályázatra kizárólag saját készítésű koszorúkat és díszeket
(asztaldísz, kopogtató) várunk, melyet fotón kérünk beküldeni.
A koszorúk képeit közzétesszük a művelődési ház facebook oldalán,
ahol széles körben lehet rájuk szavazni! Az első három legtöbb
kedvelést összegyűjtő alkotás készítője értékes díjazásban részesül,
melyet a Mindenki Karácsonya rendezvényen adunk át.
A jelentkezés menete:
1. E-mailen vagy a művelődési házban személyesen igényeljen díjtalan
nevezési kártyát!
Gyermek tanfolyamok:
2. A koszorúja mellé kérjük, tegye oda kártyáját, majd fotózza le!
Kerekítő Bábos Torna és Mondókás Móka, Gyermekjóga,
3. A nevezni kívánt alkotás nagy felbontású, digitalizált fotóját küldje be
Kids Club angol nyelvi klubok, a Cassandra Táncegyesület jazzbalett
a rakoskert.info@vigyazomh.hu e-mail címre.
tanfolyamai, a Gravity Táncstúdió moderntánc tanfolyamai,
Beküldési határidő:
az Angel Dance Tánciskola tanfolyamai
2020. december 8., kedd, 8.00 óra
Felnőtt tanfolyamok:
Szavazás:
Zumba, Hatha jóga, Gyógytorna, Alakformáló női torna, Szenior
A szavazatok leadhatók a művelődési ház facebook oldalán
örömtánc, Szenior torna, Csoportos tibeti hangtálfürdő, Horgolás
(www.facebook.com/rakoskertimh)
tanfolyam kezdőknek
december 8-án 12 órától december 11-én 12 óráig.
Klubok, szakkörök:
Eredményhirdetés és díjkiosztás:
Orion csillagász szakkör, Baba-mama klub, Szoptatást támogató
December 11-én 13 órakor a facebook oldalon.
anyacsoport, Rákoskerti Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub, Rákoskerti
Az ajándékcsomagokat a Mindenki karácsonya rendezvényünkön adjuk Polgári Kör, Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Alapítvány klubja
át december 13-án.

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk,
villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók,
láncfűrészek, kerti kapák javítása, láncélesítés.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302

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

Kerti Levél
Megjelenik 4 600 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

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

06/20-3101700

Facebook: Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyhaszobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka,
korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu
8

