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Új helytörténeti kiadvány! 
 

Minden rosszban lehet találni valamit, amit a javunk-

ra fordíthatunk, feltéve, hogy nyitottak vagyunk rá és 

kellő energiát fordítunk a keresésére. A rendkívüli jár-

ványhelyzetben talán az egyetlen jó az, hogy a korláto-

zások és az óvatosságunk miatt beszűkült mozgásterünk 

több időt biztosít az értelmesnek és hasznosnak  gondolt 

elfoglaltságokra. Számomra ez a településünk történeté-

vel kapcsolatos eddigi munkám átgondolását jelentette. 

Az idő múlik, a korosztályom tagjai gyorsuló ütemben 

költöznek át egy másik világba. Rádöbbentem, a számí-

tógépemen tárolt anyag értékesebb annál, hogy azt 

veszni hagyjam, ezért összegyűjtve mindent, keresni 

kezdtem valakit, aki hozzám hasonlóan szereti Rákos-

kertet és mivel családja nemzedékek óta itt él, át tudja 

venni tőlem a stafétabotot. Még kiskamaszként megis-

mertem Cs. Nagy Ádámot, aki már akkor nagy érdeklő-

dést mutatott a helytörténet iránt. Felnőttként olyan hi-

vatást választott, ami érintőlegesen találkozik történészi 

feladatokkal, geográfusként térképeket is készít és Rá-

koskert környékét többféle szempontból, különböző 

tematikák szerint feldolgozta már. Megkeresésemre 

örömmel vállalta, hogy ha majd elérkezik az ideje, foly-

tatja, amit elkezdtem. Mivel életének eddigi 32 évéből 

az elmúlt 30 évben Rákoskerten lakott (és valószínűleg 

még egy jó ideig családjával itt is fog), szülei és apai 

nagyszülei is itt éltek, Rákoskertet mindig az otthoná-

nak, a szűk értelemben vett hazájának tekinti.  Így biz-

tosítva látom, hogy nagyon jó kezekben lesz a helytör-

téneti kutatás. 

Fontosnak véltem, hogy az általam összegyűjtött do-

kumentumok és képek egy számítógépes adathordozón 

hozzá kerüljenek, azokat az idő előrehaladtával a még 

rejtőzködő adatokkal kiegészítve fel tudja majd hasz-

nálni. 

Az adatbázis összeállításánál döbbentem rá, hogy 

milyen sok érdekesség van, amit még a lakótársaim 

nem is láttak és a múltra vonatkozó izgalmas informáci-

ókat hordoznak. Fellelkesedve a nemrég kiadott 

„Album az iskolatörténeti kiállítás anyagából” sike-

rén, hasonlót készítettem a még nem publikált helytör-

téneti dokumentumokból és képekből. 

A kézirat elkészült és mivel Rákoskerti Polgári Kör 

már eddig is több könyvet adott ki, ez lesz a következő. 

Reménykedem abban, lesz rá akkora igény, hogy meg-

fizethető áron lehessen hozzájutni. Ha a járványhelyzet 

megengedi, a kötetet június 6-án egy műsoros könyvbe-

mutató során fogjuk ismertetni a Rákoskerti Művelődé-

si Házban. 

Ízelítőként kérem, olvassák el a könyv előszavának 

egy részletét, és ha felkelti érdeklődésüket a mű, 2021. 

május 15-ig jelezzék igényüket a 

sandor@szelepcsenyi.hu elektronikus levélcímen, 

vagy a 06-20-944-2567-es telefonszámon. 

 

Ki gondolná, hogy ez a két fénykép közel ugyanonnét, a Rózsaszál 

utca - Zrínyi utca kereszteződéséből készült? Csakhogy közben eltelt 

72 esztendő! Valaha minden utcánkat fű nőtte be és csak a ritkán 
arra járó lovaskocsik keréknyomában kopott az ki. Sok házban tar-

tották a „szegény ember tehenét”, a kecskét, amelynek egészséges 

tejét még a csecsemők is fogyaszthatták. A telkeket megművelték, 

hogy előteremtsék az állatoknak a takarmányt és a családnak szüksé-
ges alapvető zöldségfélét és burgonyát. 

Az alsó kép is már változott, a dombtetőről eltűnt az adótorony és 

a helyén felépülő félben van Budapest első, Makovecz Imre saját 

keze által tervezett temploma.  (részlet a könyvből) 

mailto:sandor@szelepcsenyi.hu
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Előszó 
 

Lassan húsz éve, hogy elhatároztam, megírom éle-

tem fő helyszínének, Rákoskertnek a történetét. Közvet-

lenül nyugdíjba vonulásom előtt álltam és tartottam at-

tól, hogy ha nem találok valamilyen értelmes elfoglalt-

ságot miután már nem fogok naponta bejárni a munka-

helyemre, nagyon meg fog viselni a változás. Már rég-

óta bántotta az igazságérzetemet, hogy Rákoskert múlt-

járól gyakran hamis információk jelennek meg a helyi 

újságokban. Leginkább azok a ferdítések bosszantottak, 

amikről biztosan tudtam, hogy hazugságok. Különösen 

egy 2000 novemberi Rákoskert újság utolsó oldalán, az 

1956-ban itt szolgáló nemzetőrökről írott cikk háborított 

fel. Jól emlékeztem az akkori eseményekre, mivel 1956

-ban én már 11 éves voltam. Többször meglátogattam 

az általános iskola napközi otthonában állomásozó nem-

zetőröket, hiszen Ernő bátyám az egyik parancsnokuk 

volt. Így megrökönyödéssel olvastam a következő soro-

kat: (a november 4-i  invázió után) … megkezdődött  a  

hódítók … vasúton történő utánpótlása … minden vas-

útvonalon, így a szolnokin is. Nemzetőrségünk egy tíz-

fős fegyveres osztaga parancsot kapott arra, hogy a 

Rákoshegyi vasúti híd innenső oldalán szedje fel a síne-

ket. Ha csak rövid időre is, de akadályozzuk meg sza-

badságharcunk eltipróinak büntetlen és gondtalan elő-

renyomulását. Az akciónk Szelepcsényi Ernő nemzetőr 

parancsnok helyettes és Mazán Imre nemzetőr vezetésé-

vel sikerrel járt. Az egykori ˝néphadseregben˝ nagysze-

rű katonai gyakorlatra és tudásra tettek szert. Mindket-

ten már régen eltávoztak az élők sorából. … Nyugodja-

nak békében itthon, illetve Ausztráliában.” Csak ebben 

a pár sorban több ferdítés volt: nemzetőreink nem szed-

ték fel a síneket, a rákoskerti nemzetőr parancsnokság 

két egyenrangú személyből állt, Ernő soha nem volt a 

néphadsereg katonája, Kanadába emigrált és ennek a 

könyvnek az összeállításakor. 2021-ben is kiváló egész-

ségnek örvend. Talán ez volt a legdurvább hamisítás, 

de olvastam több visszaemlékezést, amelyekben voltak 

kisebb-nagyobb tévedések. 

Elkezdtem  gyűjteni a településünk múltjával kap-

A PLATÁNSOR... Rákoskert büszkesége! 1936-ban egy házhe-

lyet kereső pár hölgy tagja áll a még mellékötözött karók támaszá-

ra szoruló, alig korábban ültetett platáncsemeték között. A járda 

már kitaposott és tisztán tartott. Hiszen azon közlekedtek a telket 

keresők, akik vasúton érkeztek és a munkások is, akik a parcellázá-

son dolgoztak. A Mátyás király (ma Rákoskert) sugárút tiszteletet 

parancsolóan széles és ekkor a kocsiút rajta még fűvel takart. Nem 

túl távol már áll egy kicsinyke ház, amely akár lehet a Tárogató 

(ma Irsa) utca sarkán lévő épület, de a mai formája (bár minden 

bizonnyal régi építésű) nem igazán egyezik meg ezzel. Messzebb 

még nincsenek házak, éppen csak, hogy elkezdődött a telkek értéke-

sítése. 

27 év telt el és a fák nagyra nőttek. A Tárogató (Irsa) utcától a 

vasútállomásig terjedő területet csak 1941-ben sikerült megszerezni 

a rákoskeresztúri gazdáktól és ekkor rendezték a sugárútnak ezt a 

szakaszát. Betonszegélyt tettek a jobb oldali járda két szélére és 

sóderrel töltötték ki a közét, hogy legalább a Kollár vendéglőig ne 

sárban kelljen felmenni a vonattal érkezőknek. (A vendéglőnek, ami 

ebben az időben már művelődési házként működött, csak a teteje 

látszik, az előtte lévő ház takarja.) A járda kiépítésekor több padot 

is elhelyeztek, ezeknek a fa részei 1963-ra, a fénykép készítésének 

idejére már elkorhadtak és a beton lábait is kiszedték (ennek darab-

ja lóg be a kép jobb szélén).  (részlet a könyvből) 
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csolatos információkat, és 2004-ben sikerült kiadni a 

Rákoskert története című könyvet, amelynek negyedik, 

bővített kiadása 2019-ben látott napvilágot. 

Barátaim, ismerőseim rengeteg dokumentumot és 

fényképet adtak, ezeket digitalizáltam és az eredeti dara-

bokat visszaadtam mindenkinek. Egy részüket már fel-

használtam a korábban megjelent könyvek illusztrálására 

de nagyon nagy mennyiség van még a számítógépem 

adathordozóin. Mivel ebben az évben már 76 éves le-

szek, gondoskodni szeretnék arról, hogy amiket össze-

gyűjtöttem, akkor is megmaradjanak, ha én már nem 

leszek. 

Ebben a könyvben kinyomtatva megtalálhatja az utó-

kor a dokumentumok, fényképek, térképek érdekesebb 

darabjait, zömében azokat, amelyeket korábban még 

nem közöltem. A képekhez egy kis leírást is fűzök, hogy 

némi tájékoztatásul szolgáljak a könyvet forgató számá-

ra. 

Témák szerint rendeztem az anyagot, a csoportok jel-

lemző darabjai láthatók majd kinyomtatva, főleg azok, 

amelyeknek a történetét valamelyest ismerem. Az olyan 

iratok és képek, amelyek szerepelnek a „Rákoskert törté-

nete”, illetve az „Album a rákoskerti iskolatörténeti kiál-

lítás anyagából” című, már megjelent könyvekben, en-

nek a gyűjteménynek a lapjain kevésbé fognak szerepel-

ni. 

Szelepcsényi Sándor 

 

Rákoskert földrajzáról… 
 

Amikor új ismerősök megkérdezik tőlem, honnan ér-

keztem, hol lakom, rendszerint azt szoktam válaszolni: 

„Budapest legkeletibb csücskében, Rákoskerten”. Úgy 

gondolom ugyanis, hogy tömören fogalmazva ez a rövid 

mondat fejezi ki legtalálóbban Rákoskert elhelyezkedé-

sét olyanok számára is, akik nem ismerik Budapest kerü-

leteit. Benne van, hogy bár közigazgatásilag a főváros-

hoz tartozik, ám annak a belvárostól legtávolabb fekvő, 

szélső szegletében található. Kifejezi azt az érdekes ket-

tősséget, „fővárosnak” és „vidéknek” azt a sajátos ötvö-

zetét, ami Rákoskertre olyannyira jellemző – minden 

előnyével és hátrányával együtt. 

Rákoskert nemcsak közigazgatásilag, hanem termé-

szetföldrajzilag is tájhatáron fekszik. Környékünkön si-

mulnak bele az Alföldhöz tartozó Pesti-síkságba az Észa-

ki-középhegység legdélibb nyúlványát jelentő Gödöllői-

dombság lankái. Itt, a rákoscsabai-péceli határban talál-

ható a főváros pesti oldalának legmagasabb pontja, az 

Erdő-hegy (243 m, illetve 241 m). (Magasabbik kiemel-

kedését egyes térképek szokták Arany-hegy néven is 

jelölni, azonban a teljes dombra is vonatkoztatható Erdő-

hegy megnevezés jóval régebbi, aminek eredete, hogy a 

XIX. század közepéig egy kisebb erdő borította a domb-

tetőt.) Tengerszint feletti magassága meghaladja a Gel-

lért-hegyét (235 m), noha természetesen nem olyan me-

redeken szökken fel, mint amaz a Duna felől, hanem 

csak lankásan emelkedik. Tiszta időben a dombokon 

húzódó dűlőutakról szépen belátni szinte az egész várost, 

valamint a távolabbi hegyeket, a Budai-hegységtől egé-

szen a Börzsönyig. Ezzel szemben a Merzse-mocsár és a  

reptér irányában ellaposodik a térszín, errefelé terülnek 

el a Rákoskerthez tartozó legalacsonyabb részek (132-

140 m). Rákoskert lakott területének magassága 156-230 

m között ingadozik, átlaga 194 m. A Vida-domb 202 m 

magas, a vasútállomás pedig 157 m-en helyezkedik el. A 

rákoskerti belterület lejtőinek többsége délnyugatias ki-

tettségű. 

A környék éghajlata mérsékelten meleg-száraz. Az 

évi középhőmérséklet 10,0 – 10,2 °C, ami nagyjából 

megegyezik az utóbbi évtizedek országos átlagával. Az 

éves csapadékmennyiség jellemzően 520 – 550 mm kö-

zött alakul, kissé elmaradva az országos átlagtól. Az 

uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 

pedig 9 – 10 km/h közötti. A klímaváltozás hatásai 

azonban az itteni szárazsági és hőmérsékleti értékek mó-

dosuló átlagaiban is könnyen tettenérhetők. Rákoskert 

területe ma már egyre inkább a meleg-száraz éghajlati 

körzetbe esik, míg a XX. század elején, sőt, még a szá-

zad második felében is sokkal inkább a mérsékelten hű-

vös-száraz és a mérsékelten meleg-száraz kategória ha-

tárán billegett. 

Ami Rákoskert geológiáját illeti, területét túlnyomó-

részt negyedidőszaki képződmények borítják. A belterü-

leten többnyire finomszemcsés lejtőüledék, az alacso-

nyabban fekvő részeken pedig fluvioeolikus (folyóvízi 

és szél által szállított) homok a jellemző. Kisebb foltok-

ban a pár millió évvel idősebb, pliocén kori Nagyalföldi 

Formáció is előfordul. Ezeket a földtani formációkat 

persze több-kevesebb talajtakaró fedi, amit pedig sok 

helyütt mesterséges felszínek takarnak el. A mesterséges 

talajfedés (épületek, aszfalt, beton, térkövezett felszínek) 

aránya a lakott területen belül jellemzően 50-80% közöt-

ti, a ritkásabban beépített utcákban 30-50%, a teljesen 

újépítésű részeken (pl. a Szárazhegy, a Függőcinege 

vagy a Czimra Gyula utca környéke) pedig több mint 

80%. 

Mivel Rákoskert az 1930-as években kezdődő felpar-

cellázásakor Rákoscsabához tartozott, majd 1950-ben 

együtt csatolták őket Budapesthez, melyen belül az 

újonnan létrehozott XVII. kerület részei lettek, így Rá-

koskert sosem volt önálló település. Emiatt 

„hagyományos” határai sincsenek olyan konkrétan meg-

szabva. Keleten és délen a főváros határa, délnyugaton a 

vasútvonal, illetve a Merzse-mocsár adják maguk határ-

vonalként. Észak és  nyugat  felé  viszont  már  képléke- 
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nyebb a „határmegállapítás”. Nyugaton leginkább az 

Összekötő utcával lehetne a településrész határát meg-

húzni, ezzel Rákoskerthez sorolva a Függőcinege és 

Réti csík utcák környékének újépítésű telepét is (ahogy 

egyébként az itteni utcanévtáblákon is a Rákoskert fel-

irat tűnik fel). Északon, Rákoskeresztúr felől a Kucor-

góig egyértelműen a Pesti út a határ, onnantól viszont 

elég zavaros az átmenet Rákoscsaba felé (és erre viszont 

az utcanévtáblák sem következetesek sokszor). Itt leg-

gyakrabban a Csongrád utcát, valamint a Szigetcsép 

utcát vagy a Szárazhegy utca feletti szántóföldet szokás 

Rákoskert határának tekinteni; de léteznek ennél néhány 

utcányival bővebb és szűkebb beosztások is. Gyakorlati 

jelentősége persze nincsen, úgyhogy az itt lakók tetszés 

szerint mondhatják magukat rákoskertinek vagy rákos-

csabainak is. Rákoskert lakott területének nagysága kb. 

3 km2, tágan értelmezett külterületével együtt (ide szá-

mítva a reptérig terjedő területeket és a péceli határ egy 

jelentős részét is) pedig közel négyszer ekkora területtel 

rendelkezik. 

Rákoskerthez egy helyi jelentőségű természetvédel-

mi terület, a Merzse-mocsár kapcsolódik. (Noha véle-

ményem szerint a településrésszel egyidős, gyönyörű 

platánsorunk is megérdemelne egy helyi jelentőségű 

„természeti emlék” címet…) A korábbi évszázadokhoz 

képest töredékére csökkent kiterjedésű mocsárvidék 

napjainkra három, lazán kapcsolódó részre szakadozott: 

a Nagy-Merzsére és a Kis-Merzsére, valamint a két vi-

zes élőhely között található Gyolcs-rétre. A Merzse-

mocsár kiemelkedő természetvédelmi jelentősége abban 

rejlik, hogy a főváros környékén ez a Pesti-sík mélyeb-

ben fekvő térszíneire egykor oly jellemző nádas mocsa-

rak, fűzlápok, zsombékosok és mocsárrétek egyik utolsó 

hírmondója. 

Cs. Nagy Ádám 
 

Egyelőre biztosan nem épül tovább a  

Szárazhegy Lakópark 
 

Hatvani Zoltán képviselői Facebook oldalán találtuk 

a következő bejegyzést: 
 

„Nem épül tovább a szárazhegyi lakópark! Remélem 

így már nem éri meg a beruházónak sem! 

Ez jó hír azoknak, akik nem szeretnék, hogy újabb 

utcákkal bővüljön Szárazhegy. Én közéjük tartozom, 

így boldogan osztom meg ezt az anyagot az érintettek-

kel, szárazhegyiekkel. 

A hosszú anyagból kiderül, hogy talán mégsem olyan 

egyszerű a további beépítés. Több közmű-szolgáltató 

(Csatornázási Művek, Gázművek, Vízművek) jelezte, 

hogy a jelenlegi kapacitással nem tudja kielégíteni az új 

lakóparkban várható igényeket. A mai önkormányzati 

vezetés nem kívánja bővíteni a kapacitást, ezért ha a 

lakóparkot építeni szándékozók nem fejlesztik a köz-

műveket, akkor évekig, reményeim szerint évtizedekig 

nem épülhetnek új házak. A közművek fejlesztése, bő-

vítése a mai árakon számolva milliárdos tétel.  

További részletek: www.hatvanizoltan.hu 

Így viszont már nem éri meg a beruházás, hiszen az 

elmúlt  10-15  évben  a  beruházó  és  az önkormányzat  

között létrejött megállapodások értelmében csökken-

tettük a lakások számát, nem engedtük a csak társas-

házas beépítéseket, illetve közösségi célra is több telket 

kértünk. Most látjuk, hogy érdemes volt húzni az időt.  

Korábbi nyilatkozatomat megerősítem: "amíg én 

vagyok a rákoskerti, szárazhegyi képviselő, addig 

mindent megteszek, hogy ne épüljön tovább a lakó-

park. A kármentést 2006-ban kezdtük és tovább 

folytatjuk. Nem szeretnék új lakóparkot a körze-

temben.” 

 

Minden akadály elhárult az új  

rendelőnk birtokbavétele elől. 
 

Február végére kiépítette a Kucorgó téren az új épü-

letben az  internetet a feladatra egyetlenként jelentkező 

internet szolgáltató, így március elejétől már elérhető 

volt az összes orvosi rendelőben a megfelelő sávszéles-

ségű, vezetékes internetet. A nyitáshoz viszont ez sem 

volt elég. A használatbavételi engedély megszerzéséhez 

egy Pesti úton kiépített gyalogátkelő elkészítését is elő-

írta az önkormányzatunknak a Főváros. Így szokatlan 

módon a főváros által üzemeltetett főúton egy helyi 

önkormányzatnak kellett kiépítenie és finanszíroznia 

egy biztonságos zebrát. Április közepére ezt a feladatot 

is teljesítette Rákosmente Önkormányzata, így mára 

minden megvan, ami egy korszerű rendelő működteté-

séhez szükséges. A átköltözés lehetőségéről tájékozta-

tást kaptak a Csongrád utcában rendelő orvosok, így 

már csak az ő döntésük az, hogy mikor költöznek át. A 

COVID miatt jelenleg óriási a leterheltsége a doktorok-

nak és asszisztenseknek, így ma még nem lehet meg-

mondani, hogy mikor lesz erejük átköltözni az új rende-

lőbe. Önkormányzati képviselőink, Timmel Ede és Hat-

vani Zoltán felajánlották segítségüket a pakolás, vagy 

költözés kapcsán. (Az orvosi rendelőből kiszivárgott 

hírek alapján júniusban várható a költözés.)  
 

Ingyenes muskátliosztás 
 

Előző lapszámunkban egy aranyos, szerethető kez-

deményezést indítottak el a helyi képviselők, mely 

alapján 200 cserépnyi muskátlit osztottak szét ingyene-

sen az igénylők között. Tették ezt azért, hogy minél 

több helyen legyen virág a kertekben és hogy ezzel is 

fricskát mutassanak azoknak, akik a közterekről lopják 

el a virágot. Sajnos az utóbbi hetekben a Zrínyi utcai 

üzletsor elől és a Rákoskert sugárút egy bokráról is lop-

tak el egynyári növényt és selyemvirágot is. A kezde-

ményezők szeretnék elérni azt is, hogy lakóhelyünkön 

legyen végre ciki virágot lopni! A korábbi felhívás 

során ahhoz is kértek segítséget a városrész vezetői, 

hogy a köztéri muskátli állványoknál tavaly megtapasz-

talt viráglopást megakadályozzák. A felhívásnak kö-

szönhetően öt férfi jelentkezett, így az állványokat es-

ténként a képviselőkkel már hét ember őrzi. Az eredmé-

nyekről, esetleg a sikeres tettenérésről talán a következő 

lapban adhatunk tájékoztatást.  

 

http://www.hatvanizoltan.hu
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Telefontokok, üvegfóliák 

+36-20-331-7277   

www.vendelshop.hu 

Járdafelújítás az Erzsébet körúton 
 

Fontos gyalogosközlekedési útvonalat újított fel Rá-

kosmente Önkormányzata 2021 áprilisában. Az Erzsé-

bet körút Rákoskert egyik legforgalmasabb közlekedési 

vonala, a Wass Albert tértől indul, érintve a Kossuth 

Lajos iskolát halad tovább egészen a Vida-dombig. 

Több lakos is jelezte felém az elmúlt időszakban, 

hogy a körút körzetemben eső szakasza (Erzsébet körút 

2-54.) keskeny és egyenletlen burkolattal rendelkezik, 

ami elsősorban az idősek és a kisgyermekes, babako-

csival közlekedő szülőknek okozott kellemetlenséget a 

mindennapokban. Ezt a kérést felkarolva kerestem fel 

Horvát Tamás polgármester urat, hogy támogassa a 

fejlesztést. A megbeszélésen képeken mutattam be az 

állapotot. Polgármester úr a támogatásáról biztosított és 

az ezt követően készült szakmai felmérés eredménye-

ként alakult ki a konszenzus, miszerint az Erzsébet kör-

út 26-54. közötti részen új, szabványosított járdasza-

kasz kivitelezésére kerülhetett sor. 

A gyors és szakszerű kivitelezői munkának köszön-

hetően mostanra már birtokba vehető a járda, de még 

van előttünk feladat, reményeim szerint jövő esztendő-

ben tovább folytatjuk a járdák felújítását. 

Timmel Ede 

 

Hírek a Rákosmenti Százszorszép  

Óvodából 
 

Tavaly éppen a március 15-i megemlékezésre ké-

szültek a gyerekek, amikor a vírushelyzet miatt orszá-

gos szinten minden óvoda bezárásra kényszerült és 

csak ügyeleti rendben működött tovább. 

Az élet azonban nem állt meg óvodánk falain belül 

és kívül sem. 

Teljes körű fertőtlenítés, nagytakarítás, könyvtár és 

tornaszertár rendezés, valamint apróbb teendők kerül-

tek sorra, amelyekre év közben szinte alig van idő. 

Eközben online értekezleteket szerveztünk, tovább-

képzéseken vettünk részt, Zöld Óvoda Bázisintézmény-

ként beszámoltunk az Agrárminisztérium által szerve-

zett online konferencián az előző évi tevékenységeink-

ről, valamint az ELTE óvodapedagógusai számára is 

tartottunk előadást. Minden héten kreatív ötleteket és 

érdekes tevékenységeket juttattunk el a szülőkön ke-

resztül a gyermekek számára. A közösen megvalósított 

eseményekről sokszor kaptunk fényképes és videós 

élménybeszámolókat, melyeknek nagyon örültünk. 

Az udvarunk is folyamatosan épült, szépült. Elké-

szültek az udvari öntött gumiburkolatok, a műfüves 

focipálya, az udvari játékeszközök beépítése is megtör-

tént, és fák, bokrok cserjék ültetésére is sor került. A 

régebbi, de még jó állapotú fajátékokat nevelőközössé-

günk felújította. A csiszolás és festés után végleges 

helyükre kerültek a favonatok, mókuskerekek, padok és 

asztalok az elkészült udvarrészeken. Így még otthono-

sabb környezetben várhattuk vissza a gyermekeket. 

Óvodánk kerítésére büszkén tettük ki a 

„VISSZAVÁRUNK TITEKET!” feliratot, és a Húsvét 

közeledtével díszeket és egy tojásfát is készítettünk. 

Április 19-én végre kinyithatott az óvoda, és még 

ezen a héten meg is szerveztük Föld Napi interaktív 

rendezvényünket a Szöcske-réten. A gyermekek csapa-

tokban, forgószínpadszerűen mentek végig az állomáso-

kon, ahol érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal várták 

őket az óvó nénik. A szervezésben és a lebonyolításban 

az óvoda minden dolgozója aktívan részt vett. Nagy 

sikert aratott az esemény, és a gyerekek a friss levegőn 

a sok mozgástól elfáradva, de  élményekkel gazdagodva 

térhettek vissza az óvodába, ahol büszkén mutatták az 

emléklapjaikat. 

Sajnos a vírushelyzet miatt a maszkviselés, a fertőtle-

nítés és a távolságtartás még továbbra is megmarad, de 

nagyon köszönjük a szülőknek az eddigi és folyamatos 

együttműködő megértését és segítségét, amit intézmé-

nyünk és kollégáim felé tanúsítanak! 

További jó egészséget kívánunk! 
 

Pádárné Tóth Andrea óvodavezető 

és a Rákosmenti Százszorszép Óvoda minden dolgozója 

 

Fontos információk az óvodai  

beiratkozáshoz! 
 

Kedves Szülők! 
 

Amennyiben a Rákosmenti Százszorszép Óvodát 

választották gyermekük számára, kérem, hogy tájéko-

zódjanak kerületünk önkormányzatának holnapján a 

beiratkozás részleteiről: 

http://www.rakosmente.hu/intezmenyek/

Oktatasi_intezmenyek/Ovodak.aspx 

Töltsék le az Önökre vonatkozó dokumentumokat, 

majd küldjék el az alábbi e-mail címre: 

beiratkozas.szazszorszep@rakosmente.hu 
 

A jelentkezés beérkezését követően e-mailben el-

küldjük az intézmény által használt óvodai felvételi 

kérelem nyomtatványt, melyet kitöltve és mindkét szülő 

aláírásával ellátva kérünk visszaküldeni! 
 

Tisztelettel, Pádárné Tóth Andrea óvodavezető 

 

 

 

http://www.vendelshop.hu
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Sajnos az idén is történtek bosszantó  

esetek a közterületeinken  
 

Naprakész információkat a Kerti Levél Facebook 

oldalán szoktunk közreadni (kövessen ott is bennün-

ket!), de azoknak, akik nem olvasnak internetet, nekik 

is összeszedtük az idén történt szomorú eseményeket.  

Március 11-én jelent meg: 

Ma este helyreállították a korábban megrongált in-

formációs és utcanév táblákat. A Rákoskerti művelődé-

si ház közelében öt táblát tettek tönkre ismeretlenek. A 

táblák felszerelésében a képviselőknek Kalocsai István 

segített, de munka közben két ismerős is felajánlotta a 

segítséget. Az okozott kár 84.000 Ft.  

Április 6-án jelent meg: 

Valakik elvitték, de a Parkgondnoki szolgálat mun-

katársai visszaszerelték.  

Február 19-én osztottunk meg egy bejegyzést, ami-

nek a következő volt a címe: “Figyeljünk a kukáinkra!”  

Napokkal később többen is jelezték, hogy elvitték az 

egyik zöld kukánkat a Pesti út - Sáránd utca sarkáról. 

Tegnap délután pótolták egy narancssárga szemetessel. 

Az okozott kár 18.000 Ft. 

Április 7-én jelent meg: 

Ilyen még nem volt! 

Mosógép kereste gazdáját a Vida-domb közepén. 

Aznap este telefonon jelezte valaki, hogy egy mosógép 

áll a domb közepén. Kevéssel ezután már két-három 

szülő emelte be a háztartási eszközt egy utánfutóba, 

majd egy a környéken lakó jókötésű fiatalember 

(Szabolcs) segített eltakarítani a Kereszt mellett előző 

éjjel megtartott buli nyomait. A szaletlinél felállított 

szemetest megrongálták, annak lecserélése folyamatban 

van. Szomorú látni, hogy egyesek nem tudják, hogy 

mire való a Vida-domb. Az okozott kár 48.000 Ft.  

Április 20-án jelent meg: 

A Helló Rákoskert csoportban olvashattuk egy lakó-

társunk írását, ami nagyon elszomorított mindenkit. 

Egyik képviselőnk a következőket írta a post alá:  

„Ne lopd a virágot, hanem kérd a képviselődtől és né-

hány hét múlva egy cserépnyi muskátlit adunk át! Ezzel 

szeretnék fricskát mutatni azoknak, akik a közterületről 

lopják el a virágokat akkor, amikor az ingyen is igé-

nyelhető. Ehhez csupán egy privát üzenetet várok a 

megrendelő nevével és címével és hamarosan jelzem, 

hogy hol és mikor lehet átvenni a növényeket. Biztos 

vagyok abban, hogy aki virágot igényel tőlem, ő soha 

nem szedné azt ki az ágyásokból. Legyen végre ciki a 

viráglopás!” 

Az okozott kár néhány ezer forint, de szomorú látni 

és olvasni, hogy egyes emberek százforintos virágot 

lopnak el a virágágyásokból. 

Április 26-án jelent meg: 

Bejelentést érkezett egy szülőtől, hogy ismét buli 

volt vasárnap éjjel a Vidán és a domb tetején minden 

teli van az eldobott szeméttel.  

A takarítást jóérzésű helyiek elvégezték, de a sze-

métszedés után szomorúan állapították meg, hogy a 

vandálok ismét itt jártak. Leszakították az egyik kaput 

és a felnőtt kondi-park ütéscsillapító burkolatát is meg-

bontották. Nagyságrendileg 140.000 Ft az okozott kár.  

Reménykedünk... 
 

„Ébred a világ. Zöld illatok suhannak a határokon 

által, hozván a tavasz ígéretét.” 

Vámos Miklós 
 

Sajnos az idei tavasz nem oly, mint az idáig megszo-

kottak voltak. A pandémia beárnyékolta egyesületünk 

terveit is. Az egyik legnépszerűbb szezonnyitó 

„sétánkat” a Normafa-túrát nem tudtuk megtartani. Az 

évadnyitó megmozdulás már évtizedes múltra tekint 

vissza. Évente több száz társunkkal együtt hódolhattunk 

a természet ébredésének a csodálatos budai hegyek kö-

zött. Idén ez a lehetőség elmaradt, csak instant túra ke-

retében egyénileg teljesíthető a táv. Valljuk be ez a 

megoldás nem pótolja egy igazi túra élményét: elma-

radnak a jóízű beszélgetések az ellenőrzőpontokon, 

nincs közös adomázás a célban a megérdemelt zsíros 

kenyér és forró tea mellett.  

A járványhelyzet enyhülésének függvényében június 

4-én szeretnénk megtartani a szezon legizgalmasabb 

kihívását, a méltán népszerű éjszakai Merzse túrát a 

szokásos két távon: 20 kilométer az edzettebb 

„profiknak” és 10 kilométer a bátor kezdőknek. Ismét-

lem a rendezvény csak kedvező járványügyi körülmé-

nyek között és a megfelelő engedélyek beszerzése után 

kerülhet megrendezésre. Bízunk benne, hogy a tervezett 

időpontban már nem lesz akadálya a szabadtéri rendez-

vényünknek. Addig is marad az egyéni és családos ter-

mészetjárás, hiszen ez a legjobb ellenszere a bezártság-

nak. Kívánunk mindenkinek jó egészséget! Az előírá-

sok betartása mellett jó kirándulást! Vigyázzon minden-

ki magára és a környezetében élők egészségére! 
 

Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E. 

„Fogadj örökbe egy orgonasípot!” 
 

Ezzel a mottóval fordulok Önökhöz kedves olvasó-

im, mivel közeledik a „Mennybemenetel” templomunk 

építésének befejezése, s közben készül a Pécsi Orgona-

építő Manufaktúrában a templom orgonája. A tervezé-

sek során nemcsak mint a gyülekezet énekének „szépen 

zengő” hangszerét vettük figyelembe, de gondoltunk az 

orgonakedvelő közönségre és művészekre is, akik a 

hagyományokból merítve, a művészeti értékek gyönyö-

rű örökségét hozzák majd el hozzánk.  

Az orgona egyedülálló a billentyűs hangszerek kö-

zött. „A hangszerek királynője”- ként emlegetik zenei 

körökben. J. S. Bach és a barokk zeneszerzők műveinek 

eszményi hangszere és minden templom „lelke”, mint 

kapocs Ég és Föld között.  

Mivel az építkezés költségvetésében nem áll rendel-

kezésünkre egy koncertorgona anyagi fedezete, ezért 

Alapítványunk gyűjtésbe kezd, hogy Isten kegyelméből 

és támogatóink segítségével megvalósuljon e csodálatos 

hangszer megépítése. 

Köszönettel vesszük adományaikat! 

Bankszámlaszámunk: 11717009-20043843 

Adószámunk: 18185133-2-42 
 

Janikné Megyery Rita, 

 a Rákoskerti Templom Alapítvány Elnöke 
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Jól érezte magát a Rákoskert Napja  

ünnepségeken?  

Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is 

gyümölcsfák szegélyeznék?  

Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi 

Park padjain? Ha a válasza IGEN, segítse az 

egyesület működését és terveinek 

megvalósítását!  

AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A RÁKOS-

KERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!  

Adószámunk: 18190010-1-42  

  

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 

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 

 

Lezárultak a véleménybekérő szavazások 

a körzetekben  
 

Április 1-ig lehetet szavazni arról, hogy a helyi képvi-

selők mire fordítsák a képviselői keretük fejlesztésre 

szánt forrásait. Idén 8-8 millió forint elköltéséről dönt-

hetnek a politikusok, hiszen 2-2 milliót idén is a 

Covid elleni védekezésre ajánlottak fel. 
 

A 8 sz. evk-ban, Timmel Ede képviselőnél az alábbi 

eredmények születtek: 

Összesen 329-an szavaztak 

Járdaépítésre: 102 fő 

Új muskátliállványra: 15 fő 

Kátyúzásra: 33 fő 

Játszótéri eszközökre: 179 fő 

A szavazás eredménye jól tükrözi, hogy a 8-as számú 

választókörzet lakóit leginkább a játszóterek állapota 

foglalkoztatja. Timmel Ede önkormányzati képviselő 

körzetében három játszótér található, ami igen magas 

arány a többi körzethez képest. Ezen létesítmények ki-

emelt gondozást és karbantartást igényelnek. 

A szavazáson résztvevők több mint fele gondolta 

úgy, hogy a képviselő úr által felajánlott két millió fo-

rintos keretet játszótéri eszköz fejlesztésre kell fordíta-

ni. Ezen témában a voksolók javaslatot tettek a Rózsa-

szál utcai játszótér eszközbővítésére, a Köszörűs téri 

játszótér felújítására, valamint a Gyolcsrét utcai játszó-

tér kamasz gyermekek részére alkalmas szabadidős 

tevékenységét biztosító eszközfejlesztésre. Ebben a 

témában a Rózsaszál utcai játszótér nyerte el a legtöbb 

szavazatot, így aztán a meghirdetett 2 millió forint en-

nek a játszótérnek a bővítésére irányul idén. 

Azonban azoknak sem kell elszomorodnia, akiknek a 

kívánságát a jelen szavazás alkalmával nem sikerül 

megvalósítani, hiszen Timmel Ede jelezte, hogy sok 

létjogosultsággal rendelkező ötlet futott be hozzá, amit 

igyekszik valóra váltani belátható időn belül. 
 

A 9 sz. evk-ban, Hatvani Zoltánnál így alakultak a 

voksok: 

Összesen 458-an szavaztak 

Járdaépítésre: 33 fő 

Buszváróra: 90  

Parkolóra: 27 fő 

Kátyúzásra: 308 fő 

Az eredményeket látva Hatvani Zoltán többször 

egyeztetett Horváth Tamás polgármester úrral és felál-

lítottak egy prioritási listát, ütemtervet is. Íme: 

• BÖGÖTE utca. Tavaly nem maradt forrás a javításra, 

de április végén a Dalnok utcához hasonló módon en-

nek is befejezték a kátyúzását. 

• GÖRÖMBÖLY utca a Sáránd utca és a Ráspoly utca 

között. Nyár előtt megkezdik az útjavítást.  

• BOTTYÁN utca javítása. Bekérik az ajánlatokat, utá-

na ismét egyeztetünk. Öten szavaztak most, korábban 

majd minden lakó kérte az utca javítását. (Lásd Kerti 

Levél 2019. decemberi lapszám 5. oldal.) 

• PÁSZTORFALVA utca az Erzsébet körút és a Tiszaná-

na utca között. Csak aszfaltterítés jöhet szóba, mert az út 

alapja teljesen eltűnt. Erre ma még nincs forrás, így nem 

tudok határidőt írni. (Ketten szavaztak.) 

• RÁSPOLY utca kátyúzását megígérte Polgármester 

úr. Ebből az utcából mindenki szavazott! 

• ANDRÁSFA utca a Bodonyi és a Sáránd utca között. 

Sajnos csak a kátyúzásra lesz forrásunk, pedig az utca 

többet érdemelne. Egy lakó voksolt. 

• BECSKE utca javítása is csak kátyúzással lesz meg-

oldva. Ebből az utcából is csak egy ember szavazott. 

• BORZAVÁR utca. Majdnem minden évben kátyúz-

tatjuk, sajnos idén is csak ez várható. Nyolc fő szava-

zott az utcából. 

 

 

http://www.facebook.com/rakoskertiallatorvos.Köszönöm
http://szenterzsebet.plebania.hu
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Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555 

lomnelkul@gmail.com  

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 

Telefon: 06 1 257-4498, honlap: 

www.kertimuvhaz.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 

Képviselőink fogadóórája a művelődési házban. 

Bejelentkezés a megadott elérhetőségek egyikén 

szükséges! 
 

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       06/20-3101700 
Facebook: Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő 

 

RÓZSA CSEMEGE élelmiszerüzlet  

a 

 
üzletlánc tagja 

 

A Rákoskert sugárút - Sáránd utca sarkán található  

Rózsa Csemege üzlet mindig tiszta környezetben, 

friss árukészlettel, kedvező árakkal várja 

kedves vásárlóit! 
 

A Rákoskerti Polgári Kör tagjainak 10% kedvezményt  

biztosítunk! 

NYÁRI TÁBOROK 

Balett tábor 
Időpont: 2021. június 21-25. (8.00-16.30 között) 

Korosztály: 4-10 évesek 

Balett alapú tánctábor óvodás és kisiskolás gyermekek részére.  

Napközben táncórák több csoportban, délután kézműves foglalkozás.  

Tábor végén házibemutató.     

Napi 3 étkezés 

Ár: 36.000 Ft  

Zenetábor 1. turnus 
Időpont: 2021. június 28-július 2. (8.00-16.30 között) 

Korosztály: 10 éves kortól 

1 hét az együttzenélés jegyében. Zenekari alapok, könnyűzenei- és jazz-

ismeretek, improvizáció, egyéni tudásszintnek megfelelő szólamok inspi-

ráló közegben.    

Napi 3 étkezés 

Ár: 36.000 Ft  

Zenetábor 2. turnus 
Időpont: 2021. július 5-9. (8.00-16.30 között) 

Korosztály: 10 éves kortól 

1 hét az együttzenélés jegyében. Zenekari alapok, könnyűzenei- és jazz-

ismeretek, improvizáció, egyéni tudásszintnek megfelelő szólamok inspi-

ráló közegben.    

Napi 3 étkezés 

Ár: 36.000 Ft 

Elérhetőség és további részletek: Vörösné Strausz Eszter, esz-

ter@strauszeszter.hu, www.strauszeszter.hu  

 Cassandra tánctábor                                                                                             

Időpont: 2021. július 12-16. (7.30-16.30  között) 

Korosztály: óvodás és kisiskolás  gyermekek részére 

Mozgásfejlesztő- és táncórák, kézműveskedés, társasjáték, csillámtetová-

lás, arcfestés, ebéd után csendes pihenő. 

Napi 3 étkezés 

Ár: 25.000 Ft 

Bővebb információ és jelentkezés: info@cassandratse.hu  

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

