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Tisztelt Olvasók!
A mostani kiadványunk a járvány miatt elsősorban azokat az információkat próbálja megosztani most Önökkel, amik az elmúlt hetekben jelentek
meg az önkormányzat honlapján, vagy képviselőink Facebook oldalán
Az önkormányzat által felkínált segítség: A veszélyeztetett korúak mindenképpen maradjanak otthon,
szükség esetén hívják a 06/1 253-3360 vagy 06/20 5480811 telefonszámot! A hivatal szociális irodájának
munkatársai segítenek a bevásárlásban, gyógyszerek
kiváltásában és a csekkek befizetésében.
Önkormányzati képviselőink, Timmel Ede és Hatvani Zoltán a saját képviselői Facebook oldalaikon a
következő lehetőségekre hívták fel a rászorulók figyelmét: Az elmúlt hetekben nagyon sok rákoskerti, rákoscsabai, sztrázsahegyi és néhány szárazhegyi szépkorút
kerestünk meg - telefonon, SMS-ben, személyesen és
ajánlottuk fel a segítségünket az élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésében, csekkek befizetésében. A veszélyeztetett korúak elérésében még a Rákoskerti Polgári
Kör és a Rákoskerti Idősek klubjának vezetője volt segítségünkre. Ha Önnek nincs elérhető közelségben fiatal
családtagja, akkor hívjon minket!
Megkezdődtek a tavaszi, kerti munkálatok, ami segít
elviselni a bezártságot és sok esetben az egyetlen elfoglaltságot nyújtja a lakóknak. A munkálatok során a keletkezett kerti zöldhulladékot FKF zsákokba tesszük,
amit a március elején elindult „zöld kukásjárat” folyamatosan szállít el. Sajnos a vírus miatt a zsákokat árusító helyek közül több zárva tart, így jelenleg ezeket se a
Rákoskerti Művelődési Házban, se az FKF Gyökér utcai telephelyén nem lehet megvásárolni. A Százszorszép óvoda bővítése miatt az ottani értékesítés is szünetel. A legközelebb a maglódi Bauhausban szerezhetők
be ezek a zsákok, de ott minimum 10 darabot lehet
megvásárolni. A képviselők felajánlották, hogy ahol
nem megoldható a zsákok beszerzése (nincs fiatal a családban, aki elmenne megvenni), ott a képviselő házhoz
viszi az ősszel ingyenesen járó 8 darabot. Ez persze
csak azoknak jár, akik ősszel is jogosultak lennének a
zsákokra és a Kerti Levél terjesztési területén élnek.
Fontos, hogy a képviselők a járványos időszakban is
hivatalos fogadóórát ugyan nem tartanak, hiszen az önkormányzati intézményeket (művelődésiház, óvoda)

a hivatal zárva tartja, de ettől függetlenül telefonon és
emailben is elérhetőek. Szükséges esetben a biztonsági
előírásokat betartva még „házhoz” is mennek. Ilyenkor
csak az utcán találkoznak a lakóval és a másfél méter
távolságot megtartva próbálnak válaszolni a felmerült
kérdésekre.
Ha szeretné igénybe venni a felajánlott segítségeket,
akkor keresse a saját képviselőjét:
8. számú választókerületben (Rákosker t, Rákoscsaba, Strázsahegy) élők Timmel Edét:
06/ 06-20-310-1700 vagy ede.timmel@gmail.com
9. számú választókerületben (Rákosker t, Szár azhegy) élők Hatvani Zoltánt: 06/30 9440-203 vagy
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
Egy gyakorlott rákoskerti ápolónő, Mar iann a
következő felajánlást tette: „Amennyiben van igény
otthoni, ápolási segítségnyújtásra, pl: mosdatás, katéter
csere, kötés csere, infundálás, stb. szívesen felajánlom a
szabadidőm egy részét..."
Egy helyi taxis is tett egy felajánlást: ha van önök
között kórházba, kivizsgálásra beutalt, vagy egészségügyi dolgozó, aki kora reggel vagy délelőtt kell, hogy a
városba bemenjen, annak László egy, maximum két
buszjegy áráért vállalja a szállítását. A fentieket igénylők is Hatvani Zoltánt keressék.

Fertőtlenítsük le lakóhelyünk forgalmas
közterületeit!
Ezzel a címmel hirdetnek meg hetente fertőtlenítést
a képviselők, mely során a helyi buszmegállókat, Schell
Gyuláné teret, kerti posta környékét, Kucorgó teret és a
rákoskerti vasútállomást permetezik le az önkormányzat
által biztosított fertőtlenítő szerrel.
A közérdekű munkára várnak minden 60 év alatti,
háti permetezővel rendelkező férfit. A munkavégzés
általában szombat estékre van meghirdetve, de a pontos
időpontról és a helyszínről a képviselői Facebook olda-

lakon olvashat. Amennyiben Ön is segítene, akkor hívja a képviselőket és beszéljék meg a találkozót! Eddig
három alkalommal fertőtlenítettek és általában 10-15 fő
jelent meg. Ezzel a létszámmal 70-90 perc alatt elvégezhető a munka, aminek köszönhetően a közterületen
(járdák, padok, buszmegállók) 5-6 napig gátolható a
vírus megjelenése.

Remény a folytatáshoz
A mai rendhagyó helyzetet sokan, sokféleképpen élik
meg. Mindannyian szeretnénk érteni a hirtelen beállt
változás okait, jogos miértjeinkre keresünk/remélünk
értelmes válaszokat. Lássuk be: sokan megszeppentünk.
Némelyek karanténná vált otthonaikból tévesen azt
gondolják, hogy Isten magára hagyta a népét, míg a
megbizonyosodott, hívő ember csendben imádkozik és
teszi a dolgát, ahogyan a simán humanisták is tesznek a
holnapért. A kevés magabiztos ateista kajánul azt kérdezi: (bár – ha jól gondolom - maga van a legnagyobb
bajban) hol van a ti Istenetek? Az összkép még ennél is
sokszínűbb. Régi igazság, hogy bajban ismerszik meg
az ember, mégis a legnagyobb hibát most akkor követhetnék el, ha egymást méricskélnénk, ha ki-ki a maga
elhamarkodott igazát, válaszát erőltetné másokra. Nyilván érzi, tudja ezt a rákoskertiek többsége is, mert igen
sok kedves, szívmelengető napi példa tolul elénk, amit
helyi hőseink éppen napjainkban visznek végbe, nem
válogatva a rászorulók között.
A magam tapasztalatából álljon itt néhány megnyugtató, el nem feledhető, igen szép mozzanat, amivel kapcsolatban másként, mint hálával szólni nem lehet. A
sokat korholt fiaink és lányaink együtt a még dolgozó
középkorú rokonokkal és ismerősökkel most kitesznek
magukért, ahogy az önkormányzatunk is tudja a dolgát.
Nálunk a cseresznyefás 55-ben először Hatvani Zoltán
képviselő telefonálta körbe a körzetét, majd a Rákoskerti Polgári Kör emailben ajánlotta fel segítségét a védett korúak, ill. minden rászoruló számára, bevásárlásiés egyéb adódó gondjaink megoldásához. Néhány napon belül több utcai és közeli szomszéd lepett meg kérdésével: miben tud segíteni, esetleg tudok-e olyan koros
rákoskerti személyeket, akik magukra hagyottak? Nem
tudom megállni, hogy a segítők közül Nagy Miklóst,
Tóth Bélát és a Szalkai házaspárt ne nevezzem meg,
akiktől naponta kapok telefont, hogy van-e szükségünk
valamire, mert éppen a vásárlásukat vagy a postai ügyeiket intézik. Jól esik a felajánlás még akkor is, ha fiam
és családja is tudja, teszi a dolgát. A szomorú újság, tv
hírek mellett, a fentiek adnak szép reményt a várva várt
folytatáshoz. Ha a hirtelen ránk tört gyászos napjainknak vége szakad, össze kell ülnünk, lesz mit megbeszélnünk.
Addig is otthon maradunk; hála és köszönet a
helytállóknak!
Bukta Mihály

Rákosmente Polgármestere példát mutat
Horváth Tamás tájékoztatója:
Tisztelt Rákosmenti Polgárok!
Közösségünk egészségének védelme iránt érzett elkötelezettségtől és szolidaritástól vezérelve, valamint a
koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében polgármesteri fizetésem 50%-át április-május hónapban a
járvány védekezési költségeire ajánlom fel.
Mindemellett a mai nappal – különös figyelemmel a
koronavírus-járvány által előidézett veszélyhelyzet kihirdetésére, valamint arra a tényre, hogy ebben a helyzetben Rákosmente Képviselő-testülete hatásköreit nem
gyakorolhatja – elrendeltem az önkormányzati képviselők, illetve a külső bizottsági tagok tiszteletdíjának 50
%-os csökkentését április-május hónapban.
Budapest-Rákosmente, 2020. április 16.

Néhány fontos bejelentés a járvánnyal
kapcsolatban
Idén már biztosan nem szervezi meg a művelődési
ház és a Rákoskerti Polgári Kör a Rákoskert Napja című egész napos rendezvényt.
Továbbra is zárva tart a Rákoskerti Művelődési Ház,
az Ascher Oszkár színház és a Rákoskerti Idősek Klubja. Szünetelteti működését a Rákoskerti Dalos Klub.
Határozatlan ideig zárva maradnak a körzet játszóterei és felnőtt kondi parkjai.
Elmaradnak a tavaszi Merzse túrák.
Elmarad a május 23-ra meghirdetett Kossuth Majális.
Néhány áprilisban megkezdett munkát még befejez a
Rákosmente Kft, de a költségvetés átdolgozása miatt
további lakóhelyünket érintő fejlesztésre nem számíthatunk. Lesz néhány kivétel, ezeknek a megrendelése már
a járvány előtt megtörtént.
Jelenleg 500-700 millió forintot költött a kerület a
vészhelyzet miatti védekezésre, sajnos még további
kiadások várhatók.

Gyermekekkel, szülőkkel való online
kapcsolat a Százszorszép Óvodában

Szájmaszkot eddig nem osztott az önkormányzat,
mert a WHO jelentése szerint azt csak a beteg, fertőző
embereknek kell viselniük. (Az igazoltan koronavírusos
emberek házi karanténban, vagy hatósági karanténban
vannak). A kerület a kampány céllal kiküldött maszkok
osztását nem támogatja. Mivel a BKV járművein kötelező a maszkok viselése, ezért a 65 évnél idősebbeknek
házhoz szállítják.

Úgy, mint máskor, az idén is a télkergető farsang
után, már nagyon vártuk a tavaszt. Készültünk a gyerekekkel a március 15-i Nemzeti Ünnepünkre, zászlót és
kokárdát festettünk, szerveztük a sétákat, kirándulásokat az óvoda környékén.
Hirtelen azonban minden tervünk szerte foszlott,
amikor kiderült, hogy az új vírus miatt bizonytalan ideig nem láthatjuk egymást, nem mehetünk az óvodába.

Ha nagyobb lesz a baj és sokkal több lesz a fertőzött,
akkor változtat ezen az állásponton a kerületi vezetés.
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Sokat gondolkodtunk azon, hogyan tovább. Minden óvónőnk rendelkezik felhasználói szintű számítógépes ismerettel, ennek alapján arra az elhatározásra jutottunk, interneten tartjuk a kapcsolatot a gyermekekkel és szülőkkel.
Ez számunkra azért volt kihívás, mert a szülőket segítve, ámde nem tolakodóan szerettünk volna ötletes
feladatokat kínálni óvodásainknak. Figyelembe vettük,
hogy sokan nagyobb iskolás testvérrel számítógépen
tanulnak otthon, vagy dolgoznak, meghatározott
„munkaidőben”. Ezért elsődleges szempont volt, hogy
ne mindennap, hanem egy héten egyszer, hétfőn küldjük
át a zárt Facebook csoportokban az egyszerű, érdekes
játékokat, feladatokat. A kreatív tevékenységek az adott
téma héthez kapcsolódtak. Például Tavaszi időjárás,
Húsvéti készülődés. Úgy terveztük, hogy ezek megvalósításához ne kelljen semmilyen eszközt megvásárolni,
csak az otthon, a háztartásban is megtalálható egyszerű
anyagokat használják fel. Például papír guriga, PETpalack, szalvéta, tojástartó. Küldtünk a témákhoz kapcsolódva színezőket, játéklapokat, verseket, meséket,
énekeket és mozgásos feladatokat is. Rövid javaslatokat
írtunk a szülőknek, amit a tevékenységek közben megbeszélhetnek gyermekükkel. pl: „Milyen virágok nyílnak a kertben?” „Nézd meg a színét, formáját, levelét,
szárát.” Minden témánál jeleztük azt is, hogy az adott
feladat a gyermek mely képességeit, készségeit fejleszti.
A fentieken kívül segítségként felajánlottuk a szülőknek, hogy ha szükségét érzik egy kis beszélgetésnek,
vagy tanácsot kérnek nevelési helyzetek megoldásában,
bátran keressenek meg minket levélben vagy videó beszélgetés által.
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk már a családoktól, hang és kép felvételek formájában, hogy tetszenek a felkínált ötletek, szívesen játszanak együtt és próbálják ki az általunk javasolt, érdekes feladatokat.
Mindenkinek váratlan és kihívásokkal teli a jelenlegi
helyzet, de a nehézségek ellenére, becsüljük meg a jó
dolgokat, mert a várva várt tavasz megérkezett, gyönyörűen süt a nap és az együtt töltött minőségi idő a gyermekek és szülők kapcsolatát erősíti.

Őrizzük meg együtt kertvárosunk
tisztaságát!
Az elmúlt hónapokban több megkeresést is kaptam
önöktől közterületi szemeteléssel kapcsolatosan. Az
egyik ilyen a rákoskerti vasútállomás és környéke, ami
a P+R parkoló megnyitása óta többeket vonz, emellett a
tavasz beköszöntével a hétvégi Merzse-mocsárra látogató turista forgalom is nyomot hagyott. A környéken
élő lakótársaimmal való egyeztetés után arra az elhatározásra jutottunk, hogy két új szemetes felszerelésével
szeretnénk megőrizni a terület tisztaságát. A másik hasonló problémával Tiszaörs utcai lakók kerestek fel. A
Lenkeház utca, Tiszaörs utca és Zrínyi út által közrefogott kiteresedés sokunk által szeretett pihenő terület,
mostanában erre mások is felfigyeltek és esténként tetemes mennyiségű sörösdobozt, italosüveget hagynak
maguk után. Ide is tettünk egy új kukát a Zrínyi úti gyalogosjárda mellé. A visszajelzések és a személyes tapasztalatom alapján kijelenthető, hogy a szemetesek
kihelyezésével szemmel látható a javulás mindkét helyszínen, azonban még rengeteg a tennivalónk, hogy szeretett városrészünk tiszta legyen. Arra szeretném kérni a
tisztelt lakótársaimat, hogy amennyiben hasonló esetekkel szembesülnek, akkor forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeim valamelyikén (telefon: 0620-310-1700, e-mail: ede.timmel@gmail.com, Facebook: Timmel Ede - Rákoskerti-Rákoscsabai képviselő). Ezúton is szeretném megköszönni a bejelentéseket
a tisztelt lakosságnak, akik velem együtt felelősséget
éreznek a környezetük iránt.
Timmel Ede

Pádárné Tóth Andrea óvodapedagógus
"A koronavírus járvány sem akadályozza Isten Házának, a rákoskerti Mennybemenetel ökumenikus
templomnak az építését.
Kérjük támogassa Ön is SZJA 1 %-val:
Adószámunk: 18185133-242, Bankszámla számunk:
OTP 11717009-20043843"

Helyi „népszavazást”, lakossági vélemény bekérést tartott Hatvani Zoltán a
Nyomdász utcai kutyafuttató létesítéséről
A meghirdetett határidőig (a művelődési ház néhány
nappal korábban már bezárt) összesen 103 szavazat érkezett. Ebből 86 emailen és 17 a művelődési házban
elhelyezett szavazóládába.
Az eredmény: 46 IGEN és 57 NEM lett, vagyis nem
volt markáns többség a kutyafuttató, kutyajátszótér létesítése mellett. Így a képviselő ígérete alapján ott nem
lesz ilyen kutyabarát létesítmény. A 46 támogató szavazat viszont alátámasztja azt, hogy tovább kell keresni a
megfelelő helyet az ilyen „játszótérre”. A kérdéssel a
járvány elmúltával még biztosan találkozni fogunk.

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 RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!
Adószámunk: 18190010-1-42

Takarítást, bevásárlást is vállalok.
06 20 58 19 462.
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A Húsvéti rejtvény margójára

Ezek az épületek abban az időszakban épültek, amikor a balatoni nyaralás virágkora elkezdődött, az 192030-as években. Trianon után az ország lakosainak a
tengerparti nyaralás hosszú ideig elérhetetlen álom volt
csupán. Még a gazdagabb felsőbb osztályhoz tartozók
sem engedhették meg maguknak a külföldi üdülést. Ők
már a XIX. század második felében felfedezték a
„Magyar tenger” kiváló adottságait és csodálatos kis
kastélyokat építettek elsősorban az északi parton, például Balatonfüreden. Az I. világháború után részben a
kormányzat részéről elindított gyermeküdültetéseknek
lett a célpontja főleg a déli part. A kicsi, őrház szerű
állomásépületek helyett a nagyobb utaslétszámot kiszolgáló, a kor igényeinek megfelelő épületeket kellett
felhúzni. Mivel a MÁV különleges igényeket támasztott a tervezőkkel szemben, ezért voltak mérnökök,
akik erre specializálódtak. Közülük kerülhetett ki az is,
akit ifj. Schell Gyuláné, Rákoskert területének tulajdonosa a tervezéssel megbízott.
Sz. S.

A Kerti Levél Rákoskert Facebook oldalán április
11-én jelent meg ez a kép (a sárgított rész nélkül) és a
rejtvény elindítója azt kérte, 13-án estig írják meg az
olvasók a megfejtést, hogy hol készült?
A válasz:„A feleségem , találta ezt a képet. Csak
egy gonosz vágás, a kaján kérdés és ígéret: „Hol készült ez a fénykép? Minden megfejtő értékes ajándékot
kap!” És jöttek sorra a válaszok, amire én is lazán azt
mondtam volna: RÁKOSKERT. Kárörvendezésem nem
tartott sokáig. Egy óra múlva Szikra Kálmán úr elvette
a jókedvemet: ZAMÁRDI! Itt megfordult a játék és velem a világ. Mi lesz, ha ezrek kiáltják: ZAMÁRDI! Elvész vagyonom vagy a becsületem az értékes ajándékok
ígérete, kisded szórakozásom miatt! Vigaszt nyújtott,
hogy sokakban kedves emlékeket ébresztett. Bocsánatot
kérek a beugratásért, a győzteseknek gratulálok.
Szelepcsényi Sándor húzott ki a slamasztikából az
ajándékokkal. Az első megfejtő - Szikra Kálmán egy
üveg pálinkát is kap Szelepcsényi Sándor: Rákoskert
története című könyve mellé. Jól válaszoltak még: Borbás Gábor, Molnár Mihályné, Balogh Gábor és Farkas
Attila. Nekik a képviselőik juttatják el a nyereményt…”
(Orosz Károly, Facebook)
Több tucat hozzászólásból csak öten találták el a
helyes megfejtést. Túlnyomó részben a rákoskerti vasútállomás 1995 előtti képét vélték felismerni, pedig
látható néhány árulkodó részlet, amelyből kiderülhet,
hogy szóba sem jöhet a mi kis épületünk. A tető, a térközőri helyiség burkolása, az árkádsor feletti Utasellátó tábla stb. árulkodó jele annak, hogy ez nem lehetett
a mi állomásunk.
És valóban. Az eredeti, körülvágatlan képen olvasható a felirat: Zamárdi, A rejtvényt feladó volt olyan
ravasz, hogy csak egy becsapásra alkalmas részletet
tett fel!
Annak, hogy a rákoskerti és néhány Balaton melletti vasútállomás részleteiben hasonló, annak meglehet a
racionális oka. Ha megnézzük például Balatonszárszó,
Balatonmáriafürdő, Balatonszepezd, Balatongyörök,
Bélatelep, Balatonalmádi-Öreghegy, vagy Balatonarács állomásépületét, több helyen felfedezhetünk
olyan árkádsort, bakterfülkét, ami emlékeztet a miénkre.

Hol van ez a tábla? A helyesen válaszolók között
Szelepcsényi Sándor: Rákoskert története című könyvét sorsoljuk ki. Ide kérjük a válaszokat:
kertilevel@gmail.com
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