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Véghely Tamásné állami kitüntetése

2020. augusztus 19-én vehette át "Marika
néni" a Kossuth Iskola volt igazgatója a Magyar Ezüst Érdemkeresztet.

2020. szeptember

VII. Horváth Előd lecsófőző verseny
Az idei esztendő szűkölködött rendezvényekben,
sokáig bizonytalanok voltunk, hogy a járvány második
hullámának küszöbén egyáltalán folytathatjuk-e a hagyományt.
A higiénés szabályokat betartva szombaton 10 órakor már javában sürögtek forogtak a csapatok a platánsor végén, minden résztvevő szorgosan az alapanyagok
előkészítésén munkálkodott, volt aki a fatüzelésre és
volt aki a gázzsámolyra esküdött. A mostani versengés
alkalmával húsz csapat ragadta meg a fakanalakat annak érdekében, hogy tanúbizonyságot tegyenek lecsófőzési tudományukról. A zsűri tagjaként rendkívül színes választékot volt lehetőségem végig kóstolni. Az
asztalunkra került lecsók között szerepelt hagyományos módon készült, magyaros és cigány lecsó, de sokan új köntösbe bújtatták ezt a tradicionális ételt, ennek az egyik példája volt a közel-keleti ízesítésű, a
tökös, vagy a nem éppen szokásos babos különlegesség.

Pályáját 1973 szeptemberében - érettségi után - az
Erzsébet körúti Általános Iskolában kezdte. végigjárta a
ranglétrát, tanító, majd igazgatóhelyettes lett 1988-ban
elvégezte a Pécsi Janus Pannonius Egyetem énektanár
szakát.1992-ben Oktatásszervező, kulturális menedzser
oklevelet szerzett, majd közoktatás-vezető szakképzéssel a munkájához szükséges ismereteit bővítette.
„Egy iskolaigazgató számára a legnemesebb, s egyben legnehezebb feladat az iskolájának a bővítése, melyet hosszú évekig vártunk. A tanítási nehézségek után a
rákoskerti diákok- a kerületben először - egy gyönyörű
szép, új iskolában kezdhették a tanévet 2003-ban. A rengeteg idegeskedés ellenére boldog vagyok, hogy részem
lehetett benne.” (V.T.-né)

Az építkezést követően 30 év után sajnos elbúcsúzott a rákoskerti iskolától. Ezt követően lett Pestszentimrén a Kastélydombi Általános Iskola igazgatója
nyugdíjazásáig.
Fontosabb díjai:1977. Kitüntetéses diploma főiskola; 2008. Rákoskertért Díj; 2014. Németh László Díj;
2015. Bárczi István Díj; 2018 Pestszentimréért Díj;
2019. Pedagógus Emlékérem; 2020. Magyar Ezüst Érdemkereszt Díj.
Szeretettel gratulálunk!

A zsűri a Kossuth Iskola lecsóját jutalmazta arany
fakanállal míg az elmúlt évek győzője a Mohácsi vész
nevű brigád csupán egy ponttal a második helyre csúszott, a bronz minősítés a Rákos 17 csapat birtokába
került.
Szeretném megköszönni a Rákoskerti Lemaradás
Egyesület tagjainak a színvonalas lebonyolítást, valamint az összes résztvevőnek az odaadó főzést. Hatvani
Zoltán képviselő társammal örömmel támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a legnagyobb érték,
a helyi közösség erősítésére és megőrzésére irányul.
Timmel Ede

látásra bírni a lakókat, ott keményen fel kíván lépni a
hivatal. Idén eddig Rákoskerten közel 10 esetben szabtak ki bírságot és alakíttatták át/vissza a közterületet. A
cél a zöldfelületek védelme és gyarapítása úgy, hogy
megoldást találjanak az autók szabályos parkolására is.
Egy példa az átalakításról:

Majdnem járhatatlan utcaszakaszok
Hatvani Zoltán képviselő szerint legalább három
mellékutcánk egy-egy szakaszon szinte járhatatlan. Legrosszabb állapotban a Görömböly utca van, a Csendítő
és a Ráspoly utcák közötti sávban, ahol szinte kocsival
már közlekedni sem lehet. Ebben az utcában már tavaly
megrendelték a javítást, a kijelölt vizes árkok tavasszal
el is készültek. Ezután került volna sor a felületzárásra,
de erre időközben nem maradt pénz. Szintén rendkívül
rossz állapotban van a Ráspoly utca a sugárúthoz közeli
szakaszon, valamint a Pásztorfalva utcában a Vidadomb előtt és alatt. Itt is tavasszal készült el a vízelvezető árok, de a szilárd útburkolatra már itt sem maradt
forrás a kerületi költségvetésben.
A Fővárosi Önkormányzat korábbi vezetése 2022-ig
tett ígéretet a szilárd útburkolattal nem rendelkező utcák
aszfaltozására, ha a helyi önkormányzatok megépítik a
szikkasztó árkokat, vagy a vízelvezetést. Azóta leváltották Budapest első számú vezetőjét, az utódjának pedig
nem volt és jelenleg sincs olyan ígérete, hogy ezeket a
főváros területén található rossz minőségű mellékutcákat leaszfaltozzák, Hatvani Zoltán az önkormányzat
gazdasági irodájának vezetőjével tárgyalt és azután érdeklődött, hogy van-e arra lehetőség, hogy ún. önerős
útépítés induljon ezekben az utcákban. 2008 körül volt
önerős járdaépítési program, amin pl. a Borzavár utca
lakóközössége is indult és nyert. A felvetésen még gondolkoznak a pénzügyi vezetők, hogy kiterjesszék az aszfaltozásra. Addig amíg ezen a területen nincs változás,
addig bizonytalan ideig maradnak a járhatatlan utak és
az állandó kátyúzás, amit 3-4 hónappal később lehet
megismételni.

Sokan kaptak már bírságot azért, mert az autóval a
zöldfelületen parkolnak. A városvezetés nem büntetni
szeretne, de az tarthatatlan, hogy azok, akik kiköltöznek a zöldövezetbe, vagy új ingatlant építenek a városrészünkben, azoknak az az első, hogy kivágják a fákat
és leburkolják a zöldfelületet. Ezek az emberek minek
költöztek a kertvárosba?

Ingyenes sittgyűjtés
Önkormányzatunk ismét ingyenes lakossági konténeres építési törmelékgyűjtést szervez Rákosmentén.
2020. szeptember 19-én, hat helyszínen adhatják le az
építési törmeléket . Rákoskerten a Csongrád utcai rendelő előtti parkolóban. Az átvétel reggel 10 órától délután 16 óráig tart. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
lom, veszélyes hulladék és zöldhulladék leadása most
nem lehetséges! Önkormányzatunknak minden évben
jelentős költséget jelent az illegális szemét elszállítása,
amelyet parkosításra, virágosításra, a zöldfelületek állapotfenntartására lehetett volna fordítani. Közös a felelősségünk, vigyázzunk együtt Rákosmente tisztaságára!
Tel.: 253-3410, e-mail: kornyezet@rakosmente.hu

Leburkolt közterületek
Tavaly év végén jelent meg lapunkban a következő:
„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 síkosság mentesítés, 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…”
Hatvani Zoltán elmondása szerint közel 30 család
kereste meg azóta és az ingatlantulajdonos kérésére
átbeszélték, hogy hogyan lehet szabályossá és zölddé
visszaalakítani a közterületet. Ezeknél a lakóknál az
önkormányzatnak már nem kell fellépnie, hiszen a belátás megelőzte az eljárások megindítását.
Az önkormányzati képviselők most is próbálnak
segíteni, ezért, ha valakinél nincs az ingatlan előtt zöldfelület és/vagy legalább két fa, akkor azok keressék
őket és találjanak ésszerű megoldást! Mindenki szeretné elkerülni a büntetéseket. Ahol nem sikerül jobb be-

ALKALMI MUNKALEHETŐSÉG
A parkgondnoki szolgálat olyan helyieket keres,
akik az adott területhez, kiteresedéshez, játszótérhez
közel laknak. Ők benzines fűnyírót, üzemanyagot és
zsákot kapnak, az a feladatuk, hogy igény szerint nyírják le a területen a füvet. Jelenleg közel 10 fő dolgozik
így a képviselőknek, akik versenyképes órabért fizetnek. Most a következő területek gondozására keresnek
gondnokot.:
Wass Albert tér + Lenkeház utca-Tiszaörs utcai kiteresedés
Rózsaszál utcai játszótér
Kossuth iskola mellett található 3 kiteresedés
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Csak az rendeljen házhozszállítást, akinél a kapunvagy a házon jól látható a házszám. Ha nincs kint a
házszám, akkor nem vállalunk felelősséget a pontos
teljesítésért. Ikerházak esetén 4 db. zsák jár, nyolclakásos társasházak lakóinak csak 1 db. zsákot tudunk
adni. Akik ezeknél nagyobb lakásszámú társasházakban élnek, ott nem tudunk zsákot adni, csak előre
egyeztetett időpontban egy meghatalmazottnak. Ez pl.
az Ököl utca 4. és 6., vagy a Hegyalatti utca 4. számban
élőkre vonatkozik.
Akinél a közterületen nincs fa, az ne kérjen zsákokat,
hiszen ott nincs mit beleszedni ezekbe!
Akik állandó, bejelentett címmel nem rendelkeznek
Rákoskerten, Strázsahegyen, Szárazhegyen (a lakcímkártya szerint is csak tartózkodási hely van a körzetben), nekik nem tudunk emblémás zsákot adni.
A szomszéd, ismerős, barát, rokon adagját csak úgy
lehet elvinni, ha a sorban álló bemutatja annak lakcímkártyáját és személyi igazolványát.
Saroktelekre a nagyobb közterület miatt idén már 12
zsákot tudunk adni, ha ezt a közterületen álló fák száma
indokolja. Lakatlan ingatlanra nem jár ingyenes lombgyűjtő.
Aki a megadott határidőig nem vette át a zsákját
vagy nem rendelte meg azok házhozszállítását, az a
megmaradt készlet erejéig, előre egyeztetett időben a
képviselők házánál veheti át a neki járó zsákot. Ha a
házhozszállítás és osztás során elfogynak a zsákok, akkor erre nem lesz lehetőség!
Ezek a fekete emblémás zsákok a művelődési házban
és az óvodában folyamatosan megvásárolhatók 230
forintért.

Hogyan juthat hozzá az ingyenes
lombzsákokhoz?
Közismert, hogy 2010 óta tilos a zöldhulladék égetése és mára már az is tudott, hogy a kukások csak az
FKF (fekete) emblémás zsákokat szállítják el a porták
elől. A közterületen álló fák leveleinek összegyűjtése
az ott élők kötelezettsége. Az önkormányzat ezeknek a
faleveleknek az elszállításában próbál azzal segíteni,
hogy minden ingatlantulajdonosnak ingyen biztosít 8-8
db. zsákot. Kivétel saroktelkek esetén, amennyiben a
zöldfelület növényborítottsága indokolja, ebben az esetben 12 darab zsákot tudunk átadni. Ezeket a telirakott
zsákokat az FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk elől. Ahol jár a hétfői "zöld kukásautó" (Rákoskerten, Szárazhegyen, Strázsahegyen mindenhol jár), ott a kommunális szeméttel az FKF nem
szállítja el a faleveles zsákokat.
Idén is a kertvárosban élő, oda bejelentett telektulajdonosok a képviselőiktől vehetnek át a zsákot a következők szerint:
A 8. sz. egyéni választókörzetben élők Timmel Edét
keressék a zsákok miatt a Százszorszép Óvoda udvarán
október 7-én (szerdán) 17.30 és 18.30 és október 8-án
(csütörtökön) 7.30-8.30 között.
A 9. sz. evk-ben élők Hatvani Zoltánttól kapják a
zsákokat a Rákoskerti Művelődési Ház udvarán október
7-én (szerdán) 17.30 és 18.30 október 8-án (csütörtök)
7.30-8.30 között. Akik az óvodába, vagy a művelődési
házba jönnek a zsákokért, nekik az átvétel során be kell
mutatniuk a személyi igazolványukat és amennyiben
ebben nem szerepel a bejelentett cím, úgy a lakcímkártyájukat is. A zsákok átadás-átvételét az átvevőnek aláírásával kell igazolnia.
A képviselők azt kérik, hogy csak az jöjjön a fent
megadott helyszínekre, akinél nem lehet a kertbe
bedobni a zsákokat, mert a kutya széttépi, nincs
házszám az ingatlanon, vagy pedig szeret sorban
állni, hiszen idén is van mód megr endelni a lombzsákok házhozszállítását. Ezt kizárólag a képviselőknél
lehet megtenni a következők szerint:
A 8. sz. egyéni választókerület Timmel Ede: e-mailben
az
ede.timmel@gmail.com,
sms-ben
a
06/20 310 1700 telefonszámon, vagy a képviselői
Facebook oldalon, lehetőleg privát üzenetben. A házhoz szállítási igény leadásának határideje: 2020.09.24,
csütörtök. A házhoz szállítandó zsákok kiszállításának határideje: 2020.10.11.
A 9. sz. e.v.k. Hatvani Zoltán: képviselői honlapon:
www.hatvanizoltan.hu. /zsákrendelés vagy a képviselői
Facebook oldalon, lehetőleg privát üzenetben
A házhoz szállítás igényének leadásának határideje:
2020. 09 24, csütörtök. A házhozszállítás legutolsó
napja: 2020. október 4.

Idén is lesz faültetés Rákoskerten, Strázsahegyen,
Szárazhegyen és Szent-László telepen
A két önkormányzati képviselőnk idén is meghirdeti
körzeteik faültetési programját. E szerint aki a saját
ingatlanja elé, a közterületre szeretne fát ültetni, az jelentkezzen Timmel Edénél vagy Hatvani Zoltánnál. A
fák ültetését, karózását és az ültető gödör trágyázását az
önkormányzat szervezi, a lakónak a locsolást kell vállalnia. Egyes utcákban a Rákoskerti Polgári Körrel
együttműködve van lehetőség gyümölcsfák elültetésére
is. A faültetési akció a készletek erejéig tart. Jelentkezni a képviselőknél lehet:
Timmel Ede Tivadar (ede.timmel@gmail.com), vagy
Hatvani Zoltán (hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu)

Rákoskert egyre szépül...
„Kertvárosunk közterület-szépítési munkálatai elérték a Zsigmond utca környezetét. Mi itt lakók nagy
örömmel fogadjuk a látványos változásokat, amit
ezennel megköszönünk Hatvani Zoltán helyi képviselőnknek és tettre kész, komoly fiainak, akik fizikai munkájukkal is jelentősen hozzájárultak a dicsért eredményekhez.”
13 aláírás

Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években összegyűlt tapasztalatok alapján.
Minden megrendelőnek vagy sorban állónak jut
zsák, ha valaki mást mond, az nem mond igazat.
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu
Október 17-én, szombaton 17 órakor

Gregor Bernadett Karády-estje

Október 4-én, vasárnap 16 órakor

A művésznő ezen az estén neki kedves írásokat mond el, humoros
jeleneteket mutat be és Karády-dalokat énekel.
Egy különlegességet is hallhatunk műsorában: Gregor József
(felvételről) duettet énekel lányával.
Belépő: 500 Ft
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailen!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

Rákoskerti iskolatörténeti kiállítás megnyitója
A Kossuth Lajos Általános Iskolával és a Rákoskerti Polgári Körrel
közös szervezésben
A kiállítást megnyitja: Csébi András,
a Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetője
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: november 6-ig.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
Október 11-én, vasárnap 10 órakor

Kerti Kölyökkuckó: Csizmás kandúr

Az Ascher Oszkár Színház előadásai

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 inter neten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket október 5-ig
szíveskedjenek jelezni!
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailen!
Belépő: 800 Ft
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

Október 10-én szombaton 18 órakor és
október 11-én vasárnap 18 órakor

Nyikoláj Vasziljevics Gogol: Háztűznéző
-teljességgel valószínűtlen történet két részbenBelépő: 1000 Ft
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailen!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
Gyermek tanfolyamok:
Kerekítő Bábos Torna és Mondókás Móka, Gyermekjóga,
Kids Club angol nyelvi klubok, Szuperhős torna, a Cassandra
Táncegyesület jazzbalett tanfolyamai, Galileo Technic, a Gravity
Táncstúdió moderntánc tanfolyamai, Shitokai karate
Felnőtt tanfolyamok:
Zumba, Hatha jóga, Gyógytorna, Alakformáló női torna, Szenior
Örömtánc, Csoportos tibeti hangtálfürdő, Horgolás tanfolyam kezdőknek (gyerekeknek is)
Klubok, szakkörök:
Orion csillagász szakkör, Baba-mama klub, Szoptatást támogató
anyacsoport, Rákoskerti Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub,
Rákoskerti Polgári Kör, Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú
Alapítvány klubja

A Rákoskerti Templom Alapítvány szervezésében:
Szeptember 27-én, vasárnap 17 órakor

Képviselőink fogadóórája a művelődési házban
Előzetes telefonos bejelentkezést kérünk!
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

Makovecz Imre-megemlékezés

06/20-3101700

Facebook: Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő

Az alapítvány jótékonysági megemlékezést szervez a világhírű
építész és a rákoskerti „Mennybemenetel” ökumenikus
templom tervezője,
Makovecz Imre halálának 9. évfordulója alkalmából.

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

Meghívott vendég: Mészáros János Elek Simándy József-,
Szenes Iván- és Vörösmarty Mihály Díjas magánénekes
„…a szellem építi az anyagot. A szellemet nem pótolhatja sem
pénz, sem történelem. Ahol a szellem nem épít, a kövek
elnémulnak.”
(Makovecz Imre)
A belépés díjtalan!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
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