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Karácsonyi gondolatok
Kedves Olvasó! Most még nagyobb kihívást jelent a
karácsony megünneplése, maszkhordás, idő korlátok,
betegségtől való félelem, de ezeknek el kell venni a
karácsony örömét? E gondolatok remélem segíteni fognak egy kicsit magunkba nézve ünnepelni és így talán
szabadabbak is lehetünk e rendkívüli helyzetben.
A biblia szerint bölcsök jöttek napkeletről, Betlehembe, mert láttak egy csillagot s azt gondolták, hogy megtalálják az új királyt S ajándékokat hoztak neki, aranyat, tömjént és mirhát.
Hihetetlen egyszerűséggel számol be a biblia a bölcsekről. Semmi leírás, hogy milyen volt az útjuk, hogy
mennyi veszélyt kellett kiállniuk, mennyi agyafúrt ötlet
kellett ahhoz, hogy legyőzzenek akadályokat és célba
jussanak. Nem lehet ezeket a részleteket felfedezni a
könyvben. S ha megnézzük magunkat, akkor mikor
előkészülünk az ünnepre érdekel valakit is a sok fáradságos takarítás, az ajándékok beszerzése, a sok nehézség legyőzése, hogy szép legyen az ünnep? Nem meséljük el a gyerekeknek, hogy mennyi fáradság és gond,
baj és vesződés kellett ahhoz, hogy e pár nap boldog
legyen! Nincs híradás azokról a számtalan leleményességről, mit egy család átél karácsonyra készülve. S miért? Mert ha az kerülne előtérbe, hogy mennyit fáradt
valaki valakiért, akkor nem az ajándék értéke növekszik, hanem a boldogság érzése csökken és egy panasz
áradat lesz az ünnep egy örömszerzés helyett.
A biblia megemlíti, hogy nem találták meg egyből a
céljukat, keresniük kellett, elmentek Jeruzsálembe és
csak utána találták meg Jézust. Nem egyenesen vezette
őket a csillag.
Sok mindent keresünk a világban mi is. Nézünk meg
egy két gondolatot. Először is, ami talán a leggyakoribb
a munkánk után kapott pénz, így is hívjuk kereset, de
valljuk meg őszintén meddig szoktunk örülni neki? Egy
hónapon keresztül dolgozunk s mikor megkapjuk, akkor szinte már az egész el van költve a fejünkben és
csak azt látjuk, hogy többet kellett volna keresni, mert
több pénzre van szükségünk. Egy elégedetlenség van
bennünk! Aztán ott van egy másik gondolat a keresésre,
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mikor fiatalok barátokat és szerelmeket, társakat keresnek. Mi mindent meg tud tenni egy fiú a lányért, illetve
fordítva. Keresi az ember a társat a világban, olyan sok
erő kell egy-egy csalódás után, hogy újra legyen bátorságunk az újrakezdéshez. Aztán itt van a hívatásunk:
nagyon kevés ember van, aki azt csinálhatja az életében, amit szeretne. Milyen sok tűnődés és gondolkodás
kellett ahhoz, hogy megtaláljuk a saját adottságunkat és
talentumainkat, hogy mit tudunk csinálni az életben. A
mai ünnepen mit keresünk igazán? Vagy keresünk egyáltalán bármit is? Az ünnep csak eltelik vagy gazdagít
minket? Ha keresünk a megszokott és kialakult ünneplési rítusainkban életet és örömet, akkor valami más
lesz mint tavaly. Ha családunk tagjaiban, ha rokonainkban, ha barátainkban és talán leginkább magunkban
keresünk valami szépet és értéket, akkor olyan örömet
találunk meg, ami mérték lesz. Gyermekkoromban volt
egy olyan karácsony, ahol nem volt veszekedés, ahol
apuval és anyuval, a testvéreimmel együtt készültünk
az ünnepre. Nem ugrattuk és nem bosszantottuk egymást, és szép volt minden. S a következő években viszszaemlegettük azt a karácsonyt, ahányszor elrontottuk a
másik ünnepét, mondogattuk: miért nem lehet úgy ünnepelni, mint akkor tettük? Nem egyszerű maradandót
alkotni családon belül, de meg kell próbálni keresni a
módját, hogy a mostani ünnep az igazi legyen és örömteli legyen.
A bölcsek más úton tértek haza. Mert el akarták
kerülni a gonosz Heródest Jeruzsálemben.
Milyen lesz az életem és személyem miután elmúlnak az ünnepek? Változni fog valami? Az öröm mit
átéltem maradandó lesz vagy eltűnik mint a keresetem,
vagy csalódást hoz, mint egy meg nem értett szerelem?
A karácsonyi öröm hitem szerint maradandó. Az Ige
testté lett és közöttünk lakozik! Erről ír János evangélista s azt gondolom, hogy jobban kell engedni az
örömnek, amit az Isten adott nekünk vagy amit kaptunk
szeretett embereinktől! Más úton kell járnunk nekünk is
egy kicsit a mint a bölcsek, el akarták kerülni a rosszat.
S ezt kell nekünk is tennünk, elkerülni a rosszat, amely
tönkre tehet bármi szépet és boldogot. Más útra van
szükségünk karácsony után, hogy magunkban hordoz-

zuk az örömet, amely gazdagít és értékesebbé tesz minket.
Sokat beszélünk arról, hogy a karácsony az öröm
ünnepe, de mit teszünk meg azért, hogy az is legyen,
nem másoknak, hanem magunknak. Igen, most arra
gondolok, hogy elbújunk egy olyan gondolat mögé,
hogy a másiknak kell a örömet szereznem és nem rólam
szól az ünnep. De vajon ha nincs örömöm, akkor, hogy
szerzek másnak? Hiszen a szív bőségéből él az ember!
S ahhoz, hogy örömünk legyen, sokat kell fáradozni,
valami újat kell megélni, valami fejlődést kell észrevenni, és valami változást. A biblia beszél mágusokról ,
pásztorokról, és bármelyik szereplő, aki benne van a
szentírásban, keresett és kutatott, és várakozott és elfogadott: így lettek boldogok.
Arra lettem figyelmes, hogy az örömünk jön-megy,
olyan mint egy hullám. Egyszer felemelkedik, aztán
meg alább hagy. A karácsonyi örömünk is, a belső békénk öröme egy pillanat alatt tovatűnik és elillan, elég
egy rossz szó, egy megjegyzés, egy botránkozás a másik emberen és minden szépsége az ünnepnek tönkre
megy.
Sokunknak van GPS-e. Érdemes egy kicsit elgondolkodni, hogy hogyan működik ez a kis ketyere. Egy üzenetet küld a magasba, egy műholdra , hogy hol vagyok?
Olyan helyre, ahová én, a használója, nem tudok felugrani , sőt minden toronynál és hegynél is magasabban
van, Sok millió, milliárd forintos űrhajó juttatna fel oda
olyan magasra. De a válasz is érdekes, hogy a felelet
hány és hány jel mellett érkezik meg a kis gépbe,
mennyi rádióhullám, mennyi telefon hullám, vagy hány
GPS között talál vissza és nem téved el, visszaérkezik a
kérdezőhöz és megmutatja, hogy hol van.
Hát érdekes ez az Istennel is, hogy magasabban van
mint egy műhold és mégis a szívem, szeretetem vágya
elér hozzá, sőt átlépek a szeretetemmel egy másik világba s a válasza utol ér itt is a sok fájdalom és aggodalom között.
Remélem sikerült egy kicsit elgondolkoztatnom a
kedves Olvasót, s szeretettel kívánok jó előkészülést
karácsonyra és Istentől megáldott ünnepeket!

tunk, ezzel kiegészítve az iskolánkban dolgozó öt fejlesztő pedagógus munkáját.
Szeretnénk mind a tehetséges, mind a nehézségekkel
küzdő gyermekeknek széles palettát kínálni, hogy képességeiket ki tudják bontakoztatni, illetve mindenki
megtalálja azt a plusz tevékenységet, amiket iskolai
keretek között is szívesen végezne. Mindhárom tervezett osztályunkban lehetőség van órarendi kereteken
belül, délelőttönként furulyát, kézilabdát, néptáncot
tanulni azoknak a gyerekeknek, akik kedvet éreznek
ezekhez a tevékenységekhez.
Leendő elsőseink órarendjébe beépítjük a Polgár Judit nevéhez fűződő Sakkpalota módszert, mert szeretnénk a tanítási-tanulási folyamatot még hatékonyabbá
tenni, fejleszteni diákjaink kreativitását, memóriáját,
illetve segíteni a logikai-elemző gondolkodásuk kialakítását. 13 órától pedig angol, német, kézműves, rajz, mese szakkör színesíti a diákok mindennapjait.
A felsőbb évfolyamokon lehetőség van informatika,
kosárlabda, tehetséggondozás, felvételi előkészítő foglalkozásokon is részt venni.
A jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé nyílt
napok szervezését a járványügyi helyzettel összefüggésben, honlapunkon azonban videó összeállításokat, játékos feladatokat, bemutatkozó videókat teszünk majd
közzé, melyek a leendő elsős évfolyamra történő beiskolázáshoz kívánnak további tájékozódó pontokat nyújtani, kedvet csinálni.
www.kossuthiskolarakoskert.hu
Szeretettel várjuk a 2020/21-es tanévben a beiskolázási körzetünkön kívüli érdeklődőket is!
Szalay Kornélia s.k.
intézményvezető-helyettes

Újra indult az élet a Százszorszép
Óvodában
2020. november 13-án ünnepélyes keretek között
hivatalosan is átadták a Rákosmenti Százszorszép Óvodát. Sajnos a vírushelyzet nem tette lehetővé, hogy ezen
az eseményen részt vehessen mindenki, aki szeretett
volna és segítette az intézmény szépülését, de bízunk
abban, hogy tavasszal, amikor a játszóudvarok is elkészülnek, igazán ünnepi óvoda avatót tarthatunk.
Hosszú, nehézségekkel teli út vezetett idáig, de ma
már mosolyogva tudunk mesélni róluk.
Éppen egy éve kaptuk a hírt, hogy valóra válik régóta
dédelgetett álmunk, és valóban bővítik, korszerűsítik
szeretett óvodánkat.
Mint a mesebeli királynak, az egyik szemünk nevetett, hogy végre lesz tornatermünk, nevelőtestületi szobánk, a pici szükségtermet kiváltják egy igazi csoportszobával. A másik szemünk sírt, mert az épület és az
udvar minden négyzetméteréhez emlékekkel kötődtünk.
Nagyon gyorsan kellett átköltöznünk négy csoporttal az
Edző utcai épületbe (amit Rákosmente Önkormányzata
biztosított nekünk), egy csoportunk pedig a Rákoshegyi
Hétszínvirág Óvodában kapott helyet, melyet ezúton is
köszönünk nekik.
Lázas igyekezettel tettük barátságossá átmeneti
„otthonunkat”, és készültünk az ünnepekre.

Zsiga Péter plébános
U.I.: Ha esetleg a megbetegedés miatt nem tud eljönni a misékre, akkor szeretném tájékoztatni, hogy a Szent
Erzsébet plébánia honlapján a vasárnapi mise megtekinthető.

A leendő első évfolyam beiskolázása a
Kossuth Lajos Általános Iskolában
A 2021-2022-es tanévben három első osztály indítását tervezzük az eddigi gyakorlatnak megfelelően.
Pedagógusaink tisztában vannak azzal, hogy az iskolába óvodás gyermekek érkeznek, ami miatt kiemelt
figyelmet fektetnek az óvoda-iskola átmenet hatékony
megvalósítására. A 2021/22-es tanévtől hetente két alkalommal délelőtt biztosítjuk órarendbe ágyazva azoknak
a gyermekeknek a fejlesztését, akiknek idegrendszeri
érést segítő foglalkozásra van szükségük.
Az egyéni képességeket figyelembe véve, megfelelő
szakmai hátérrel Alapozó Terápiás Fejlesztést biztosí2

Eközben a Rezgő utcában folytak a munkálatok.
Ámulattal figyeltük a változásokat, próbáltuk elképzelni, hogy mi hová kerül, hol lesz a végleges helye. Közben jött a pandémia, a kényszerszünet. Nyár végén már
készenlétben vártuk a visszaköltözést, de végül ez csak
szeptember elején tudott megvalósulni.
A visszaköltözés éppoly viharos volt, mint a kiköltözés. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy szeptember 14-én
újra kinyithassuk kapunkat a gyerekek és a családok
előtt. Az új épületrészben ugyan még folytak a munkálatok, de szeptember 28-án a Maci és a Süni csoport is
a végleges helyére költözhetett. Bár az elmúlt egy év
több helyzetben próbára tett bennünket, mi inkább csapatépítő lehetőségként tekintünk vissza rá. A közös cél
összekovácsolta a régi és új munkatársakat. Lassan
minden a helyére kerül, belakjuk saját birodalmunkat.
Élvezzük a tágas, világos tereket, és minden nap boldogan vesszük birtokba a tornatermet. Végre méltó helyre
kerültek tornaeszközeink, lendületes mozgásos játékok,
fejlesztő foglalkozások megtartására van lehetőségünk.
Továbbra is azon munkálkodunk, hogy minőségi munkánkkal intézményünk jó hírnevét öregbítsük.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki tett azért, hogy
ilyen kulturált körülmények között fogadhassuk óvodásainkat! Köszönjük a szülőknek a kitartást, a támogatást, az együttműködést, hiszen az ő segítségük elengedhetetlen volt a sikerhez!

bálysértésnek minősülő avarégetésről egyre kevesebb
bejelentést kapunk, A cél elérésének egyik eszköze az
idei évben is nagy érdeklődést kiváltó Rákosmente Önkormányzata által ingyenesen biztosított FKF lombzsákosztás, amellyel a lakóingatlanok előtti közterületi
szakaszon keletkezett zöldhulladék elszállítást kívánjuk
támogatni.
Az utca polgárai mellett szeretném kiemelni a Rákoskerti Polgári Kör önkénteseit, akik gondozzák, karbantartják a Jubileumi emlékparkot, ahol Rákoskert
megalapításának emlékműve található, köszönet érte!
Timmel Ede

Téli tárolóhelyükre kerültek a muskátliállványaink
A helyi képviselők a Facebookon kértek segítséget a
helyiektől, hiszen idén már nem lehetett a vasútállomáson tárolni az állványokat, mert az állomás üzemeltetési joga visszaszállt a tulajdonos MÁV-ra. A felhívásra
elsők között jelentkezett Homoki Istvánné, akinek így a
kertjében álló cseresznyefája alatt lettek elhelyezve a
virágállványok. Összesen 13 db állványunk van Rákoskerten, Strázsahegyen és Szárazhegyen, amiket minden
év végén szétszednek és eltárolnak. Idén is Kalocsai
István segítette a képviselőket a munkában és a szállításban.
Nagyon sokan felajánlottak a kertjükből, garázsukból néhány négyzetmétert - köszönet érte!
A hagyományok szerint jövő év májusában ismét
összeszerelik a virágtartókat és megint Rákoskert lesz a
kerület legvirágosabb városrésze.

Tollerné Sass Erzsébet
óvodapedagógus – Maci csoport

Önkormányzati lombgyűjtés a
platánsoron
Bizonyára minden rákosmenti lokálpatrióta szívében
előkelő helyet foglal el a Rákoskert sugárút alsó szakaszán található impozáns platánfák alkotta fasor. Ez a
tudatosan létrehozott természeti érték, egyedülálló nem
csak Rákosmentén, hanem Budapesten is. Az ősszel
érkező hűvös időjárás beálltával kezdetét vette a lombhullás, ami ennél a növénynél igen elhúzódó folyamat,
több hét is eltelhet mire lepotyognak a levelek. November közepe-végére már vastag rétegben fedi az árkot és
járdát az avar, erre az időpontra várunk, hogy megkezdhessük a munkát. Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan a
lakosok terheinek csökkentése és az ápolt környezet
fenntartása érdekében segítségül hívjuk a Rákosmente
Kft. zöldterület karbantartóit is. Ez a munka igen embert próbáló, rendszerint 4-5 fő egy héten át sepri és
rakodja a lombot, a munka végeztével körülbelül 100
köbméternyi avar kerül leadásra a FŐKERT Nonprofit
Zrt. telephelyén, ahol környezetbarát módon kezelik a
zöldhulladékot. Fontosnak tartom, hogy közösen a civilekkel és önkormányzat bevonásával óvjuk és ápoljuk a
környezetünket, nagyon hálás vagyok a Rákoskert sugárúton élőknek, hogy pozitívan állnak ezen kihívás
elé. Elmondható, hogy évről évre egyre fegyelmezettebben végzik a szezonális kerti munkálatokat, a sza-

Nem lesz OTP bankautomata a Schell
Gyuláné téren
A HELLÓ RÁKOSKERT facebook csoportban indult kezdeményezés kapcsán Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő levélben kereste meg a keresztúri
OTP vezetőjét azzal, hogy vizsgálják ki annak a lehetőségét, hogy lehet-e ATM bankautomatát létesíteni a
Schell Gyuláné téren.
A képviselőhöz 2020 november 19-én érkezett válasz az OTP illetékes szakterületétől melyben a következő tájékoztatást adták:
„A kért helyszíntől nem messze a Pesti út 368. alatt
jelenleg is üzemel ATM berendezésünk, ezért geolokációs adatok alapján csak térítés ellenében támogatható
egy új ATM telepítése.”

Kegyelemteljes meghitt
Karácsonyi Ünnepeket
és reményekben gazdag
békés Új Esztendőt
kívánunk minden Rákoskerti Olvasónknak.
A Rákoskerti Templom Alapítvány kuratóriuma
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Márciusi előzetes
Március 7-én, vasárnap 15 órakor
Nőnapi Ünnepi Műsor
Lehár – zenés monodráma Derzsi György előadásában
Lehár Ferenc életéről készült játék nem az ünnepelt és körülrajongott zeneszerzőt mutatja meg, hanem azt a Lehárt, aki sikerei ellenére sem találta a helyét a világban. A hazáját, boldogságát s önmagát kereső embert, akit bár Európa szerte ünnepeltek, állandó szorongással küzdött, mert a világ, amiről álmodott, s a műfaj, amiben
álmait életre keltette, néhány évtized alatt semmivé lett. Az előadásban felhangzó gyönyörű Lehár operett részleteket Derzsi
György előadásában hallhatják, aki már a Szerelmem, Sárdy című
előadásával is elvarázsolta a közönséget.
Belépő: 500 Ft
A helyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 06 1 257-4498, honlap:
www.kertimuvhaz.hu
Február 12. péntek 17 órakor
Wass Albert-nap
Megemlékezés a rákoskerti Wass Albert-szobornál
(Pesti út – Erzsébet körút sarok )
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
Február 21., vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó: A kóró és a kismadár - interaktív mesejáték a
Magyar Népmese Színház előadásában
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek
számára 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, telefonszáma, valamint az igényelt gyermekjegy és
kísérőjegy mennyiségének feltüntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól képviselőtől interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket február 17-ig jelezni
szíveskedjenek!
Belépő: 800 Ft
A helyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk telefonon
vagy e-mailben!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

November elejétől a BKV buszok utastájékoztatójában is Schell Gyuláné térnek mondják már be a buszokon a Zrínyi utcai megállót
A BKK tájékoztatása szerint az írott anyagokban
is az új nevet fogják használni. Így ez a kérésünk
teljesült, most már csak a rákoskerti M0-ás lehajtónk
átnevezését várják a városvezetők. Jelenleg a mi
lehajtónkat Rákoskeresztúrnak hívják, pedig a 31.
számú út Rákoskertre vezet. Előbb-utóbb nem csak
Rákoscsabának és Rákosligetnek lesz bekötőútja,
hanem Rákoskertnek is.

Ascher Oszkár Színház
Az eddigi hagyományainktól eltérően újfajta előadásokkal jelentkezünk,
melyek ezúttal nem a Színházban, hanem a művelődési ház
Nagytermében kapnak helyet.

Képviselőink fogadóórája a művelődési házban.

Bejelentkezés a megadott elérhetőségek egyikén
szükséges!

Irodalmi Kávéház sor ozatunkban bemutatjuk:

Hatvani Zoltán (Rákosker t, 9. vk.):
minden hónap második keddjén 7:45-8:45-ig valamint

Február 28-án, vasárnap 18 órakor
A nő háromszor
Littai Fanni, Madarász Vanda és Scubert Kati estje
Mozaikok a nőiségről, a szerelemről, az életről…
Gitáron kísér: Orbán Anikó, Technikus: Paár Zsolt
Belépő: 1000 Ft
A helyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk telefonon
vagy e-mailben!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

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

Gyermek tanfolyamok:

06/20-3101700

Facebook: Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő

Kerekítő Bábos Torna és Mondókás Móka, Gyermekjóga,
Kids Club angol nyelvi klubok, a Cassandra Táncegyesület jazzbalett
tanfolyamai, a Gravity Táncstúdió moderntánc tanfolyamai,
az Angel Dance Tánciskola tanfolyamai
Felnőtt tanfolyamok:
Zumba, Hatha jóga, Gyógytorna, Alakformáló női torna, Szenior
örömtánc, Szenior torna, Csoportos tibeti hangtálfürdő, Horgolás
tanfolyam kezdőknek
Klubok, szakkörök:
Orion csillagász szakkör, Baba-mama klub, Szoptatást támogató
anyacsoport, Rákoskerti Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub,
Rákoskerti Polgári Kör, Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú
Egyesület klubja

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

Telefontokok, üvegfóliák
+36-20-331-7277
www.vendelshop.hu
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