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Tervek, fejlesztések az idei évre 
 

Február elején tartotta a szokásos frakcióülését a ke-

rületet vezető koalíció. Hatvani Zoltán 2007 óta, míg 

Timmel Ede 2015 óta vesz részt ilyen egyeztetésen. Az 

ő beszámolójuk alapján a következőkről lehet tájékozta-

tást adni: 

2021-ben nagyon szigorú gazdálkodással lesz csak 

biztosítható az önkormányzat és az általa fenntartott 

intézmények működtetése. Igazán nagy beruházásokra 

idén biztosan nem számíthatnak a Kerti Levél 

„vonzáskörzetében” élők. Idén is csökkenteni fogják a 

képviselői keret kiadásait, vagyis a 10 millió forintból 

ebben az évben is 2 milliót a COVID válság miatti vé-

dekezésre fordítanak. A megmaradó összegből a képvi-

selők nem tudják megvalósítani az idei évre tervezett 

fejlesztéseket, így az olvasók segítségét kérik. 

A képviselői keretből nagyon sok városrészi fejlesz-

tést, vagy annak egy részét finanszírozták a városrész-

vezetők, de 2021-ben választani kell. Hatvani Zoltán 

tájékoztatása szerint továbbra is fontosnak tartja a zöld-

felületek fejlesztését, gondozását, amiben nagyon szá-

mít a Parkgondnoki Szolgálatra. Májusban ismét lesz-

nek muskátli állványok (a kerületben nálunk van a leg-

több), sőt ingyenes muskátli osztást is meg fog hirdetni. 

Év végére tervezi a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosí-

tását és a faültetések folytatását. A képviselő elmondása 

alapján az itt élők tájékoztatásában számít a Kerti Le-

vélre. Ha kinyithat a művelődési házunk, akkor ott is 

fog programokat támogatni, sőt a Lecsófőző fesztiválról 

sem szeretne lemondani. 
  

8. sz. egyéni választókörzet (Rákoskert, 

Strázsahegy, Rákoscsaba) – Timmel Ede 
 

Játszótéri eszközök bővítése, felújítása 

A körzetben három játszótér található (Gyolcsrét utca, 

Köszörűs tér, Rózsaszál utca) kérem, hogy a javaslat 

tétel során jelölje meg, hogy melyik területen elhelyez-

kedő játszótérhez szól a javaslata. 

Járdafelújítás 

A jelen keretösszegből körülbelül 200 méter hosszú 

gyalogos útszakaszt tudunk felújítani. A javaslattételnél 

olyan járdaszakaszt javasoljanak, amely már meglévő 

rossz minőségű burkolattal rendelkezik. 

Új muskátliállvány 

A javaslattétel mellé írja meg, hogy melyik köztéri terü-

letre szeretne új virágállványt kihelyeztetni. 

 

Közútjaink javítása, kátyúzása.  

Néhány mellékutcánk (Nyomda utca, Gyöngyfűzér 

utca egy szakasza, valamint Árkádos utca) rossz műsza-

ki állapotban van, ezek kátyúzása elodázhatatlan. Kép-

viselői keretből utat építeni nem lehet, hiszen ezek költ-

ségei több 10, akár 100 milliós összegek is lehetnek. 
 

9. sz. egyéni választókörzet (Rákoskert,  

Szárazhegy) – Hatvani Zoltán 
 

Járdafelújítás  

A képviselői keretből nagyságrendileg 200 fm. hosz-

szan régi, rossz minőségű járda felújítása lehetséges. A 

bejelentések alapján Pásztortűz utca 104-106, Sáránd 

utca 41-43, Csengés és a Csendítő utca egy-egy részén 

épülne új járda 

Esőbeálló a Sáránd utca – Rákoskert sugárút sar-

kára a buszmegállók közelébe. Sajnos mára már  hi-

vatalos válaszunk is van a főváros által megbízott cég-

től, mely szerint nem telepítenek új utasváró pavilono-

kat. 

Parkolóhelyek kiépítése a Pesti úti Vízmű telek 

felett a Szigetcsép utca páratlan oldalán . Az Ököl 

utca – Szárazhegy út sarkán kaotikus állapotok uralkod-

nak, ezzel a fejlesztéssel talán ezt lehet némiképp orvo-

solni. 

Közútjaink javítása, kátyúzása 

Néhány mellékutcánk (Görömböly egy szakasza, 

Ráspoly egy szakasza, Bottyán utca teljes hossza) szinte 

járhatatlan, új útra itt sincs lehetőség.  
 

Mind a 4-4 fejlesztésre a mai információink alap-

ján nem lesz forrás, így választanunk kell! Mind fon-

tos, idénre betervezett beruházás lett volna. Véle-

ményt mondani, javaslatot tenni, szavazni 2021. áp-

rilis 1-ig lehet. Az ezután beérkező véleményeket 

már nem tudják figyelembe venni. Azzal a fejlesztés-

sel kezdenek idén, amit a legtöbben kérnek és támo-

gatnak. 

 

Timmel Ede: e-mail: ede.timmel@gmail.com, 

Facebook: Timmel Ede - Rákoskerti-Rákoscsabai kép-

viselő 

 

Hatvani Zoltán: e-mail: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 

Facebook: Rákoskerti, szárazhegyi képviselő  

Postaláda: Rákoskert, Dalnok utca 48. 

 

mailto:ede.timmel@gmail.com
mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
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Köszönések 
 

A felnőtt ismerőst köszöntő gyermek – számára ter-

mészetes, megfelelő minta hiányában - csak nehezen 

találja meg a találkozáshoz illő/alkalmas üdvözlő for-

mát.  

Felnőtt ismerősök között egymás üdvözlése az adott 

napszakoknak megfelelő, többnyire az elnagyolt, érze-

lemmentes: - Jó reggelt, Jó napot, Jó estét-ben nyilvá-

nul meg, akár a kívánok szó elhagyásával történik. 

A mai óvodai-, általános iskolai protokoll – ki tudja 

miért – a köszönésnek ezt a formáját tanítja/

szorgalmazza/erőlteti a gyermekeink számára is, pedig 

még a hétköznapi köszöntés is csak akkor nevezhető 

valóságos üdvözlésnek, ha az őszinte jó kívánságot, jó 

szándékú odafordulást, tiszteletet, vagy éppen szeretetet 

közvetít.  

Az ún. napszakozó hivatalos köszönésnek – nem vé-

letlenül - nagyon hamar megjelentek a gépiesen lerövi-

dített változatai, melyek ugyan még nem hordoznak 

rosszat, de jót semmiképpen, viszont a hetyke: „Napot” 

vagy a „Kívánok” szavakban még tovább egyszerűsöd-

tek. A köszönés ezzel elveszteni látszik az eredi funkci-

óját, s napjainkban sokszor korkülönbség nélkül is vic-

cesnek, fiatalosnak szánt, - akár jó szándékot is rejtő – 

lecsupaszított, szaladós mai formái dívnak, úm. a: Szia, 

Halihó, Hello, Csók, Puszi, Csá, Cső, Csoki, meg más 

effélék. Idetartozó semleges megnyilvánulások még a 

szó nélküli: fejbiccentés, kalappöccintés, torokköszö-

rülés, hümmögés, vagy simán a szemöldökemelés is. 

(A már akár vészjósló vállal/csípővel megbillentésre, 

vagy az alpári „sercintős” változatokra most nem térnék 

ki.) Végülis amíg, jobbakat, kifejezőbbeket nem talá-

lunk ki, addig maradhatnának a régi, jól bevált, szépen 

hangzó, valóságos köszönési formáknál – nyilván nem 

az erőltetett, hajbókoló, nagyságos asszonyozásra, vagy 

a lenéző alászolgájázásra kell gondolnunk – hanem pl. 

Üdvözlöm kedves szomszéd, Kézcsókom Margit né-

ni, Örülök, hogy találkoztunk, Tiszteletem Laci bá-

csi, További szép napot kívánok, De jó, hogy látlak 

Nagyikám, ilyesmikre gondolok. Ami pedig a Csóko-

lom-ot illeti, nincs azzal semmi baj, ha kiérdemli a kö-

szöntött. Ahogyan Nagy László szép szavú költőnk is 

mondta: „… ha a művi úton megváltoztatott embernek 

… lesz emberi ábrázatuk egyáltalán, akkor csókolom 

őket …” Tessék csak ízlelgetni. 

Bukta Mihály 
 

Télen is dolgozik a Rákoskerti  

Parkgondnoki Szolgálat 
 

Sokan nem tudják, hogy a rákoskerti, szárazhegyi 

köztéri hulladékgyűjtőket (kivétel a BKV megállóiban 

lévők) és a játszótereinken keletkező szemetet is Rákos-

kerti Parkgondnoki Szolgálat munkatársai gyűjtik össze 

hétről-hétre. A közösségi (szociális) médiákban rendre 

megjelennek olyan hozzászólások, amikben új utcai 

szemeteseket szeretnének kérni. 2006 óta vagyok képvi-

selő, csak oda rakattam ki kukákat, ahová a lakók kérték 

és a körülmények is indokolták ezt, így jelenleg 51 db 

kék, zöld, narancssárga, vagy ennél csinosabb edényünk 

 van kint a közterületeken. Lehet ezek számát növelni, 

ha valakinek ilyen javaslata van, akkor kérem keresse a 

helyi képviselőket!  

2019-ben 4, míg 2020-ban 3 db új edény lett kihe-

lyezve, amit szintén hetente ürítenek a parkgondnokok. 

Egy félreértést viszont szeretnék eloszlatni: a Rákos-

kerti Parkgondnoki Szolgálat semmilyen kerületi, vagy 

kormányzati, esetleg uniós forrásból nem kap működési 

támogatást, a „csapat” csak és kizárólag civil felajánlá-

sokból működik. A hulladékgyűjtők beszerzését a kép-

viselői keretből finanszírozzák, a géppark (fűnyírók, 

fűkasza, utánfutó, stb.) üzemeltetése és feltankolása egy 

magáncégnek köszönhető. A napi működést segítik ci-

vil szervezetek is, mint például a Rákoskerti Polgári 

Kör. Az évente meghirdetett faültetésekben, vagy köz-

téri padjaink karbantartásában ez a helyi, népes csapat 

segíti a munkát.   

Egy fiatal parkgondnok január elején a Sáránd utca 

33. számú ingatlan előtt (Postamester utca sarok) takarí-

totta ki a zöldfelületet. Erre az ápolatlan területre már 

többen panaszkodtak a Postamester utcából kihajtó au-

tósok közül, mert nehezen lehetett kilátni a Sáránd utcá-

ra. Tavaly egy kisebb közúti baleset is történt a keresz-

teződésben, ezért kellett az ottlakó tiltakozása ellenére 

határozottan fellépni és kitakarítani a területet. Tavasz-

szal a tervek szerint a járda mellé sövényt ültetünk, így 

a terület is rendezett marad és a tulajdonos is megbékél 

a helyzettel. Apró, de sokak számára fontos ez a beavat-

kozás. 15 zsáknyi zöldhulladék gyűlt össze, amit az 

FKF még február közepén se szállított el. 

Január közepén a Zsigmond utcában járt egy olyan 

gép, ami az út űrszelvényét gallyazta ki. Magyarul ez 

azt jelenti, hogy az útra belógó ágakat és bokrokat nyes-

te meg a traktor vonta gép, ami után a Parkgondnoki 

Szolgálat fogja kitakarítani az utca Sugárút és Göröm-

böly utca közötti szakaszát. A tervek szerint február 

végére rá se fognak ismerni a Zsigmond utcára.  

Hatvani Zoltán  

 

Ingyenes muskátliosztás 
 

Egy aranyos, szerethető kezdeményezést indítanak el 

lapunkban a helyi képviselők. Az elmúlt években 

„kivirágzott” már Rákoskert, Strázsahegy és Száraz-

hegy is, összesen 15 db muskátli állvány díszíti a közte-

reinket a megannyi virágsziget mellett. Eljött az idő, 

hogy a házaink ablakait, teraszait is virágok tegyék ba-

rátságosabbá. E célt szem előtt tartva új kezdeménye-

zéssel rukkolnak elő a képviselőink. 100-100 db ültető 

edénybe beültetett futómuskátlit szeretnének kiosztani a 

helyiek között. Erre az akcióra jelentkezni mindenki a 

saját képviselőjénél tud. A lehetőség a készlet erejéig 

érvényes. Naprakész tájékoztatás e témában a Facebook

-on is olvasható. Minden család egy-egy edénnyi virá-

got igényelhet, de az autóval rendelkező urak egy pár-

órás segítségért cserébe akár két cseréppel is. Részletek 

később a Facebook-on. 

 

 

 

Telefontokok, üvegfóliák 

www.vendelshop.hu 

+36-20-331-7277 

http://www.vendelshop.hu
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Elektromos háztartási gépek, szivattyúk,  

villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók,  

láncfűrészek, kerti kapák javítása, láncélesítés. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 

 06-20-9467-302 

 

Ismét távozott egy igazi lokálpatrióta 
 

2021.02.08-án búcsúztattuk el a rákoskerti Katolikus 

kápolnában id. Kalocsai Istvánt. A családján, barátain 

kívül nagyon sok helyi lakos is eljött a Szent XXIII. 

János-kápolnába és kísérte el őt az utolsó útjára 

2004-ben ismertem meg őt, a kapuban beszélgettünk 

sokat a helyi teendőkről és az akkor pont aktuális kér-

désről, az Európai Unióról. Már akkor feltűnt, hogy 

mennyire szereti Rákoskertet, büszkén mesélte, hogy 

1966-ban vásárolta a telket és 1968 óta él Rákoskerten. 

Két gyermeke már ide született és azóta is itt élnek. 

Évekkel később, amikor egy alkalommal a helyi zász-

lóval kapcsolatos „népszavazás” eredményéről adott 

tájékoztatást a Kerti Levél, akkor telefonon felhívott és 

kérte, hogy rendeljek neki egy rákoskerti lobogót. Ő 

volt az első, aki helyi zászlót rendelt tőlem. Hetekkel 

később elkészült a városrészi lobogó, amit büszkén 

vittem neki házhoz, másnap már kint volt a házán a 

magyar trikolór mellett.  

Az utolsó lakóhelyünkhez köthető emlékem vele 

kapcsolatban tavaly novemberi volt. Akkor meséltem 

neki és fiának, hogy többen korlátot kértek a Pesti út 

egy-egy csúszós, lejtős járdája mellé, de azt a BKK 

nem finanszírozza, én meg a kerületi költségvetésből 

nem rendelhetem meg. Néhány hét múlva elkészültek a 

korlátok, amit felajánlott a helyieknek. Valakitől fotó-

kat is kaptam a munkáról és az elkészült korlátról is, 

amit most itt is megosztok. 

Megköszöntem neki és fiának a segítségét akkor is, 

de lehet, hogy nem eléggé. Ezért ezzel a cikkel most 

ismét köszönetet mondok és arra kérem, hogy a 

mennyországból továbbra is figyelje szeretett lakóhelye 

változását, fejlődését! 

Isten Veled István! 

Hatvani Zoltán 
 

 

Zsigmond utcai közvilágítás 
 

Tavaly sem sikerült előrelépést elérni a Zsigmond 

utca közvilágításának kiépítése érdekében. Ez a feladat 

a fővárosban 2001. szeptember 1-től a Budapesti Dísz- 

és Közvilágítási Kft.-hez tartozik. A Fővárosi Önkor-

mányzat és az ELMŰ által létrehozott cég évek óta 

elutasító választ ad a Zsigmond utcai közvilágítással 

kapcsolatban. Mára oda jutottunk, hogy 6-8 család él 

az utcában, ahol se járda, se közvilágítás nincs. A helyi 

képviselőben felmerült, hogy az olvasók között, vagy a 

helyiek ismerősei körében talán van olyan személy, aki 

LED-es utcai lámpák forgalmazásával foglalkozik, aki 

tanáccsal, jó ötlettel segíthetné a közvilágítás kiépíté-

sét. Ha Ön tud segíteni, akkor kérem keresse Hatvani 

Zoltánt az ismert elérhetőségein!  

 

Album a rákoskerti iskolatörténeti  

kiállítás anyagából 
 

A Rákoskerti Polgári Kör 2005 óta minden évben két 

kiállítást rendezett a Rákoskerti Művelődési Házzal kar-

öltve. Egyet tavasszal, egyet pedig ősszel, különböző 

témakörökben. Igyekeztünk minden évben egy képző-

művészt megnyerni, hogy mutasson be településünk 

érdeklődő lakosainak egy-egy válogatást alkotásaikból 

és ez eddig mindig sikerült is. A 2020-as év kivétel lett, 

mert tavasszal a járványhelyzet miatt be kellett zárni a 

Házat, őszre pedig nem művészi munkákból álló kiállí-

tást terveztünk. A rákoskerti általános iskolához köthető 

történeti kiállítás abba a sorba illeszkedett, amelyeket 

nem kifejezetten művészeti tárgyban rendeztünk, hanem 

más, sokakat érdeklő témákat dolgoztunk fel. Eddig (a 

teljesség igénye nélkül felsorolva) volt már hímzéseket 

és babákat, közelmúltunk hétköznapi tárgyait, az 1956-

os forradalom és szabadságharc tárgyi emlékeit, a féltve 

őrizgetett kincseinket és Rákoskert helytörténetének 

dokumentumait bemutató tárlat is. 

Ez az iskolatörténeti kiállítás annyiból volt más, 

hogy a koronavírus járvány két hulláma közötti nyugod-

tabb időszakot kihasználva tudtuk megvalósítani, ami-

ben nagyon sokat segített Csébi András igazgató úr, 

mert az általa vezetett Kossuth Lajos Általános Iskola is 

adott tárgyakat. A két hétig látogatható bemutatót sokan 

megtekintették és a bontásakor született meg az egyik 

tagtársunk fejében a gondolat, hogy a nagy utánajárással 

és sok munkával készített anyagot kár lenne veszni 

hagyni, állítsunk össze belőle egy dossziét, amit körbe-

adva azok is tanulmányozhatnak, akik esetleg a kiállí-

tásra nem tudtak eljönni. A jótanácsot megfogadva el is 

készült ez a mappa, amit egy régi iskolatársam kapott 

meg először. Tetszett neki és egy újabb ötlet született, 

készítsünk belőle több példányban egy album-szerű 

könyvet, ami meg is vásárolható. A kiállított képekhez 

még többet is hozzátettem, ezek főleg iskolai csoportké-

pek, amiket nézegetve ismerős arcokat is fel lehet fedez-

ni. Ezeknek a képeknek és egyéb dokumentumoknak 

egy részét kedves rákoskerti barátaimtól kaptam, amiért 

ezúttal szeretnék köszönetet mondani Barta Erzsébet-

nek, Fábiánné Bodó Erzsébetnek, Gara Mihálynak, Pi-

szeczkiné Falb Júliának, Madarászné Farkasdi Máriá-

nak, Sudárné Gratzl Ibolyának, Csatóné Németh Erzsé-

betnek, Dérné Madarász Editnek, Borsfainé Madarász 

Eszternek, Szabóné Sebők Valériának, Kovácsné 

Sipiczki Mártának és másoknak. Külön köszönettel tar-

tozom Véghely Tamásnénak, aki éveken keresztül meg-

határozóan sikeresen igazgatta iskolánkat. 

Megszületett a „mű” és az interneten gyűjtött igé-

nyekhez igazodva, Rákoskert önkormányzati képviselő-

inek a támogatásával, 80 példányban sikerült kinyomtat-

ni. Az előrendelést leadók már valamennyien megkap-

ták az őket megillető példányokat. Az igényes kivitelű, 

keményfedeles könyv (a visszajelzések szerint) minden-

kinek tetszett, lapjait olvasva, képeit nézegetve kellemes 

emlékeket ébresztett az iskola padjaiban töltött évekről. 
 

Szelepcsényi Sándor, 

 A Rákoskerti Polgári Kör elnöke 
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Támogatott megnevezése Támogatás célja Összeg 

Rákoskerti Polgári Kör - Szelepcsényi S. részletezve lent:  2.890.213 

Rákoskerti Polgári Kör Nőnapi virágokra (70 db Rákoskerti Idősek Klubja) 33.775 

Rákoskerti Polgári Kör Utcabútorok, információs táblák felújítására 300.000 

Rákoskerti Polgári Kör Utcai szemetes beszerzésére (Toldi-Tiszaörs, Nyomdász-Pesti) 26.000 

Rákoskerti Polgári Kör Utcai szemetes beszerzésére (Szigetcsép utca, Szárazhegy út) 48.000 

Rákoskerti Polgári Kör Legyen minden házon Nemzeti lobogó c. programra 210.428 

Rákoskerti Polgári Kör Szenior Örömtánc tanfolyam terembérlet 30.000 

Rákoskerti Polgári Kör Kártyanaptár kiadásának költségeire 45.000 

Rákoskerti Polgári Kör Tervezett kirándulás buszköltségeire (Bér) 50.000 

Rákoskerti Polgári Kör 55 db. fa ültetésének költségeire 1.117.600 

Rákoskerti Polgári Kör Belátásgátló háló a Vida-dombra 26.670 

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél költségeire (2020.ápr.,jún.,aug.,okt.,dec., 2021.jan.) 1.002.740 

Rákoskerti Polgári Kör LEKÖTÉS 2020-ra, utcabútorok, információs táblák felújítására 165.791 

Rákosmente Kft.  -  Fehér Károly Virágpiramis a Szigetcsép utcába 244.000 

ZÖLD XVII. Környezetvédelmi Egyesület Működési támogatás  50.000 

XVII. Önkormányzat Köztisztviselő.SE.  Éves működési támogatás  50.000 

Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. VII. Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire 150.000 

Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. Merzse túra támogatására 50.000 

Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy. "Rákosmente útjain" nevű gyaloglás 30.000 

Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja Anyák napja, bográcsolás, gyümölcs party 110.000 

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Család és Gyermekjóléti Központ programjainak támogatására 25.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Wass Albert emléknap 100.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Idősek pódium műsorára 100.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Helyi gyermekek számára kölyökkuckó színház 120.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Rákoskertért díj ajándékára 50.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Nagycsaládosok jegytámogatása (Kerti Kölyökkuckó) 30.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Ascher Oszkár Színház működési költségekre 200.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Koncert, kisszínház felnőtteknek   250.000 

Rákoskerti Művelődési Ház  Helyi gyermekek számára Kerti kölyökkuckó színház 100.000 

Erdős Reneé Ház - Ádám Ferenc Erdős Reneé Házban átadásra kerülő szakmai díjra (2021) 100.000 

Kossuth Lajos Ált. iskola - Csébi András Kossuth Iskola nyári táborainak költségeire 50.000 

Kossuth Lajos Ált. iskola - Csébi András Laptop beszerzésére  150.000 

MASZSZ Területi Nyugdíjas Alapszervezet 2020. évi rendezvényekre 20.000 

ONKOHELP Alap. (Bajcsy Zsilinszky K.) Onkológiai Osztály Kemoterápiás kezeléshez eszközbeszerzés 100.000 

TOI-TOI Kft. Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kihelyezés költségeire 119.000 

Magyar Vöröskereszt XVII. ker. Önkéntes segítők részére kirándulás támogatása 25.000 

Rákosmenti Piroska Óvoda Óvoda udvarára árnyékolók, napellenzők beszerzésére 200.000 

Rákosmenti Százszorszép Óvoda Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és lombfúvó beszerzésére 500.000 

Rákosmente TV. Kft. - Olasz László Helyi eseményekről történő tudódítás  300.000 

Magyar Vöröskereszt XVII. ker. Ingyenes vércukorszűrés támogatására 50.000 

Rákosmenti Adományház  Ételosztás költségeinek támogatására 50.000 

RÁCUK  2020. évi működési és program költégek 50.000 

Kaszap István Alapítvány Élelmiszercsomagok beszerzésének költségeire 50.000 

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia Urnahelyek kialakításának költségeire 50.000 

Vida-domb kicsik játszótere Kismozdony beszerzésére 500.000 

STEWE TENISZ Kossuth Iskolában tartott edzések támogatására 50.000 

MMS Szakszolgálati Egyesület  XVII. Ker.Pedagógusok Szakszervezetének Nyugdíjas Tag. 20.000 

Rákoshegyi Vasutas Sportegyesület Nemzetközi versenyen történő indulásra 50.000 

Herencsár Viktória cimbalom koncert 2020. évi rendezvényekre 50.000 

Lekötés a 2020. évről megmaradt keretből Rákoskerti Polg. Kör részére (Kerti Levél, új Vida dombi szemetes ) 341.000 

Lekötés Vigyázó M.K. részére 2021-re 2020-ról Mindenki Karácsonyára, gyermekprogramok támogatására 565.000 

Koronavírus elleni védekezésre Védőeszközök beszerzésére, családok támogatására 2.000.000 

Hatvani Zoltán 10 millió forintos képviselői keretének felhasználása 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fklik.gov.hu%2F&ei=IKiAUsT5KYeO4wTPm4GYAw&usg=AFQjCNHI-LkcCdT3gk7866NvCqHR34YzMw&bvm=bv.56146854,d.bGE
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fklik.gov.hu%2F&ei=IKiAUsT5KYeO4wTPm4GYAw&usg=AFQjCNHI-LkcCdT3gk7866NvCqHR34YzMw&bvm=bv.56146854,d.bGE
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Támogatott megnevezése Támogatás célja Összeg. 

Yoo Wc Kft.  Mobil WC - játszóterekre 357000 

Rákosmente TV Kft. Választókerületet érintő közérdekű tájékoztatások 300000 

Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság Rendhagyó, zenés irodalom órák támogatása   40000 

Cimbalom Világszövetség Cimbalom hangverseny támogatása 50000 

Rákosmenti Adományház Egyesület Működési költségek, ételosztás 100000 

Rákosmenti Kisállattenyésztők Egy XI. Rákosmenti Ebkavalkád Kisállat Bemutató  50000 

Rákoskerti Lemaradás TSSzE Rákosmente Útjain, teljesítménytúrák költségei 80000 

Rákoskerti Lemaradás TSSzE 2020.évi Lecsófesztivál költségeinek támogatása 150000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Rákoskertért Díj költségei 50000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti MűvelődésiHáz - Idősek pódiumműsora (nőnap) program  100000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Kertbarát kirándulás program támogatása 25000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Kerti gyerekek számára műsorok költségeire 120000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Nagycsaládos támogatás programokon 30000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Kerti kölyökkuckó színház költségeire  100000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Kézműves-foglalkozás költségeire  50000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Éves kiállítások költségeinek támogatása 50000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Koncert, felnőtt és idősek pódiumműsora  250000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Dalos klub költségeinek támogatása 70000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rkerti Műv. Ház - Ascher Oszkár színház tábor és működési költségeire 200000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rkerti Művelődési Ház - Mindenki karácsonya program támogatása 250000 

Rákoskerti Polgári Kör Köztéri utcabútorok és információs táblák felújítása 300000 

Rákoskerti Polgári Kör 3 db utcai hulladékgyűjtő beszerzésének költségei 39000 

ZÖLD XVII Környezetvédelmi Egyesület Működési költségek, egyesületi tevékenységek  50000 

XVII. Kerületi Önkormányzat  Sportegyesülete 2020. évi működési költségek, sportolási lehetőségek biztosítására 100000 

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél megjelentetésének költségei  1002739 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Wass Albert Nap költségeinek támogatása 100000 

Rákoskerti Polgári Kör Vasad utca végén lévő közterület fejlesztése - padok, szemetesek stb. 220000 

Rákoskerti Polgári Kör Utcabútorok és információs táblák felújítása 700000 

Monte Vigo Sportegyesület Családi Nap - lovas versenyek - megrendezése 100000 

MASZSZ XVII. Kerületi Nyugdíjas Szerv. 2020. évi programok támogatása 30000 

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat  Család és gyermekjóléti központ - programok  40000 

Rákosmenti Cukorbetegekért Egyesület 2020. évi működési költségek, programok költségei 30000 

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat  Rákoskerti Idősek Klubtárgyi eszközök beszerzése 110000 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ  Kossuth Iskola - dégi hagyományőrző táboroztatás  50000 

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskerten található lobogók cseréjének költségei 66000 

Vigyázó Sándor Művelődési Központ Rákoskerti Művelődési Ház - Kertünk kincsei  80000 

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél megjelentetésének költségei  350000 

ONKOHELP Alapítvány Bajcsy Zsilinszky Kórház Onkológiai Osztály  100000 

Vöröskereszt  XVII.ker.kirendeltsége Rendezvények, eszközök, tartós élelmiszer  50000 

Kaszap István Alapítvány Nyári tábor, Mikulás, karácsonyi élelmiszercsomagok beszerzésére 50000 

Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság Albert ferenc és Kiss László közös lemez kiadási költségeinek támogatása 25000 

Rákosmenti Százszorszép Óvoda Visszaköltözéshez szükséges eszközök, bútorok, játékok beszerzésére 500000 

Rákoskerti Polgári Kör Csapatépítő buszos kirándulás költségei 50000 

Rákoskerti Polgári Kör 2020. évi nőnapi rendezvényen átadott virágok  33775 

Rákoskerti Polgári Kör Karácsonyi kártyanaptár beszerzésének költségei 32000 

Rákosmente Zöld 3000 db lombzsák beszerzésének költségei 669000 

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskerti faültetések támogatása 500000 

Rákoskerti Polgári Kör Közterek parkolásgátlóinak karbantartási költségei 200000 

   

   

Timmel Ede 10 millió forintos képviselői keretének felhasználása 

Koronavírus elleni védekezésre                             Védőeszközök beszerzésére, családok támogatására              2.000.000  
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1171 Budapest, Erzsébet krt. 56. 

telefon: +36-1-256-39-81 

e-mail: titkarsag@kossuthiskolarakoskert.hu 

web: www.kossuthiskolarakoskert.hu 
 

Leendő elsős tanítóink bemutatkozása 
 

Ambrus Istvánné, Er ika 

néni vagyok. Harminchét 

éve dolgozom a pályán, eb-

ből 22 évet az első-

másodikos gyerekek neve-

lésével-oktatásával töltöt-

tem. Minden rezdülésükre 

figyelek és folyamatosan 

arra törekszem, hogy élet-

koruknak megfelelően tudjam számukra a leg-

örömtelibbé tenni az iskolai életet. Ebből fakadó-

an módszereim alapja a játékosság. Az egyik ked-

venc játékom persze az, hogy közben ne vegyék 

észre, hogy mennyit is tanulnak. Óráimon igyek-

szem olyan légkört kialakítani, ahol a gyerekek 

szívesen tanulnak, odafigyelnek egymásra. Órave-

zetésemet a kis lépésekben haladás és a tevékeny-
kedtetés jellemzi. A játék szabályok nélkül mit 

sem ér, ezért nagyon fontosnak tartom az egysze-

rűen követhető, de könnyen betartható rend kiala-

kítását. Mindig nagy élmény számomra, mikor a 

gyerekek ráéreznek a rend számukra is jótékony 

hatására. 

A kicsik otthon is, az iskolában is jócskán kap-

nak útravalót, ezért fontos törekvésem, hogy 

mindez összhangban történjen a szülőkkel. 

Pályám során rengeteget tanultam a gyerekektől. 

Türelmet, megértést, nyitottságot, problémameg-

oldást, rácsodálkozást. Célom, hogy számukra is 

olyan öröm legyen a tanulás, mint nekem a tanítá-

suk.  

 

Benczéné Csorba Eszter 

vagyok, 35 éve dolgozom a 

pedagógus pályán. 32 éve 

ebben az iskolában tanítok.  

   Legtöbbször első osztályos 

tanító néni voltam. Úgy ala-

kult, hogy tízszer lehettem 

elsős osztályfőnök. Legjob-

ban az elsősök tanítását szere-

tem. Ez a legnehezebb, de ez 

maga a csoda! Szeptember 1-jén bejönnek az iskolá-

ba, egyesek sírva, megilletődötten, mások bátran. A 

második félévre megtanulnak olvasni, írni (az anali-

záló-szintetizáló olvasástanítási módszerrel tanítunk). 

Ez az időszak a legszebb számomra a négy évben. 

Az órákat mindig megszakítom valamilyen mozgá-

sos feladattal, játékkal, mondókázással, énekléssel.  

Vannak lassabban haladó gyerekek. Az órákon 

gyakran alkalmazom a differenciált feladatadást. Kö-

zösségtől függően dolgozunk csoportmunkában is, 

sokat játszunk, nevetünk, éneklünk, Mindig arra tö-

rekszem, hogy egy egymást elfogadó, egymást támo-

gató, a másik jó tulajdonságait értékelő közösséget 

kovácsoljak a gyerekekből. 

Rendszeresen szervezek családos programokat, 

kirándulásokat, koncert- és színházlátogatásokat.  

 

 
 Thassy Mariannának hív-

nak, 25 éve dolgozom peda-

gógusként. Iskolánkban 2006 

szeptembere óta dolgozom, 

kisfelmenő rendszerben, első 

és második osztályban. Óriási 

dolog, amikor az óvodás 

gyermekből iskolás lesz. Az 

iskolaérett gyermekben nincs 

már szorongás, ő várakozással teli izgalommal tekint 

az iskolára. Az első hónapok a beszoktatás hónapjai. 

Nagy türelemmel, sok játékkal, meseolvasással, tar-

talmas beszélgetésekkel igyekszem mindent megten-

ni, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába való beil-

leszkedés. Fokozatosan vezetem át a tanulókat az 

óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységébe. Szeretetteljes, nyugodt, derűs légkör 

kialakítására törekszem. A hetet mindig beszélgető-

körrel kezdjük. A gyerekek itt elmesélhetik élményei-

ket, hogy mi történt velük a hétvégén, vagy ha éppen 

bántja őket valami, azt is elmondhatják.  

Folyamatosan újulok, tanulok, hiszen minden gye-

rek más, és az alsó tagozat első két évében különösen 

fontos a tanulók között tapasztalható egyéni fejlődés 

béli különbségek pedagógiai kezelése. Az eredmé-

nyes munkához fontos a gyermek-szülő-pedagógus 

kölcsönös együttműködése, tisztelete. Hiszem, hogy a 

tanítás sikere a jó osztályközösségtől is függ.    
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Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555 

lomnelkul@gmail.com  

 

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyha-

szobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka, 

korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu 

Kucorgó téri orvosi rendelő 
 

Tavaly ilyenkor arról számolt be a lapunk, hogy „jó 

ütemben épül a Kucorgó téri orvosi rendelő”. 2020 

novemberében megtörtént a szűk körű műszaki átadás 

és decemberben bekérte az ajánlatokat a kerületi önkor-

mányzat az internet szolgáltatóktól, hiszen akkor már 

csak ez az infrastruktúra hiányzott az épületből. Január 

elején aztán érkezett a rossz hír, a területre csak egy 

szolgáltató (Telecom) tud kábelt behozni, de ő extra 

magas áron és kicsi sávszélességgel. Mivel internet 

nélkül nem lehet ma már orvosi és védőnői rendelőket 

megnyitni, így ennek a szolgáltatónak a teljesítését vár-

juk. Január végére az önkormányzat és az internet szol-

gáltató megállapodtak a kivitelezés módjában, így új 

oszlopokat nem kell kihelyezni, de a lapzártánkkor még 

nem tudta senki se megmondani, hogy mikor lesz vi-

lágháló az új rendelőben.  

Az épület használatba helyezéséhez a Fővárosi Ön-

kormányzat is feltételeket szabott. Évtizedek óta pró-

bálja elérni a kerület a Fővárosnál, hogy engedélyezze-

nek egy gyalogátkelőhelyet a Pesti út – Hegyalatti utca 

csomópontjához közel, de erre eddig nem volt fogadó-

készség. Hiába érvelt Rákosmente vezetése a Zrínyi 

iskolába járó sok száz gyermekkel, eddig a zebrát nem 

engedélyezték. Most azonban fordulat történt és a fővá-

ros előírta a rendelő megnyitásának engedélyeztetésé-

hez az új gyalogátkelőhely kiépítését, ráadásul úgy, 

hogy annak megvalósításának minden költségét a kerü-

letünkre terhelte. Így most egy olyan zebra kerül kiala-

kításra a főváros üzemeltetésében lévő Pesti úton, amit 

a helyi önkormányzat fizet.  

 

Szótár 
A káosz (görög) 

 

Teljes zűrzavar, összevisszaság, rendetlenség. Társa-

dalmi értelemben az anarchia állapota. Tanulmánya-

inkban leginkább a feudális anarchiáról vannak homá-

lyos ismereteink, a magyar feudalizmus kezdeti idősza-

kából, Károly Róbert uralkodása kezdetéről, amikor az 

egyes országrészeket un. kiskirályok ragadták maguk-

hoz, és ezeken a tartományokon korlátlan uralmat ve-

zettek be, pénzt verettek, adót szedtek, önálló katonasá-

got alakítottak ki, várakat vettek be, önkényeskedtek. Pl. 

a Felvidéken Csák Máté uralma ilyen volt, vagy a nyu-

gati részeken a Kőszegiek uralmáról tanultunk. 

Azonban Károly Róbert nem tűrte az oligarchák ga-

rázdálkodását és megsemmisítette őket. A magyar Anjo-

uk idején tehát leáldozott a kiskirályok uralmának. A 

káosz állapota a magyar történelem folyamán elég sű-

rűn fennállt és csak akkor, olyan periodusokban szorult 

vissza, amikor erős központi hatalom alakult az ország-

ban. Általában nem ajánlatos hatalomtechnikai szem-

pontból, hogy több hatalmi ágazat alakuljon ki egy idő-

szakban. Ezek a hatalmi ágazatok rivalizálva egymással 

gyengítik a központi uralom erejét, ezáltal az ország 

ellenálló képességét. Bármilyen külső erő, támadás ki-

védése, elhárítása egy anarchiába süllyedt ország eseté-

ben nem lehetséges. Jó példa erre a Szovjetunió esete a 

német támadás kezdetén. Sztálin kaotikus állapotokat 

idézett elő azáltal, hogy a Vörös Hadsereg legtehetsége-

sebb tábornokait, főtisztjeit likvidálta pont azelőtt, ami-

kor a német haderő megtámadta a Szovjetuniót. Ezt a 

baklövést sokmillió orosz katona halála árán tudta csak 

korrigálni. 

Tehát bizonyos történelmi kulcshelyzetek megkövetelik 

az egységes irányítást és a feltétel nélküli engedelmes-

séget. Az, hogy mikor adódnak ezek a kulcshelyzetek, 

azok az elhivatott vezetők döntik el, akik erre alkalma-

sak és ezt a helyzetet felismerik. A magyar történelem 

nagyon sok olyan vezetőt ismer, akik elmulasztották a 

történelmi helyzet felismerését és kiaknázását. Ez törté-

nelmi bűn, és óriási árat kell érte fizetni. Jó példa erre 

Trianon, ahol alkalmatlan figurák hoztak szörnyű követ-

kezményekkel járó döntéseket. Pl. Linder Béla, Károlyi 

Mihály, stb. A jó döntéseket hozókat ekkor háttérbe szo-

rították, pl. Kratochvill Károlyt, aki megvédte volna 

Erdélyt. A Trianon után következő káoszra jó példa a 

Nyugat-Magyarországon megalakult tiszavirág életű 

apró köztársaságok sora. No de ennyit a múltról, saját 

egyszerű életünkben is adódhatnak kaotikus periódusok, 

amelyeket higgadtan, józanul mérlegelve, de határozot-

tan kell megoldanunk. 

Salamon György 

Tel:0620/367
http://www.hejjabutor.hu
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 

Telefon: 06 1 257-4498, honlap: 

www.kertimuvhaz.hu 

A művelődési ház ugyan még zárva tart,  

de online programjainkon keresztül igyekszünk 

kapcsolatban maradni kedves közönségünkkel: 

 
Farsangi Jelmezparádé 

Itt a lehetőség, hogy bemutasd szuper jelmezedet! 

Jelentkezz nálunk jelmezes fotóval és mi közzétesszük  

Facebook-oldalunkon*, hogy mások is láthassák,  

ráadásul a 3 legötletesebb öltözet tulajdonosa ajándékot is kap! 

Nevezési határidő meghosszabbítva: február 28-ig. 

A fényképeket e-mailben várjuk: rakoskert.info@vigyazomk.hu 

*A szülő a fotó beküldésével automatikusan hozzájárul annak a mű-

velődési ház Facebook-oldalán való közzétételéhez. 

Nőnapi meglepetés 
Zsuzsa Mihály ezúttal online műsorral köszönti a hölgyeket  

március 8-án a művelődési ház Facebook-oldalán. 

 

Kerti Körkép — fotópályázat 

Fotópályázatot hirdetünk, melyre amatőr és profi fotósok  

jelentkezését egyaránt várjuk. 

Témák: Rákoskert épített öröksége és környéke természetfotói,  

életképek Rákoskertről (rendezvények, rákoskertiek mindennapjai,  
a kerületrész hagyományai stb.), egyéb fotók (feltétel a téma  

rákoskerti érintettsége). 

A beérkezett pályaműveket közzétesszük a Facebook-oldalunkon,  

illetve az erre kiválasztott fotókból kiállítást rendezünk. 
Beküldési határidő: március 31. 

Beküldési e-mail cím: rakoskert.info@vigyazomk.hu 

További részletek és feltételek megtalálhatók  

a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon. 

 
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! 

Tisztelt Rákosmentiek! Kedves Olvasók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makovecz Imre által 

tervezett rákoskerti ökumenikus „Mennybemenetel” 

templom folyamatosan épül, szépül. Kérjük, hogy a 

2021-es évben is adójuk 1 %-val támogassák alapít-

ványunkat! 

Adószámunk: 18185133-1-42 

Köszönjük: Rákoskerti Templom Alapítvány 

mailto:rakoskert.info@vigyazomh.hu
mailto:rakoskert.info@vigyazomh.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

