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Helyére került a harang 
 

November 17-én délelőtt újabb fontos állomásához 
érkezett Mennybemenetel templomunk építése. Megér-
kezett és helyére került a harang! 

Gombos Miklós és fia Ferenc készítette el őrbottyá-
ni műhelyében a gyönyörű 325 kilogrammos, 83 cm 
átmérőjű bronz harangunkat. Délelőtt 10 órára érkezett 
meg a hatalmas daru, de mielőtt felemelte volna a to-
rony ablakához a harangot, Dr. Füzesi Zoltán rákoscsa-
bai református lelkész, Dunai Mónika országgyűlési 
képviselőnk és Janikné Megyery Rita, a Rákoskerti 
Templom Alapítvány elnökének jelenlétében elvégezte 
a harangszentelés szertartását. Ennek záróaktusaként a 
lelkész úr egy kalapáccsal megszólaltatta, így mi lehet-
tünk azok, akik abban az élményben részesülhettünk, 
hogy először hallhattuk a „szavát”. Tapasztalhattuk, 
hogy készítői a hangolása során milyen kellemes, igazi 
„harangszerű” hangzást adó H hangra állították be. 

Tucatnyi érdeklődő figyelte visszafojtott lélegzettel, 
ahogyan egyre feljebb és feljebb emelkedett a harang, 
majd megérkezett a torony ablakához. Ott a harangöntő 
műhely két munkatársa fogadta, majd szerelte fel a már 
korábban kialakított gerenda-szerkezetre. A harang-
nyelv és a mozgató mechanika később kerül a helyére, 
hiszen a templom tavaszi átadásáig még van idő. 

Az eseményre összegyűlteknek volt arra is lehetősé-
gük, hogy az építésvezető engedélyével megtekintsék a 
templombelsőt, ahol még védőfóliába csomagoltan 
ugyan, de már a padokat is lehetett látni. Lelki szeme-
ink előtt a csarnok galériáján az a hangversenyorgona is 
megjelent, amelynek hangja be fogja tölteni ezt a fan-
tasztikus akusztikájú belső teret. Nagyon sokan várjuk 
már azt a napot, amikor birtokba vehetjük Makovecz 
Imrének ezt a művét, amely világhíressé fogja tenni 
Rákosmentét és benne Rákoskertet! 

 

Szelepcsényi Sándor 

Rákoskertért díj 2022 
 

Idén is meghirdette az önkormányzat a Rákoskertért 
Díjra történő jelölés lehetőségét a kerületben élők szá-
mára. A megadott határidőig csupán egy személyre ér-
kezett javaslat. Az önkormányzatban a jelöltekről első 
lépésként egy bíráló bizottság döntött, a COVID jár-
vány miatt idén levélben lehetett szavazni. A korábbi 
díjazottaktól és a helyi képviselőktől egyhangú támoga-
tást kapott Janikné Megyeri Rita. A jelölést azért kapta 
Rita, mert az elmúlt közel 20 esztendőben kitartott álma 
mellett és elősegítette, hogy Rákoskerten megépüljön 
az első Református templom, amit Makovecz Imre ter-
vezett.  

 

Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyt  

és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk! 

http://www.google.hu/imgres?q=christmas&hl=hu&client=firefox-a&hs=bMd&sa=X&rls=org.mozilla:hu:official&biw=1035&bih=733&tbs=itp:lineart&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=fHzxF7l2BdAwzM:&imgrefurl=http://www.picgifs.com/coloring-pages/christmas-candle/&docid=7TKI
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Ha nincs Rita és az ő kitartása, munkája, hite, akkor 
lehet, hogy nem épült volna fel a templom. Tudni kell, 
hogy a templomnak helyet adó telket Rákoskert felpar-
cellázásakor már templomnak jelölte ki az akkori tulaj-
donos, Schell Gyuláné bárónő. Az ő végakarata alapján 
azon a helyen, a templom dombon csak templomot lehe-
tett építeni. Ezt az akaratot a tanácsrendszerben és az 
önkormányzati időben is mindenki elfogadta és támo-
gatta, ezért állt ez a telek közel 90 évig üresen. A temp-
lom építéséhez még a Riz Levente vezette önkormány-
zat ígérte oda a telket, amit később ingyen át is adtak a 
Református Egyháznak. A templom megépítését a he-
lyiek, a civilek és jelentős részben az állam finanszíroz-
ta. 

Janikné Megyeri Rita 2022 év elején a Wass Albert 
emléknapon veszi majd át a kitüntetést a Rákoskerti 
Művelődési Házban. 
 

Makovecz Imre megemlékezés 
 

Szeptember 27-én 18 órakor tartotta Makovecz Im-
re halála tizedik évfordulójának megemlékezését a Rá-
koskerti Templom Alapítvány. Az eseményen részt vett 
Makovecz Imre özvegye Szabó Mariann iparművész, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagja is. Janikné Me-
gyery Rita az alapítvány elnöke rövid köszöntője után 
fontosnak tartotta megosztani a jelenlévőkkel az alábbi 
gondolatait. 

„Szomorú ez a mai nap, hiszen pontosan 10 évvel 
ezelőtt, 2011 szeptember 27-én halt meg az organikus 
építészet atyja, Makovecz Imre. Ha egy ismert, nagy 
formátumú, tehetséges ember távozik az élők sorából, 
mi az itt maradott keresztény emberek azzal a tudattal 
vigasztalódunk, hogy van folytatása az emberi létnek a 
biológiai halálunk után is. Hiszen Jézus arra tanít, hogy 
a halál nem pont az élet mondatának végén, hanem ket-
tőspont: folytatása következik. Más létformában, de 
tovább létezik minden ember az emlékezet világában 
akár akarja, akár nem. Ez különösen jellemző a kiváló-
an tehetséges emberekre. Makovecz Imre egész életé-
ben Budapesten élt, itt alkotott. Szerte a Kárpát-
medencében, de még Egyiptomban is épült általa terve-
zett kopt keresztény templom. Csak hazájának fővá-
rosában nem épülhetett egyetlen középület sem. A 
midenkori magyar kormányok és a főváros vezetése 
soha nem kérték fel még életében egy emblematikus 
épület megtervezésére. Kerek tíz évnek kellett eltelnie 
halála óta, hogy végül megépülhessen kormányzati se-
gítséggel a rákoskerti „Mennybemenetel” templom arra 
a szakrális helyre, melyet 100 évvel ezelőtt jelölt ki 
Schell bárónő templomépítés céljára. Akkor még ő sem 
tudhatta, hogy egy világhírű templomtervező fogja ál-
mát megvalósítani, akinek ez lesz az első és talán soká-
ig egyetlen budapesti mementója és mindig, ha meg-
kondul majd a templom harangja, mindenki tudni fogja, 
hogy ki az, akiért a harang szól.” 

Az elhangzott gondolatok után lépett színpadra Dr. 
Füzesi Zoltán a Rákoscsabai Református Egyházközség 
lelkésze, aki közös áhítatban foglalta azt a reményét, 
hogy a „Mennybemenetel” templom a „boldogság há-
za” lesz. 

Ezt követően részletes beszámolót tartott Sarkadi 
Zsolt főgondnok a templom építésének kezdetétől nap-
jainkig tartó időszakról. Videón bemutatta azt a felvételt 
is, ahol Makovecz Imre személyesen van jelen az alap-
kőletételnél. 

Meghívott vendégként Mészáros János Elek, Si-
mándy József, Szenes Iván és Vörösmarty Mihály –
díjas magánénekes lépett fel, aki csodálatos hangjával 
és a dalokat összekötő szövegével mélyreható érzelme-
ket váltott ki a teltházas hallgatóságból.  

Köszönjük a templom orgonájának építésére szánt 
adományokat és kérjük, hogy a továbbiakban is támo-
gassák a megtervezett koncert-orgona megépítését. 

Számlaszámunk: 11717009-20043843 
Adószámunk:18185133-2-42 

 

Közelegve a Megváltó születésének szent ünnepé-
hez, minden kedves olvasónak áldott, kegyelemteljes 
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt 
kívánnak a Rákoskerti Templom Alapítvány alapítói és 
kuratóriuma. 

 

Számadás ideje 
 

Milyen szép és kifejező szó november hónapunk ősi 
magyar neve: az enyészet hava. A természet körforgá-
sában szerencsére az enyészet nem a pusztulást jelenti 
feltétlenül. Az időszak elnevezése inkább utal a tavaszi 
újjáéledés előtti pihenőre. November 11-én Márton 
napján érnek véget a szabadtéri mezőgazdasági mun-
kák, és ilyenkor szokás számvetést készíteni az elmúlt 
évünkről. Tegyük hát mi is ezt, mikor áttekintjük egye-
sületünk (a Rákoskerti Lemaradás) 2021-es évre kitű-
zött terveit és megvalósult rendezvényeit. 

Rosszul kezdődött az évünk. A pandémia miatt 
kénytelenek voltunk lemondani másfél évtizede sikeres 
szezonnyitó túránkat a budai hegységben. Nagyon kel-
lemes élményt jelentett viszont számunkra idei első 
megmozdulásunk június elején. Ekkor rendeztük meg 
éjszakai sétákat a vadregényes Merzse-mocsárban és a 
vele szomszédos Ferihegyi reptér vecsési kifutó pályája 
körzetében. Magáért beszél a rekord számú, közel öt-
száz fős résztvevő. Aki itt volt ezen a nemes megméret-
tetésen. sok élménnyel gazdagodva térhetett haza. 

Szeptember első hete a hagyomány ápolásáról szólt. 
Milyen jól esik így beszélni egy nem túl rég kezdődő, 
de igen népszerű közösségépítő összejövetelről. Bizony 
már nyolcadik éve kerül megrendezésre a Horváth Előd 
lecsó főzőverseny. Ezen megmozdulás is a rekordok 
jegyében telt: csúcsot döntött a résztvevő csapatok szá-
ma, csúcs volt a helyszín a Rákoskerti Művelődési ház 
kertje és parkolója, valamint fergeteges volt a rendez-
vény hangulata. Jó példa volt ez a nap arra, hogy van 
létjogosultsága az ilyen közösségkovácsoló buliknak. 

A másodízben megrendezett Rákosmente útjain ne-
vű barangolásunkat szeptember végén tartottuk. A rajt-
jának helyet biztosító Rákoshegyi Közösségi Ház ven-
dégszeretete példaértékű, az útvonal nagyon látványos, 
az időjárás gyönyörű volt. 

Zord időjárás fogadta október 9-én a rajthoz érkező 
túrázókat. Ezen a napon pótoltuk be a pandémia miatt 
elmaradt tavaszi nappali Merzse túrát. A hideg miatt 
kisebb számú versenyző rajtolt az első órában, de a 
napsütés kicsalogatta a kevésbé megszállott gyalogló-
kat is a természetbe. Így végül is több mint kétszáz 
résztvevőt bírtunk rá a kellemes kikapcsolódásra. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy egy hat fős csoport Szegedröl 
érkezett.  

Az évünket összegezve elmondhatjuk, hogy akadá-
lyozott minket is jócskán a járványhelyzet. Ennek elle-
nére  tartalmas  időszakot  tudhatunk  magunk  mögött.  
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Programjaink túlmutatnak a puszta sporton, szeret-
nénk a résztvevőket kiszakítani egy kis időre a 
„varázslatos” virtuális világukból. Ezért cserébe kaphat-
nak valóságos izomlázat, megtapasztalhatják a veríték-
kel szerzett sikerélmény örömét, jókat beszélgethetnek 
jó emberekkel, lelkiismeret-furdalás nélkül nasizhatnak 
a túra végén és testileg fáradtan, de kellemesen felfris-
sülve térhetnek haza. Jó egészséget kívánunk minden 
kedves olvasónak, és várunk mindenkit 2022-ben is 
programjainkra. 

Nagy klasszikusunk -Móricz Zsigmond- szavaival 
búcsúzom és bíztatok mindenkit: „gyalogolni jó". 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, gaz-
dag új évet kíván a Rákoskerti Lemaradás  

 

Pintér Károly 
 

Rákoskerti Útjavítási Program 
 

2021. augusztus 17-én hirdettem meg körzetünk né-
hány utcájának az útjavítási programját, ami a befejezé-
sig közel 100 millió forint lesz. Azóta három utcában 
végeztük el a kátyúzást (Becske, Ököl és a Borzavár) és 
szintén három utcában készült el az aszfaltterítéses útja-
vítás (Bottyán, Görömböly és a Ráspoly). Hátra van 
még a Bögöte utca egyik végének a javítása, remélem 
azon is túlleszünk még az idén! 

Ennek az útjavítási programnak esett áldozatul sok-
sok helyre betervezett járdafelújításunk, de erről Önök 
döntöttek, hiszen a tavasszal meghirdetett véleménybe-
kérő szavazáson elsöprő többséggel a kátyúzások és 
útjavítások mellett tették le a voksukat. Néhány helyen 
azért így is épült 2021-ben, így például: 

Pányva utca 20-22-24 számok előtt 
Gyöngyfüzér utca 44-46 számú ingatlanok előtt 
Görömböly utca 11 sz. előtt is. Ezen a szakaszon 

egyáltalán nem volt korábban gyalogút 
Az útfelújításokhoz kell még számolnunk két 

„padkát”, amiket azért építettünk, hogy a főútvonalak-
ról ne folyjon be csapadékvíz a mellékutcákba. Ilyet 
kettőt építettünk ez elmúlt hetekben: 

Rákoskert sugárút – Gyöngyfüzér utca sarkon 
Sáránd utca – Andrásfa utca sarkon. 
A közlekedés biztonsága szempontjából is fontos 

javítási  munkákat végzett el a Rákosmente Kft. a Szi-
getcsép utcában a Nagyszentmiklósi utca és a Pesti út 
közötti szakaszán. Nagyságrendileg húsz helyen javí-
tották a megsüllyedt padkát és a csapadékvíz összefo-
lyó rácsok környékét. 2021-ben ennyire futotta, abban 
bízom, hogy 2022-ben lesz forrás a Pásztorfalva, And-
rásfa és a Rákoskerti utcák rendberakására is. 

H.Z. 
 

Forgalomlassító küszöböket telepítettek 
és fognak telepíteni a következő években 

 

Timmel Ede képviselő úr beszámolója alapján idén 
hat fekvőrendőrt építettek. Hármat a Berki Lili és hár-
mat a Czimra Gyula utcában.  

Hatvani Zoltán választási programjának megfelelően 
jelezte az Aknász utcában élőknek, hogy beszerezte 
azokat az engedélyeket, amik az említett mellékutcában 
teszik lehetővé a forgalomlassító küszöbök építését. A 
tervek szerint jövő tavasszal az Aknász utcában kezdik 
ezt a munkát. A képviselőtől származó információk 
alapján 2022 elején szeretne indítani egy véleménybe-
kérő szavazást a Szigetcsép utcában, mert az ottani for- 

galomlassítással sokan nem elégedettek. Eddig közel 8 
millió forintot költött az önkormányzat a Szigetcsép 
utca és annak környékén található utcák forgalomlassí-
tására, de a mindennapos tapasztalatok és havi rendsze-
rességgel előforduló balesetek miatt azt kell mondani, 
hogy ez nem volt sikeres. A Szigetcsép utcában jelen-
leg 30km/h a maximálisan megengedett sebesség, min-
den keresztutca egyrangú, tehát jobbkezes és minden 
utcában tábla jelzi a sebességcsökkentett övezetet, va-
lamint 14 db, az úttest szélére kihelyezett virágláda 
készteti az autósokat a lassításra. Ennek ellenére min-
dennapos, hogy felelőtlen sofőrök 60-70 km/h sebes-
séggel, a jobbkezes elsőbbségadási szabályokra fittyet 
hányva száguldoznak végig a viszonylag jól járható 
utcában. Ma már csak egy dolgot lehet tenni, FORGA-
LOMLASSÍTÓ KÜSZÖBÖKET lehet telepíteni az 
utcában. Erről fogja megkérdezni az ott élőket Hatvani 
Zoltán, hiszen ezek a fekvőrendőrök elűzik a száguldo-
zókat, de az ott élő autósoknak minden nap bosszúsá-
got okoznak. 

Kérem figyeljék majd 2022 tavaszán a képviselő 
Facebook oldalát és a Kerti Levél újságot is, mert 
ezeken a csatornákon lesz meghirdetve a vélemény-
bekérés lehetősége! 

 

A Schell Gyuláné tér padjai 
 

Sokak szemét zavarta a Schell Gyuláné téren talál-
ható „betonlábas” padok állapota. Ezek rendbetétele 
kapcsán is lehetett véleményt mondani Hatvani Zoltán 
képviselői Facebook oldalán. Sokak előtt ismert volt, 
hogy kivitelezési problémák, szigetelési hiányosságok 
miatt a 2016-ban átadott főtér padjait többször kellett 
javítania a kivitelezőnek. Ennek ellenére a padok lába-
zata rendre ledobta magáról a lábazati vakolatot. Az 
önkormányzati képviselő, aki szakmája szerint asztalos 
egy érdekes megoldást ajánlott. Platólappal burkoltatott 
be egy padot a Rákoskerti Polgári Kör támogatásával 
és erről kért véleményeket, észrevételeket a helyiektől. 
Közel száz rákoskerti jelzett vissza, közülük majd min-
denkinek tetszett ez a megoldás. Így a nyár végén mind 
a hat padunk lábazata vízálló, barna platólap borítást 
kapott, ezzel párhuzamosan pedig lecserélték a kifakult 
deszkákat is. A fa ülő- és hátlapok helyére időjárásálló 
WPC deszkákat használtak fel, így remélhetőleg jó pár 
évig nem kell karbantartani a ülőalkalmatosságokat. 

Van a téren egy szabálytalan formájú pad is, közel a 
Gázátemelőhöz, aminek a felújítását egy helyi lakó 
vállalta. Ő azonban a munkát sosem kezdte el, így azt a 
padot is az önkormányzat újíttatta fel. Ennek a lábaza-
tát a sok ív miatt nem lehetett beburkolni, így itt maradt 
a lábazati vakolat és az ülőlapok cseréje. Idővel meg-
látjuk, hogy mennyire vált be ez az újfajta megoldás. 

 

Rendkívül sikeres volt az idénre meghir-
detett faültetés 

A két önkormányzati képviselőnk idén is meghir-
dette a közterületi faültetést. Idén rekord számú je-
lentkező volt, így Timmel Ede körzetében ötven, míg 
Hatvani Zoltán körzetében 73 db fát fognak elültetni, 
ami összesen 123 új fát jelent lakóhelyünkön. Az 
ültetés várható ideje november vége lesz. Ennyi fá-
nak a beszerzését és elültetését a képviselők már nem 
tudták a keretükből finanszírozni, ezért segítséget 
kértek és kaptak Polgármester úrtól. Horváth Tamás 
felkérte a Környezetvédelmi Irodát, hogy 102 fa ülte- 
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tésének költségeit vállalják át a képviselőktől, így idén 
„csak” 21 fa ültetési költségeit kellett a képviselőknek 
kigazdálkodniuk a keretükből. Fontos, hogy gyümölcs-
fákat még az önkormányzat sem telepíthet közterületre, 
ezért idén is a Rákoskerti Polgári Kör bevonásával ke-
rülnek ki a közterületre a gyümölcsfák. Érdekesen ala-
kultak a kért fafajták is, ebből készítettünk egy listát: 

a legnépszerűbb fák idén is a várostűrő fák, de ezek 
közül már közel 75%-ban gömbfát (gömbjuhar, gömb-
szivar, stb.) kérnek a lakók 

az ültetendő fák közel 20%-a idén is cseresznyefa 
lesz, amik közül a Germersdorfi és a Katalin a legnép-
szerűbb  

három darab különleges fát is kért egy család, ők 
Koelreuteria paniculata – csörgőfát kértek az ingatlan-
juk elé 

idén is kértek szilvafát és körtefát, de sok év kiha-
gyás után 2021 végén kettő darab sárgabarack fát is 
fognak ültetni 

ebben az évben próbálkoznak utoljára meggyfa ülte-
téssel, mert sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
sajnos a meggyfák kipusztultak mindenféle betegség 
miatt.  

 

Kucorgó téri orvosi rendelő 
 

Két részleg (a védőnői és a gyermekorvosi) már a 
nyár végén átköltözött az új rendelőbe, de a felnőtt há-
ziorvosok még nem mehettek. Ennek oka, hogy a 
szeptemberre tervezett költözést egy nem várt baleset 
akadályozta meg. Történt ugyanis, hogy a rendelő 
szennyvízcsatornájába a Zrínyi iskola kisépületének 
közelében egy fa gyökérzete belenőtt, ami miatt dugu-
lás keletkezett. Az épületben, a felnőtt háziorvosi ren-
delőknél a padlóösszefolyókból visszaáramlott a meg-
szűrt szennyvíz. E miatt az ottani rendelők gipszkarton 
válaszfalai és a köztük található szigetelés felszívta a 
szennyvizet és bepenészedett. Szeptember elején, ami-
kor észlelték a hibát, megtörtént a válaszfalak lecsupa-
szítása és a szigetelés kiszellőztetése. Speciális pe-
nészölő szerrel permetezték be a szigetelést és a mai 
napig szellőztetik a rendelőket. A szigetelés cseréjét 
követően történik majd meg a helyreállítás, de emiatt 
az átköltözés az idén biztosan nem lehetséges. Az orvo-
sok (Gyimesi és Dobó) és a betegek is várják már na-
gyon, hogy végre ne a régi rendelőbe kelljen menniük, 
de a jövő év elejéig még biztosan a régi, Csongrád ut-
cai helyszínen fognak rendelni a doktornők.  

 

Őszi programok a Rákosmenti Százszor-
szép Óvodában 

 

Óvodásaink számára idén az október 4-e és 5-e kü-
lönleges napnak számított. A hagyományos Állatok 
Világnapja rendezvényünk két délelőtti napon is gaz-
dag programokkal várta a gyermekeket. Kertvárosi 
óvodaként fontosnak tartjuk a természet szeretetére 
nevelést, az állatok és a növények védelmét, az állatok-
ról, növényekről való gondoskodást, és a fenntartható-
ságra való odafigyelést. 

Nevelési programunkban kiemelt jelentőséggel bír a 
külső világ tevékeny megismerésére nevelés, melyben 
célunk: „Olyan gyermekek nevelése, akik szeretik a 
természetet, az őket körülvevő élőlényeket, ismerik a 
környezetüket. Fogékonyak a körülöttük lévő élő és 
élettelen környezet szépsége iránt, megtalálják a  jót  és  

a szépet, azt megbecsülik és képesek a tenni akarás-
ra.” (Idézet a Százszorszép Pedagógiai Programból). 

Első napon minden csoportunk, két kedvenc 
„állatnévvel ellátott” csapatban járta végig a termeket, 
ahol az óvoda minden dolgozója érdekes feladatokkal 
várta őket. Közös kirakó, találós kérdések, nyomozás, 
állatos mozgások, dalok és énekek színesítették a prog-
ramot, amit a gyerekek végig nagyon élveztek. Minden 
játékos tevékenységben örömmel vettek részt, újra átél-
hették korábbi élményeiket, gazdagíthatták ismeretei-
ket.  

A második napon került sor a médiából ismert Bot 
Zoltán vadállatbefogó által tartott fergeteges előadásra, 
ahol a gyermekek érdekes történetekkel, és bár gyönyö-
rű, de olykor veszélyes „nem szeretem” állatokkal.—
.kígyókkal, leguánokkal is megismerkedhettek.  

Ezt részben pályázati segítséggel tudtuk megvalósí-
tani, melyet a Rákosmenti Erőforrás Bizottságtól kap-
tunk 50 000 forintos értékben. Ezúton is nagyon kö-
szönjük! Az előadásba bepillanthattak Hatvani Zoltán 
és Timmel Ede rákoskerti képviselők is.  

Másik nagy jelentőséggel bíró programunk az 
„Újraélesztés nemzetközi napjához” (október 16.) kap-
csolódva október 18-án, nevelés nélküli munkanap ke-
retében valósult meg. Az „Elsősegélynyújtás az óvodá-
ban gyermekeknek és felnőtteknek” elnevezésű tanfo-
lyamot Banki Róbert, a Rákosmente Mentéséért Alapít-
vány tagja tartotta, melyen teljes alkalmazotti közössé-
günk részt vett. 

Az alapítvány célja Rákosmente mentőállomásának 
támogatása különböző eszközökkel, valamint oktatások 
és továbbképzések szervezése.  

2013-ban már volt szerencsénk találkozni, amikor 
szintén  elsősegélynyújtó  tanfolyam  volt  óvodánkban, 
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Telefontokok, üvegfóliák 
+36-20-331-7277   

www.vendelshop.hu 

majd a hozzánk járó gyermekek ismerkedhettek meg 
közelebbről élőben is a mentőautóval és annak felsze-
reltségével. 

Ezt a mostani programot azért tartottuk fontosnak, 
hogy minden óvodai dolgozó számára felelevenítsük, és 
ha szükséges, akkor egy hirtelen veszélyhelyzet alkal-
mával a gyakorlatban is biztonsággal alkalmazni tudjuk 
a korábban megtanultakat akár felnőttről, akár gyer-
mekről legyen szó.  

Köszönjük szépen Banki Róbertnek, hogy elfogadta 
meghívásunkat! Az egész napos elméleti és gyakorlati 
oktatás – melyekhez az eszközöket is ő biztosította - 
nagyon hasznos volt számunkra. Előadása alapos, min-
denre kiterjedő volt, türelemmel és színesen, humorral 
fűszerezve adta elő ezt a komoly témát, így mindannyi-
an nagyon jól éreztük magunkat és sokat tanultunk tőle. 

 

Pádárné Tóth Andrea óvodavezető 
 

Vida-dombi kapu 
 

2007 óta várták a játszóteret használók azt, hogy 

kizárják a gépjárműveket a dombról. Idén ősszel Hatva-

ni Zoltán a körzet önkormányzati képviselője adott tájé-

koztatást a Facebook oldalán arról, hogy végre sikerült 

az összes engedélyt beszereznie ahhoz, hogy egy kaput 

állíttasson a domb felső oldalán, amivel végre biztosít-

ható az, hogy autóval ne lehessen behajtani a füves te-

rületre. A zárást megelőzően a domb felső oldalán egy 

munkagép segítségével legyalulták a Kereszt mögötti 

rézsűt, így azon már gyalogosan is nehéz felmászni. A 

kapura azért volt szükség, mert a domboldalon a Rá-

kosmente Kft. végzi a fűnyírást, akik a traktorokkal 

csak ott tudnak bejutni a területre. Két-három család is 

kapott kulcsot a bejárathoz, mert ők alkalmanként a 

dombról kell, hogy megközelítsék az ingatlanjaikat, 

például, ha építőanyagot rendelnek. Így végre lezárult 

egy hosszúra nyúlt fejlesztés és ma már elmondhatjuk, 

hogy nem fogunk parkoló autókat látni a domb tetején a 

szaletli környékén, de eltévedt autóst sem kell felhúzni 

a meredek, füves területen  

 
 
 

Lendületben a Rákosmenti játszótér 
felújítási program 

 

A 2021-es esztendőben a második alkalommal szá-
molhatok be önöknek sikeres játszótérfelújításról a vá-
lasztókörzetemben. A június hónapban átadásra került, 
teljes mértékben megújult Rózsaszál utcai játszótér 
után a Köszörűs téri játszótér rekonstrukciójába kezd-
tünk. 

A régi faszerkezetű játék helyére két vadonatúj kül-
téri játszóeszköz került, amelyek széleskörű felhaszná-
lási formát biztosítanak a kilátogató gyermekek részére. 
A csúszdával, mászófallal és hintával ellátott játszóvár 
mellé egy komplex kötélpálya került, ami rendkívül jól 
fejleszti a kicsik mozgáskészségét. 

A masszív fémvázas játékok kiválasztásakor elsőd-
leges szempont volt a biztonság, időtállóság és a komp-
lexitás.  

A jelen beruházás keretében a régi, de még gazdasá-
gosan felújítható eszközöket is kezelésbe vettük, így 
növelni tudtuk az egyidőben használható játékok szá-
mát.  

Büszkén mondhatom, hogy Rákosmente Önkor-
mányzata 2021-ben a 8-as számú választókörzetben 34 
millió forint értékben végzett játszótérfejlesztéssel kap-
csolatos beruházásokat, amely igen csak figyelemre-
méltó kerületi szinten. 

Szeretném megköszönni Horváth Tamás polgármes-
ter úrnak az anyagi támogatás odaítélését, amellyel 
megvalósulhattak a munkálatok, valamint Rákosmente 
Önkormányzatának Környezetvédelmi Irodájának mun-
katársainak a tervezést és a koordinációt. 

Timmel Ede 
 

Tapasztalatok az idei lombzsákosztásnál 
 

9. sz. evk. (Hatvani Zoltán) 
Közel 15 éve hirdetek meg Rákoskerten és Száraz-

hegyen is ingyenes lombzsákosztást. Ennek a lehető-
ségnek a fő célját remélem már mindenki unalomig 
ismeri, ezért csak címszavakat írok: 

környezetvédelem 
zöldhulladék égetés 
komposztálás 
közterületen álló fák 
zöld kukásjárat 
FKF emblémás zsákok 
Az osztás idén is sikeres volt, sokan éltek a lehető-

séggel, házhoz szállítást kértek, így ebben az évben már 
szinte nem is kellett sorba állniuk azoknak, akik szemé-
lyesen vették át a zsákokat. Néhány számot szeretnék 
megosztani önökkel: 

9.800 db. lombgyűjtőt osztottam ki összesen, ez  
2.077.600 forintjába került önkormányzatunknak 

http://www.vendelshop.hu
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978 család házhoz szállítást kért és kapott. Ebben a 
munkában a lányom és egy barátnője volt a segítségem-
re 

86 fő a reggeli osztásra jött el a művelődési házba  
69 fő a délutáni időpontban érkezett a kultúrház ud-

varára, ahol csupán néhány percet kellett várakozni 
29 Nyomdász utcában elő lakónak Harmatovszki 

László (Rákoskertért díjas) barátom vitte ki a nylonokat 
16 Ököl utcában elő család a postaládájába kapta a 

zsákot 
46 fő jött Timmel Ede körzetéből hozzám a zsáko-

kért. Szerencsére idén is egy időpontban osztottuk kép-
viselő társammal a zsákokat, így a félreértés tisztázása 
után volt lehetőség még az óvodába leszaladni és ott 
átvenni a lombgyűjtőket 

További FKF logóval ellátott zsákot a Rózsa Cse-
megében (Coop ABC - Sáránd utca 34.) lehet vásá-
rolni 250 forintért. 

 

A leendő első évfolyam beiskolázása a  
Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos 

Általános Iskolában 
 

Egyéni arculatunk 
Pedagógusaink tisztában vannak azzal, hogy az is-

kolába óvodás gyermekek érkeznek, ami miatt kiemelt 
figyelmet fektetnek az óvoda-iskola átmenet hatékony 
megvalósítására. A 2021/22-es tanévtől hetente két al-
kalommal délelőtt biztosítjuk azoknak a gyermekeknek 
a fejlesztését, akiknek idegrendszeri érést segítő foglal-
kozásra van szükségük. Az egyéni képességeket figye-
lembe véve, megfelelő szakmai hátérrel Alapozó Terá-
piás fejlesztést biztosítunk, ezzel kiegészítve az isko-
lánkban dolgozó öt fejlesztő pedagógus munkáját. 

Szeretnénk mind a tehetséges, mind a nehézségek-
kel küzdő gyermekeknek széles palettát kínálni, hogy 
képességeiket ki tudják bontakoztatni, illetve mindenki 
megtalálja azt a plusz tevékenységet, amelyeket iskolai 
keretek között is szívesen végezne. Mindegyik tervezett 
osztályunkban lehetőség van furulyát, kézilabdát, nép-
táncot tanulni azoknak a gyermekeknek, akik ked-
vet éreznek ezekhez a tevékenységekhez. Leendő első-
seinknek is kínáljuk a Polgár Judit nevéhez fűződő 
Sakkpalota módszer t, mer t szeretnénk a tanítási-
tanulási folyamatot még hatékonyabbá tenni, fejleszteni 
diákjaink kreativitását, memóriáját, illetve segíteni a 
logikai-elemző gondolkodásuk kialakulását.  

13 órától angol, német, kézműves, rajz, mese szak-
kör színesíti a diákok mindennapjait. A felsőbb év-
folyamokon lehetőség van informatika, kosárlabda, 
tehetséggondozás, felvételi-előkészítő foglalkozáso-
kon is részt venni, illetve a korábbi foglalkozásokat 
folytatni.  

Negyedik évfolyamtól emelt óraszámban, csoport-
bontásban tanulják diákjaink az angol nyelvet. Sokan 
Pitman nyelvvizsgát tesznek a hetedik év végén. 

 

Beiskolázási rendezvényeink: 
2022.01.13. – Ovisuli I. 
2022.01.27. – Ovisuli II. 
2022.02.10. – Ovisuli III. 
2022. 02. 24. – Iskolaelőkészítő I. 
2022. 03. 03. – Iskolaelőkészítő II. 
2022. 03. 10. – Iskolaelőkészítő III. 

Beiskolázási rendezvényeink a járványhelyzet függ-
vényében kerülnek megvalósításra. Ezzel kapcsolatosan 
kérjük, hogy rendszeresen figyeljék honlapunkat! 
(www.kossuthiskolarakoskert.hu). 

Szeretettel várjuk a 2022/23-es tanévben a beisko-
lázási körzetünkön kívüli érdeklődőket is! 

 

Csébi András intézményvezető 
 

1171 Budapest, Erzsébet krt. 56. 
telefon: +36-1-256-39-81 

e-mail: titkarsag@kossuthiskolarakoskert.hu 
web: www.kossuthiskolarakoskert.hu 

 

Elsős tanítóink bemutatkozása 
 

Péterné Győri Éva vagyok.  
Angol nyelvtanári – tanítói dip-
lomámat 1998-ban, a Jászberé-
nyi Tanítóképző Főiskolán sze-
reztem. 
   Pár gondolat tanítói munkám-
ról: 
   Az iskolakezdés hatalmas 
lépés minden kisgyermek szá-
mára, célom, hogy ezt a folya-
matot megkönnyítsem. 

   Az iskolába lépő gyermek számára nagyon fontos az 
érzelmi biztonság, a tanító néni személye, akire számít-
hat. 
   Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek 
az iskolába, szívesen, jó kedvvel tanuljanak, élmény 
legyen számukra az itt eltöltött idő. 
Munkám során nélkülözhetetlennek tartom a szeretet-
teljes, biztonságot adó, vidám légkör megteremtését, 
illetve, hogy a gyermekeket minél több sikerélményhez 
juttassam. 

 

   Györgypál- Tóth Melinda 
vagyok.  
   2006-ban végeztem a bajai 
Eötvös József Főiskolán, azóta 
tanítok alsó tagozaton. Tíz évet 
Soroksáron, elsőtől negyedik 
osztályig kísértem tanulóimat 
osztályfőnökként. Négy éve a 
Budapest XVII. Kerületi Kos-
suth Lajos Általános Iskolában 
dolgozom tanítói, illetve napkö-
zis munkakörben. 

A 2021-2022-es tanévben első osztályos tanítóként 
folytatom pályafutásom. Az első osztály, az iskolássá 
válás időszaka –azt gondolom-, az egyik legnehezebb 
és ugyanakkor a legszebb időszak egy kisgyermek élet-
ében. Célom az óvodából iskolába való átlépés nehézsé-
geinek leküzdésében segíteni őket a lehető legjobb tu-
dásom szerint. Fontosnak tartom az elfogadó, barátsá-
gos, nyugodt környezet megteremtését, melyet a szülői 
házzal együttműködve szabályok, korlátok működteté-
sével tudunk létrehozni. Ezek kapaszkodóul szolgálnak 
a gyermekeknek az iskolássá válásban, ottani bizton-
ságérzetük kialakulásában. Az olvasás és írás tanításá-
hoz kombinált, szótagoló módszert alkalmazok, a mate-
matikai alapok kialakítását tevékenységeken keresztül 
teszem érdekessé, diákjaim számára élvezhetővé. Az 
alsó tagozatos időszak  feladata  egy  olyan  biztos  alap 
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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 

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 
 

 

Egészségkert Medicina Gyógyászati Központ 
 

www.kertidoktor.hu 
 

Rendeléseink: 
 

Dr. Albert Melinda pszichiátr ia keddenként, 
előjegyzés tel: 20 339 65 40 – munkanapon 9 és 17 
óra között 
 

Dr. Béli Tímea radiológus, felnőtt- és gyermekultra-
hang- szombaton, 
előjegyzés tel: 06 30 230 6661  
 

Brichter Edit, pedikűr  és gyógy-pedikűr 
(cukorbetegek láb ápolása) munkanapokon, 
előjegyzés tel: 30 434 32 66 – munkanapon 9 és 17 
óra között 
 

Dr. Fábián Letícia fül-orr-gégészet - péntekenként, 
előjegyzés tel: 70 55 09 741  
 

Ignáth Györgyi Andrea 
sebkezelő és lábápoló specialista, podiáter 
előjegyzés tel: 30 88 18 998 - hétfő és szerda  
 

Dr. Kajetán Miklós diabetológia, diabéteszes láb  
előjegyzés tel: 30 921 47 40 – munkanapon 9 és 17 
óra között 
 

Dr. Sydó Zoltán kardiológia szerdánként, 
előjegyzés tel: 30 347 00 80 – munkanapon 9 és 17 
óra között 
 

Dr. Széver Krisztina bőrgyógyászat szerdánként, 
előjegyzés tel: 30 88 18 998 – munkanapon 9 és 17 
óra között 
 

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. 

 

Dr. Róth Katalin állatorvos  
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42 

Időpont előjegyzés kötelező! 

megteremtése, melyre egy életen át tartó tanulás építhe-
tő. Erre vállalkozva várom nagy szeretettel leendő első-
seimet!  

 
   Majoros-Kiss Ágnes vagyok.  
   2006-ban végeztem az egri 
Eszterházy Károly Főiskolán. A 
diplomám megszerzése után a 
Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban helyezkedtem el, előbb nap-
közis nevelőként, majd osztály-
főnökként. Jelenlegi osztályom 
negyedikes, jövőre pedig újra 
elsős tanító néni leszek. 

   Tanítói munkám során a biztos tudás átadása mellett, 
az élményekkel teli, biztonságos, szeretetteljes légkör 
kialakítására törekszem.  
   Egy elsős kisgyermeknek nagyon fontos a nyugodt 
légkör, a jó hangulat, ennek megteremtése elsődleges 
számomra. A légkörhöz hozzátartozik a jó osztálykö-
zösség kialakítása is, ezért minél több programra, ki-
rándulásra viszem az osztályomat. A gyerekek szemé-
lyisége, közösségtudata ilyen összejöveteleken fejlődik 
a legjobban. Másik fontos dolog számomra a sikerél-
mény biztosítása. A sikerélménnyel együtt jár a tanulás 
szeretete is. Nagyon fontos, hogy ez a szeretet sokáig 
megmaradjon, ami meghatározó lesz a gyermek továb-
bi iskolás életében.  
   Így várom a hozzám érkező, leendő elsősöket! 

 

Kutyatartók figyelem 
 

Rákoskert az egyetlen olyan városrésze a kerüle-
tünknek, ahol nincsen kutyafuttató, vagy kutyajátszótér. 
Egy helyszínt már ajánlott Önöknek Hatvani Zoltán, de 
az a Bodonyi utca- Nyomdász utca sarkán található ki-
teresedés nem nyerte el a többség tetszését, így a képvi-
selő azt kérte az önkormányzattól, hogy ott ne létesítse-
nek kutyafuttatót. Ezután a környéken elhelyeztek egy 
kutyapiszok gyűjtő ládát, így már négy helyen lehet 
ezekkel találkozni: 

1. Zsigmond utcában a Rákoskert sugárútnál 
2. 2. Szárazhegy út és a Görögszállás utca sar-

kán  
3. 3. Erzsébet körúton a Rákoskert sugárútnál 
4. 4. Bodonyi utcában a Nyomdász utca torkola-

tánál  
A következő ilyen zöld színű gyűjtőedény a kutya-

tartók javaslatai alapján a Sáránd utca és a Görömböly 
utca sarkán lesz felállítva.  

Jövőre folytatják az edények telepítését, Zoltán kör-
zetében az Ököl utca – Szárazhegy út és az Erzsébet 
körút – Görömböly utca sarkán lesznek új gyűjtőládák. 
Ha pedig valaki jó helyet talál egy kutyafuttatóra, vagy 
kutyajátszótérre, akkor ötletével keresse meg a képvise-
lőjét! 
 
 

Tel:0620/367
http://www.hejjabutor.hu
http://szenterzsebet.plebania.hu
http://www.facebook.com/rakoskertiallatorvos.Köszönöm
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
Telefon: 06 1 257-4498, honlap: 

www.kertimuvhaz.hu 

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 

 

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 

December 5., vasárnap 10 óra 
Mikulásváró Kerti Kölyökkuckó: Krampusz a zsákban  

- a Mikulás Központ előadása 
A 8. és 9. számú választókörzetben élő gyermekek számára  

díjtalan regisztrációs belépő igényelhető. 
Hatvani Zoltántól (9.sz. evk)  

a képviselői facebook oldalára írt privát üzenetben:  
Rákoskerti, szárazhegyi képviselő - Hatvani Zoltán 

Timmel Edétől (8.sz evk)  
e-mailen: ede.timmel@gmail.com vagy sms-ben: 06 20 310 1700.  

Az üzenet tartalmazza: a szülő nevét, lakcímét, telefonszámát,  
az igényelt gyermekjegy és kísérőjegy mennyiségét. 

 
Belépő kísérőknek: 800 Ft 

A program az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően láto-
gatható! 

 
Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő) 
 

December 12. vasárnap 
Karácsonyi Kerti Kölyökkuckó: 

10:00 Morcos borz ünnepe - a Batyu Színház bábelőadása 
11:00 Karácsonyi kézműves foglalkozás 

Regisztrációs szelvénnyel a belépés díjtalan. 
Regisztrációs szelvény igényelhető: december 7-ig  

a művelődési ház elérhetőségein.  
Személyenként maximum 5 db kérhető.  

A szelvények átvehetők: december 8-án és 9-én. 
A program az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően láto-

gatható! 
 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő) 

 
2021. december 12. vasárnap 16 óra 

„Azt mondják, a legszebb szó az öröm…” 
Zsuzsa Mihály és vendégei könyvbemutatóval egybekötött  

karácsonyi műsora 
 

Regisztrációs szelvénnyel a belépés díjtalan. 
Regisztrációs szelvény igényelhető: december 7-ig  

a művelődési ház elérhetőségein.  
Személyenként maximum 5 db kérhető.  

A szelvények átvehetők: december 8-án és 9-én. 
A program az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően láto-

gatható! 
 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő) 

Az Ascher Oszkár Színház előadásai: 
 

November 27. szombat 18 óra 
Gogol: Háztűznéző - teljességgel valószínűtlen tör ténet két 

részben  
Kicsit megcsavartuk a művet átültetve az itt és mostba: a kérők 

közöttünk szaladgálnak, mobiljaikkal küldenek egymásnak szíve-
ket  

és cuppanós like-okat. Hőseink virtuális világban élnek, a felnőtt 
mesék és idolok birodalmában, ugyanakkor vágyakoznak az érté-

kes emberi kapcsolatok iránt. Vagy mégsem…?  

 
Az Ascher Oszkár Színház Irodalmi Kávéház sorozatából: 

November 28., vasárnap 17 óra 
A nő háromszor - Littai Fanni, Madarász Vanda és Schubert Kati 

estje 
Mozaikok a nőiségről, szerelemről, az életről… 

Gitáron kísér: Orbán Anikó 

 
Az Ascher Oszkár Színház gyermekeknek szóló előadása: 

December 4., vasárnap 11 óra 
Hurkacövekleves 

Andersen meséje alapján írta: Csetényi Anikó 
5 éves kortól ajánlott.  
A meseszínház után:  

Egértanya - színes egerek varázsműhelye 
családi kézműves foglalkozás a legkisebbeknek  

és a legnagyobbaknak is.  
Vezeti: Zsigár Cecília textilművész 

 
Belépő: 1000 Ft  

A helyek korlátozott száma miatt minden előadásra előzetes je-
lentkezést kérünk! 

Az előadások az aktuális járványügyi szabályoknak megfelelően 
látogathatók! 

 
Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

 

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! 

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

