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A 2021-es év a Rákoskerti Polgári Kör
életében
Rákosmente legaktívabb civil szervezeteként egy igazán eseménydús évet tudhatunk magunk mögött. A 75
tagot számláló lokálpatrióta egyesületünk elsődleges
célja lakóhelyünk közösségi életének elevenen tartása és
Rákoskert közterületeinek ápolása, településünk gyarapítása. Mindennapi együttműködésben önkormányzati
képviselőinkkel, szervezetünk tagjainak javaslatára és
kezdeményezésére Rákosmente Önkormányzatának
anyagi támogatásával sok minden megújul környezetünkben.
2022. február 11-én megtartottuk szokásos éves közgyűlésünket, ahol az elnökség – többek között – beszámolt az elmúlt év eseményeiről is. Hogy lássák a Kerti
Levél olvasói is, hogy a járványhelyzet ellenére programokban milyen változatos esztendőt zártunk, a következőkben részletesen felsorolom, mi minden történt 2021ben. A Rákoskerti Polgári Kör a 2021-as évben is tevékenységét „közhasznú” szervezetként folytatta.
Egyesületi életünk legfontosabb eseményei az elmúlt,
korlátozásokkal teli évben:
2021. január végén 80 példányban kiadtuk a 2020
őszén megrendezett iskolatörténeti kiállítás anyagából
összeállított albumot, amely elkészítéséhez önkormányzati képviselőinktől támogatást kapunk.
2021. június 6-ikára elkészült önerőből 160 példányszámban a másik könyv is, a „Dokumentum- és képgyűjtemény Rákoskert múltjából” amelyet egy beszélgetéssel egybekötött műsoros bemutató során ismertettünk a Művelődési Ház kertjében.
Június 6-án, a könyvbemutató előtt átadtuk az egyesületünk által alapított „ A Polgári Erények Megőrzéséért” plakettet és oklevelet Janikné Megyery Ritának és
Varga Kálmánnak.
Június 7-én az Önkormányzat vezetőinek részvételével megkoszorúztuk a Schell Gyuláné téren lévő emléktáblát.
Június 10-én eredményes közgyűlést tartottunk. A
tagság jóváhagyta az előző évi működésünket és egyetértett a 2021. évi terveinkkel és a jelenlévők megválasztották a következő évi díjazottakat, Varga Kálmánnét és
Busai Ferencet.
Június 13-án felavattuk Árvay Ferencné volt tagtársunknak, a Rákoskert Vasúti Közlekedéséért alapítvány
elnökének a vasútállomásunk falára helyezett emléktábláját.

2022. február

Július 8-án egy közös programot tudtunk szervezni,
bérelt busszal elmentünk Hollókőre és visszafelé megálltunk Taron a Körösi Csoma Sándor Emlékparknál,
majd Gyöngyöspatán egy hangulatos borkóstolóval
zártuk a kirándulást.

A Rákoskerti Lemaradás Sportkörnek segítettünk
lebonyolítani szeptember 4-én a már hagyományosnak
mondható, ettől az évtől kezdődően a művelődési ház
udvarán rendezett lecsófesztivált.
Szeptember 12-én megtartottuk a szokásos zenésbográcsos őszi évadnyitónkat a művelődési ház kertjében.
Szeptemberben a Tiszanána utca – Rákoskert sugárút sarkánál lévő terecskére 2006-ban a Kör által ültetett
szilfa vizsgálatát kezdeményeztük, mivel a törzsén egy
veszélyes repedés keletkezett. Sajnos a fa emiatt balesetveszélyessé vált, az önkormányzat eltávolította, de
ígéretet kaptunk, hogy a pótlására három facsemetét
fognak telepíteni a tér közelében.
Szeptember 17-én részt vettünk a Kossuth Lajos
iskolában a névadó mellszobrának avatásán.
Október 6-án megkoszorúztuk az Aradi vértanúk
terén álló emlékoszlopot.
Október 8-án egy 20 fős bérelt autóbusszal elmentünk Pannonhalmára, ahol megnéztük az ezer éves apátságot, majd tovább mentünk Zircre, ahol az idegenvezető bemutatta a ciszterci apátságot, majd a helyi sörfő-

zőben kóstolással egybekötött termékbemutatót tartottak nekünk.
Október 22-én és november 10-én az Egyesületünk
elnöke egy-egy rendhagyó történelemórát tartott az általános iskolánk nyolcadikos tanulóinak.
Október 27-én 15 fő részvételével elmentünk a budai
várba, ahol megcsodáltuk az újjáépített Szent Istvántermet.
Október folyamán ismét lehetőségünk nyílt a tagjaink
részére jelentős mennyiségű, közel egy tonna alma kedvező árú beszerzésére.
Több helyszínen is részt vettünk az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésen. Koszorúztunk az általános iskola melléképületén elhelyezett emléktáblánál és a kerületi központi emlékműnél. November 4-én nagyszámú résztvevő
jelenlétével immár 6. alkalommal megemlékezést tartottunk az általunk állított 1956-os Nemzetőr emlékműnél.
November 14-i megnyitóval megrendeztük az egyesületünk tagjainak kincseit bemutató „Szobám falának
díszei” című kiállítást.
December 18-án egy zenés évbúcsúztató vacsorával
zártuk a 2021-es esztendőt.
A Rákosmente Önkormányzatánál vállalt önkéntes
kötelezettségünknek eleget téve, az év elején rendbe
tettük Rákoskert születésének 75. évfordulója alkalmából, 2008-ban általunk létesített emlékkő környezetét a
Jubileumi parkot és a két kis terecskét egész esztendőben tagjaink gondozták.
2021. év folyamán hat alkalommal jelent meg az
Orosz Károly tagtársunk által szerkesztett „Kerti Levél”
című kiadvány.

igénye nélkül tavaly a következőkhöz sikerült támogatást kapni:
Rákoskert hagyományos arculatának megőrzésére
az utcákat szegélyező elöregedett fák pótlására az év
során több mint száz facsemete telepíttetése.
A megrongálódott utcanév- és információs táblák
pótlása.
Több helyszínen padok és hulladékgyűjtők telepítése, a Schell Gyuláné téren lévő ülőhelyek felújítása.
A Vida-dombra való gépkocsis behajtás megakadályozására kapu és rézsű létesítése.
A Vida-dombon a régi fa szaletli cseréje egy rongálásálló fémszerkezetre.
A közterületi zöldfelületek megóvására parkolásgátlók kihelyezése.
A gyalogos közlekedés biztonságát szolgáló fém
korlátok építése.
A mindenki által látható zászlórudakon lévő lobogók rendszeres cseréje.
A csapadékvíz kordában tartása érdekében a Görömböly utcában szegélykövek telepítése és az árkok
takarítása.
Ünnepeink méltó lebonyolításához az esemény hangosításának alkalmankénti megoldása.
Biztosak vagyunk abban, hogy az előttünk álló
2022-es évet is ehhez hasonlóan, valamennyiünk számára hasznosan fogjuk eltölteni.
Amennyiben a fenti felsorolást olvasva úgy gondolja, hogy részese szeretne lenni a tevékenységünknek és
polgári konzervatív szemléletmódunkat Ön is magáénak vallja, szívesen látjuk sorainkban!
Szelepcsényi Sándor
a Rákoskerti Polgári kör elnöke

Valamit kezdeni kell a Szigetcsép utcával
Véleménybekérő szavazást indít Hatvani Zoltán
helyi önkormányzati képviselő a Szigetcsép utca forgalomcsökkentése témájában.
KÉRDÉS: szeretne-e forgalomlassító küszöböket
(fekvőrendőröket) a Szigetcsép utcában a Pesti út
és a Nagyszentmiklósi utca közötti szakaszon?
A járvány miatt most is csak online szavazásra
(email, vagy messenger) van lehetőség!
E-mail: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
Messenger: Rákoskerti, szárazhegyi képviselő –
Hatvani Zoltán facebook oldalnak küldött privát üzenetben
Véleményt mondani csak az érintett lakóktól várok,
vagyis azoktól, akik a Szigetcsép utcában, vagy annak a
keresztutcáiban, illetve a Szárazhegy úton élnek. Az
észrevételeket 2022. március végéig kérem, ezután fogok az eredményről tájékoztatást adni. Csak olyan változtatásokat fogok kérni a hatóságoktól, amiket a többség kér. Csak az szavazzon, akit gyalogosként, futóként, gyereket, unokát kísérő családtagként, vagy autósként érint ez a kérdés!
Előzmények: 2008-ban kapott aszfalt felületzárást a
Szigetcsép utca, akkortól tapasztalhatjuk a megnövekedett forgalmat. 2011-ben kérdezte meg első ízben a
képviselő a helyieket, arról, hogy szeretnének-e a lakóhelyük utcáiba beengedni a közösségi közlekedést,

Külön kiemelendő az a tevékenységünk, amellyel
folyamatosan figyelemmel kísértük a településünkön
élők életminőségére és a környezetünk védelmére hatással lévő fejlesztések lehetőségeit, a közterületeink gondozását, gyarapítását. Amennyiben észrevételeink jogosnak ítéltettek, Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselőink megteremtették az anyagi lehetőségét annak, hogy azok meg is valósuljanak. A teljesség
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Forgalmirend változás a Kucorgó téren

vagy sem. Ekkor ugyanis már körvonalazódtak a vasútra ráhordó buszközlekedés tervei. Külön kérdésként
merült fel, hogy milyen megoldást támogatnak annak
érdekében, hogy ne legyen kerülő út a Szigetcsép utca,
illetve mit támogatnak annak érdekében, hogy lassítani
lehessen az ott közlekedő autók sebességét.
Az első kérdésre egyértelmű volt a válasz, mely szerint véleményformálásban akkor résztvevő lakók NEM
támogatták a vasútbuszok közlekedését a 9. számú
egyéni választókerületben (Rákoskerten és Szárazhegyen). Ezért nincs ma se a Szigetcsép utcában a Pesti
útig közlekedő buszjárat. Sajnos a Csongrád utcába a
visszafordulás miatt be kellett engedni a buszt, ez akkor három családot kellemetlenül érintett.
A másik kérdésre, a forgalomcsökkentésre, akkor azt
a megoldást ajánlották a közlekedési szakemberek,
hogy az önkormányzat hozzon létre „Korlátozott sebességű övezetet”, más néven „Tempo 30”-as övezetet a
Szigetcsép utcában a Pesti út és a Nagyszentmiklósi
utca közötti szakaszon, illetve ezen útvonalon található
keresztutcákban. Így az övezeten beül minden utca
egyenrangúnak minősül és a kereszteződésekben a
jobbról jövőnek van elsőbbsége.
A korlátozásra 30-as sebességhatárt jelző táblák lettek elhelyezve az övezetbe tartozó összes utcában. Így
kialakult egy forgalomlassított terület a Pesti út – Olcsva utca – Nagyszentmiklósi utca – Szárazhegy út –
Ököl utca – Pesti út által határolt területen, aminek a
legforgalmasabb utcája a Szigetcsép utca.
Az akkori változtatásra és a korlátozott sebességű
övezetre való figyelemfelhívás céljából két megoldást
ajánlott akkor a BKK:
legyen minél több utcában forgalomlassító küszöb,
más néven fekvőrendőr
az övezet legforgalmasabb szakaszán, a Szigetcsép
utcában az út két oldalán egymással átlósan szemben
virágládák legyenek elhelyezve, amik lassításra, sőt sok
esetben megállásra kényszerítik az autósokat.
Annak idején a válaszadók közel 80%-a a virágládás
megoldást választotta, mondván az ott lakók nem szeretnének minden nap 4-5 darab fekvőrendőrön keresztül hazajutni. Cserébe még azt is felajánlották, hogy a
Szigetcsép utcában később elhelyezett virágládákat
gondozzák, locsolják. A tervek végül a helyiek véleményének megfelelően 2012-ben készültek el és hosszú
egyeztetések után 2014 áprilisában érkeztek meg a virágládák.
Azóta eltelt közel 8 év, jelentősen megnőtt a területen élők száma, sőt ma már az itt élő családok többsége
nem egy, hanem kettő, de sok esetben három autóval
rendelkezik. A forgalom egyre nagyobb és sajnos az
övezetben érvényes 30-as sebességkorlátozást az itt
közlekedők többség nem tartja be. Minden évben történnek balesetek, aminek az egyik oka a gyorshajtás és
a jobbról érkező autók áthaladási elsőbbségének meg
nem adása.
A rendőrség többször mérte a sebességet a Szigetcsép utcában, a megbüntetett autósok nagy része az
övezetben él, lakik.
Tavaly év végén a helyi képviselőt is egyre többen
kérdezték meg arról, hogy lehet-e valamit tenni a száguldozók ellen. A válasz ez a véleménybekérő szavazás, amiből kiderülhet, hogy a környéken élők mit szeretnének.

2022. február 10-től a BKK új lámpaprogramot
vezetett be a Kucorgó téri csomópontban, miután az
elmúlt 2-3 évben szinte lehetetlen volt Ecser irányából
rákanyarodni a Zrínyi utcáról a Pesti útra a reggeli
csúcsforgalmi időszakban. A folyamatos torlódások
eredményeként a lámpánál való várakozási idő olyan
hosszúra nyúlt, hogy az autósok nagy része alternatív
útvonalat keresve Rákoskert és Strázsahegy mellékutcáiba „menekült”. Azt is meg kell említenünk, hogy a
közösségi közlekedésre is komoly kihatást gyakorolt ez
a helyzet ugyanis a 97E jelzésű autóbusz menetidejét is
nagyban befolyásolta a hosszú várakozási idő a balra
kanyarodó sávban a Zrínyi utcánál. Napi szinten előfordult, hogy a Pesti útra való kikanyarodáshoz 5-6 lámpát
is kellett várnia annak aki beállt a sorba és nem tért le
az alternatív útvonalra. A jelenlegi lámpaprogram megpróbálja kiegyenlíteni az eddig igencsak hátrányos
helyzetben lévő Zrínyi utca áteresztőképességét, aminek eredményességét csak megfelelő mennyiségű tapasztalatszerzés után tudjuk igazolni.
Kíváncsian várom a körzetemben élők véleményét
azzal kapcsolatban, hogy könnyebb lett-e az átjutás személygépjárművel a Kucorgó téri csomóponton keresztül, valamint csökkent-e a rákoskerti és strázsahegyi
mellékutcák forgalma.
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy kerületünk
és a szomszédos települések lakosságszáma folyamatosan emelkedik, ami magával vonja a gépjárművek számának további növekedését, ami már napjainkban is
igen jelentős probléma Rákosmente lakóinak.
Kérek mindenkit, hogy fokozott körültekintéssel
közlekedjen a megváltozott körülményekre való tekintettel.
Timmel Ede
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Timmel Ede 8 millió forintos képviselői keretének felhasználása
Támogatott megnevezése

Támogatás célja

Yoo Wc Kft.

Mobil WC - játszóterekre

336.000

Rákosmente TV Kft.

Választókerületet érintő közérdekű tájékoztatások

300.000

Rákosmente - játszóterek

Rózsaszál utcai játszótér eszközeinek cseréje

2.000.000

Rákosmente - járdák

Csongrád utcai és Erzsébet körút 26-54. szám közötti szakasz

2.000.000

Rákosmente Zöld

500 db lombzsák beszerzésének költségei

106.000

Rákoskerti Lemaradás TSSzE

„Rákosmente Útjain 20/10 km túra” költségeinek támogatása

30.000

Rákoskerti Lemaradás TSSzE

Merzse túrák költségeinek támogatása

30.000

Rákoskerti Lemaradás TSSzE

2021.évi Lecsófesztivál költségeinek támogatása

50.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti Művelődési Ház - Idősek pódiumműsora program

70.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti MűvelődésiHáz - Idősek pódiumműsora (nőnap) program

70.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti Művelődési Ház - Kertünk kincsei program költségei

100.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rkerti Művelődési Ház - Mindenki karácsonya program támogatása

140.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti Művelődési Ház - Nagycsaládos támogatás programokon

30.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti Művelődési Ház - Kerti kölyökkuckó költségeire

150.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti Művelődési Ház - Kézműves-foglalkozás költségeire

50.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti Művelődési Ház - éves kiállítások költségeire

15.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Ascher Oszkár színház fejlesztési és működési költségeire

150.000

Vigyázó Sándor Művelődési Központ

Rákoskerti Művelődési Ház - Dalos klub költségeinek támogatása

100.000

XVII. Kerületi Önkormányzat Sportegyesülete

2020. évi működési költségek, sportolási lehetőségek biztosítására

50.000

Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesület

2021. évi működési költségek

20.000

Rákoskerti Polgári Kör

Iskolatörténeti kiállítás anyagából elkészített album kiadási költségei

100.000

Rákoskerti Polgári Kör

Fűnyírógép beszerzésének költségei

99.990

Rákoskerti Polgári Kör

Közterületen lévő padok felújításának támogatása

297.000

Rákoskerti Polgári Kör

Aradi vértanúk emléknapjának hangtechnikai költségei

25.000

Rákoskerti Polgári Kör

Kerti Levél megjelentetésének költségei

895.000

Rákosmenti Piroska Óvoda

Eszközök beszerzésének költségei fektetők, textiliák, bútorok stb.

150.000

Rákosmenti Cukorbetegekért Egyesület

2021. évi működési költségek, programok költségei

50.000

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat

Rákoskerti Idősek Klub negyven éves rendezvény költségei

30.000

Kelet-Pesti Tankerületi Központ

Kossuth Iskola - cserhátszentiváni táboroztatás

10.000

Pál Apostol Katolikus Iskola

Iskola kápolnájában felállítandó dombormű költségeinek támogatása

50.000

Rákosmente Zöld

Lakosság körében muskátli osztás

196.000

Rákosmente Zöld

Kutyaürüléktároló telepítésének költségei

170.000

Rákosmenti Százszorszép Óvoda

Karácsonyi játékok beszerzésére

200.000
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Összeg.

Hatvani Zoltán 8 millió forintos képviselői keretének felhasználása
Támogatott megnevezése

Támogatás célja

Összeg

Rákoskerti Polgári Kör

Nyomdok utcai pad + szemetes költségeire

125.900

Rákoskerti Polgári Kör

Információs táblák felújítására

168.338

Rákoskerti Polgári Kör

Vida-dombi szaletlihez két új szemetes beszerzésére

67.056

Rákoskerti Polgári Kör

Nyomdász utcán korlát telepítése, plusz lakatos munkák

305.000

Rákoskerti Polgári Kör

Legyen minden házon nemzeti lobogó c. programra

251.320

Rákoskerti Polgári Kör

Schell Gyuláné téri pad burkolása

179.349

Rákoskerti Polgári Kör

Iskolatörténeti kiállításról szóló könyv kiadásának támogatására

100.000

Rákoskerti Polgári Kör

Vida-domb tetején új kapu kiépítésére

419.100

Rákoskerti Polgári Kör

21 db fa ültetésének költségeire

706.000

Rákoskerti Polgári Kör

Görömböly utca vízelvezetés kiépítése és ároktakarítás

546.100

Rákoskerti Polgári Kör

Kerti Levél költségeire

895.000

Rákoskerti Polgári Kör

Schell Gyuláné téren a Kereszt előtti pad javítására

170.690

Rákoskerti Polgári Kör

Erzsébet körút-Rákoskert sugárút sarkon pad+szemetes+térkő

690.372

Rákosmente Kft

130 db cserépnyi muskátli beszerzésére

363.000

XVII. Önkormányzat Köztisztviselő.SE.

Éves működési támogatás

50.000

Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy.

VIII. Rákoskerti Lecsófesztivál költségeire

50.000

Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy.

Merzse túra támogatására

30.000

Rákoskerti Lemaradás T.S.-és Sz. Egy.

"Rákosmente útjain" nevű gyalogtúra

30.000

Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja
Rákoskerti Művelődési Ház

Fennállásának 40. évfordulójára megrendezett ünnepségre
Műv.ház karbantartására (Felnőtt ismeretterj.előa.- Neszmélyi Emil

30.000
200 000

Rákoskerti Művelődési Ház
Rákoskerti Művelődési Ház

Műv.ház karbantartására (Rákoskerti Dalos Klub éves műk. tám.)
Idősek pódium műsorára

100.000
70.000

Rákoskerti Művelődési Ház

Helyi gyermekek számára kölyökkuckó színház

100.000

Rákoskerti Művelődési Ház

Kertünk kincsei (óvodás program)

10.000

Rákoskerti Művelődési Ház

Nagycsaládosok jegytámogatása (Kerti Kölyökkuckó)

30.000

Rákoskerti Művelődési Ház

Ascher Oszkár Színház működési költségekre

150.000

Rákoskerti Művelődési Ház

Műv.ház karbantartására (Mindenki Karácsonya c. est tám.)

195.000

Rákoskerti Művelődési Ház

Helyi gyermekek számára Kerti kölyökkuckó színház

100.000

Erdős Reneé Ház

Erdős Reneé Házban átadásra kerülő szakmai díjra (2022)

100.000

Kossuth Lajos Ált. iskola

Kossuth Iskola nyári táborainak költségeire

10.000

Kossuth Lajos Ált. iskola

Kossuth Iskola december 4-ei programjának költségeire

100.000

MMS Szakszolgálati Egyesület

XVII. Ker. Pedagógusok Szakszervezetének Nyugdíjas Tag

20.000

Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Rákosmenti Nyugdíjas Klub kirándulásának támogatására

50.000

TOI-TOI Kft.

Vida-dombi játszótér. Mobil illemhely kihelyezés költségeire

112.000

Dr. Kajetán Miklós felnőtt háziorvos

Lábszűréshez kültéri melegítő

236.380

Rákosmenti Piroska Óvoda

Óvoda udvarára árnyékolók, napellenzők beszerzésére

200.000

Rákosmenti Százszorszép Óvoda

Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására

200.000

Rákosmente TV. Kft. - Olasz László

Helyi eseményekről történő tudósítás

300.000

Magyar Vöröskereszt XVII. ker.

Tartós élelmiszerek beszerzésére

50.000

Rákosmenti Adományház

Ételosztás költségeinek támogatására

50.000

RÁCUK

2021. évi működési és program költégek

100.000

Környezetvédelmi Iroda

2 db kutyaürülékgyűjtő láda legyártására és telepítésére

402.000

Környezetvédelmi Iroda
Rákoskerti Polgári Kör
Rákoskerti Művelődési Ház

1.000 db lombzsák ingyenesen szétosztva a helyiek között
Schell Gyuláné térre planténerek + fekvőrendőr (2022)
Kertbarát Klub szakmai kirándulás

212.000
566.395
40.000
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Mokka és Bogi: a kutyák nagykövetei
2021 novemberének elején a Budapest XVII. Kerületi
Kossuth Lajos Általános Iskola alsó tagozatának több
osztályát látogatta meg Mokka, a borzas homlokú tacskó, és Bogi, a mackósra cseperedett labrador lány kísérőik társaságában a „Neveljük, tanítsuk a gyermeket az
állatok védelmére, tiszteletére!” nevű szervezet hivatalos képviseletében.
A látogatás mottóját az adta, hogy második osztályos
tanulóinknak segítsen megtapasztalni azt, hogy mit jelent az állat jelenléte, megtanulni a velük járó felelősségvállalás fontosságát, lehetőséget adjanak az adományozásra és a segítségnyújtásra. A lányok és fiúk felkészülten várták a „vendégek” érkezését, természetes módon közeledtek feléjük, ügyesen összefoglalták, mire
kell figyelni a kutyával való találkozáskor.
„Kézfej kinyújt, beazonosítás, jóváhagyó csóválás, és
aztán lehet barátkozni, szeretgetni a másikat” – nagyon
élvezte mindenki. A kutyusok segítői rengeteg érdekességet és megjegyezni valót meséltek a gyerekeknek,
akik érdeklődtek, kinyíltak, és a legőszintébben örültek
a mancsok ottlétének. Az élmény összekapcsolódott a
cselekedettel: a már „professzionális” simogatók szüleinek segítségével ugyanis számtalan adomány gyűlt
össze a szervezet számára, eledel, ágy, minden olyan
dolog, ami néhány, még otthonra váró négylábú napjaiba jó érzést tud csempészni.
A program ismételten bizonyította: az ember és a
kutya kapcsolata immáron évezredek óta megkérdőjelezhetetlen. Ezt pedig tanulóink is tökéletesen megérzik, tapasztalják, megtanulják, képviselik, adják tovább!
Zsarnay Judit tanító
„Kezdetben vala a ZENE…”
Interaktív zenei bemutató a Budapest
Filharmóniai Társaság előadásában a
Lázár Ervin Program keretében
2022. január 19-én a Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskolában járt a Budapest Filharmóniai Társaság a Lázár Ervin Program keretében. A
„Kezdetben vala a ZENE…” című műsort a negyedik
évfolyamosok tekintették meg a tornateremben. Az
előadás roppant módon lekötötte a gyerekek figyelmét,
közösen énekeltek, tapsoltak, és persze sokat nevettek.
Nemcsak érdekes, de tanító jellege is volt, hiszen a diákok rájöttek, hogy a zene, ének, ritmus, sokféle érzelmet kiválthat belőlük. Fontos része volt az előadásnak,
hogy a gyerekek ezeknek az érzelmeiknek hangot is
adhattak. Egyik legizgalmasabb rész volt, amikor az
esőt tapssal, kopogással, dobogással közösen utánozták, tanulóink interaktív módon kapcsolódhattak be az
előadás egészébe. Nemcsak befogadóként, hanem az
előadás alakítójaként is részesei lehettek a programnak.
Köszönjük a Társaságnak, hogy ebben a vírusos időben, amikor a gyerekekkel sajnos nem tudunk elmenni
zenés, színházi programokra, mégis közelebb hozták a
gyerekek lelkéhez a zenét, közelről láthattak és hallhattak zenészeket, akik csodálatosan muzsikáltak.
Különösen fontosak ezek az előadások abból a
szempontból is, hogy milyen jelentős mértékben egészítik ki mindazt az ismeretanyagot, amit tanulóink az
adott tanórákon hallanak, vagy éppen a tankönyveikből
megtanulnak.
Majoros-Kiss Ágnes tanító

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!

6

Séta és megemlékezés március 14-én

Január közepén egy szomorú esetre
hívta fel a figyelmet az egyik helyi
képviselő a Facebook oldalán

Tudnak-e arról, hogy az 1848-49-es szabadságharc
alatt a Merzse-mocsár közelében is voltak kisebb csaták, az áldozatokat a közelben temették közös sírokba?
E sírok emlékére állítottak fel egy kopjafát a mocsár és
a ferihegyi repülőtér között, a földalatti gázvezeték erdei nyiladékában.
Szívesen javaslom koszorúzás helyeként minden
természetet, történelmet kedvelő érdeklődő részére. Aki
hajlandóságot érez a minden formalitást, protokollt
mellőző tiszteletadásra, az egy szál virággal, koszorúval, nemzeti színű kicsi zászlóval, csatlakozzon ehhez a
sétához. 2022. március 14-én (hétfőn) 14 órakor indulunk a Rákoskerti vasútállomástól.
Nem lesznek beszédek, de ha valaki indíttatást érez
magában előadni egy verset vagy éneket, szívesen meghallgatjuk.
Kezdeményezésünknek célja, hogy a szűkebb pátriánk területén harcoló, számunkra névtelen honvédekről, is megemlékezzünk, értük is illatozzanak az emlékezés, tisztelet és elismerés virágai.
Zsigóné Meggyes Ildikó

A bejegyzés szerint január elején valaki a Rákoskert
sugárút - Pányva utca sarok környékén légpuskával
macskákra lövöldözött. Sajnos a jelenleg még ismeretlen elkövető egy cicát megsebesített és súlyos, életveszélyes sérüléseket okozott neki. A rendőrségen feljelentés is született ez ügyben, a nyomozás állatkínzás
gyanúja miatt folyamatban van. A panaszos állattartó a
rendőrségi körzeti megbízottal is felvette a kapcsolatot,
a helyi képviselők pedig a Képviselő-Testületi ülésen
hívták fel a kerület rendőrkapitányának a figyelmét az
ügyre. Ha ön is tud hasonló esetről akkor kérem értesítse a rendőrség körzeti megbízottját, Nagy Ferencet a
következő telefonszámon: 06/70 489-3748 !
Az állatkínzás bűncselekménynek minősül, szabadságvesztéssel büntethető.

Hetekkel ezelőtt új feliratot kapott a
Kucorgó téri „ENNI ADOK, ENNI
KAPOK” doboz

Tavaszvárás

Néhány szó az ételdobozról:
A Kucorgó téren, a Piroska óvoda kerítésénél, a festékbolt felőli oldalon a Pesti úthoz közel található az
Adományház egyesület rákoskerti, rákoscsabai doboza.
Az egyesület vezetője, Lambert Krisztina és az önkéntesek azt kérik, hogy adagokban, becsomagolva – jelenleg meleg ételt is – nyáron pedig csak tartós élelmiszert
helyezzünk a dobozba. Azt is megköszönik a szervezők, hogy aki arra jár és úgy látja, hogy nem oda illő,
vagy régi élelem van benne, azt kiveszi a ládából. Így
lehetőség van arra, hogy a napi főzés során keletkezett
felesleggel másokat segítsünk. Akiknek szükségük van
az élelemre, általában este járnak arra és reméljük, hogy
meghatottan veszik el a nekik szánt ételt, gyümölcsöt!

A kertekben már nyílik a hóvirág, reggel csicseregnek a madarak, ébred a természet. Ilyenkor az emberben is felébred valami, belülről azt súgja, vége az álmos, téli tespedtségnek, a lakásban való bezártságnak.
A kirándulni vágyóknak az idén is tudunk ajánlani
szép, testet-lelket feltöltő túraútvonalakat. Bár Rákoskerttől távol eső, mégis az egyik legrégibb rendezésű
túránk a „Normafa 20/10 km”, mely a Budai-hegység
legszebb tájain halad át. A Szépjuhászné gyermekvasút
állomás rajtja után többek között olyan pontokat érint,
mint a Csacsi-rét, Piktortégla üregek, Normafa, Jánoshegyi kilátó. Időpontja: március 19, szombat, rajtolni
8-tól 12-ig lehet.
További rendezvényeink:
„Merzse nappali 20/10 km”: április 23-án, rajt: Rákoskerti Művelődési Ház udvara: 7-től 11 óráig
Majd ezt követi a „Merzse 20/10 km” éjszakai túra
május 27-én, pénteken, rajt a Rákoskerti Művelődési
Ház udvara, nevezés: 21 órától 23:30-ig.
Szeptember 10-én pedig a „Rákosmente útjain 20/10
km” túra kerül megrendezésre. Rajt: Rákoshegyi Közösségi Ház, nevezés: 8-tól 12-ig.
A Normafa kivételével az eddig megszokott módon,
ingyenesen indulhatnak a rákoskerti diákok, diákigazolványuk felmutatása mellett, mivel a túrákat Hatvani
Zoltán és Timmel Ede helyi képviselők támogatják.
A túrákkal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Facebook: Rákoskerti Lemaradás Egyesület oldalán
Földi János, telefon: +36202857988
E-mail: kbernat64@gmail.com
Ez az év sem múlhat el a már nagy hagyományokkal
rendelkező Rákoskerti Horváth Előd lecsófőző verseny
nélkül.
A verseny időpontját a következő Kerti Levélben
közöljük.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!
Földi János
Rákoskerti Lemaradás

Íme a hamarosan elkészülő Makovecz templom orgonájának látványterve. Ahhoz, hogy meg is tudjuk szólaltatni,
továbbra is kérjük az Önök adományát! Köszönjük, ha
adójuk 1 %- át nekünk utalják! Egyúttal hálás köszönetet
mondunk az eddigi támogatásukért!
Rákoskerti Templom Alapítvány
Számlaszámunk: 11717009-20043843
Adószámunk: 18185133-1-42
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu

Április 23-án, szombaton 18 órakor
Magyarságtörténet az ősidőktől napjainkig 4. rész
„Kérünk mint apostolunkat és az első királyunkat”
– Szent István király és az Istenanya országa
Szántai Lajos művelődéstörténész előadás-sorozata
Belépő: 500 Ft.

Március 6-án, vasárnap 15 órakor
Nőnapi ünnepi műsor:
Lehár - Derzsi György előadása
A 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…
Belépő: 800 Ft.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

Április 24-én, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó:
Marék Veronika - Erdélyi Erika: Boribon kirándul
a Nefelejcs Bábszínház zenés előadása
Belépő: 1000 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

Március 13-án, vasárnap 10 órakor
Kerti Kölyökkuckó: Télűző, tavaszváró…
Az Eszter-lánc trió koncertje
Télűző, hideg ellen mesevilágba bújó, hóolvasztó koncertre hívunk
minden gyereket és gyerek-lelkű felnőttet, ahol gyerekdalok és kortárs
költők megzenésített versei kísérnek minket utunkon.
Zenészek: Kárász Eszter - ének, ukulele; Bata István - gitár, ének;
Veér Csongor - hegedű
Belépő: 1000 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

Április 30-án, szombaton 15 órakor
Anyák napja Rákoskerten:
Teremi Trixi és Csengeri Attila műsora
Belépő: 800 Ft.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
Az Ascher Oszkár Színház előadásai:
Március 12-én szombaton 18 órakor
és 26-án szombaton 19 órakor
Gogol: Háztűznéző
- teljességgel valószínűtlen történet két részben
Rendező: Vetési Zsófia

Március 18-án, pénteken 18 órakor
Magyarságtörténet az ősidőktől napjainkig 3. rész
Hét Vezér Egy Haza - Árpád vezér korszaka
Szántai Lajos művelődéstörténész előadás-sorozata
Belépő: 500 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailben.

Irodalmi Kávéház sorozatunkban bemutatjuk:
Április 22én, pénteken 19 órakor
A nő háromszor Littai Fanni, Madarász Vanda és Schubert Kati irodalmi estje
Mozaikok a nőiségről, a szerelemről, az életről…
Gitáron kísér: Orbán Anikó

Március 27-én, vasárnap 16 órakor
A vörös árnyalatai
Vörös Zsuzsa, Vörös Gyöngyös és Vörös János rákoskerti
amatőr festők kiállításának megnyitója
a Rákoskerti Polgári Körrel közös szervezésben
Megnyitja: Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke
Megtekinthető: április 12-ig.
A belépés díjtalan.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

Április 29-én, pénteken 19 órakor
Félúton Frech Gábor önálló estje
Az ember életének fontosabb állomásai, fordulópontjai, járható és
járhatatlan útjai jelennek meg egy bíztató jövő felé mutatva
magyar költők versein és Cseh Tamás dalain keresztül.

Április 6-án, szerdán 9-13 óráig
Baba-mama és gyermekruha börze
Ruhák (bébitől tinédzserig), babakocsi, autós gyermekülés,
járóka, etetőszék, játékok, könyvek és sok más egyéb.
Előzetes asztalfoglalás szükséges (2000 Ft/asztal)!
A belépés a látogatók számára ingyenes!

Belépő az előadásokra: 1000 Ft
A helyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk telefonon
vagy e-mailben!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyhaszobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka,
korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.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

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

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.):

Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555
lomnelkul@gmail.com

minden hónap második péntekjén 17-18 óráig és
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

ede.timmel@gmail.com

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

06/20-3101700

Facebook: Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk,
villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók,
láncfűrészek, kerti kapák javítása, láncélesítés.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.
06-20-9467-302
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