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A Rákoskerti Lemaradás eseményei
"Jártál-e már öregem, Rákoskerten szüreten
Ahol nincsen vignetta a boros üvegen?"
Nos, ez a kérdés kicsit sántít, hiszen e terület
flóráját inkább jellemzik a gyümölcsfák. Nem véletlenül kapott főszerepet címerünkben a cseresznyefa. Szüreti mulatság híján sincs okunk keseregni, hiszen akad kellemesnek ígérkező program így
nyár végén is. Már kimondani is kellemesen borzongató érzés, hogy idén kilencedik alkalommal
kerül sor a Horváth Előd lecsófőző versenyre. Nagyon jó látni, hogy egy hagyomány született meg
röpke életünk alatt, és egyre nagyobb létszámú
közönséget szórakoztat évről-évre.
Az idei megmérettetésre szeptember 3-án kerül
sor. Idáig már harmincegy csapat jelentkezett főzésre, tehát elég nagy és színes kavalkádra számíthatunk. Persze a főzés mellett fontos szerepet kapnak a nagy beszélgetések is a helyszínen, aminek
nagyszerű környezetet biztosít a Rákoskerti Művelődési Ház. Mindenkit várunk szeretettel a kerti
lecsó-ünnepen.
A másik érdekes program, amit szívesen ajánlok: a Rákosmente útjain nevű teljesítmény túránk.
A helyszín a tavalyi évhez hasonlóan a Rákoshegyi Közösségi Ház, rajtolni szeptember 17-én 7-től
12 óráig lehet 10 és 20 kilométeres távon. A séta
során a kerület nevezetességeire kalauzoljuk el a
résztvevőket. Kerékpárral is teljesíthető! A nevezetességekről rövid tájékoztatót tartalmaz a túra
leírás. Idén is látogatható lesz a rákoshegyi víztorony a túra ideje alatt. Aki még nem látta feltétlenül nézze meg a toronyból a csodálatos panorámát! Fantasztikus szerencsében van részük az idei
túrázóknak, hiszen a rendezvény alatt párhuzamosan zajlik a közösségi ház udvarán egy szemet
gyönyörködtető kisállat-kiállítás. Itt láthatunk galambokat, díszbaromfikat, nyulakat, madarakat
valamint kisállat simogató is várja az érdeklődőket.
Mindkét programunkhoz jó szórakozást kívánok! A rendezvényeken kérem, különösen ügyeljenek szervezetük hidratáltságára - különösen a lecsó fesztiválon!
Pintér Károly

2022. augusztus

Beszámoló a Vasad utcai Panoráma
parkot ért rongálásról
2022 augusztus 11-én a reggeli órákban kaptam
értesítést arról, hogy eddig nem látott mértékű rongálás történt a Vasad utcai Panoráma parkban letelepített padban, valamint szemetesben.
Képviselőségem óta a helyi lakosokkal közösen
sikerült még otthonosabbá tennünk ezt a kimagasló
adottságokkal rendelkező területet. 2020-ban a Rákoskerti Polgári Körrel karöltve két köztéri padot,
és egy hulladéktárolót telepítettünk sokak örömére,
valamint 2021 őszén a terület fásítását is elkezdtük.
A helyszínre kiérve szembesültem azzal, hogy
az egyik padot, valamint a szemetest kifordították a
helyéről. A pad szerkezete olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen nem tudtuk visszaállítani az
eredeti helyére, emiatt elszállítottuk javításra egy
lakatosműhelybe.
Számításaink szerint a berendezésekben keletkezett kár meghaladja a 250.000 forintot. Az esetről értesítettem Nagy Ferenc körzeti megbízott
rendőrünket, aki megígérte, hogy fokozott figyelmet fognak fordítani a terület ellenőrzésére a jövőben a hasonló rongálások elkerülése érdekében.
Kérem minden lakótársamat, hogy amennyiben
hasonló tevékenységet észlel, haladéktalanul jelezze nekem a történeteket, hogy a lehető leghamarabb el tudjuk kezdeni a szükséges helyreállítást, és
intézkedjünk.
Timmel Ede

Rongálás a Vida-dombon is
Tegnap délután a Vida-dombon találkoztam néhány lakóval és játszóteret használó gyermekes
szülővel.
Sajnos ismét „dolgoztak” a fiatalok, akik az
egyik padunkat szedték ki a helyéről és helyezték
át egy másik elé. Az eredeti állapot helyreállítását
megrendeltem.
Még mindig nem javította ki az önkormányzat a
kosárlabda palánkot, amit még június végén tettek
tönkre fiatalok. Őket közben sikerült azonosítani,
folyamatban van az eljárás ellenük. Remélem augusztusban már megérkezik az új palánk is!

Lombzsákosztás

Korábban egy nagymama kérte a nagyok terén a
nyújtó javítását, ez viszont elkészült, most már nem
forog a rúd a játszóeszközön.
További jó hír is van. Két fiatal lány és egy utcában lakó úr felajánlotta a segítségét, így ma reggel
megkezdődik a domb fáinak, bokrainak locsolása.
Sajnos a játszótereken is óriási a szárazság, mindent ellep a por.
A héten a Rákoskerti Parkgondnoki szolgálat elkezdi a falevelek összegyűjtését, amit normál esetben októberben szoktak végezni.
H. Z. (augusztus 4)

(Timmel Ede 8. sz. evk.)

A 2022-es esztendőben az aszályos időjárásnak
köszönhetően, a növények lombozata a megszokottnál hamarabb kezdett el hullani, emiatt a lombzsák osztásom időpontját is előre hozom, annak
érdekében, hogy a lakosok minél hamarabb elvégezhessék a szükséges zöldterület fenntartási munkákat.
Rákosmente Önkormányzata hagyományosan,
az őszi időszakban ismételten biztosít biológiai
úton lebomló FKF Zrt. által kibocsájtott zöldhulladékgyűjtő zsákokat, amellyel az ingatlantulajdonosok támogatását szeretné megvalósítani.
Részletek a lombzsák igénylésének menetéről.
A tavaly nagy sikert arató lombzsák házhozszállítási szolgáltatásomat idén is folytatom, a rendeléseket az alábbi módokon lehet leadni:
írásban e-mail-en az ede.timmel@gmail.com
telefonon és SMS-ben: a 06-20-310-17-00
Facebook oldalamon privát üzenet formájában—
Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő
Az üzenetnek tartalmaznia kell az ingatlan tulajdonos nevét és címét, valamint kérem, hogy ha az
ingatlan saroktelek, azt is tüntessék fel a megrendelő üzenetben.
Házhozszállítás igényének leadásának határideje: 2022. 09. 16 (péntek)
A házhoz szállítandó zsákok kiszállításának határideje: 2022. 09. 22 (péntek)
Szeretném kiemelni, hogy ingatlanonként 8 darab zsákot tudunk átadni, saroktelkek esetén pedig,
amennyiben a zöldfelület növényborítottsága indokolja 12 darab zsákot biztosítunk a megnövekedett
zöldhulladék gyűjtéséhez.
Az elmúlt évekhez hasonlóan személyes átvételre is lesz mód, ennek helyszíne a Rákosmenti
Százszorszép Óvoda (1171. Budapest, Rezgő u.
15.) lesz, annak érdekében, hogy mindenki hozzájusson a zsákokhoz két időpontot biztosítok: szeptember 21-én (szerda) 7:30-tól 8:30-ig és szeptember 22-én (csütörtök) 17:00 és 18:00 óra között.

Meghívó

A Rákoskerti Templom Alapítvány idén is megszervezi szeptember 27-én, immár tizedik alkalommal (egy év a COVID miatt kimaradt) Makovecz
Imre halálának évfordulóját. Ez a megemlékezés
rendhagyó lesz, mivel a rendezvény szervezői a
templom nagytermében fogadják az érdeklődőket,
akik a megemlékezés végeztével bejárhatják a
templom belső tereit. A hosszú évek kitartó munkája meghozta gyümölcsét, s a látogatók szembesülhetnek a Mester kiváló tehetségével megtervezett művének megvalósításával. Az elkészült csodálatos hangú koncertorgonát, meghívott vendégként, Varga Petra orgonaművész szólaltatja meg.
A megemlékezés dátuma 2022 szeptember
27, kedd, 17 óra, helyszíne: Budapest – Rákoskert, Tiszaőrs u. 22.
A belépés díjtalan, de a helyszíni adományokból
befolyó összeg a „Mennybemenetel” ökumenikus
templom építésének mielőbbi befejezését szolgálja.

Hatvani Zoltán 9. sz. evk.
Hogyan juthat hozzá az ingyenes lombzsákokhoz? Vagy eljön a művelődési házba, vagy megrendeli a házhozszállítást. Közismert, hogy a fővárosban 2010 óta, sőt 2020 óta már az egész országban tilos a zöldhulladék égetése és remélem mára
már az is tudott, hogy a kukások csak az FKF
(fekete) emblémás zsákokat szállítják el a porták
elől. Ahol jár a hétfői "zöld kukásautó" (Rákoskerten, Szárazhegyen mindenhol jár), ott
a kommunális szeméttel az FKF nem szállítja el a
faleveles zsákokat.
Idén is a körzetemben élő, oda bejelentett telektulajdonosok tőlem vehetik át a zsákot a következők szerint. Ha nem kér házhozszállítást, akkor az
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osztás a Rákoskerti Művelődési Ház udvarán, vagy
előterében lesz – október 5-én (szerdán) 7:30 és
8:30, október 6-án (csütörtökön) 17:00-18:00 között.
Akik a művelődési házban veszik át a zsákokat,
nekik az átvétel során be kell mutatniuk a személyi
igazolványukat és amennyiben ebben nem szerepel
a bejelentett cím, úgy a lakcímkártyájukat is! A
zsákok átadás-átvételét az átvevőnek aláírásával
kell igazolnia. Azt szeretném kérni, hogy csak az
jöjjön a fent megadott helyszínre, akinél nem lehet
a kertbe bedobni a zsákokat, mert a kutya széttépi,
a szomszéd bejár és elviszi, nincs házszám az ingatlanon, vagy pedig szeret sorban állni, hiszen
idén is van mód megrendelni a lombzsákok házhozszállítását. Ezt kizárólag nálam lehet megtenni a
következők szerint:
– képviselői honlapomon:
www.hatvanizoltan.hu. / zsákrendelés. (A program visszaigazolást küld)
– képviselői FACEBOOK oldalamon
(Rákoskerti, szárazhegyi képviselő, Hatvani Zoltán), lehetőleg privát üzenetben, így nem látja
illetéktelen a megrendelő nevét és címét. A megrendelésről visszaigazolást küldök.
– a házam (Dalnok utca 48.) postaládájába bedobott cetlin (ebben az esetben nem tudom visszaigazolni a megrendelést)
A házhozszállítás igényének leadásának határideje: 2022.09.23. (péntek) éjfélig. A házhozszállítást
szeptember 26-án kezdem és október 3-án fogom
befejezni. Ha ezen időszak alatt nem kapja meg a
zsákokat, akkor már nem is fogja. Ennek több oka
lehet:
– nincs házszám az ingatlanon
– nincs fa a közterületen
– nem az én körzetemhez tartozik a megadott cím
Ha telefonon felhív, akkor tisztázhatjuk a dolgot!
Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években
összegyűlt tapasztalatok alapján.
Minden megrendelőnek vagy sorban állónak jut
zsák, ha valaki mást állít, az nem mond igazat.
Csak az rendeljen házhozszállítást, akinél a kapun, vagy a házon jól látható a házszám. Ha nincs
kint a házszám, akkor nem vállalunk felelősséget a
pontos teljesítésért.
Ikerházak esetén 4 db zsák jár, nyolclakásos társasházak lakóinak csak egy zsákot tudunk adni.
Akik ezeknél nagyobb lakásszámú társasházban
élnek, ott nem tudok zsákot adni, csak előre egyeztetett időpontban egy meghatalmazottnak. Ez pl. az
Ököl utca 4 és 6-ban élőkre vonatkozik.
Akinél a közterületen nincs fa, az ne kérjen zsákokat, hiszen ott nincs mit beleszedni ezekbe!
Akik állandó, bejelentett címmel nem rendelkeznek Rákoskerten, Szárazhegyen (a lakcímkártya
szerint is csak tartózkodási hely van a körzetben),
nekik sem tudok emblémás zsákot adni.
A szomszéd, ismerős, barát, rokon adagját csak
úgy lehet elvinni, ha a sorban álló bemutatja annak

lakcímkártyáját és személyi igazolványát. Lakatlan
ingatlanra nem jár ingyenes lombgyűjtő.
Aki a megadott határidőig nem vette át a zsákját
vagy nem rendelte meg azok házhozszállítását, az
a megmaradt készlet erejéig, előre egyeztetett időben a házamnál veheti át a neki járó zsákot. Ha a
házhozszállítás és osztás során elfogynak a zsákok,
akkor erre nem lesz lehetőség!

Tiszta udvar, rendes ház és
Magyarország legszebb konyhakertjei
Rákosmente Önkormányzata pályázatot hirdetett a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére.
A díjakat Rákosmente Önkormányzata és a Vigyázó Sándor Művelődési Központ által szervezett
Szent István Nap Rákosmentén című programsorozat keretében dr. Bakos András alpolgármester
adta át.
A „Tiszta udvar, rendes ház” cím annak a pályázónak, illetve jelöltnek adományozható, akinek
az adott évben az ingatlanán található épület, kert,
udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan
illeszkedik a környezetéhez.
Rákoskert is kitett magáért, elismerésben részesült: Éles István és Makra Bernadett a Borzavár
utcából, és immár negyedik alkalommal Tóth Károlyné a Rezgő közből.
„Magyarország legszebb konyhakertjei” – balkon kategóriában Leskó Deli Terciát is díjazták.

Folytatódik az útfelújítási program
Ma reggel végre megjelentek a kivitelezők a
Pásztortűz utcában. Erről az első hír a Helló Rákoskert csoportban jelent meg. Hónapok óta nehezen volt járható az utca a Sáránd utca közelében,
valamint néhány hete jeleztem itt az oldalamon,
hogy kijavítják a Tiszanána utcai kereszteződést és
a Pányva utcát is.
A műszaki ellenőr több helyen kért javítást, így
összesen 23 millió forint értékben végeznek el kátyúzást és aszfaltterítést.
Az ígéretek szerint ezután a Bögöte utca –
Görömböly utca felőli vége, majd a Pásztorfalva
utca következik, de az árváltozások miatt csak az
biztos, ami már elkészült.
A körzetemben tegnap az eső elállta után megindult a járdafelújítás is. Itt sajnos nem tudok hoszszú listával szolgálni, ma még csak a Nyomdász
utca 3-5-7 számú ingatlanok előtti szakaszra született meg a megrendelés.
Rossz hír viszont, hogy idén biztosan nem készül már el a Tiszanána és a Gyöngyfüzér utca.
Kaptam híreket arról is, hogy visszavonták az erre
a két utcára elnyert támogatást (600 millió a Miniszterelnökségtől), de erről az önkormányzat eddig még nem kapott hivatalos értesítést. A folyamatos áremelkedések miatt viszont a korábban kalkulált forrásból már nincs olyan cég, kivitelező,
aki elvállalná az útépítést.
H. Z.(augusztus 23)
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai

Telefon: 06 1 257-4498, e-mail: rakoskert.szervezes@vigyazomh.hu,
honlap: www.kertimuvhaz.hu
Az Ascher Oszkár Színház előadásai:

Szeptember 5-9.
Tanfolyamválasztó hét
Ezen a héten tanfolyamaink többsége díjtalanul látogatható,
a részletekről honlapunkon tájékozódhatnak.

Szeptember 17., vasárnap 17 óra
Sok szép kis jelen
- éjszakai lélekjárás Dévényi Ádám dalaival
Hegyi Norbert, Joós Tamás és Sándorfi Bence zenés irodalmi estje

Szeptember 14-15. szerda, csütörtök 9-12 óra
Kertünk Kincsei – Kertünk segítői, a méhek
A Rákoskerti és a Rákosligeti Kertbarát Körrel közös szervezésében
játékos és interaktív módon zajló terménybemutatóval,
kézműveskedéssel, növényismereti vetélkedővel és sok-sok
érdekességgel várjuk a kerületi óvodás csoportokat,
előzetes bejelentkezés alapján.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

Szeptember 24. szombat 11 óra és
szeptember 25.vasárnap 11 óra
Hurkacövekleves
Andersen meséje alapján írta: Csetényi Anikó
5 éves kortól ajánlott.
A meseszínház után: Egértanya - kézműves foglalkozás
gyerekeknek
Vezeti: Zsigár Cecília textilművész

Október 9. vasárnap 10 óra
Kerti Kölyökkuckó: Kiskakas gyémántfélkrajcárja egyszemélyes interaktív bábelőadás a Babos Társulat
előadásában
Belépő elővételben: 1200 Ft, a program napján 1500 Ft.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

Október 1. szombat 18 óra, október 8. szombat 18 óra
és október 15. szombat 19 óra
Örkény István: Macskajáték
Tragikomédia két részben
Október 2. vasárnap 17 óra
„Azt írta az újság…”
Kecső Andrea és Csőre Csaba megidézi a régi idők
rádiókabaréinak üdítő hangulatát.

Október 16. vasárnap 16 óra
Bőség, Energia, Szeretet
- Tóthné Kalocsai Csilla mandalakiállítása,
a Rákoskerti Polgári Körrel közös szervezésben
A belépés díjtalan.
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

Belépő az előadásokra: 1500 Ft
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailen!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

RÓZSA CSEMEGE élelmiszerüzlet
a

Csecsemő-, kisgyermek-, felnőtt elsősegélynyújtás
oktatást vállalok.
Interaktív módszerrel, ambu babán való gyakorlással.
Szülőknek, nagyszülőknek, gyermekvigyázóknak,
gondozásban, oktatásban dolgozóknak,
jogosítványt szerzőknek.
Érdeklődni lehet az info@perinat.hu címen.

üzletlánc tagja

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

A Rákoskert sugárút - Sáránd utca sarkán
található
Rózsa Csemege üzlet mindig tiszta környezetben,
friss árukészlettel, kedvező árakkal várja
kedves vásárlóit!

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

A Rákoskerti Polgári Kör tagjainak 10% kedvezményt biztosítunk!

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

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

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. 36-06-30-238-98-82

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