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Katolikus kápolna és közösségi ház épül,
ahol szeretteink hamvai is nyugalomra találhatnak ahogyan korábban Enzsöl Ellák atya megfogalmazta.

„Az én békémet adom nektek, … Ne nyugtalankodjék a szívetek s ne csüggedjen” (Jn 14,27)
„Az egész nép hallotta az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédét, akit az Úr, az ő Istenük
küldött hozzájuk,…. „Veletek vagyok” – mondja az Úr.
... El is kezdték a munkát a Seregek Urának, az Istenüknek házában. Bátorság… - mondja az Úr. Dolgozzatok!
Hiszen én veletek vagyok – mondja a Seregek Ura. …
Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét
- mondja a Seregek Ura, mert ezen a helyen adom a
békét — mondja a Seregek Ura.”
(vö. Aggeus próféta könyve l-2.)

/Ez a terv még nem végleges/
Krisztus titokzatos teste az Egyház, élő kövekből épülő
épülete összehasonlíthatatlanul csodálatosabb templom,
mint amiről Aggeus jövendölt. Mindenki beláthatja,
hogy ez az „új templom” a régi jeruzsáleminél mennyivel kiválóbb. Csak egyetlen templom volt Jeruzsálemben, ahol egyetlen nép, az izraeliták népe mutatta be az
áldozatokat. De, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott
prófétája által: „Ime, a szűz fogan, fiút szül, akit
Emmánuelnek neveznek” – ami azt jelenti velünk az Isten.” Isten emberré lett, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Ő akar köztünk és bennünk élni,
minden emberi kéz építette templomában is a földkerekségen.
Így kezdünk most hozzá Rákoskerten egy kápolnához
és közösségi házhoz a Zrínyi út és a Rákoskert sugárút
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sarkán.
Üdvözítő Istenünk üzeni az „új templom”-ért fáradozóknak, hogy elküldi majd, az Ő „békéjét”, aki által szabad utunk van az egy Lélekben az Atyához (Ef 2, 18).
Igen így szólt ugyanis: Békét adok ezen a helyen, a lélek
békéjét jutalmul mindenkinek, aki dolgozik az „új templom” –ért (vö. Agg 2, 9).
„Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy
a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek s ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok.” (Jn 14, 27-28).
Szőke Lajos plébános

Rákoskert 80 éves Kiállítás megnyitó beszéd
Kedves barátaim, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki
szabadidejét arra szánta, hogy részt vegyen ezen az eseményen.
Mint tudják, ebben az évben ünnepeljük szeretett településünk születésének 80. évfordulóját. 80 év az ember
életében nagyon hosszú időszak, sokan csak reméljük,
hogy megérhetjük ezt a kort. Kertvárosunk tekintetében
viszont ez éppen csak a felnőtté válás eléréséhez volt
elegendő, hiszen mostanára értük el a fejlődésnek azt a
szintjét, amikor már bizton állíthatjuk, hogy szinte mindenünk megvan. Három buszjárat, aszfaltos utcák, villany, gáz, néhány utca kivételével csatorna, játszóterek,
Wass Albert terünk, Jubileumi parkunk, szép iskolánk és
óvodánk, gazdag programot kínáló Művelődési Ház,
üzletek sora és lehetne még tovább sorolni a gyarapodásunk jeleit. Rákosmente elődközségei közül egyedül nekünk van településcímerünk, zászlónk és reményeink
szerint hamarosan lesz világhírnévre méltó Makovecz
Imre által tervezett templomunk is.
De nem csak ezek az eredmények gazdagítanak bennünket, hanem azok a lakótársaink is, akiknek szellemi
és művészi teljesítményére legalább ennyire büszkék
lehetünk. Az ő alkotásaikból kaphatunk ízelítőt ebben a
két helyiségben.
Soha ilyen átfogó képet még nem kaptunk, ilyen
nagyszámú, lelkes és tehetséges lakótársunk részvételére
még nem volt példa. Vannak közöttük hivatásos képzőművészek, akik állami elismerésben is részesültek, de
olyan autodidakta alkotók is, akik inkább csak a saját

gyönyörűségükre hozzák létre műveiket. A falakon jól
megférnek egymás közelében a Munkácsi díjas művész
installációi és a 14 éves rendkívül tehetséges kamasz
rajzai. A sok műtárgy, és az, hogy ennyien tettek eleget a
felhívásunknak bizonyítja azt, hogy igazi közösséggé
kovácsolt össze bennünket az eltelt több mint három emberöltő.
Összehasonlítani ezeket a munkákat nem érdemes,
mindegyiket külön-külön kell szemlélni és felfedezni
benne azt az értéket, amely bennük rejlik.
Sok közülük kifejezetten rákoskerti témát dolgoz fel,
de amelyik nem is kötődik szorosan a helyszínhez,
azokhoz is a településünknek az itt élők által folyamatosan érezhetően termékenyítő légköre adta az ihletet.
Nem vagyok művészettörténész, nem érzem hivatottnak magam akárcsak felsorolni is a kiállított tárgyakat,
különösen nem szeretnék elemezni, kiemelni közülük
egyet-egyet. Nézzék végig valamennyit és időzzenek el
kicsit hosszabban azok előtt, amelyekkel lelkük összhangot talál! Hiszen ez a lényege a művészetnek: gyönyörködtessen és nem baj az, ha mást-mást találunk
szépnek.
Ha pedig az alkotókról szeretnének kicsit többet megtudni, lapozzák fel az asztalon található dossziét.
A megnyitót követő műsoros esthez jó szórakozást
kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak!
2013. október 26.

Aknai Gábor fotópályázat értékelője
„De gustibus non est disputandum!”
Az ízlés nem vita tárgya!
A jelen fotópályázat zsűrijében hárman voltunk: háromféle véleményt, háromféle ízlést képviseltünk; de az alapokat
tekintve megegyezett a véleményünk. Ha egy másik zsűri
értékelte volna a képeket, akkor talán más eredmény születhetett volna.
„Ha az embernek fényképezőgép van a kezében, akkor
óhatatlanul azt hiszi, hogy egy kis darabot haza tud vinni a
világból!”
Ma már tömegek fényképeznek, és emiatt változóban
vannak a fotós szakma szabályai. Manapság igencsak meg
lehet piszkálni a képet, méghozzá úgy, hogy egy szakszerű
beavatkozást szinte lehetetlen kideríteni. Emiatt ma már nem
hihetjük azt, hogy a fotó szükségszerűen a valóságot ábrázolja. Ugyanakkor azonban vannak szabályok, melyeket írva,
vagy íratlanul be kell tartanunk.
- Mi az, amit értékeltünk a beküldött fotókon?
A legfontosabb, hogy vajon ébreszt-e bennünk a kép valamiféle emóciót? Néztük a harmóniát a képekben, a komponálást, az aranymetszést, a tónusokat, a színek felelgetését.
Vannak divatos irányzatok, de a művészet szabályai örökérvényűek. Hogy egy kép milyen érzést kelt bennünk, nagyrészt ezeken múlik. El kell mondjam, az itt felvonultatott
képek közül nem is egynél - ha a szerző más kivágást alkalmazott volna - sokkal harmonikusabb vagy éppen sokkal
izgalmasabb képet tudott volna készíteni. A jó képhez jó témaválasztás, vagy ad absurdum: szerencse is kell! Jó pillanatban kell megnyomni a gombot, de nem elég csak úgy rákattintgatni a világra. Ha rákészül az ember arra, amit le akar
fényképezni, az sokat lendíthet a dolgon.
A negyven beérkezett képről szeretném elmondani, hogy
igazán kiváló természetfotókat is láthattunk, és hajlamos vagyok elhinni, hogy ezek a pókocskák, méhecskék, vízcseppecskék és virágok valóban rákoskertiek voltak. A tartalom
és a megvalósítás egységében azonban azok a képek jöttek
előbbre, amelyek Rákoskertről üzentek valamit, továbbra is
elismerve azt, hogy képileg az előbbi fotográfiák is értékesek
és jól megfogalmazottak voltak.
Díjazott képek:
Legjobb alkotásnak: Újvári Csaba: „ Hurrá, utazunk”
című alkotását jelöltük.
A zsűri a második legjobb képnek: Nagy Ádám: „ Aranyló mezők” című képét tartja.
A harmadik: Szabó Emőke: „ Reggeli nyugalom” című
képe. A díjazottakon kívül még három alkotót kell kiemelnünk:
Kreizinger Imre szembefényben ábrázol egy learatott
gabonamezőt, hatalmas, gépi bálával.
Dr. Flesch Katalin „Tél” című képe is a mezőny legjobbjai között volt.
Bajai Andor „Úton” című képe is dicséretes alkotás.

Szelepcsényi Sándor

Megemlékezés Makovecz Imre világhírű
építész halálának évfordulója alkalmából
2013. szeptember 29-én a Rákoskerti Templom Alapítvány közös megemlékezést tartott Makovecz Imre, a
rákoskerti „Mennybemenetel” templom tervezője halálának második évfordulója alkalmából a helyi Művelődési
Házban.
Az rendezvényt Janikné Megyery Rita, az Alapítvány
elnöke nyitotta meg.
A világhírű építész méltatója dr. Borberitz Pál filozófus, teológus-professzor lett volna, de gyengélkedése
miatt nem tudott megjelenni, ezért öccse Borberitz Henrik, kerületünk főépítésze olvasta fel az általa írt beszédet.
Felszólalt Fohsz Tivadar, kerületünk alpolgármestere,
rákoskerti képviselő, aki elmondta, hogy a templom
megépítéséhez várhatóan kormányzati támogatást is kapunk. Segítségét ajánlotta fel abban, hogy megkeressük,
a különböző országok követségeit és támogatásukat kérjük a templom megépítéséhez, mert ez egyben a repülőgép szerencsétlenségek áldozatainak emlékhelye is lesz.
Áldást mondott dr.Füzesi Zoltán református lelkész,
majd Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas operaénekesnő színvonalas, szakrális zenei műsort adott elő Hegedűs Valér
kíséretében. Az Alapítvány továbbra is várja a támogatásokat az alábbi számlaszámon:

„ De gustibus non est disputandum! ” - ez a mi döntésünk
volt.
Másik két, zsűriző kollégám: Makovinyi Zoltán és Orosz
Károly nevében is valamennyi – díjazott és nem díjazott –
kép alkotójának gratulálok!
(Rövidített változat. Bővebben a www.kertilevel.hu honlapunkon olvashat, a fenti címen, megnézhetik a díjazott fotókat; a
galériában pedig az összes pályázó munkája látható lesz.)

11717009-20043843
Szervezők
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Jeles napok a Százszorszép Óvodában

A Kossuth Természetkutató Tehetségprogramja Szilvásváradon

Október elején két jeles nap is volt óvodánkban.
3-án tűzoltónapot szerveztünk a gyermekek és felnőttek
részére, 12-én pedig az Állatok Napját ünnepeltük. A
tűzoltónapon a gyermekek nagy örömére egy veterán
tűzoltóautóval ismerkedhettek a kicsik, tűzoltóruhába
öltözve járták körbe az autót és megnézték minden apró
részletét. A nap fénypontja volt, amikor az óvó nénik
tüzet oltottak, a gyerekek nagy tapssal jutalmazták az
újdonsült tűzoltókat.
Hagyományainkhoz híven 16. alkalommal rendeztük
meg az Állatok Napját intézményünkben. A gyerekek
egyéni menetlevéllel járhatták körbe az udvart és a csoportszobákat, ahol különböző feladatokat kellett elvégezniük. Volt „állati nyomozó”, környezetes totó, puzzle, zenebarlang, kézműves alkotóműhely és arcfestés. A
büfében frissensült palacsinta várta a vendégeket.

Ebben a tanévben az erdei iskola programját ÖRÖKÖS
ÖKOISKOLA címünkhöz híven Szilvásváradon rendeztük. A programon a 6. évfolyamos tanulók vettek
részt. Szilvásvárad klasszikus természeti értékeivel, a
millenniumi tanösvényen a Bükk jellegzetes kőzeteivel,
illetve az erdő világával ismerkedhettek. Volt kézműves
foglakozás, készítettünk kőbaltát és íjászatra is sor került. Az est fénypontja volt a bátorság túra, melynek egy
részét az erdőben tettük meg, vizsgáltunk csillagokat és
figyeltük az erdő éjszakai neszeit. Elemeztük a patak
élővilágát, vízvizsgálatra is sor került. Ellátogattunk a
megújult Szalajka völgyi tanösvényre is. Elsuhantunk
katonai dzsippel a lipicai méneshez, majd lehetőség volt
lovaglásra is. A tanulók közül többen az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Tehetségprogram keretén belül bővíthették tudásukat és soksok élménnyel gazdagodhatott minden gyerek.

„Gyöngyvirágtól lombhullásig” a Piroska
Óvodában

Célegyenesben a Szigetcsép utca
forgalomlassítása

2013 tavaszától szinte havonta történt valami a Piroska Óvoda háza táján.
Májusban az egyik szülő benevezte az óvodát a DHL
HELP csapatának akciójába. Sikerült a pályázatot megnyerni, így június 22-én szombaton a HELP csapat tagjai több kilogramm festékkel és tíz segítővel újrafestették az udvar kerítését, a padokat és játékokat. Ebben
tevékenyen vettek részt a szülők és a dolgozók is.
Augusztusban képviselői és szülői támogatásból elkészült egy 32 m2-es gumiburkolatú pálya és a régi, ’70
-es évekbeli mérleghinták helyett rugóshintákat vásároltunk. Mivel az intézmény sem tornateremmel, sem közösségi hellyel nem rendelkezik, így az ünnepélyek,
programok lebonyolítása igen nehézkes. A nyár folyamán a két felső termet 100 m2-es összenyitható térré
alakítottuk. Szeptemberben a fenntartó beruházásával az
évtizedek óta várt tetőszigetelés és a tetőcserepek cseréje is megtörtént. Szeptember végén jó móka volt a
nagycsoportos óvodásainknak a Kerti Művelődési Ház
és az ILEX szervezésében megrendezett Kertünk Kincsei program. Ezt követte az Állatok világnapja, ahol a
NOÉ Állatmenhely volt a vendégünk. A kisgyerekek
nagy örömére ismét ellátogatott hozzánk a
„szomjoltóság”, igazi élmény, mikor apró tűzoltóruhát
húzhatnak és felülhetnek a hatalmas autó vezető ülésébe. Az idén még igazi tűz eloltását is láthatták a gyerekek.
Október elején újabb képviselői támogatás felhasználásával még egy, 27 m2-es gumiburkolatú pálya építésére volt lehetőségünk. A Családi Nap rendezvényünk
alkalmával meghirdettük az újonnan óvodába érkező
gyermekek szülei számára az „Ültess egy fát gyermekednek” akciónkat. Az óvodánk udvarát szerettük volna
friss facsemetékkel beültetni. A Zrínyi kertészet támogatásával 20 darab 1, 5 méteres tujafát ültettek el a szülők gyermekeik segítségével. A tujafákra kis fatáblába
került a gyermek nevével és az évszámmal.
Köszönjük a sok segítséget, támogatást a szülőknek,
dolgozóknak, vállalkozóknak és képviselőknek.

Az elmúlt három évben sokan kerestek a Szigetcsép
utca forgalomlassításával kapcsolatban. 2009-ben indult
el a tervezés, akkor még Dr. Fenke Ferenc képviselőtársam kezdeményezésére. 2011-től már nem csak a Szigetcsép utcában gondolkoztam, hanem egy egész övezetben. A szakemberek szerint a legjobb, leghatékonyabb forgalomlassítást az egyenrangú kereszteződések
kialakítása biztosítja. 2012-ben már elkészültek a terveink, mely szerint a Pesti út –Városhatár – Szárazhegy út
– Nagyszentmiklósi utca – Zrínyi utcák által határolt
terület lenne „lakó-pihenő övezet”. A BKK szerint övezeten belül csak azonos minőségű útburkolat megengedett, vagyis amíg a Becske utca, Gyümölcsös dűlő és a
Szárazhegy köz nem rendelkezik szilárd útburkolattal,
addig szóba se állnak velünk. 2013 elején jeleztük a
szakhatóságok felé, hogy 2013 nyarának végére elkészül ennek a három utcának a felületzárása, így kérjük
az engedélyek kiadását. Ekkor jelezték, hogy ha el is
készül a hiányzó utcák burkolata, akkor is szükség van
18 helyen forgalomlassító küszöb kiépítésére az övezethatároknál. Ennek következtében a kerületi költségvetésben erre a projektre év elején biztosított 5 millió forint a teljes költségek harmadára se lenne elegendő. A
legnagyobb költség a forgalom technikai terv elkészítése és engedélyezése és a közlekedési táblák beszerzése
és kihelyezése. Csak ez utóbbira 4,5 millió forint szükséges. Ekkor még nem beszéltünk a Szigetcsép utca
szélességét korlátozó virágládákról és a szükséges útburkolati jelek felfestéséről. Október 15-én engedélyt
kaptunk és kihelyezhetjük az új forgalmi rendre utaló
KRESSZ táblákat. Reményeim szerint ez néhány héten
belül elkészülhet, így a Szigetcsép utca minden keresztutcája egyenrangúnak minősül majd. Az elkerülő útként
használt Szigetcsép utcában fizikai korlátozásra is szükség van, de nem tudjuk, hogy az e célt szolgáló virágládák mikor kerülhetnek ki az út szélére.
Hatvani Zoltán
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A Rákoskerti Művelődési Ház november-decemberi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK
November 17., vasárnap 10óra

December 8-án, vasárnap 10 órakor

TÉLAPÓVÁRÓ MESESZÍNHÁZ

KERTI KÖLYÖKKUCKÓ: Tollfosztó

MIKULÁS BÁCSI BAJBAN!

Vendégünk a Színházikó Társulat, akik élőszereplős, zenés
A Krampuszok csele sem foghat az ellen, hogy Mikulás bácsi minden
előadásukban A libapásztorból lett királylány című mesét hozzák el jó gyermeknek eljutathassa ajándékait, de hogy ez a történet biztosan
nekünk. Ezt követően Márton naphoz kapcsolódva idén sem
így zárul-e azt megtudhatjátok a Hahota Gyermek Színház előadásából.
maradunk „tollas csodák” nélkül kézműves játszóházunkban.
A BELÉPŐ MINDEN RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI
MINDEN ÉRDEKLŐDŐ NAGYCSALÁDOS RÁKOSKERTI ÉS
GYERMEK RÉSZÉRE INGYENES
SZÁRAZHEGYI GYERMEK RÉSZÉRE DÍJTALAN BELÉPŐ
Ingyenesen igényelhető az alábbi módokon:
IGÉNYELHETŐ az alábbiak szerint 8. sz. körzet: Fohsz
8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-milen a:
Tivadartól e-mailen: fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20)
fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben a 20/569-2864-es
569-2864 a szülő neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának
számon várjuk az igényléseket a szülő neve, lakcíme és az igényelt
feltűntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
gyermekjegy számának feltűntetésével.
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
Belépő: 700 Ft
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!
November 23. szombat 9-13 óráig
Belépő: 700 Ft

Baba- és gyermekruhabörze
November 24., vasárnap 17óra
Rákoskert 80 éves –Településünk második 40 évét
bemutató helytörténeti kiállítás-megnyitó
A kiállítást megnyitja: Szelepcsényi Sándor
Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar, alpolgármester
A tárlat december 17-ig tekinthető meg.

November 30. szombat 20-02 óráig
ERZSÉBET-KATALIN BÁL—Zenél a Kristály
Duó
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül), vacsora: 1200 Ft/fő

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Ascher Oszkár Színház
November 9., szombat 18 óra
Nagy Ignác: Tisztújítás
November 10., vasárnap 18 óra
december 14., szombat 18 óra
Kiss Csaba: A dög
November 16., szombat 19 óra
december 1., szombat 19 óra
Schwajda György: Csoda
November 23., szombat 19 óra
Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből
Belépő: 900 Ft/ fő
November 29., péntek 20 óra
Cseh Tamás Est– akusztikus koncert
Belépő: 700 Ft/ fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Mindenki Karácsonya
December 15., vasárnap 10 órától
10 órától Szeleburdi Meseszínház: A jégbe zárt királykisasszony
17 órától „Karácsony lesz…” című, adventi dallamokkal fűszerezett
előadásával varázsol ünnepet színpadunkra Hűvösvölgyi Ildikó
színművésszel, majd “Örömzene...” címmel Orosz Zoltán
harmonikaművész és Barátai koncertje, fellépő művészek: Balogh
Zoltán – gitár, Borbély Mihály – fúvós hangszerek, Lattmann Béla –
basszusgitár, Horváth Kornél – ütőhangszerek
Ezzel a műsorral kívánunk Rákoskerten szeretteljes,
szép ünnepet mindenkinek!
A rendezvény, az előzetesen átvett, regisztrációs belépővel látogatható!
Jegyek december 4-11-ig igényelhetőek a művelődési házban. A
jegyek foglalása jelentkezési sorrendben történik, átvehetőek:
december 12-én 9-20 óráig a helyszínen!
Támogatók: Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő

Tanfolyamok:
Bátor Bocsok 3-4 éveseknek
keddenként 16.15-17.00 óráig mozgásos részképességfejlesztő

Pepita Panda 5 éveseknek
keddenként 17.05-17.55 óráig részképességfejlesztő, iskola előkészítő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon.
Vezeti: Dr. Molnárné Bán Ildikó
Díja: 1000 Ft/alkalom/fő
Januári előzetes! GITÁR KLUB

Díjtalan bemutató és tájékoztató óra: január 28-án
Kezdőknek: kedden 17.00-17.30 óráig
Haladóknak: kedden 17.45-18.30 óráig
Díja: 4.000 Ft/hó
Vezeti: Locsmándi Bence, aki többek között Somló Tamással, Bornai
Tiborral is zenél, vezette Oláh Ibolya zenekarát, kísérte Charlie-t is.
Kezdők és haladók jelentkezését várjuk 10 éves kortól felfelé.

December 7-én, szombaton 17 órakor
ÍRÓ- OLVASÓ TALÁLKOZÓ –Aknai Gáborral
„A találkozó témája legújabb könyve az „Emberkereskedők” 1. és 2.
kötetének bemutatása; dedikálással egybekötött,

Kerti Levél

Képviselők elérhetősége:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252
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