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Országos Diákolimpia Labdarúgó Döntő
2016.04.19-én a Kossuth Lajos Általános Iskola csapata képviselte kerületünket a Budapesti Döntőn és versenyzett a többi kerület bajnoka ellen. A kerület történetében most először nyert csapat és jutott az Országos
Döntőre ebben a sportágban.
A gyerekek három héten keresztül plusz edzéseken
vettek részt, hogy méltóképpen képviseljék nemcsak
kerületünket, hanem most már egész Budapestet az Országos Döntőn az I. korcsoportban – 2007-ben vagy
után született kisdiákok – amit kétnapos tornaként bonyolítottak le a fonyódligeti Erzsébet táborban. Az első
nap csoportmérkőzések zajlottak, másnap a helyosztók
zajlottak Több mint 500 iskola nevezett országszerte
erre a megmérettetésre, de csak a húsz legjobb kerülhetett be. Mivel még nem vettünk részt ezen a versenyen,
nem tudtuk, mire számítsunk, az elsődleges cél a csoportból való továbbjutás volt I. vagy II. helyen. Végül
nagy küzdelemben csoportelsőként továbbjutottunk és
másnap reggel folytatódhatott a verseny. Következő cél
a négy közé, majd a döntőbe jutás volt. Előbb Békéscsabát majd Kaposvár csapatát győzték le a gyerekek. Így
döntőbe jutott a csapat, ahol nem volt szerencsénk, mert
előbb egy mezőnyjátékosunk, majd a kapusunk sérült
meg, de így is II. helyen végeztünk. A tornagyőztes csapatot csak a Kossuth tudta legyőzni még a csoportküzdelmek során. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre.
Minden segítséget köszönünk és hálásak vagyunk, hogy
részt vehettünk ezen a nagyszabású rendezvényen.
A csapat tagjai: Csiha Bence, Erdei Merse, Fátyol
Balázs, Gál Tamás, Németh Áron, Pikli Nándor, Puzsier
Oldamour, Sándor Balázs, Schwalm Ákos és Vincze
Bálint.
Szabó Norbert
testnevelő tanár és futballedző

Közlemény
Mivel többen kérdezték, ezért, hogy egyértelmű legyen: két templom épül
Rákoskerten. Egyik a katolikus, másik a
református egyház szervezésében. Részleteket cikkeinkben olvashatnak.

Alapkőletétel
A Rákoskerti XXIII. János Kápolna és Közösségi
Ház, és urnatemető alapkövét és a jövőnek üzenő fémkapszulát ünnepélyes keretek között, Snell György püspök úr, a Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb
őre helyezte el és áldotta meg május elsején a Zrínyi
utca–Rákoskert sugárút sarkán lévő templomkertben.
Az ünnepség házigazdája Szőke Lajos helyi plébános
atya köszöntötte Ríz Levente polgármestert, Dr. Mandula József gyémántmisés nyugalmazott esperes, –
rákoscsabai plébánost valamint Rákoskert két önkormányzati képviselőjét Fohsz Tivadar alpolgármestert,
Hatvani Zoltánt és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték a rég várt eseményt. A nagyszámú ünnepi közösség előtt jól ismert és nagyra becsült templomépítő
és iskolaalapító püspök úr – egykori keresztúri plébános, volt kerületi esperes – ünnepi beszédében kihangsúlyozta:
„… a rákoskertieknek is fontos, hogy közvetlen környezetükben legyen egy ilyen közösségépítő, lélekgondozó hely.”
Az építkezés nehéz és sokrétű munkálatai a napokban megkezdődtek Major György Ybl díjas építészmérnök tervei alapján. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr
minden tekintetben támogatja a helyi katolikus közösség több évtizedes templomépítő szándékát. Ezért a
kerület polgármesterével Ríz Leventével megkötött
megállapodást/építési szándéknyilatkozatot az egyház
részéről maga látta el kézjegyével, és a terv megvalósításához anyagi eszközöket mozgósítva, Szőke Lajos
Rákoscsaba-újtelepi plébános atyát bízta meg az építkezés koordinációs munkáinak levezénylésével. A hatóság
engedélyeztetési eljárásának elhúzódása bár az építési
munkálatok megkezdését néhány hónappal kitolta,
azonban a korábban felállított ütemterv szerinti befejezés határidejét nem módosította. Ezek szerint: a kápolna
épületkomplexum még ez év őszén szerkezetkészen,
belső díszítésre előkészítve hirdetheti Isten dicsőségét.
Az urnatemető építésével méltó temetkezési helyet
is kialakítunk. Érdeklődni a következő helyen lehet:
www.szenterzsebet.plebania.hu
Szőke Lajos, Bukta Mihály

többen csak mellékhelyiségnek használták. Ezután jött
a felújítás, aminek következtében a megállót a régitől
előrébb helyezték, emiatt két lakótársunk ingatlanja elé
került a le- és felszállóhely. A BKK a beruházás végén
lebontotta az akkor már rossz helyen álló bódét, de újat
néhány helyi lakó tiltakozása miatt azóta sem hozott.
Attól kezdve eltelt egy ősz, egy tél, sokan bőrig áztak
a buszra várva. Egyre többen keresték fel Hatvani Zoltánt panaszukkal, aki minden esetben elmesélte a cikkünkben is olvasható történetet és elmondta, hogy ő
havonta kéri a BKK-t, hogy állítsanak fel egy új beállót, amiben van legalább egy-két ülőhely és véd az időjárás viszontagságaitól. Eddig a BKK a tiltakozó aláírásokra célzott a beálló kapcsán.
Április elején rászánta magát egy lakótársunk, hogy
az esővédő pavilonért összeszedjen néhány tucat támogató, aláírást. A megtelt íveket, 410 darab aláírással,
Hatvani Zoltán eljuttatta a BKK illetékeseihez. Most
ismét a fővárosi cég vezetőin a sor, hiszen már ők is
láthatják, hogy az utazóközönség többsége kéri a kulturált közlekedéshez szorosan kapcsolódó utas várót.

Kossuth iskola, igazgatói pályázat
Ismét pályázatot írt ki a KLIK a Kossuth Lajos iskola igazgatói állására, amire két jelentkező volt: a jelenlegi megbízott igazgató, Csébi András és egy „külsős”
tanárnő. A pedagógusok és a technikai dolgozók döntő
többsége Csébi Andrást támogatta, ezért a másik jelölt
visszavonta jelentkezését, így a képviselőtestület elé
véleményezésre már csak a megbízott igazgató pályázata került. A testület zárt ülésen hallgatta meg a jelöltet,
mely után egyhangúlag támogatta. Mivel a képviselők
döntése nem ügydöntő, így a végső döntést a KLIK és
az illetékes államtitkárság mondja ki.

Ha az élet méltóságát tiszteljük, a test lélekké való átváltozását is méltóan őrizzük!
A Rákoskerti Templom Alapítvány tájékoztat minden érdeklődőt, hogy elkészült Makovecz Imre világhírű építészünk utolsó templomterve alapján épülő
Mennybemenetel templomunk urnahelyeinek árajánlata. Tekintettel templomunk tervezőjének személyére és
a hely egyedi adottságának szakrális jellegére, áraink 10
-15 %-kal többe kerülnek más templomi urnahelyek
árainál, viszont 25 és 50 éves időtartamra válthatók
meg.
Ezzel kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 257-73-56 – Oravecz Mónika Rákoscsabai Református Egyház, ügyintéző illetve 256-50-47
– Janikné Megyery Rita a Rákoskerti Templom Alapítvány elnöke.
Köszönjük eddigi adományaikat, a 2015. évben érkezett 1 213 800,- Ft.-ot, melyet építési anyagra fordítottunk.
Mivel templomunk építése közügy, s egyben nemzeti ügy is, minden lehetséges pályázaton igyekszünk
részt venni, aminek egyik feltétele az önrésszel való
rendelkezés. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, hogy
támogassák anyagi lehetőségeik szerint templomunk
építését.
Köszönettel:
Rákoskerti Templom Alapítvány kuratóriuma

Vízelvezetés, szikkasztó és sárlavina
Évek óta megoldatlan probléma volt a Pásztortűz
utca és a Ráspoly utca 16. közötti vízelvezetés. A csatornázást követően több lakó is jelezte a helyi képviselőnek, hogy homokzsákokkal kell védekezni a lezúduló
esők ellen. Májusban végre megjelentek a kivitelezők,
négy ingatlan előtt vízelvezető árkot és gépkocsi behajtókat építettek. Ezen a területen volt hová vezetni a
vizet, hiszen a Pásztortűz utcában meglévő vizesárok
és a terepviszonyok lehetőséget adtak a rákötésre. A
2016. június elsején lezúdult esőt az új árok el tudta
vezetni, de néhány helyen újabb beavatkozásra lesz
szükség, hiszen az útburkolatról leömlő víz újabb vízmosásokat képzett magának. Ezeket a kivitelező most
betonvályúval próbálja meg keretek közé szorítani,
amivel talán biztosítható lesz a víz biztonságos elvezetése.
Egyel feljebb, a Bodonyi utca mélyedésében csak a
csapadékvíz befogását lehetett megoldani szikkasztó
árok és kút építésével. Ezen a helyen a közel 25 éve
épült szikkasztót kellett feltárni és jóformán az egészet
újból megépíteni. Remélhetőleg ez a beavatkozás még
25 évre megoldja az ott élők gondjait!
Most azonban újabb gond jelentkezett, amire a
szakemberek most keresik a megoldást. A Szárazhegy
úton és a Szigetcsép utcában élők közül sok lakót júniusban már két alkalommal öntött el a sár és iszap. A
Nyomdok utca végén levő szántóföldről lezúduló sár
akadálytalanul fut végig, pincéket, garázsokat és kerteket önt el, van ahol másfél méteres iszapban állt a mosógép és a cirkó. A helyzetet bonyolítja, hogy a szántóföld magánterület, ott az önkormányzat nem építhet.
Az első és a második özönvíz után is a helyszínen tájékozódtak az illetékesek (alpolgármester, képviselő,
katasztrófa védelmi szakemberek), de egyelőre biztos
megoldás nincs. Ha a mezőgazdasági terület tulajdonosai meg is építenék a saját ingatlanukon az árkot, ak-

Adószámunk: 18185133-242.
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Aláírásgyűjtés egy buszváró pavilonért
2015-ben készült el a Főváros egyik útfelújítása a
Rákoskert sugárút–Sáránd utca sarkán. Ennek esett áldozatául a környék lakói által már megszokott helyen
lévő 162, 197, 262-es buszok megállóhelye. A szakemberek szerint a régi helyen a buszok akadályozták a közlekedést valamint a megállóba beálló buszok hátsó ajtaja sosem ért a peronhoz, amiből több lábtöréssel végződő baleset is lett. Ezen a régi peronon viszont volt egy
közel 30 éves bódé (buszváró, esőbeálló), amit a helyiek
csak akkor használtak, ha szakadt az eső, mert többen
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dig kérdés, hogy kinek az ingatlanjára vezetik az árokban összegyűjtött csapadékvizet. A környéken az önkormányzat nem rendelkezik ingatlannal, tehát azt csak
magáningatlanon lehetne tárolni és szikkasztani.
Végső megoldást az aszfaltút és összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer sem jelent mindenhol, hiszen
ekkora esőket az átlagosan 300 mm-es átereszek nem
képesek elvezetni, főleg akkor, ha sarat és iszapot is
hoz az ár. Többen homokzsákokat kaptak az önkormányzattól és így próbálnak védekezni.

Kirándulás a repülőtérre
A Rákosmenti Százszorszép Óvoda Méhecske csoportja 2016. május 5-én lehetőséget kapott egy repülőtéri látogatásra. Azért is nagy öröm ez számunkra, mert
intézményünk a kompetencia alapú óvodai oktatási
programcsomag alapján dolgozik, melynek egyik projektje a Levegő. Ehhez a témához szorosan illeszkedik a
levegőben közlekedő járművek megismerése. Pedagógiai Programunkban is megfogalmaztuk, hogy az óvodás
gyermekek leghatékonyabb tanulási formája a tapasztalatszerzés, a tevékenykedtetés.
Este a gyerekek boldogan meséltek szüleiknek a kutyás bemutatóról, melynek során egy eldugott tárgyat
kellett a kiképzett kutyusnak megkeresnie. Feszülten
figyelték, hogyan sétál és szimatol, keres a kutya. Mindenki fegyelmezetten állt és várta, sikerül-e neki végrehajtani a feladatot. A gyerekcentrikus, türelmes beszámolót és a bemutatót – a kutyust is – nagy tapssal jutalmazták a gyerekek.
Ezután a tűzoltóautókkal és felszerelésükkel ismerkedhettünk meg közelebbről is. Jól érthető magyarázatokat kaptunk, melyek által sok új ismerettel gazdagodtak a gyerekek. Boldogan meséltek otthon a
"labirintusról", melyet mindenki kipróbálhatott. Ez a
tűzoltók kiképzésének, heti edzésének fontos része, hiszen meghatározott időre kell itt teljesíteniük. Elmondták otthon azt is, milyen sok locsolótömlőt láttak az autók belsejében és meséltek a bácsiról, aki lecsúszott a
csövön. Eddig is sokan szerettek volna tűzoltók lenni (a
Tűz volt a másik projektünk), szívesen játszanak ilyet
még ma is, de ez a szám kétszeresére nőtt a kirándulásunk óta.
Az egyik sorompónál kiszálltunk a buszból és egy
fémkereső kapun sétáltunk át, kíváncsian figyelték,
megszólal-e a „riasztó”. Kicsit lassan, óvatosan lépkedtek egyesével előre a kapun át. Természetesen nem szólalt meg semmilyen hang, hiszen nem volt nálunk fémtárgy. Azt is megtudtuk, milyen óvintézkedést takar ez
a kapu és miért van rá szükség.
A le és felszálló gépek közeli látványáról, a felvezető
autó élményéről már az újonnan tanult szavakkal, fogalmakkal meséltek.
Biztosak vagyunk benne, hogy ennek a délelőttnek az
élménye sokáig megmarad a gyerekekben. Köszönjük a
lehetőséget és mindazok segítségét, akik részt vállaltak
ennek a felejthetetlen délelőttnek a megvalósulásában!

Rákoskerti nyugdíjasok a Kucorgó
Sószobában
A Kucorgó Sószoba tulajdonosa, Marosi Mónika
jóvoltából a Rákoskerti Nyugdíjasklub tagjai évente
többször vehetnek részt szinte ingyen (az eredeti ár
tized részéért) sóterápiás kúrán. A klub tagjai visszatérő vendégei a sószobának, ahol kúránként 20 alkalommal vesznek részt a jó hangulatú 1-1 órás szeánszokon,
kedélyesen, jókat beszélgetve töltik együtt az idejüket,
miközben hatásosan kezelik légúti tüneteiket.
Sokat hallani manapság a só jótékony hatásairól,
mindenfelé nyíló sóbarlangokról, sószobákról,
sókuckókról. A különféle technológiával kialakított
sószobák közül csak és kizárólag a száraz befúvásos
technológia rendelkezik gyógyhatással. Ezek közül
sem mind! Nincs bizonyított gyógyhatása a
sótégláknak, sólámpáknak, sós-vizes technológiáknak.
Csak a Kucorgó Sószobában is használt AREC
sógenerátorral folytattak magyarországon orvosi kutatásokat és ennek a készüléknek van hiteles mérési jegyzőkönyve, amely objektív méréssel igazolja a légtérben
található sórészecskék számát és méretét a teljes kúraidőszak alatt. Szintén méréssel igazolt az itt használt
természetes, tisztított bányasó összetétele. A megfelelő
mennyiségű száraz só-aeroszol 10-20 mg/m3 hatóanyagot juttat a légtérbe szárazon, ionizált formában. Ez
biztosítja azt is, hogy itt nincs fertőzésveszély, nem
kell attól tartani, hogy egymástól bármit elkapjanak.
A Kucorgó Sószobában alkalmazott sóterápia egészségügyi szolgáltatás, a TEÁOR jegyzékben az „egyéb
humán-egészségügyi szolgáltatás” kategóriába sorolt
tevékenység. ÁNTSZ engedéllyel, egészségügyi szolgáltatásként, orvosi felügyelettel végzi tevékenységét,
immár 8 éve, a vendégek szolgálatában! Ezért adhatnak
szolgáltatásukról teljes mértékben elszámolható magán
-egészségpénztári számlát és fizethetnek náluk SZÉPkártyával is.
A Kucorgó Sószobában sok sóval és szeretettel várják a légúti betegeket, különösen az allergiában szenvedők találhatnak enyhülést. Folyamatosan várják a krónikus betegeket (asztmások, COPD-sek) csakúgy mint
a folyamatosan légúti fertőzésben szenvedő
bölcsiseket, ovisokat. Csoportok jelentkezését is szívesen fogadják, számukra külön egyedi ajánlatokkal készülnek.
Információt találnak honlapjukon és facebook oldalukon: www.soszoba17.hu és www.facebook.com/

Burai Jánosné és Balogh Zsófia
óvodapedagógusok

Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
Rákoskert sugárút 30.
06-30-283-71-72
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertiklub.hu
Kedves Látogatóink!

Nyári tábor:
Június 20-24., 8-16 óráig (ügyelet: 7.30-17.00)
Cassandra napközis tánctábor
Tánctanítás korcsoportonként (5-7 évesek ill. 8-12 évesek)
kezdő és haladó tudásszinttel, előképzettség nélkül. Ha a zene,
a tánc, a mozgás, a jó hangulat és a barátok kellenek inkább,
mintsem a számítógép és a tévé, akkor itt a helyed nálunk!
Napközben látványos koreográfiák tanulása, modern-, jazzés karaktertánc stílusokban. A táncórák után kézműveskedés,
ügyességi játékok és improvizációs gyakorlatok.
Részvételi díj: 19.800 Ft. A program ideje alatt teljes ellátással.
Előzetes jelentkezést kérünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház
július 4-től augusztus 3-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 4., csütörtök 8.00 óra
A nyári szabadságok idejére kellemes pihenést kívánunk
minden kedves vendégünknek!
Szeptembertől intézményünk színes programokkal,
klubokkal, tanfolyamokkal várja
ismét kedves látogatóit.
Gyermek tanfolyamok:
Babamasszázs, Sulijóga, Ringató foglalkozás,
Kerekítő Bábos Torna, Gyermek aerobik, Málna Rajziskola,
Kids Club, Kids-Klub - Jazz-mataz, és Kids Club
kisiskolásoknak, Cassandra Táncegyesület Modern Tánc Tanfolyamai

Szeptemberi előzetes programjainkból:
Szeptember 22-23. csütörtök, péntek 9-12 óráig
Kertünk Kincsei – Ismerkedés a terményekkel, természettel
A Rákoskerti Kertbarát Kör és a Rákoskerti Művelődési Ház
közös szervezésében játékos és interaktív terménybemutatóval,
kézműveskedéssel, növényismereti vetélkedővel várjuk az
érdeklődő a gyermekeket.
Előzetes bejelentkezések alapján kerületi óvodás csoportok
jelentkezéseit várjuk! A rajzpályázat eredményhirdetésére és a
díjak átadására a pénteki nap folyamán kerül sor.

Felnőtt tanfolyamok:
Zumba, Hatha Jóga, Cassandra Táncegyesület - Modern
Tánc Tanfolyamai, Rákoskerti Kertbarát Kör,
Rákoskerti Dalos Klub
Tanfolyamválasztó hét a Rákoskerti Művelődési Házban

Támogató: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti
önkormányzati képviselő)

Szeptember 5-től 9-ig
Az érdeklődők—gyermekek és felnőttek egyaránt—ízelítőt és
bemutatót kaphatnak különböző tanfolyamainkról.
A belépés díjtalan!
Részletekről a megjelenő szóróanyagainkból
és honlapunkról tájékozódhatnak.

Szeptember 25-én, vasárnap 17 órakor
Ars Sacra Fesztivál Rákoskerten
A minden év szeptemberében megrendezésre kerülő országos
eseménysorozat sokszínűen állítja reflektorfénybe az európai
kultúra szakrális értékeit. Ezen sorozathoz kapcsolódik
rákoskerti tagintézményünk is. Részletes program a
honlapunkon és szóróanyagainkon olvasható!
A belépés díjtalan!

Színház:
Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől ismét várja
a színházkedvelő közönséget.

Támogató: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti
kormányzati képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

Merzse Túra

Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb dugulások elhárítása. Sarokszelep cserétől
a teljes korszerűsítésig.
Bővebben: www.gyorsszerviz.mlap.hu
Rákoskerti lakótársaimnak állandó 5% kedvezményt
biztosítok!
Horváth Tamás 06-30-359-65-79

A Rákoskerti Lemaradás T.S.SZ.E. 2016. július elsején ismét éjszakai gyalogos túrát szervez a Merzse
mocsárnál.
Rajt: 10 km: 21-23; 20 km: 21-22 óra között a Rózsaszál utcai játszótérről (Rózsaszál u. 41.)
Érdeklődni: Földi János: 06-20/285-7988; Lakos
Ágnes: 06-20/345-2630 e-mai: kbernat64@gmail.com
Nevezési díj Rákoskertieknek csak 500 Ft
Tartsatok velünk, és az út során üdítő, csokoládé,
gyümölcs, a célban zsíros kenyér és egyéb finomság
vár benneteket. A sikeres teljesítést, kitűzővel és névre
szóló oklevéllel díjazzuk.
Minden túrázni szerető gyermeket, fiatalt és kevésbé fiatalt szeretettel várunk!

Talpmasszázs otthonában
Tizedesné Anikó okleveles masszőrtől.
Hívjon bizalommal a 0630/2720110-es számon

Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

ISSN 2062-8838

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

1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
info@kertilevel.hu
www.kertilevel.hu
Újrahasznosított papírból készült
Pátria Nyomda
A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

Zalakarosi apartman kiadó. Uszoda, szauna a házban!
SZÉP Kártyát elfogadunk.
06-30-238-98-82
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