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Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a
Rákoskerti Polgári Kör, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán!
„Kell ott fenn egy ország…”

Szállást kér az Atya, a Fiú és a
Szentlélek Rákoskerten
A megkeresztelt katolikus ifjak a bérmálás várva-várt
lélekemelő ünnepsége keretében válnak felnőtté.
Rákoskert település számára a „felnőtté válást” a 2017. év
Pünkösdje hozta el. Az égieket a földdel összekötő
rákoskerti templomtorony keresztjén ekkor csillant meg
először egy fénysugár, amely a régi remény nem múló
lángjaként immár bizonyosságot „égetett” az eddig csupán
reménykedő helybeli templomigénylők, a RákoscsabaÚjtelepi Szt. Erzsébet Plébánia segítő közössége, élén a
kápolnaépítés koordinációs feladatait ellátó Szőke Lajos
plébános atya és az eddigi adományozók szívébe. A Zrínyi út és Rákoskert sugárút sarkán felépített Szent XXIII.
János pápáról elnevezett szentségi katolikus kápolna épülete az ünnepélyes alapkő elhelyezésétől számított egy
évre szerkezetkészen áll, hirdeti Isten dicsőségét. A helyi
hívők által már a kezdetektől áhított saját Istenházának
munkálatai új szakaszba jutottak. Eddig szigorú elszámolással körülbelül 150 millió forintot költöttek el a templomra, melynek nagy többségét főpapunk, Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergomi érsek atya biztosította. Köszönet és el nem múló hála érte.
Most mi rákoskertiek következünk, akik jó sorsunk,
gyógyulásaink, meghallgatott kéréseink, az égiek iránti
hálánk, szeretetünk, köszönetünk és tiszteletünk kifejezéseként megnyitjuk pénztárcáinkat, és az adakozás legkülönbözőbb formáiban teljesítjük szívünk és lelkiismeretünk szavát. Még Enzsöl Ellák atya felhívására több százan aláírásunkkal hitelesítettük, hogy áldozatra készen
állunk, nem közömbös Isten házának rákoskerti léte és
ékessége, megholt szeretteinket, egykor majd magukat is
szeretnék helyben nyugalomban tudni, közeli saját templomunkban kívánjuk gyakorolni és megvallani Istenhitünket, fontos gyermekeink jövőképe, hozzátartozóink
lelki gondozása, lelki üdve/üdvünk: most érdemben tehetünk ígéreteink, vágyaink teljesüléséért.
Isten segítségével minden eddigi templomépítő helyi
közösség túljutott a kezdeti nehézségeken, így az áldozatvállalás időszakán is. Mindezek esetünkben is szükséges

és elkerülhetetlen állomások ahhoz, hogy az emberi segítség (úgyis, mint természetes lelki igény) parancsának utat
engedve, hathatós hozzájárulásunkkal leküzdve a nehézségeket, elkészülő közös „produkciónkra” büszkén tekinthessünk, s azt magunkénak érezhessük. Ahogy korábban
elődeink is tették, mutassuk meg mi is, hogy bár nem tekintjük magunkat másoknál különbnek, de alábbvalónak
sem. Amit a szülőföldünk, szeretett lakótérségünk, emberi
tartásunk és lélekállapotunk megkíván azt mindenkor és
most is készek vagyunk megtenni. Az adakozók nevét
díszes okiratban, közülük a kiemelkedő adományozók,
továbbá a jeles közreműködők nevét a kápolna előterében
elhelyezendő márványtáblán örökítjük meg. A helyi önkormányzati képviselőinket, (Dr. Fenke Ferencet, Fohsz
Tivadar alpolgármestert, és Hatvani Zoltánt) a rákoskerti
és kerületi civil szervezeteket, egyházi közösségeket külön
is megszólítjuk, kérjük- az eddigi példás hozzáállásukat
megköszönve -, hogy pénzkeretükből, gyűjtéseikből (akár
ütemezve) anyagilag is segítsék az itt leírt rákoskerti törekvéseket. Az Önkormányzat által felajánlott járdaépítést
és a templom külső megvilágítását izgatottan várjuk és
előre is megköszönjük. A beérkező adományok és támogatások állásáról a Kerti Levélben időnként beszámolunk.
A szentségi kápolnánk (kis templomunk) október 15-i
felszentelésén kérésemre Dr. Erdő Péter bíboros atya megerősítette, hogy már a következő héttől kezdődően heti
gyakorisággal (egyelőre vendég atyák közreműködésével)
lesz Rákoskerten szentmise. Ennek meghirdetett időpontja: szombatonként 18 óra. Kiemelt egyházi ünnepeken
a szentmisék hirdetésében és a hirdetőtáblán megjelölt
időpontokban.
Mi rákoskertiek mindenkinek újra és újra megköszönve az eddigi és a további segítségét, helyi egyház-tanács
mielőbbi felállításával szeretnénk segíteni a befejezés, a
„belakás” munkálatait. Rálátással, kollektív bölcsességgel,
közös felelősséggel kívánjuk végezni a várva-várt kápolnánk fenntartását.
A szombati teltházas (!) esti miséket -Erdő Péter bíboros atya ígéretének megfelelően - felkért olasz eredetű
vendég atya végezte. Neki is köszönet. Szívünkbe zártuk
őt, várjuk és kérjük, hogy ameddig csak lehet, maradjon
velünk.
Bármiféle segítségen és felajánláson túl, urnahely vá-

sárlással is segíthetjük a „félig kész” katolikus kápolna,
közösségi hely és urnatemető belsőépítészi és művészeti
munkálatainak megvalósulását, berendezési tárgyainak
mielőbbi teljes elkészültét és megvásárlását, a félkész liturgikus tér, a hiányzó liturgikus kellékek: fali stációk, a
harang, az igényes belső díszítés, gyóntatószék, bútorzat
stb. kivitelezését és beszerzését célirányos, ún. pántlikázott pénzfelajánlásokkal is segíthetjük.
(Érdeklődni lehet: Csomor Tiborné 06 30 997 0951)

2014-ben egy tagtársunk elképzelése valósult meg,
Rákosmente önkormányzatával karöltve felállítottuk az
1849. október 6-án, Aradon kivégzett vértanúknak emléket
állító kopjafát a rákoskerti Aradi vértanúk terén.
2016-ban felállítottuk Magyarország első és máig
egyetlen 1956-os Nemzetőr emlékművét a Kucorgó téren.
Simorka Sándor szobrászművész műve süttői mészkőből
készült, Rákosmente egyik kiemelkedő köztéri alkotása
lett.
A Rákoskerti Polgári Kör tagjai rendszeresen részt
vesznek nemzeti ünnepeinken, emlékműveket és emléktáblákat koszorúzunk. Március 15-én a Honvédsíroknál, Hősök Napján a rákoskerti vasútállomásnál, a Nemzeti Összetartozás Napján a rákoskeresztúri Országzászlónál, október
23-án a kerületi központi 1956-os emlékműnél és november 4-én az 1956-os Nemzetőrség emlékművénél.
Minden évben tavasszal és ősszel – a Rákoskerti Művelődési Házzal közösen – kiállítást rendezünk, amelynek
célja a köztünk élő hivatásos és amatőr művészek alkotásainak bemutatása, de témája lehet ennél szerteágazóbb is (az
1956-os forradalom és szabadságharc tárgyi emlékei, a
távolabbi és közelebbi múltunk használati tárgyai, kézműves babák és hímzések, stb.).
A fenti események komoly lendületet adtak annak,
hogy Rákoskert lakói összetartó közösséggé kovácsolódjanak.
Nyílt összejöveteleket rendezünk, amelyen a település
lakói tudományos előadásokat hallgathatnak, vagy egyéb
szórakoztató rendezvényen vehetnek részt. Évente hat alkalommal, 4000 példányban kiadjuk a Kerti Levél című
újságot, amely minden postaládába eljut. Rendszeresen
ellátogatunk a szomszédos településekre és kapcsolatot
létesítünk a hozzánk hasonló ottani civil szervezetekkel.
Évente gazdag programmal, gondosan megszervezett kirándulásaink keretében felkeressük a Kárpát-medence magyarok által lakott, a mai határainkon kívül eső területeit.
Tagságunk a 20 évvel ezelőtti alapítók számának többszörösére nőtt. Jelenleg 82 rendes és 11 tiszteletbeli tag
van sorainkban. Rákosmentén nincs még egy ilyen civil
társulás, ahol ennyi ember húz egy irányba.
Az elmúlt időkig minden évben megünnepelhettük a
Rákoskertért díj átadását is. Sajnos erre most már csak kétévente kerülhet sor, mivel a képviselő testület ezt nem szavazta meg, mondván, hogy a többi kerületrészben ilyen
kitüntetésre nincs évente jelöltjük. Nálunk viszont több is
lenne minden évben…
Rendszeresek a havi találkozóink, évente kétszer ez az
összejövetel vendéglátással egybekötött zenés esemény,
amelyen alkalmanként közel száz résztvevő szórakozik.
Egész évben rendben tartjuk a Platán soron lévő Jubileumi
parkot. Ez különösen ősszel, a lombhullás idején ad nagyon sok munkát, ezért ilyenkor várjuk minden rákoskerti
lakos segítségét.
Örömmel írhatok arról is, hogy van bizony már ifjúsági tagozatunk, fiatal tagtársaink elfoglaltságuk mellett önálló feladatokat is vállalnak, és reményeink szerint továbbviszik majd egyesületünk szellemiségét. Nem az a
lényeg, hogy milyen korú és világnézetű polgárok vagyunk, hanem az, hogy közösséget alkotunk és végezzük a
magunk által kitűzött feladatokat, ebben pedig a kerület
vezetősége nagy segítséget nyújt.
Angyal Mária

Angyalkák, ha Karácsonykor Rákoskerten járnak
Csillagporral szentelik fel szép kis kápolnánkat.
Legyen öröm, legyen ünnep, szívünket járja át a hála
Isten fia megszületett, ég a gyertya lángja…
Áldott, szép karácsonyt!
Bukta Mihály

A Polgári Kör Rákoskerten ma
Helyi újságunk 2017. novemberi számában megemlékezést olvashattunk, hogy 20 éve alakult a Rákoskerti Polgári kör. A múlt után most jöjjön a jelen. Íme, tevékenységünk főbb pontjainak felsorolása, amelyekben én személyesen is részt veszek, mióta a szervezet aktív tagja vagyok.
Egyesületünk működése során az Alapszabály szerinti
kiemelt célunk: „Közhasznú tevékenységként a kulturális
örökség megóvása, a történelmi múltunk emlékeinek felkutatása és emlékhelyek létesítése, ezzel is támogatva
Rákoskert kertvárosi jellegének erősítését a hagyományok
ápolásával.”
Tagságunk fontos feladatának tartja a fentieken kívül a
településünk közösségének szervezését, a közösségi élet
színesítését, élénkítését. Célunk elérésének érdekében végzett munkánk eredményeként, hacsak az elmúlt tíz évet
tekintjük át, az alábbiakat tudjuk felmutatni:
2008-ban egy ünnepség sorozattal emlékeztünk meg
Rákoskert alapításának 75. évfordulójáról. Ebből az alkalomból helytörténeti kiállítást szerveztünk, egy előadóesten bemutattuk a köztünk élő, illetve a településhez kötődő
művészeket és műveiket, valamint kialakítottunk egy díszteret kararai márvány emlékkővel. Abban az évben emlékérmet verettünk, amelyet ünnepélyes külsőségek közepette
kiosztottunk az első letelepülő családok képviselőinek.
Minden évben a Vigyázó Sándor Művelődési házzal
közösen megtartjuk a Rákoskert Napja programot, amelyen a település lakóinak nagy tömege szórakozhat – alkalmanként ezer fölötti létszámban.
Egyik tagtársunk és Rákosmente Önkormányzatának
támogatásával felállítottuk Budapest első és máig egyetlen
közterületen álló Wass Albert szobrát, ahol minden év februárjában a „Wass Albert Emléknap” keretében megemlékezünk az író és költő halálának évfordulójáról.
Egy bronztáblát helyeztünk el a vasútállomás épületének falán, a II. világháborúban hadifogságba esettek és a
Szovjetunióba elhurcolt rákoskerti áldozatok emlékére.
Emléktáblát helyeztünk el annak az épületnek a falán,
ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban a
nemzetőrség parancsnoksága székelt.
2012-ben felújítottuk a Vida dombon lévő hét méter
magas keresztet, mert a felállítása óta eltelt húsz év nagyon
megviselte, elkorhadt.
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21. Rákoskerti Tornakupa a Kossuth
Lajos Általános Iskolában

Járda épült a Pesti úton
Évtizedes elmaradását pótolta (részben) a főváros az
elmúlt hetekben, hiszen elkezdte megépíteni a Pesti út
rákoscsaba felőli oldalán a Kucorgó és a városhatár között
hiányzó járdát. A kerületi vezetés évtizedek óta kéri a Fővárost, hogy építse ki a járdát a telekhatárok és a vízelvezető árok között. A tavalyi közmeghallgatáson helyiek is
kérték, talán ennek hatására kezdték el építeni a hiányzó
gyalogjárdákat. Sajnos nem értek el az Ököl utcáig, de
legalább már valami elindult. Reméljük jövőre folytatódik
a munka és biztonságosan lehet gyalogolni a Pesti út mentén a Kucorgótól kifelé!

A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános
Iskola 2017. december 9-én, szombaton rendezte meg a 21.
Rákoskerti Tornakupát. Iskolánk tradicionális rendezvényei, programjai közül ez a rendezvény az egyik legmeghatározóbb, országos lefedettségű sportesemény. Az idei
alkalommal 86 csapat közel 500 versenyzője mérte össze
tudását torna szakágban. Az egész napos torna versenyzés
fő helyszíne a tornaterem, ezen kívül azonban iskolánk
egész épületét „belakják” a különböző korcsoportba tartozó versenyzők és felkészítőik. Nevelőtestületünk tagjai az
eredményhirdetésre váró versenyzőket, kísérőiket színes,
választékos programokkal (kézműves foglalkozások, számítógépes animációk) várják különböző helyszíneken. Az
idei megmérettetés az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon
szép eredményeket hozott iskolánk számára:

Tizenegy eddig névtelen közterület elnevezéséről döntött a Fővárosi Közgyűlés
A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag támogatta a kerületi kezdeményezéseket, köztük Rákoskert új főterének
elnevezését is. Városrészünkben lakossági szavazás eredményeként Schell Gyulánéról neveznek el egy teret, így
nincs akadálya annak, hogy a térre kikerüljenek az új utcanév táblák.

Fiúk:

I. korcsoport 2. hely
II. korcsoport 1. hely
III. korcsoport 3. hely
Lányok: mindhárom korcsoportban első helyezést
értek el a budapesti mezőnyben.
Ennek a nagyszabású sporteseménynek az előzményei
az 1990-es évek közepére, 1995-re nyúlnak vissza. Az azóta eltelt időszakban mindösszesen két alkalommal, 2002ben, illetve 2003-ban nem rendeztük meg az intézmény
átépítése, bővítése miatt. A kezdést követő évek egyre gyarapodó sikerei, a versenyre nevező csapatok folyamatos
bővülése kivívta a szakma, a partnerközösségek, a helyi
szervezetek elismerését. A versenyre nevező csapatok jelentős része visszatérő vendég nálunk, hosszú idő óta elviszik a verseny hírét szűkebb pátriájukba, öregbítve ezzel
iskolánk hírnevét.
Szólnom kell mindazokról, akik az évek hosszú sora
óta lehetővé teszik ennek a nagyszabású programnak a
megszervezését, megvalósulását. Köszönetemet fejezem ki
mindenek előtt Villám Károlyné (Panni néni) és Sasvári
László (Laci bácsi) testnevelő kollégáimnak valamint iskolai közösségünk valamennyi dolgozójának, akik az ügy
melletti szilárd kiállásukkal, tevékeny közreműködésükkel
bizonyítják elkötelezettségüket. Fohsz Tivadar alpolgármester úr, valamint Hatvani Zoltán képviselő úr évek óta
töretlen anyagi támogatása, a szülői partnerközösség önzetlen közreműködése, a szponzoráló cégek, vállalkozások, magánszemélyek anyagi, erkölcsi támogatása, segítő
részvétele mind-mind abba körbe tartozik, ami nélkül egy
ilyen országosan is jelentős sportesemény nem kerülhetne
megrendezésre.
Őszintén kívánom, hogy az előttünk álló esztendők
iskolakrónikái között továbbra is előkelő helyen szerepeljen ez a rendezvény, amely iskolánk, szűkebb környezetünk hírét messze földre eljuttatja, legközelebb 2018 decemberének elején.
A Kerti Levél minden kedves olvasójának kívánok
iskolánk egész közössége nevében békés, áldott, boldog
karácsonyi ünnepet, reményekben, elképzelésekben, eredményekben gazdag új esztendőt, a téli szünidőben pedig
töltekező, minél több, családban együtt eltöltött napokat!

Novemberben pontatlan volt a
zöldhulladék elszállítás
Sokan jelezték, hogy nem vitték el a kitett zöldhulladékot. Voltak akik akár 2-3 hétig is kerülgették a kapujuk
előtti zsákokat. Néhányan az FKF ügyfélszolgálatán reklamáltak, de többen a képviselőjüknek panaszkodtak. Hatvani Zoltán hivatalosan kereste meg a szolgáltatót, akitől a
következő választ kapta.
Idén rekord mennyiségű zöldzsák lett kiosztva
Rákoskerten, amit a szolgáltató már nehezen tudott kezelni. Pótjáratra nem volt lehetőség, mert a cég létszámhiánynyal küzd, így látva a mennyiséget, túlóráztatni kezdte a
munkatársait. Ennek köszönhetően november végére már
normalizálódott a helyzet és az utolsó járat december elején már mindenhonnan el tudta vinni a biohulladékot. A
zöldjárat télen ugyan nem közlekedik, de a fekete „FKF”
logós zsákokat egész évben elszállítják. Így is előfurdalhat, hogy nem fér be minden zsák, de az ígéretek szerint
folyamatosan próbálják elvinni. Fontos tudni, hogy ezek
az új környezetben lebomló zsákok vizet is tartalmaznak, ami tartós hidegben megfagyhat, és ilyenkor töredezhet a fólia. Ha ezt tapasztalják, akkor ne használják, mert azokat megrakva már nem lehet megemelni.

Befejeződött az idei faültetés
Összesen 35 facsemetét kértek idén a helyiek, aminek a
beszerzését és elültetését szívesen támogatták képviselőink. Az ültetésben ismét a Rákoskerti Polgári Kör és Kalocsai István helyi vállalkozó segített az önkormányzatnak,
ezzel jelentős közpénzt tudtak megtakarítani. Az ültetés
előtt kilenc kiszáradt fát kellett kivágni, az önkormányzat
környezetvédelmi irodája adta ki az engedélyeket. Az akció sikeres és népszerű, ezért jövőre ismét lesz ilyen kezdeményezés. Hatvani Zoltán statisztikája szerint 2007 óta
közel 600 fát ültetett el a helyiek segítségével közterületen.

Csébi András intézményvezető
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
www.kertimuvhaz.hu
Január 14-én, vasárnap 10 órától

Február 17-én, szombaton

Rákoskerti Családi délelőtt

Wass Albert-emléknap

A magyar kultúra napja tiszteletére:
„A magyar néphagyományok jeles napjai” –
kiállításmegnyitó a Rákosmenti Piroska Óvodával és a
Rákosmenti Százszorszép Óvodával közös szervezésben
A kiállítást megnyitja: Dr Molnárné Bán Ildikó és
Béres Károlyné óvodavezető
Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester
Közreműködnek: Szalai Szilvia grafikus, képzőművész,
valamint a Rákosmenti Piroska Óvoda Pillangó csoportja
A tárlat megtekinthető: február 2-ig
A kiállításmegnyitó után családi magyar táncház
a Kiss Kata Zenekarral.
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan!

16.00: Megemlékezés a rákoskerti
Wass Albert - szobornál
Bp. XVII. ker. Pesti út és az Erzsébet körút sarka –
ünnepi beszéd és megemlékezés
17.00: Ünnepi műsor Wass Albert tiszteletére a
Rákoskerti Művelődési Házban
Közreműködnek: a Kossuth Lajos Általános Iskola
tanárai és tanulói
18.00: A „RÁKOSKERTÉRT” DÍJ átadó ünnepsége
A belépés díjtalan!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata

Ascher Oszkár Színház

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

Január 6-án, szombaton 18 órakor
és február 25-én, vasárnap 18 órakor

Február 3-án, szombaton 18 órától

Shakespeare: Rómeó és Júlia
Rendező: Timár Tibor

Farsangi Bál
A művelődési ház és a Pálya vendéglő közös szervezésében.
Zenél a Kristály duó
Belépő a bálra: 2000 Ft (vacsora nélkül)
Vacsora: 1300 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Január 13-án, szombaton 11 órakor
Csetényi Anikó: Hurkacövekleves
Zenés mesejáték Andersen meséje alapján

Rendező: Lukács Klára
A meseszínház után „Egértanya” kézműves-foglalkozás.

Február 4-én, vasárnap 10 órakor

Január 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap 18 órakor
Robert Thomas: Nyolc nő
Rendező: Horváth Imre

Kerti Kölyökkuckó: Kacor király –
a Hahota Gyermek Színház előadása
A mese után interaktív kézműves foglalkozás
várja a kicsiket.

Belépő: 1000 Ft
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
telefonon vagy e-mailen!

Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi
gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szerint:
8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu; sms-ben: (06-20) 569-2864 a szülő
neve, lakcíme és az igényelt gyermekjegy és kísérőjegy számának
feltüntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket
január 30-ig jelezni szíveskedjenek!

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy elkészült
Makovecz Imre Menybemenetel Temploma urnahelyeinek 25/50 évre szóló bérbeadási szerződése. Érdeklődni lehet a 256-5047 és 257-7356 telefonszámokon. A bérleti díjak részletesen honlapunkon a
(www.rakoskert.hu/templom) megtekinthetők.
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és szeretetteljes Boldog Új Esztendőt kíván a Rákoskerti Templom Alapítvány.

Belépő: 700 Ft /fő
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar
alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő)

Internetezne, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá?
Számítógépet venne, de nem ért hozzá?
Házhoz megyek! Segítek a számítógépet kiválasztani, internet szolgáltatást választani, beállítom az internetét, számítógépét és még a kezelésére
is megtanítom. Régi fényképeit megmentem digitalizálással,
szkenneléssel. Hajdú József informatikai tanácsadó
Tel: 06-20-4650-960; E-mail:info@hjcomp.hu
Honlap: www.hjcomp.hu

Megújult újságunk honlapja!
Megnézheti a 27 éves archívumunkat, régi és új
fényképeket, Facebook elérhetőségünket és sok más
Rákoskertre vonatkozó hasznos információt.
Várjuk ötleteiket, hozzászólásukat:

www.kertilevel.hu
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