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Elköszönt a Rákoskerti Idősek
Klubjának eddigi vezetője
Negyven év munkaviszony után vonul nyugállományba Fülöpné Szűcs Éva, akit vaddisznópörkölttel
búcsúztattak a klubtagok és a képviselők március 13án. Az esemény meglepetés vendége Riz Levente Polgármester volt, aki megköszönte a klubvezető odaadó
munkáját. Örömmel adjuk közre az ünnepelt levelét.

2018. május

hogy a mindennapi munkám mellett sikerült lediplomáznom !
2012. február 01-én kezdtem klubvezetői teendőimet itt a Rákoskerti Idősek Klubjában (ekkor a főiskolán éppen a szakdolgozatomat írtam és javában készültem a záró vizsgákra!).
Első rákoskerti látogatásom alkalmával nagyon
tetszett a kertvárosias hangulatú, családias környezet,
úgy éreztem, régóta erre vágytam és itt szeretném végezni a munkámat.
Dióhéjban megemlíteném a legemlékezetesebb pillanatokat:
Az egész napos sukorói, pákozdi, székesfehérvári
kirándulásunkat, sokunk számára felejthetetlen volt,
nagyon jól éreztük magunkat!
A kecskeméti, egri, makói, kalocsai, győri, budapesti kiállításokat, városnézéseket.
Jó visszaemlékezni a gyógyfürdőzésekre Cserkeszőlőn, Agárdon, Nagykátán, Bogácson, Mezőkövesden,
Demjén-fürdőben, Martfűn, Kiskunmajsán és Balatonon.

Szeretettel köszöntöm a Kerti Levél olvasóit!
Engedjék meg, hogy egy rövid visszatekintést készítsek az elmúlt évek eseményeiről, mivel saját döntésem alapján 2018. június elsejétől 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba vonulok és az elkövetkezendő időben szeretnék a családommal, unokáimmal több időt
közösen együtt tölteni.
2004-ben kezdtem szociális területen dolgozni, először házi segítségnyújtásban gondozónőként, majd
mentálhigiénés munkatársként a Szivárvány Idősek
Otthonában.
Szerettem volna szakmailag is tovább képezni magam, ezért 2007-ben elvégeztem a szociális gondozó
-szervező emeltszintű képzést. Kedvet kaptam a tovább tanuláshoz, így 2009-ben a budapesti Kodolányi János Főiskolára jelentkeztem és családom segítségével 2013-ban megszereztem a „Szociális
munkás” diplomámat. Nagy öröm volt és megmérettetésnek
éreztem,

Örömmel teli színházlátogatások voltak az Operett,
a József Attila, a Thália, a Gózon Gyula színházban,
Vidám Színpadon és a Fővárosi Nagycirkusz előadásain.
Szép emlék számomra is, amikor meghívtuk a Rákoskerti Művelődési Házba többek között a „Korhinta
Színház” színjátszó társulatát, az Ecseri Néptánc
Együttest, vendégünk volt Endrei Judit, V.Kulcsár
Ildikó, Schirilla Gyuri és még sokan mások… Nagyon
jó volt!
Befejezésképpen, engedjék meg, hogy köszönetet
mondjak a vezetőimnek, képviselőinknek, kolléganőimnek, segítőinknek és a Rákoskerti Idősek Klubja
szépkorú nyugdíjasainak a közösen eltöltött, élményekben gazdag, szeretetteljes, felejthetetlen emlékekért!
Eredményes éveket és minden jót kívánok az új
klubvezetőnek, Jávor-Molnár Katalinnak!
Köszönettel: Fülöpné Szűcs Éva

szet formálnak. Olvasva elbeszéléseit, megelevenednek
az abban szereplő személyek, újra átélhetjük mi is a
gyermekkorunkat, de párhuzamot is vonhatunk a jelen
történéseivel. Hiszen az a szomszédi segítség, amelyet az
ő családja tapasztalt, szintén jelen van a mi hétköznapjainkban. Nem olyan drámai körülmények között ugyan,
mint amilyenek a háború utáni években voltak, de a jelenlegi, nyugodt időszakban is naponta megtapasztalhatjuk azt. Szintén ismerjük a szüleink irántunk érzett szeretetének mindent háttérbe szorító érzését és csak bízhatunk abban, hogy gyermekként ezt valamelyest viszonozni
tudjuk/tudtuk. De utalhatnék itt több mindenre, gondolatokra, amelyek megfogalmazódnak bennünk például a
versek soraiban, azonban nem teszem, hiszen mindenki
másként értelmezheti a bennük foglaltakat.
A könyv, amelyet kezében tart a kedves olvasó egy élet
eszenciája kitűnő elbeszélésekbe és versekbe foglalva.
Nekünk, rákoskertieknek íródott minden sora és az írójuknak a településünk iránt érzett szeretete kisugárzik
ránk is. Olvasva a míves gondolatokat, nemritkán könny
szökik a szemünkbe és a lelkünk ezáltal megtisztulhat.
Abban bizonyosak vagyunk, hogy a kötet végére érve az
olvasó már nem lesz ugyanaz, mint előtte volt. Más lesz,
az életünknek múltbéli és eljövendő történéseit jobban
meg fogja érteni.”

Könyvbemutató
Felejthetetlen esemény helyszíne volt április 22-én,
vasárnap a Rákoskerti Művelődési Ház nagyterme.
Közel száz érdeklődő vett részt Dr. Simon József
„Emlékek során hazafelé” című könyvének bemutatóján. Hangulatos muzsika kötötte össze a Csányi S. Csaba, az Asher Színház művésze által felolvasott novellarészlettel, versekkel tarkított beszélgetést. Az író meghatottan adott számot életének keresztmetszetéről,
amelynek az a része, amelyet Rákoskerten gyerekként
töltött, különösen meghatározó volt számára. Barátjával, Tóth Lászlóval – aki egy utcában lakott vele –, felidézték nem csak a közösen elkövetett gyermekcsínyeket, de az együtt töltött katonaéveket is. A délután igazi
családias légkörben telt, hol a meghatottság csalt könynyeket a jelenlévők szemébe, hol pedig a humoros adomákon nevethettek. A könyvbemutató szerény állófogadással és a megvásárolt kötetek dedikálásával zárult,
de a régen nem látott barátok és ismerősök jókedvű
beszélgetésétől még nagyon sokáig hangos volt a művelődési házunk.

Hogy miről is szól a könyv? Kiderülhet a könyv előszavából:
„Nem könnyű feladat bevezető előszót írni egy olyan
könyvhöz, amely önmagáért beszél. Dr. Simon József –
költőként és íróként dr. sijó néven ismerhetjük – életének főbb történései öt helyszínhez köthetők: Budapest,
ahol született, Rákoskert, ahol gyermekkorát töltötte,
Szeged, ahol az egyetemen orvosi diplomát szerzett,
Székesfehérvár, ahol csaknem 10 évig gyakorolta orvosi hivatását és végül Vác, ahol 1973 óta él, megteremtve ott a magas szintű bőrgyógyászati ellátás intézményét, kinevelve a szakorvosok több generációját.
Valamennyiünk életében az első 18 év, a felnőtté válásunk időszaka elsődlegesen meghatározó. Az akkor
szerzett élmények elkísérnek bennünket teljes létezésünk
során. Így van ezzel e könyv szerzője is. A Rákoskerten
eltöltött évek emléke – amely szorosan köthető a gyermek-szülő kapcsolat szeretetteljes viszonyához –, elevenen él benne is, és így 80 felé közeledve elemi erővel
tör fel írásaiban. Mi, akik ennek a dimbes-dombos kis
településnek a lakói lehetünk, megértjük ezt a nosztalgiát, hiszen az itt eltöltött napjaink át meg át vannak itatva azzal az érzéssel, amit ő már csak a gondolataiban
tud felidézni. Műve egy rákoskerti család élettörténete,
amelyben az egyes történetek egyenként is kerek egé-

Az író a könyv megírásáért honoráriumot nem kért,
ahogyan ő fogalmazott „Ez legyen ajándék a rákoskertieknek!” Tőle és feleségétől, Judit asszonytól nem ez az első
nemes gesztus, amelyet településünk kapott. A Doktor úr
versei gyakran hangzottak el a rendezvényeinken, a
Göblyös-Somorjai szerzőpár „Rákoskerti Nyár” című régi
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kedves dalának a feldolgozását neki köszönhetjük és a házaspár jelentős összeggel járult hozzá a Kucorgó téren lévő 1956
-os Nemzetőr emlékmű felállításához is.
A könyv száz példányban jelent meg a Rákoskerti Polgári
Kör kiadásában, Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani
Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselők támogatásával.
Az érdeklődők Dr. Simon József: „Emlékek során hazafelé” című művét és a négy kötetből álló, verseit tartalmazó
csomagot Rákoskert Napján, június 3-án a Rákoskerti Polgári
Kör sátrában megvásárolhatják.
Szelepcsényi Sándor

Legyen minden házon nemzeti lobogó
ünnep- és gyásznapjainkon!
A Rákoskerti Polgári Kör ötödik alkalommal ismét lehetőséget kínál a helyieknek. Eszerint minden olyan személy,
aki életvitelszerűen városrészünkben él – itt állandó lakcímmel rendelkezik – és vállalja, hogy házát legalább a nemzeti
ünnepeink alkalmával fellobogózza, kap egy koronás címeres, nemzeti lobogót a hozzá tartozó 150 cm-es rúddal a Polgári Körtől. A zászló mérete: 70x100 cm.
Jelentkezni az igénylő nevének, címének feltüntetésével
a Polgári Kör elnökénél - Szelepcsényi Sándornál e-mailben
lehet: sandor@szelepcsenyi.hu vagy telefonon: 06-20-9442567.
Az első negyven jelentkező a Rákoskert Napja rendezvényen veheti át a zászlót – idén június 3-án, vasárnap, amiért
csupán 500 forintot kell fizetni. A pontos időpontról a szervezet vezetője minden érintettet tájékoztatni fog. A kedvezményes ár biztosítását Rákosmente Önkormányzatának helyi
képviselői tették lehetővé

Rákoskertnek virágzó meggyfái
A tél hidege már messze táncol,
langymelegre váltak a régi napok,
s meggyfák tele duzzadó rügyekkel,
és ébredésre vártak hajnalok,

mint világzajban oly sokszor régen,
itt is járt a bűn, meg a bűnhődés,
agyunk itta az örvények nászát,
s csöpp örömbe bújt el a szenvedés.
De, mindig újra eljött a remény,
és hírmondót küldött a napsugár,
milliónyi hófehér virágban,
a termésnek áldott, szent hite vár.
Meggyfavirágos rákoskerti szél,
fátyolból szirmot szór a tünemény,
ki éltél…, s lettél földre hullt szőnyeg:
az élet útja ennyire szerény.
Vidékemnek velem görbült fája,
add hűséged, hogy legyen még gyönyör.
Add gyümölcsöd népeid jussának,
amíg a kimért időd elgyötör,
amíg gyökered imádkozni kész,
és az égnek könnyeit ízleli,
a széthullt rögöket összefogja…,
gyümölcsödet bizton megérleli.

Vác, 2018-04-25.

dr. sijó

Jól érezte magát a Rákoskert Napja
ünnepségeken?
Szeretné, ha Rákoskert utcáit továbbra is
gyümölcsfák szegélyeznék?
Szívesen üldögél gyermekével a Jubileumi
Park padjain? Ha a válasza IGEN, segítse az
egyesület működését és terveinek
megvalósítását!
AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT A RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!
Adószámunk: 18190010-1-42

Kérjük, támogassa a Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány munkáját az SZJA 1 %-ával!
ADÓSZÁMUNK: 18154094-142.
Bankszámla számunk: OTP. 11717009-20060460.
Vonat érkezik Rákoskerttre — 1963
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13. Rovásíró Verseny és Hagyományőrző Nap a Zrínyi Miklós Általános Iskolában
2018. május 12.
Program:
9.00

REGISZTRÁCIÓ

9.30 MEGNYITÓ MŰSOR
Bóro-Szlama duó – ének, koboz, kaval
10.30 Rákosmenti Piroska Óvoda néptánccsoportja- művészeti vezető: Péntek Judit
11.00

Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és AMI kórusa -művészeti vezető: Mácsainé Szegő Klára

11.30

Diadal Úti Általános Iskola néptánccsoportja -művészeti vezető: Farkasné Nemoda Zsuzsanna

12.00 Keresztúri Asszonykórus és Tánccsoport -művészeti vezető: Linkéné Gácsi Éva
14.00 ZÁRÓMŰSOR

Málinkók Néptáncegyüttes – Bartók Béla AMI -együttesi és művészeti vezető: Leskó-Dely Tercia, Leskó Gábor
14.30

EREDMÉNYHIRDETÉS

A Szkíta lovas vándordíjat átadja: Babusa János szobrászművész
Kiállítók: Gedeon Edit – kiadványok; lángos; Kiss Attila – bőrműves; Ovcsek Róbert – ásványos; dr. Kebeley Tímea – üvegfestészet; Garami Ottó – társasjátékok; Vida Erik – rovásékszer; Prekopa Melinda – ajándéktárgyak; Török Kata – foltvarrás; Hódossy Ágnes – kerámia; Panka baba, babakészítő; Puklér Család – méz; Móra Kiadó; Keresztúr Népművészeti Társaság
Foglakozások: Baranta hagyományőrző bemutató; Népi fajátszótér; Panka baba; Tara Ágnes és Zoltán – pólófestés; Kovács Géza- ónfiguraöntés; Vasbagoly kovácsmester; Szalai Szilvia, Ferenczy Noémi – mézeskalács; Dankui Ince – szalmafonás
Tömpe Emőke – kerámia; Orosz Károly – nádsíp; Kákos Andrea – nemezelés; Pásztor Nagy Anna – kosárfonás;
Ladjánszky Veronika – kézműves foglalkozás
Családi bográcsozás!
Támogatóink: Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola; Szülők az Iskoláért Alapítvány; Zrínyi Ifjúsági Fórum;
Magyarok Világszövetsége; Pensió Kft; Babusa János szobrászművész; Markóné Szalai Szilvia; színpadkép: Fábián Mónika

Szervezők: Zrínyi Miklós általános Iskola nevelőtestülete
Rovásíróverseny: Bothné Kósa Erika
Műsor: Dassiné Csordás Katalin
Kiállítók, kézművesek: Szanyi Dezső, Ferenczy Klára
A változás lehetősége fenn áll!
1171 BUDAPEST, Sisakos sáska u. 3.
Tel: 258-2784; Fax: 257-6099.
e-mail: zrinyim@zrinyi.net Internet: www.zrinyi.net

A Rákoskerti Állatorvosi Rendelő
/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja betegeit.
Hétköznap 16-19 óráig, szombaton 9-10,
vasárnap 16-18 ig.
Belgyógyászati ellátás, védőoltások, lágyrész sebészeti műtétek, ultrahang vizsgálat, teljeskörű labor, lézer és
mágnesterápia, ultrahangos fogkőleszedés, homeopatia és havonta két alkalommal szemészeti
szakrendelés áll az Önök rendelkezésére.

Dr. Róth Katalin állatorvos
06/30-283-71-72 illetve 256-22-42
www.facebook.com/rakoskertiallatorvos
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Történelmi diákolimpiai siker
A Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai az elmúlt
évtizedekben a torna és a labdarúgás sportágakban jeleskedtek a diákolimpiai versenyeken. Két évvel ezelőtt az
iskola testnevelő tanára, Hamar Pál a tisztes helytállás
reményében indította el a III. korcsoportos leány kézilabda csapatot a budapesti kiíráson. Idén ugyanezen
korosztály fiú tanulói próbáltak szerencsét.
A csoportból a fiúk a második helyen jutottak tovább
a budapesti négyes döntőbe. Ezzel a több mint fél éve
kitűzött célt már teljesítették. A „Final4” nem ígérkezett
könnyűnek, hiszen közel két órán belül két mérkőzést
kellett lejátszani. A Csanádi Árpád Sportiskola ezúttal
„túl nagy falatnak” bizonyult. A bronzmérkőzésen azonban hatalmas csata zajlott, ahol az utolsó fél percben
dőlt el a harmadik hely sorsa.
A csapat a sikerével beírta magát mind az iskola,
mind a kerület diáksport történelmébe. A szakmai stábot
erősítette Zentai Gábor is, aki a Kossuth iskolában évek
óta sikeresen oktatja a szivacskézilabdázást.
A Budapesti Kézilabda Diákolimpia bronzérmes csapat tagjai: Gébele Tibor, Soós Máté, Zentai Márk, Bozsik Péter, Berta Csongor, Kopacz Olivér, Fátyol Balázs, Sarkady Barnabás, Záhonyi Benedek, Kovács Marcell, Baran Bertalan, Paksz Róbert, Fodor Péter, Ágoston András, Szemes Levente.
Eredmények
A-csoport
Budapest XXIII. ker. Török F. Ált. Isk. – Budapest XVII.
ker. Kossuth L. Ált. Isk.: 17-5
Budapest XVII. ker. Kossuth L. Ált. Isk. – Medgyessy F.
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk.: 20-13
Négyes döntő
Elődöntő
Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk. és Középiskola.
− Budapest XVII. ker. Kossuth L. Ált. Isk.: 31-11
Bronzmérkőzés
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
− Budapest XVII. ker. Kossuth L. Ált. Isk.: 14-15

Madarak és Fák Napja a Százszorszép
Óvoda szervezésében
Mint Budapest egyik Zöld Bázisóvodája és az Örökös Zöld Óvoda cím tulajdonosa a Madarak és Fák
Napja alkalmából természetismereti programot szervezünk a Merzse-mocsárnál, amit a Zöld XVII. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési
Egyesülettel és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal közösen valósítunk meg, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatásával.
A programra elsősorban a kerületi óvodák csapatait
várjuk, de szívesen fogadjuk az érdeklődő családokat
is!

Időpont: 2018. május 10. csütörtök
Gyülekezés: 8:45 - 9:00 óra között a rákoskerti vasútállomáson
vagy 9.45 órakor a Kis-Merzsén a nagy
nyárfánál (lásd a térképen)
Program: Kb. 10:00 -12:00 óra között játékos feladatok megoldása.
Kb. 12:00 órától ismerkedés őshonos állatokkal (pl.
cigája juh, terelő kutya).

Visszaindulás: kb. 13:00 ór akor (egyénileg)
A programmal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Rákosmenti Százszorszép Óvoda (1171 Budapest, Rezgő utca 15.), Tel: 257-8817

A tanösvény 13-as számú táblájánál kell befordulni a
nagy nyárfához.

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

Új tervek a Shell Gyuláné
térrel kapcsolatban

Merzse-túra, lecsófesztivál
Egyesületünk nagy sikerrel bonyolította le április 14
-én a Merzse mocsár nappali 20/10 km- es túráját melyen közel 400 fő indult. A szép idő kicsalogatta a
vidám hangulatú gyerekeket, családosokat. Évről évre
egyre több rákoskerti polgár vesz részt, az idén 135
főt mozgatott meg az esemény. Köszönjük a segítséget a Polgári Kör tagjainak, akik örömmel munkálkodtak a kenyerek és zöldségek szervírozásában.
A legközelebbi rendezvényünk június 8-án pénteken
lesz, Merzse mocsár 20/10 éjszakai túra, amire igen
nagy az érdeklődés. Rajt a Rózsaszál utcai játszótérről. Mint eddig is Fohsz Tivadar, és Hatvani Zoltán
képviselő urak támogatásának jóvoltából a rákoskerti
polgárok 500 Ft/fő, rákoskerti diákok pedig ingyen
indulhatnak el.

Tavaly év végén döntött a Fővárosi Közgyűlés a rákoskerti főtér elnevezéséről, talán már egyre többen
hívják Shell Gyuláné térnek ezt a kis alközpontot. Néhány hete elkészült a teret a forgalom elől elzáró pollersor, aminek köszönhetően ma már P+R parkolóként
működik a szépen felújított tér.
A következő ötlet a helyi képviselőktől származik: a
területen szeretnének felállítani egy ún. lakatfalat (ez
egy olyan kerítés, amelyre a helyi fiatalok felakaszthatják a szerelemlakatjukat), ami egy újdonság lenne Rákoskerten. Helyi fiataloktól már több ötlet is érkezett a
képviselőkhöz, de idősebbektől is kaptak már néhány
jó elképzelést. Ha Önnek is van valamilyen ötlete arról,
hogy milyen legyen Rákoskert új „lakatfala”, akkor
írjon e-mailt a képviselőjének. Itt a lehetőség, hogy
fiatalok is részt vegyenek a véleménynyilvánításban,
hiszen ebben az esetben nincs korhatár.
Fohsz Tivadar – fohsz.tivadar@rakosmente.hu
Hatvani Zoltán – hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu

Vida-dombi - szabadtéri kondi park
Napokon belül átadják a fitneszparkot, mely 14-90
éveseknek nyújt biztonságos mozgáslehetőséget. A
nyolc részből álló park a kötélpálya felett kapott helyet.
Az eszközök mellett 20 fát és 1.000 tő cserjét is elültettek, melyben a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázat és a Rákoskerti Polgári Kör, mint pályázó volt
segítségére az önkormányzatnak. Az új létesítményt az
önkormányzat próbálta úgy elhelyezni a dombon, hogy
az a legkevésbé zavarja az ott élőket. E miatt három
eszköz a streetball pályával egy magasságba került a
domboldalon, öt pedig a kötélpálya felett lett elhelyezve. A terület közelében vízvételi lehetőség is van, hiszen a fákat és cserjéket a Rákoskerti Parkgondnoki
szolgálat és a Rákosmente Kft. munkatársai fogják locsolni. A fitneszpark közelében egy korszerű ivókút és
két pihenőpad is szolgálja majd a tornázni vágyók kényelmét. Néhány hónap múlva, az első tapasztalatok
után az önkormányzati képviselő szeretne beszélni a
környék lakóival azért, hogy kikérje az ott élők tapasztalatát a játszótér használatával kapcsolatban. Jó hír,
hogy ismét vállalta valaki a kötélpálya nyitását-zárását,
így azt csak reggel 9 és 19 óra között lehet majd használni.
A beruházás során ismét felmerült a kérdés, hogyan
lehetne biztosítani azt, hogy esténként senki ne használhassa a dombot. Ennek előfeltétele lenne, hogy a
Vida-domb tetején, Budapest és Ecser határában, a Kereszt mögött is legyen kerítés, de sajnos erre, ebben a
fejlesztésben biztosan nem lesz forrás.

A Rákoskerti Lemaradás T. S. Sz. E. az idén ünnepli
25 éves évfordulóját, ebből az alkalomból rendezzük
meg “Jubileumi 25/10” túránkat, melyre szeretettel
várunk minden érdeklődőt. Ez a rendezvény június 30
-án, a Rákoskerti Művelődési Ház udvarából indul és
oda is ér vissza. Mivel egyszeri rendezésű program,
ezért nem csak a megszokott díjazás jár a sikeresen
teljesítőknek, (oklevél, kitűző) , hanem ezek mellett
jubileumi emlékéremmel és egy finom gulyáslevessel
köszönjük meg a részvételt. A jubileumi túra nevezési
díja: 25km - 2000 Ft, 10km - 1500 Ft.
Augusztus 11-én szombaton ismét megrendezésre
kerül a Horváth Előd által megálmodott “Rákoskerti
lecsófőző verseny”. Aki szeretné megmutatni gasztronómiai tudását és szívesen áll bogrács mögé az jelentkezzen a következő elérhetőségeken: e-mail cím kbernat64@gmail.com, telefon: 20-2857988 - Földi
János; 20-3452630 - Lakos Ágnes
Főzésre jelentkezni július 31-ig lehet.
Ingyenes kóstolás a készlet erejéig és korlátlan vidám hangulat biztosított!
A rendezvény területén tilos a dohányzás!
Földi János

Lomtalanítás, költöztetés
lomnelkul@gmail.com
06-30-502 7555
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Elkészült a rákoskerti katolikus kápolna
A misét minden szombaton 18 órakor, Flavio atya tartja.
(Kivételes ünnepnapokon előre meghirdetett időpontokban.)

Adományokat a 10702019 -19819198-51200002
(CIB Bank) számlára lehet utalni
Még lehetőség van kedvező áron urnahelyek vásárlására:
1 személy
a/ szekció: a legalsó és legfelső sorban 60 000 Ft

A templom szemközti látványa
„A templom nem lehet az állandóság terméke, hanem egy dráma, amely folyamatában változásokat hordoz és fejez ki. Ez a folyamatosan ébren tartott új élettel teli dinamizmus megköveteli a teremtett világ új
megjelenését.” Ezek a Makovecz Imre által leírt prófétikus szavak jellemzik „Mennybemenetel” ökumenikus
templomunk eltervezett megszületését, rögös útjának
megtételét, a tervezéstől a remélt megvalósulásig. Az
Isteni akarat, ha van hozzá emberi kitartás, hit és erő,
megteremti a lehetőséget az akadályok elhárítására, a
szellemi megigazulás képességére.

2 személy
100 000 Ft

b/ szekció: 2. sorban alulról és felülről 80 000 Ft

130 000 Ft

c/ szekció: 3. sorban alulról és felülről 100 000 Ft

160 000 Ft

d/ szekció; alulról a 4. sorban

110 000 Ft

180 000 Ft

5-6. sorokban

120 000 Ft

200 000 Ft

e/ szekció: családi fülkék is egyedi árakon.
Az urnafülkéket 25 éves időtartamra lehet megvásárolni.
Szerződést előzetes egyeztetéssel lehet kötni.
A megváltott urnahellyel támogatja a kápolna további építését!
Érdeklődés és szerződéskötés:
Szent Erzsébet Plébánia 1171. Budapest, Szabadság sugárút 39.
hétfőn és kedden 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig
Telefon: 258-4074; e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com
Ügyintéző: Csombor Tiborné, tel.: 30/997-0951

Örömmel tájékoztatjuk a rákoskertieket, hogy lezárult a közbeszerzés, rövid időn belül megszületik a
döntés, hogy ki lesz az a generál kivitelező, aki elkezdheti a templom építését. Alapítványunk továbbra is
gyűjti az adományokat, mivel a meglévő anyagi források nem fedezik a templom felépítésének költségeit.

Internetezne, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá?
Számítógépet venne, de nem ért hozzá?
Forduljon hozzám!
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

Kérjük SZJA 1%-kal járuljanak hozzá templomunk
mielőbbi felépítéséhez.
ADÓSZÁMUNK: 18185133-2-42
Rákoskerti Templom Alapítvány

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

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
30-55-22-487
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
www.kertimuvhaz.hu; info@kertiklub.hu; T.:257 4498
ASCHER OSZKÁR SZÍNHÁZ
www.ascherszinhaz.com
Örkény István: A falu rossza
Tóth Ede színművét átdolgozta Örkény István (1965)
Nyilvános premier: május 13., vasárnap 18 óra
további előadások: június 9. és 10., 18 óra
Rendező: Hegyi Nor ber t
Május 26-án, szombaton 18 órakor
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde,
avagy Vörös Csongor és Marty Tünde 2018
Az előadást 16 éven felüli nézőink részére ajánljuk!
Rendező: Timár Tibor
Belépő: 1000 Ft
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést
kérünk!

RÁKOSKERT NAPJA
Június 3., vasárnap 10.00-19.00 óráig
A Rákoskerti Művelődési Ház és
a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében.
Helyszín: „Platánsor” (Budapest, XVII. kerület, Zrínyi
utca és Rákoskert sugárút kereszteződésétől kezdődően)
Színpadi programok:
10.40 Zenés ébresztő a Piccolino fúvószenekarral
11.00 Hurkacövekleves – az Ascher Oszkár Színház
mesejátéka
14.00 Rákoskerti Óvodák előadása
14.30 Rákoskerti Iskolák műsor a
15.15 Sport- és táncbemutatók
15.45 Bűvész-show tapsi fülekkel
16.20 Zsuzsa Mihály és a Rákoskerti Dalos Klub
NYÁRI TÁBOROK
nóta- és operett műsora
16.55 Szomszédolás: vendégünk a X. kerület
Nyári Napközis Balett-tábor 4-9 éveseknek
A Tutta Forza zenekar előadása
Strausz Eszter Balettiskolájával
17.15 a Rákoskerti Kvízjáték eredményhirdetése
Június 18-22., 8:00-16:30-ig
18.10 Fohsz Tivadar alpolgár mester úr köszöntője
Tánc és kézműves foglalkozások több csoportban.
18.15 a Miskolci Illés Emlékzenekar koncertje
Részvételi díj: 28.000 Ft, testvérkedvezmény 25.000 Ft/fő
Jubileumi park:
További információk: 06 70 331-9530, www.strauszeszter.hu
13.30: Zászlóátadás - Hatvani Zoltán képviselő úr
köszöntője
Cassandra nyári napközis tánctábor 6-14 évesek részére
Ingyenes térprogramok:
Június 25-29., 8-16 óráig
Népi játszótér, kézműves játszóházak, Rákoskerti Közös- A táborba kezdő és haladó tudásszinttel is lehet jelentkezni,
ségek Utcája, egészségügyi szűrések, Sulijóga bemutató
az órákat korcsoportonkénti bontásban tartjuk! Zene, tánc,
óra (15.00-tól)
mozgás és jó hangulat! Napközben látványos modern, jazzIngyenes regisztrációs szelvénnyel igénybe vehető tér- és karaktertánc koreográfiák elsajátítása. Délután kis pihenés,
programok:
kreatív foglalkozás és kézműveskedés. A tábor minimum 6
(Kvízlapok és díjtalan vonaljegyek
fő jelentkezése esetén indul el! Részvételi díj: 20.000 Ft/fő
az információs pultnál igényelhetők.)
(tartalmazza a programok és a napi háromszori étkezés –
10.00-17.00 Rákoskerti kvízjáték
tízórai, ebéd, uzsonna, heti egy fagyizás – díját) Érdeklődni
15.00-17.30 Rákoskerti időutazó busz
és jelentkezni a helyszínen lehet!
11.00-14.00 és 15.30-18.30: Rákoskerti lovaskocsi körút További információk: 06 30 862-1758, info@cassandratse.hu
Egész nap: Kir akodóvásár , mester ség-bemutatók, vendéglátás, csillámtetoválás, arcfestés, légvár
Támogatók: Rákosmente Önkor mányzata, Rauch
Hungária Kft.
Képviselők elérhetősége:

fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252
Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, láncélesítés, kerti kapák javítása.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Kerti Levél
Megjelenik 3 800 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 Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

——————————————————————
Megbízható, leinformálható, fiatalos hölgy napi- és
nagytakarítást vállal. (gyors, alapos munka)
Elérhetősége: Mittag Sarolta – +36 20/283-7221
——————————————————————
Leinformálható középkorú hölgy több éves gyakorlattal napi 4-5 órás idősgondozást vállal. 06-30-515-91-22
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