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Harmincéves a Vida-dombi kereszt
1992 Húsvét Vasárnapján a Rákoskerti Szépítő
Egylet egy keresztet állított a Vida-dombon, amelyet
Enzsöl Ellák plébános atya szentelt fel a rákoskerti
polgárok részvételével előadott misztériumjáték keretében. Rákoskert legmagasabb pontján, a Vidadombon áll már harminc éve a több mint hat méter
magas feszület, emlékeztetve a kereszténység legfontosabb tételére, a krisztusi megváltásra. Rákoskert
fiatal település, hosszú ideig nem volt lehetőség arra,
hogy templomunk legyen, keresztek voltak azok a
megszentelt helyek, ahol egy-egy imát elmondhattunk. A felállított faszerkezet nem igazán időtálló,
folyamatos gondozást igényel, a húszéves évfordulóra elkorhadt, ki kellett cserélni. Most tíz év után ismét
megújult és a polgári kör tagjai - Koncsek Zoltánnal
kiegészülve lefestették a farészeket. Varga István rákoskerti vállalkozó kijavította a talapzat hibáit és beépítette a keresztállítás és a felújítások dátumát is tartalmazó feliratos márványtáblát.

1992. Húsvét reggel

2022 április 30-án Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke köszöntötte mindazokat, akik
eljöttek a harmincéves Vida-dombi kereszt újra szentelő ünnepségére. Az eseményen jelen volt Horváth
Tamás polgármester, Timmel Ede és Hatvani Zoltán,
Rákoskert önkormányzati képviselői, valamint Zsiga
Péter, a Rákoscsaba-Újtelepi Szent Erzsébet-templom
plébánosa, Füzesi Zoltán, a rákoscsabai református
templom lelkésze, Vatamány Sándor, a rákoscsabai
görögkatolikus templom parókusa, de érkeztek vendégek a felvidéki Pozsonypüspökiből is. Zsuzsa Mihály
előadásában hallhatták a jelenlévők Schubert Ave
Maria művét, majd az újra szentelés alkalmából ünnepi beszédet mondott a keresztállító Rákoskerti Szépítő
Egylet egykori elnöke, Salamon György festőművész,
Füzesi Zoltán református lelkész, végezetül Zsiga Péter plébános megáldotta a megújult keresztet. Az ünnepség a Rákoskerti Művelődési Házban folytatódott,
ahol nagy sikerrel levetítették Herzka Ferenc két alkotását, amely az 1992-es misztériumjátékot és a 2012es felújítási munkálatokat és a (sajnos fogyatkozó)
résztvevők emlékeit örökítette meg. Megtisztelt minket Herzka Ferenc rendező és Szabó László operatőr
is.
(Itt újra felhívjuk a figyelmüket a honlapunkra,
ahol a fentieken túl eddigi lapszámainkat, egyéb érdekes régi képeket, videókat is találhatnak:
www.kertilevel.hu illetve a Rákosmente tv felvétele
az eseményről:
http://www.rakosmentetv.hu/videok.php?
page=4&amp;search=&amp;cat=%.)

Salamon György:
Keresztények! Keresztények!

Két utcánk épül meg még az idén
Május végén döntött a Képviselő-Testület arról,
hogy a Miniszterelnökségtől kapott támogatásból és a
kerület által biztosított önrészből két utcánkat építjük
meg 2022-ben.
A Gyöngyfüzér és a Tiszanána utcák rendelkeznek
érvényes tervekkel, így ezekben az utcákban jelennek
meg még az idén a munkagépek és elkezdik a két rákoskerti utca "megépítését". Ez nem útfelújítás lesz, hanem
útépítés, aminek során elkészül a vízelvezetés, a hiányzó járdák, szegélykő, kocsibeállók és az aszfaltút is.
Előterjesztés száma: 63/2022/05.12.
Tárgy: Javaslat a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás
2022. évi II. ütemben történő igénylésére.
Részletek:
Gyöngyfüzér utca a Rózsaszál utca - Pásztortűz utca
között 748,11 fm. Támogatás összege: 261.838.500,Tiszanána utca a Kékliliom utca - Pásztorfalva utca
között 1102,51 fm. Támogatás összege: 385.878.500,A támogatott tevékenység megvalósításának végső
határideje: 2022. december 31.
Kérek minden lakót, hogy már most készüljön fel a
sok-sok kellemetlenségre, hiszen egy ilyen "kerítéstőlkerítésig" terjedő útépítéssel mindig vannak problémák!
További részletek később!
H.Z.

A Vida-domb nem a Golgota. Azonban a kereszt,
amely a dombon áll mindenkit kivétel nélkül Krisztusra, az Ő példájára, tanítására, óriási hatására emlékeztet. Ez a kereszt harminc esztendeje áll itt, messzire láthatóan. Látják a szomszédos településen , a vasútról, az utakról. Az erre haladók egy pillantás erejéig
szembesülnek keresztény mivoltukkal, Jézus történetével, a saját életükkel és a keresztény feltámadás
reményével. Ezt a nem mindennapi munkát, ezt a
szembesítést végzi el egy szempillantás alatt ez a
szimbólum. Ezáltal tökéletesen teljesíti küldetését,
feladatát. Minden szónál, minden rábeszélésnél maradandóbban és érzékelhetőbben.
Keresztények!
A Vida-domb nem a Golgota. És mi mégis keresztények vagyunk, még ha nem tudatosul is bennünk
minden nap, minden percben és minden tevékenységünk közepette. Azok is keresztények, akik nem hisznek, akik nem járnak templomba, akik nem imádkoznak. Azok is keresztények. Miért? Mert nem tudunk
mások lenni. Több mint ezer esztendeje vagyunk keresztények minden mozdulatunkkal, minden reakciónkkal. Az ateisták, az Istentől elrugaszkodottak, az
ifjak, akik lázadnak, mert a lázadás joga a fiataloké, a
Krisztustól elfordult duzzogók, a hamis prófétákban
hívők mind-mind Szűz Mária köpenye alá húzódva
várjuk a jobb idők elkövetkeztét. Lehetnek azonban
még ennél sokkal rosszabb idők is. Ne feledjétek,
hogy a Vida-domb már sok ezer éve itt van. Kereszt
nélkül. Látta a római birodalom szétesését, látta a
honfoglalás zűrzavarát, a tatárjáráskor innen látható
volt a Pest város égése, itt Maglód alatt terült el a
mongolok egy serege Kádán kán vezérletével Muhi
felé. Kereszt nélkül állt ez a domb. Azután látta a Dózsa kereszteseit, a törököket, a kurucokat és mindent,
mindent.

Befejeződött az Ököl utcában a
csapadékvíz elvezető árok burkolása és
a padka rendbetétele
A munkálatok során láthattuk, hogy betonhálóval
megerősített padka készült, ami remélhetőleg hosszú
éveken át alkalmas lesz parkolásra! Sajnos amit nem
sikerült megoldanunk, az a járda kialakítása. Ezért az
egyik szemem sír, a másik nevet. Dönteni kellett, vagy
járda, vagy parkoló autók. Az utcában jelenleg nincs
járda, de azt is tudom, hogy rengeteg az autó, amit sajnos nem az ingatlanon belül tárolnak a tulajdonosok.
Ma a parkoló győzött, de ezt bármikor meg lehet változtatni. Jó lenne, ha erről a kérdésről az Ököl utca 4.
és 6. szám alatt található társasházakban élő több mint
70 család döntene!
Hatvani Zoltán

Keresztények!
Most mi ne emlékezzünk e szörnyű történetekre.
Mi csak a keresztre függesszük szemünket, mert ez a
jel el tudja mosni a bennünk felsejlő félelmet és rettegést. Más vigaszunk nincs.
Harminc év gyorsan elszáll, egy ember életében
villanás csak. Itt a Vida-dombon mindig fúj a szél. Ez
a fakereszt állja a rohamait. Olyan szilárdan áll, mintha soha ki sem lehetne mozdítani a helyéből. De ne
gondoljuk azt, hogy ez így is van. Ennek az ácsolt
fakeresztnek az ereje bennünk van. Amíg a keresztények hite, amely hol erősebb, hol gyengébb, erőt tud
meríteni ebből a jelből, addig állni fog.
Ha ledől, akkor is vissza lesz építve és állítva. A
szél, amely mindig ostorozza nem fogja kimozdítani,
kimozdulni és eldőlni csak akkor fog, ha a keresztények hite annyira meggyengül, hogy sorsára hagyja.
Reméljük, hogy ez soha sem fog bekövetkezni.

Hatvani Zoltán tájékoztatója a Szigetcsép
utcai forgalomlassítás meghirdetett
véleménybekérő szavazásról
Március végén lezárult a február 21-én meghirdetett
szavazás, aminek az eredménye a következő lett:
62 érintett lakó írta meg a véleményét, közülük 45 fő
szeretne forgalomlassító küszöböket, míg 17 fő jelezte,
hogy nem szeretné azokat. Ebből az eredményből az
látható, hogy a környéken élő és a szavazásban résztvevők többsége tovább korlátozná, lassítaná a Szigetcsép
utcában áthaladó autók számát és azok sebességét. Felkeresem Horváth Tamás polgármester urat és kérem
támogatását abban, hogy a Budapest Közúttól és/vagy a
BKK-tól minél előbb kapjunk engedélyt arra, hogy for-

Elhangzott április harmincadikán.
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Végre jó hír a Kucorgó téri felnőtt
háziorvosi rendelő kapcsán!

galomlassító küszöböket helyezzünk el, építsünk ki az
utcában.
A szavazásban résztvevők lakóhelyük és utcák szerint:
29 fő Szigetcsép utca
5-5 fő Szárazhegy út és Bottyán utca
4-4 fő Ököl, Reszelő és Fehértemplom utca
3-3 fő Körösszeg, Olcsva utca
2-2 fő Aknász és Becske utca
1 fő Nyomdok utca
9 érvénytelen szavazat is érkezett. Ezekben az állt,
hogy amennyiben elvisszük a virágládákat, úgy támogatják a bukkanókat, de volt olyan is, aki több virágládát kért.
Köszönöm a véleményeket, a többség kérésének
megfelelően fogok eljárni!
Hivatalos szakvéleményt még nem kaptunk, de az is
előfordulhat, hogy csak akkor helyezhetjük ki a forgalomlassító küszöböket, ha a virágládákat elszállítjuk az
utcából. Ha kapok végleges választ, akkor arról tájékoztatni fogom az olvasókat!
H.Z.

Dr. Gyimesi Boróka és Dr. Dobó Éva orvosaink
április 22-én a rendelési idő után elkezdtek átköltözni
az új, Kucorgó téri rendelőbe. A hétvége még a pakolással és takarítással telt és április 25-én, hétfőn
már az új helyen kezdték a doktorok a rendelést. Ezzel végre lezárult egy hosszú folyamat, ami még

Fogadóórák
Hatvani Zoltán a képviselői Facebook oldalán korábban adott arról tájékoztatást, hogy március 11-én
(pénteken) tartotta a 400. fogadóóráját a Rákoskerti
Művelődési házban. A legutolsó alkalommal május 13án pénteken az utolsó érdeklődő, bejelentkező 20.30-ra
kapott időpontot, de többen bejelentkezés nélkül érkeztek, akikre így sajnos nem maradt idő.
Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy a képviselőkhöz
bejelentkezés szükséges! Amit legegyszerűbb telefonon
vagy emailben megtenni.
ede.timmel@gmail.com
06/20-3101700
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252

2006-ban kezdődött.
Hatvani Zoltán ennek kapcsán a következőket
mondta:
Egy 2006-os álmom teljesült. Az elmúlt évek egyik
legjelentősebb beruházásának köszönhetően május 5én bejárást tartottunk Timmel Ede képviselőtársammal a Kucorgó téri új orvosi rendelőben a Csongrád
utcai rendelő régi munkatársaival!
Előzmények:
1997-ben költöztem feleségemmel Rákoskertre.
Három gyermekem már ide született. Miattuk jártam
első alkalommal a Csongrád utcai rendelőben, ahol
a gyerekek orvosa Dr. Kollár Katalin doktor néni
volt. Védőnők akkor Helmeczi Katalin és Vidáné Válóczi Éva voltak. Hamar barátságot kötöttünk, éreztem hogy gyermekeim jó kezekben vannak. 2006-ban
lettem első alkalommal képviselő és tudtam, hogy a
régi rendelővel kezdeni kell valamit. Egy receptfelírás után körbevezettek a teljes épületben és láttam,
hogy itt valamit tenni kell. Azonnal felhívtam Riz Leventét és kértem, hogy segítsen. Másnap együtt mentünk a rendelőbe és közösen hosszasan beszélgettünk
a lehetséges megoldásokról. Közel 15 év kellett ahhoz, hogy most azt mondhassam: megoldottunk egy
régi problémát
A Covid miatt eddig nem tudtam megmutatni az új
rendelőt a korábbi orvosoknak, védőnéniknek, de
most ez is sikerült.
Köszönöm a közös bejárást és a kedves szavakat.
Sajnálom, hogy ezek a nagyszerű emberek már nem
dolgozhattak ilyen körülmények között! Ez a beruházás leginkább nekik köszönhető!
2022. április 22-én délután végre bezártuk az
utolsó ütött-kopott Csongrád utcai rendelőnket, így
már az új helyen keresse mindenki az orvosát, védőnőjét!

Legyen minden helyi házon nemzeti
lobogó az ünnep- és gyásznapjainkon!
Már csak néhány zászlót maradt, amit a helyiek megrendelhetnek a Polgári Kör támogatásával. Idén - két év
kihagyás után - ismét meghirdeti a Rákoskerti Polgári
Kör a ”Legyen minden helyi házon nemzeti lobogó az
ünnep- és gyásznapjainkon!”elnevezésű akcióját!
Ennek a programnak a keretében idén is igényelhetnek a helyiek (csak a 8., és 9.sz. evk. lakói) nemzeti és
most már rákoskerti zászlót is. A nemzeti lobogó 70 x
100 cm, címeres, kültéri, fekvő kivitelű, melynek kedvezményes ára: 1.000 Ft 2022-ben van lehetőség rákoskerti lobogót is kérni, melynek önköltségi ára: 20.000 Ft
(70 x 100 cm., kétoldalas, kültéri, fekvő kivitelű) A
zászlókat megrendelheti Szelepcsényi Sándornál a Rákoskerti Polgári Kör elnöke - sandor@szelepcsenyi.hu,
vagy a helyi képviselőknél (Timmel Edénél és Hatvani
Zoltánnál). Csak az rendeljen, aki a június 12-én, a Rákoskert Napja című rendezvényen részt tud venni és
személyesen át tudja venni a Rákoskerti Művelődési
Ház udvarán 16.30-kor a megrendelt zászlóját!
Idén 50 db nemzeti és 5 db rákoskerti lobogó megrendelésére lesz lehetőség.
A kedvezményes, vagy önköltséges árat a Rákoskerti
Művelődési házban lehet és kell megfizetni, nyitvatartási időben. Mielőtt elindulna a művelődési házba kérem
hívja fel őket, hogy maradt-e még lobogó!
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Zánkán táboroztunk az
Erzsébet-tábor keretében

Kiemelt természeti ünnepünk a
Föld Napja

Az iskola történetében először a Budapest XVII.
Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola 4.a osztálya
megnyerte a háromnapos, két éjszakás, ottalvós Erzsébet-tábort Zánkán.

A Rákosmenti Százszorszép Óvodában minden évben megünnepeljük a Föld Napját.
Zöld Óvoda Bázisintézményként egész évben figyelünk a szűkebb és tágabb környezetünkre, a jeles napok
megünneplésére és a fenntarthatóságra nevelésre. A
csoportokban is szelektíven gyűjtjük a papírt és a műanyagot. A zöldségek, gyümölcsök héját és ehetetlen
részeit mindig a komposztálóba viszik a gyerekek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen beszélgessünk velük a Föld megóvásáról, a környezetünk tisztán
tartásáról, az élőlények védelméről és szeretetéről.

A közeli Szöcske-rétre terveztük a Föld Napi programunkat, de az időjárás nem volt kedvező, így végül a
csoportszobákban alakítottuk ki az állomásokat, ahol az
óvó nénik már izgatottan várták a csapatokat. A zöld
pólóba öltözött gyerekek olyan játékos feladatokban
vettek részt, amelyek által rengeteg ismerethez, élményhez és tapasztalathoz jutottak, majd ezt követően
pecséteket gyűjthettek a menetlevélbe. Minden csoportban más-más érdekes programmal készültek a felnőttek.
Mi, a Pillangó csoportban kis joghurtos poharakba
dughagymát ültettünk, amit később haza is vihettek a
gyerekek, és a tevékenykedés közben megbeszéltük a
növények fejlődésének feltételeit. A többi csoportban
volt „Kukamanós” játék, szelektív válogatás, szenzitív
és barkóba játékok, valamint énekes-mozgásos tevékenység is.
A rendezvény végén minden csoport könyvet, a
gyermekek egyénre szóló oklevelet kaptak az aktív
részvételért. A Föld Napját zenés-mozgásos közös tornával zártuk. Élményekkel teli, tartalmas nap volt.
Kovács Tímea és Vadas-Minárik Eszter
óvodapedagógusok

Április 11-én hétfőn indultunk, vonattal. Nagyon
izgultak a gyerekek, hiszen még sosem voltunk többnapos kiránduláson, és persze tudták, hogy iskolatársaik még iskolában lesznek, amikor ők már a Balatonnál táboroznak. A három nap számtalan lehetőséget
kínált számunkra: negyedikeseink kipróbálhatták, hogyan boldogulnak őseink fegyverével, az íjjal, Exatlon pályán mentünk végig, trambulinoztunk, természetesen a Balaton partját mindennap meglátogattuk.
Az esték sem teltek tétlenséggel, közös táncainkban
mindig minden tanulónk részt vett. Sokat nevettünk, a
gyerekek rengeteget játszottak egymással, ami még
jobban összekovácsolta az osztályt.
Azt gondolom, ez egy remek lehetőség minden osztály számára, hogy eltöltsenek pár napot együtt! Különösen azért érdemes ezzel a pályázati lehetőséggel
élni, mert egy jelképes összeg befizetésével tanulóink
több napot is együtt lehetnek osztálykirándulás keretében.
Gyermekeink valamennyien nagyon jól érezték magukat, pedagógusként pedig megtapasztaltam, hogy
feltétlenül érdemes ezzel a pályázati lehetőséggel élni! A programlehetőségek széles tárháza, a szállás, az
étkezés színvonala tanulóinkat és az érintett szülői
közösség tagjait egyaránt megelégedéssel töltötték el!
Már a hazafelé vezető úton megfogalmazódott közösen mindannyiunkban, hogy olyan élményben részesültünk, amelyet szívesen megismétlünk máskor
is!

A Boldogabb Gyermekévekért
Alapítvány Kuratóriuma
(Adószámunk: 19703859-1-42)
tájékoztatja támogatóit arról, hogy az Alapítvány részére 2021. rendelkező évre vonatkozóan – felajánlott
514.661 Ft 2020. adóévi szja 1%-os összeg érkezett. Az
összeg felhasználásáról az Alapítvány később rendelkezik.
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A 2020. rendelkező évre vonatkozóan – felajánlott
465.861 Ft 2019. adóévi szja 1%-os összegből az Alapítvány a Rákosmenti Százszorszép Óvoda csoportszobai eszközeit (parafatáblák, fejlesztő játékok) és udvari
eszközkészletét (homokozók, napárnyékolók) bővítette,
valamint az óvoda működésének segítésére fordította.
Köszönjük! Alapítvány Kuratóriuma

2022.03.25.-én a Strázsahegyen található Panoráma
park területét tisztítottuk meg az elhagyott szeméttől. A
gyűjtés során főként italos üvegeket, csomagolási hulladékot, valamint tetemes mennyiségű építési törmeléket zsákoltunk be, és helyeztük el a Rákosmente Önkormányzata által biztosított 8 köbméteres konténerbe.
Lelkes önkénteseinkkel közösen kevesebb, mint három
óra alatt megtöltöttük a konténert, ami igen figyelemreméltó teljesítmény volt.

Merzse-mocsár túra, Rákoskerti
lecsófőző verseny
A Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E. április 23-án rendezte meg a 9. Merzse-mocsár 20/10 km elnevezésű
teljesítménytúráját. Bár a túrázáshoz nem volt ideális az
időjárás mégis majd kétszáz érdeklődő vágott neki az
általa választott távoknak. Sok rákoskerti diák élt azzal
a lehetőséggel, hogy részükre Hatvani Zoltán és Timmel Ede helyi képviselők támogatták az ingyenes részvételt.
A hagyománnyá vált, népszerű IX. Horváth Előd
lecsófőző versenyt az idén szeptember 3-án r endezzük
meg úgy, mint tavaly, a Rákoskerti Művelődési Ház
udvarán, és a felső parkolóban. A rendezvényünk színvonalát tükrözi, hogy évek óta olyan 4-5 állandó csapat
van jelen, akik országos szintű más főzőversenyeken is
indulnak. Mivel őket „lefőzni” szinte lehetetlen ezért az
idén változtatni fogunk a zsűrizés rendjén. Indulni professzionális és amatőr kategóriában lehet. Mindkét kategóriában három fődíj és egy külön díj kerül kiosztásra. Természetesen elvárjuk, hogy az eddigi rendezvények során akik az első három helyezett kategóriában
benne voltak, azok profikként induljanak de ez nem
zárja ki, hogy bárki elindulhasson a profi kategóriában.
Várunk mindenkit szeretettel.
Jelentkezni lehet: Földi János: +36202857988
email: kbernat64@gmail.com, foldijani49@gmail.com
Földi János elnök
Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E.

Szeretném hálás köszönetemet kifejezni a strázsahegyi kutyásoknak, akik a megmozdulás gerincét alkották, nagy öröm számomra minden olyan alkalom, amikor lakóközösségünk tagjai idejüket, és energiájukat
nem sajnálva tesznek közösségünkért. Ezzel azonban
még nem fejeződött be a tavaszi nagytakarításunk,
ugyan is önkormányzati képviselőkként Hatvani Zoltán
képviselőtársammal mi is csatlakoztunk a TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz, melynek keretében a Rákoskerti vasúti megállóhely környékét, valamint a Szöcske-rét egy részét szeretnénk megtisztítani az illegálisan lerakott szeméttől. A vasúti peron valamint a P+R parkoló szegélyét végig járva 25
zsák szeméttől könnyítettük meg zöld övezetünket.
A jövőben is támogató partnerként fordulhat hozzánk minden olyan szervezet vagy magánszemély, akik
cselekvéssel szeretnének fellépni otthonunk megszépítésével kapcsolatban.
Timmel Ede

Szemétszedési akciók Rákoskerten és
Strázsahegyen

Kutyatartók figyelem!
Március 11-én megérkezett az új kutyaürülék gyűjtőláda a Sáránd utca 62. elé. Tavaly a legtöbb szavazatot
ez a helyszín kapta, ezért itt lett elhelyezve a körzetünk
ötödik zöld “kukája”. A telepítés után néhány perccel
már meg is érkezett az első csomag. A ládát folyamatosan figyelik és hetente ürítik. A kutyásokat kérem, hogy
bátran használják a dobozt, az abban összegyűlt kutyagumi így biztosan nem a háztartási hulladék közé kerül!
Emlékeztetőül a korábbi helyszínek:
1. Zsigmond utcában a Rákoskert sugárútnál
2. Szárazhegy út és a Görögszállás utca sarkán
3. Erzsébet körúton a Rákoskert sugárútnál
4. Bodonyi utcában a Nyomdász utca sarkán
Az elképzelések szerint a következő ilyen gyűjtőedény a Szárazhegy út – Ököl utca sarkára lesz telepítve.

Kertvárosi létünk megszokott elemévé vált az ápolt
környezet iránti igényesség, amely a mindennapokban

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

körülvesz bennünket, ezért vannak az önkéntes szemétszedési akciók. Választókörzetem lakói rendszerint a
tavaszi időszakban, a lombfakadást megelőzően jelzik
tettrekészségüket a környezetük megtisztítása céljából.
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Lesz közvilágítás a Zsigmond utcában!
Végre jó hírt kaptam Horváth Tamás polgármester
úrtól, aki arról tájékoztatott, hogy a Budapest Dísz- és
Közvilágítási Kft. (BDK) a 2022. évben megtervezi és
a 2023. évben kiépíti a Zsigmond utcában a közvilágítást.
Sokat leveleztem én is és persze polgármester urak (Riz
Levente és Horváth Tamás) is ezért a hiánypótló fejlesztésértt, de most már végre látszik a fény az utca
végén. 2006-os megválasztásom idején csupán egy család lakott a kerület és egyben Rákoskert utolsó utcájában, de mára 6-7 család él a Zsigmond utcában életvitelszerűen, ezért egyre indokoltabb a fejlesztés. Végre
pozitív visszajelzést kaptunk a fővárosi cégtől, így
most már számíthatunk arra, hogy másfél éven belül
lesz közvilágítás az említett utcánkban.

Egészségkert Medicina Gyógyászati Központ
www.kertidoktor.hu

Rendeléseink:
Dr. Albert Melinda pszichiátr ia keddenként,
előjegyzés tel: 20 339 65 40 – munkanapon 9 és 17
óra között
Dr. Béli Tímea r adiológus, felnőtt- és gyermekultrahang- szombaton,
előjegyzés tel: 06 30 230 6661

Brichter
Edit,
pedikűr
és gyógy-pedikűr
(cukorbetegek láb ápolása) munkanapokon,
előjegyzés tel: 30 434 32 66 – munkanapon 9 és 17
óra között
Dr. Fábián Letícia fül-orr-gégészet - péntekenként,
előjegyzés tel: 70 55 09 741
Ignáth Györgyi Andrea
sebkezelő és lábápoló specialista, podiáter
előjegyzés tel: 30 88 18 998 - hétfő és szerda

Folytatjuk a gyűjtést!

Hamarosan elkészül a Makovecz Imre
„Mennybemenetel” templomának orgonája és bár sok
zeneszerető ember kisebb-nagyobb összegű adománya
érkezett alapítványunk számlájára - akiknek ezért hálás
köszönet jár – tovább kell folytassuk a gyűjtést, a még
hiányzó 30 millió forintra. A legnagyobb adomány, 10
millió forint, pályázat útján a Pro Filii Alapítványtól
érkezett, ami jeles bizonyítéka az épülő hangszer jogosultságának. Tisztelettel kérjük támogatóink további
segítségét.
Adószám: 181-85133-2-42
Számlaszám: OTP 11717009-20043843
Rákoskerti Templom Alapítvány

Dr. Kajetán Miklós diabetológia, diabéteszes láb
előjegyzés tel: 30 921 47 40 – munkanapon 9 és 17
óra között
Dr. Sydó Zoltán kar diológia szer dánként,
előjegyzés tel: 30 347 00 80 – munkanapon 9 és 17
óra között
Dr. Széver Krisztina bőr gyógyászat szer dánként,
előjegyzés tel: 30 88 18 998 – munkanapon 9 és 17
óra között

A Rákoskerti Állatorvosi Rendelő

/Rákoskert sugárút 30./ a jövőben is fogadja betegeit.
Hétköznap 9-11 és 16-19 óráig, szombaton 9-11,
vasárnap 16-18 ig.

Templomot a jövőnek építünk, abban a hitben, hogy
sokáig összetartja majd a helyi közösséget. A rákoskerti
Makovecz-templom egyszerre kulturális, közösségi tér
is lesz, ahol egy ide épített koncertorgona is fogja szolgálni az idelátogatókat. Az orgona beszerelve, a regiszterek fele szól már, az építőmesterek szerint a hangzásának beállítása 10 %-on áll.
Még jó egy hónap, és a teljes hangzás kész lesz.
Többek kérdésére válaszolva megerősítem, hogy a sípokon a KÉK szín az csak a védőborítás, ami a templom
átadásakor lesz majd véglegesen leszedve.
Dunai Mónika

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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BŐVÜLT A RÁKOSKERTI KATOLIKUS
SZENT XXIII. JÁNOS KÁPOLNA
URNATEMETŐJE
1171 Budapest, Zrínyi u. 269.

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai

Az elektronikus beléptető rendszer
kialakítása lehetővé tette, hogy
a temető 8-20 óra között látogatható legyen.
Meghitt környezet, nyugalom elérhető áron.

Telefon: 257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu
Nyári táborok
Balett-tábor 4-10 éveseknek
Június 20-24-ig, naponta 8-16.30-ig
Balett alapú tánctábor ovis és kisiskolás gyermekek részére.
Napközben táncórák, délután kézműves-foglalkozás.
Tábor végén házibemutató.

Érdeklődés, ügyintézés, szerződéskötés előzetes
bejelentkezés után:
1171. Budapest, Szabadság sugárút 39.
Zsiga Péter plébános 20/823-1757

Balett-és moderntánc-tábor és-kurzus
10 éves kortól, előképzettséggel
Június 27-július 1-ig, naponta 8-16.30-ig
Neves pedagógusok oktatják a résztvevőket.

Hétfő és péntek: 15.00-17.30
vagy más, egyeztetett időpontban.

http://szenterzsebet.plebania.hu

A táborok díja: 43.000 Ft/hét (napi három étkezéssel).
Fizetés átutalással vagy készpénzzel. Előleg: 20.000 Ft.
Jelentkezés az előleg befizetésével
(kivéve az óradíjas részvétel a nagyok táboránál:
1 alkalmi óradíj: 3000 Ft)

Számítógépes betűvágás, dekoráció:
30-55-22-487

Jelentkezés: Vörösné Strausz Eszter, www.strauszeszter.hu;
eszter@strauszeszter.hu
Gravity tábor ovisoknak, 3-7 éveseknek
Július 4-8-ig, naponta 8-12 óráig
Zenés mozgás-és táncfoglalkozások, közös koreográfia tanulása.
Kézműves-foglalkozások, kreatív alkotó feladatok, ismeretterjesztő és
készségfejlesztő programok, változatos játékok.
Díja: 25.000 Ft/hét vagy 6000 Ft/nap
Étkezés: tízórai

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

RÓZSA CSEMEGE élelmiszerüzlet
a

Gravity tánckurzus, 7-17 éveseknek
Július 4-8-ig, naponta 16.30-18.30-ig
Változatos mozgásórák; a modern kortárs tánc és a gimnasztika alapjai.
Erőnlét, állóképesség és tánctechnika.
Minden nap különböző stílusú koreográfia!
Díja: 15.000 Ft/hét vagy 3500 Ft/alkalom
Gravity tánckurzus, 18 év felettieknek
Július 4-8-ig, naponta 18.30-19.30-ig
Kezdő és újrakezdő szintű modern és jazz alapú táncórák.
Nyújtás, erősítés, táncos gyakorlatok, közös koreográfia tanulása.
Díja: 10.000 Ft/hét vagy 2000 Ft/alkalom

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

Részletek és elérhetőség:
Grandpierre Antónia, Grandpierre Ivett
gravity.tanc@gmail.com; www.gravitytanc.com

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

A Rákoskerti Polgári Kör tagjainak 10% kedvezményt biztosítunk!
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

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyhaszobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka,
korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu
ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82
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