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A rákoskerti katolikus kápolna
építésének rövid története
2013-2017
„A templomot hagyományosan ’Isten házának’ nevezik, pedig Istennek nincs szüksége házra. Ez a ház
nekünk kell, embereknek. A templom az Istent szerető
emberek gyülekezeti helye.
Rákoskerten nincs templom. A kerti hívek egyházilag a Rákoscsaba-Újtelepi plébániához tartoznak.”
1958-ban a plébániai élet eseményeit megörökítő
könyv, a „Historia Domus" 22. oldalára e sorokat írta
Rákoscsaba-Újtelep első plébánosa, Kránitz Imre.
’Óriási hátránya a plébániának a hívek területi
szétszórtsága. … Itt feltétlenül szükséges lenne istentisztelet célját szolgáló helyiség biztosítása.’
/Enzsöl Ellák plébános/
Sok-sok év telik el a fenti írások papírra vetése óta,
szinte minden lelkipásztor idejében előkerül a kérdés, de
az ügy vagy ezért, vagy azért nem nagyon közelít a megvalósuláshoz Rákoskerten.
2013. április 25-26-án, Erdő Péter bíboros főpásztorunk lelkipásztori látogatást tesz a Rákoscsaba-Újtelepi
plébánián. Ez alkalommal megbeszélést folytat Ríz Levente polgármesterrel is. Ekkor merül fel a lehetősége
annak, hogy az Önkormányzat a Zrínyi utca és Rákoskert
sugárút kereszteződésében lévő ingatlant a Katolikus
Egyház tartós használatába adja.
Hármas funkcióval rendelkező építmény tervei körvonalazódnak: kápolna, közösségi tér, valamint urnatemető.
A szentségi kápolna és közösségi terem egybe nyitásával
száz férőhelyes templom alakítható ki. Az építés költségeinek finanszírozását vállalja a Főegyházmegye.
2013. júliusában az Önkormányzati Testület dönt a
telek rendelkezésre bocsátásáról, és a 2014. decemberben
megkötött szerződéssel realizálódik a tartós földhasználat
lehetősége.
Több építészt felkérünk vázlattervek készítésére: Katona Vilmos, Major György és Rákos Tibor vesznek részt a
belső pályázaton. Végül Major György építész tervező
terve mellett döntünk, ami a legnagyobb mértékben valósítja meg elképzeléseinket. 2015. januárban elkezdődik az
engedélyezés folyamata, mely sajnos hosszúra nyúlik, így
2015. decemberben kapjuk meg végre az építési engedélyt. 2016. áprilisában kötjük meg a szerződést a generál
kivitelezővel, a Laterex Építő Zrt-vel.

Snell György püspök atya 2016. május 1-én elhelyezi
a kápolna alapkövét.
2016-ban már a kivitelezés nehézségeivel kell szembesülnünk. A felmerülő technikai problémák miatt az
épület nem készül el a kitűzött 2016. decemberi határidőre, hanem 2017. szeptemberre valósul meg Major
György funkcionálisan alkalmas és megjelenésében is
méltó terve. A használatot elősegíti majd, hogy az Önkormányzat mindkét utcafront járdáját kiépíti a közeljövőben.

„Végre beteljesülhetett a rákoskerti hívek vágya”:
2017. október 15-én, Dr. Erdő Péter bíboros prímás
érsek ünnepi szentmisében – hívők sokasága jelenlétében – megáldotta a Rákoskerti Szent XXIII. János pápa kápolnát és védőszentünk, a Zsinat pápájának ünnepe alkalmából felszentelte a kápolna oltárát.
Deo Gratias ! Istennek legyen hála!
Szőke Lajos plébános

A Rákoskerti Katolikus Kápolnában megkezdődött a rendszeres szentmise szolgálat.
Szombatonként 18 órakor Szőke Lajos atya várja szeretettel a híveket!
A templomépítés előzményei
Rákoskert parcellázásakor báró Schell Gyuláné, a
földterület birtokosa által megbízott mérnökök – a bárónéval egyetértésben – nagyon előrelátó módon jelölték ki a parcellákat 1933-ban. Hagytak helyet a majdan
önállósuló település közigazgatási épületeinek, a piacnak, az iskolának, a templomnak és a temetőnek is. A
Zrínyi út kiteresedésében lévő piac nem igényelt különösebb építési munkát, elég volt helyet biztosítani a környékbeli gazdálkodók asztalának. A többi telek üresen
maradt, az azokon megvalósítandó épületekre egyelőre
nem mutatkozott sürgető igény.
Itt tartotta esküvőjét a parcellázás kertészeti munkáit
irányító katolikus Sebők Ferenc 1943-ban és a rá következő évben a község egyik asztalos mestere is a református Cs. Nagy Miklós.

Kivételt jelentett az iskola, mert a gyorsan szaporodó
betelepülők gyermekeinek biztosítani kellett a kötelező
tanulási lehetőséget. A kezdetekben még kevés gyerek
elfért a volt Kucorgó csárda épületében. 1936 szeptemberétől, a Schell Gyuláné saját költségén működtetett
kis iskola egyetlen szobájában, összesen 14 fiú és lány
egy összevont osztályban tanulhatott. Ahogyan szaporodtak a házak Rákoskerten, úgy lett egyre szűkebb ez a
helyiség. Keresni kellett bérelhető nagyobb házat, ahol
ideig-óráig elférhettek a gyerekek. Megkezdődött a vándorlás és szinte minden tanévet más-más helyszínen
kezdtek. Az igazi iskola, Rákoskert kiemelkedő helyén,
a ma sokak által csak Iskola-dombként hívott magaslaton 1941-ben kezdett épülni. Megkezdődött egy, a település nagyságához mérten tekintélyes méretű elemi iskola építése a Margit körút (Nyomdász utca) és az Erzsébet körút sarkán üresen hagyott területen. Az 194243-as tanévre el is készült és három szép, tágas, világos
osztályában megkezdődött a tanítás.
A „Magyar Királyi Elemi Népiskola” egyik tantermében – nyitható válaszfallal elkülönítve – kialakítottak
egy kis kápolnát, ahol ökomenikus istentiszteleteket
tartottak. Rövid ideig harang is volt az iskola tetején, de
azt a háború miatt 1944-re már leszerelték és elvitték.
Megegyezett a rákoscsabai katolikus és református
pap a szentmise, illetve az istentisztelet tartásának időpontjában és így vasárnaponként mindkét egyház hívei
helyben gyakorolhatták a hitéletüket. Az egyházi házasságkötések is itt történhettek, amit két megmaradt dokumentum is igazol.

A Főtér déli részén álló kereszt 1942-ben közadakozásból épült. Rákoskert lakói ekkor még csak néhány
százan voltak, úgy érezték, a háborús időszakban szükség van az égiek segítségére. A kereszt talapzatán lévő
felirat a Himnusz első sora: „ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!” és a kovácsoltvas virágtartón lévő imarészlet
„URAM IRGALMAZZ NEKÜNK, BOCSÁJTSD MEG A
BŰNEINKET”.

A front közeledtével és a háborút követő évben szünetelt az egyházi élet. A kommunisták hatalomra kerülésével egyre több akadályt gördítettek az iskolában történő istentiszteletek megtartása elé, sőt 1950. február 15én rendeletileg be is tiltották azokat.
Az iskolában addig kápolnaként használt termet átalakították, egy újabb tanterem lett belőle, ezzel a
nyolcosztályos tanítási rendszerben minden osztály
önálló tanteremben tanulhatott. Két műszakban, délelőtt az alsó tagozat, délután a felső, hetente váltva
egymást.
A kápolna felszereléséből a katolikus oltárt megkapta a rákoscsabai Árpád-házi Szent Erzsébet templom.
A református istentiszteletek alkalmával használt, egy
rákoskerti hölgy, bizonyos „Helénke néni” által hímzett és adományozott úrasztal terítő a rákoscsabai gyü2

lekezethez került és mind a mai napig szerencsésen
megmaradt. (1999-ben, a vasútállomás falán elhelyezett emléktábla szentelésén a hívők ismét találkozhattak vele. A terítő anyaga drága bársony, hímzése gyönyörű. Kár, hogy az adományozó teljes nevére ma már
senki sem emlékezik, pedig megérdemelné, hogy az
utókor hálával emlegesse őt.)

san életben tartotta az igényt saját templomépület(ek)
létesítése iránt.
Ha templom nem is, a Vida-domb tetején 1992 húsvétja óta áll egy messziről is jól látható, hat méter magas
sima fakereszt, amelyet a Rákoskerti Polgári Kör tagjai
2012-ben újra cseréltek, mivel az eredeti korhadásnak
indulva veszélyessé vált.

Helyben 1950-től megszűnt a lehetősége a vallás
gyakorlásának. Bár a településünk az Árpád-házi
Szent Erzsébet katolikus plébánia körzetéhez tartozott,
a hívő katolikusok inkább a könnyebben elérhető

Most érkezett el az idő, hogy a saját templomunkra
vonatkozó álom megvalósult. 75 év telt el a kőkereszt
állításától 2017. október 15-ig. Van katolikus kápolnánk
és belátható időn belül elkészül a Makovecz Imre által
tervezett templom is.

ecseri templomot keresték föl vasárnap délelőttönként.
A reformátusok pedig a rákoscsabai templomba jártak.
A lakosság számának gyarapodásával többféle egyház
hívei telepedtek le és ez a gyakorlat már az utóbbi időben változott. De az a tény, hogy más helységbe kell
utazni, ha valaki templomba kíván menni, folyamato-

Szelepcsényi Sándor

Kereszt a Vida-dombon
(Kerti Levél 1992 április)
Kerületünket a legtöbb lapban úgy emlegetik, mint
Budapest legszegényebb táját... Amennyiben igaz a hír,
úgy tovább bontható, s akkor talán Rákoskertet nevezhetjük a kerület legmostohább részének.
Pedig gyönyörű! Csak gyalog kell járni az utcáin,
hogy fölfedezze az ember a kertiek szorgalmát, a gyümölcsösökben, virágokban, veteményekben gazdag udvarokat, azt a buzgalmat, amit hagyományos szóval
„lokálpatriotizmusnak” mondunk, magyarán szólva pedig közvetlen környezetünk megbecsülésének.
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Ennek a becsülésnek kézzelfogható bizonysága a
SZÉPÍTŐ EGYLET munkája.
Tetszik nekem ez az összefogás. Tetszik maga az önzetlen vállalkozás neve, hiszen aki szépíteni szeretne a
környezetén, az csak jó ember lehet.
A szépítés ugyanis nem csupán testi erőlködésből áll,
nem gereblye-munka. A szépítő embernek lelke van,
észreveszi a táj „rügyeit", a környezetében rejlő lehetőségeket, s ebből a fölfedezésből születhet valami új, ami
a megszokott földet elvarázsolja.
Ennek az örömnek lesz születésnapi ünnepsége 1992.
április 19-én - HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN - a Vidadombon.
Ez a nap - a Szépítő Egylet által szorgalmazott kereszt
ünnepélyes fölavatásának a napja.

Megyünk Jézussal a kereszt felé... Én is nyomába
szegődöm, hisz első szavamra akkora bizalma volt irántam, hogy Péternek nevezett - azaz kősziklának - akire
rábízza az utána járó gyülekezetet.
Rákoskert FÉNYES NAPJA lesz ez a húsvéti délután. Fény és reménység Őrzője.
Mert ahol keresztet emelnek, ott Égre néző emberek
laknak. Ott tudják, hogy a hétköznapok szürke robotjában kell az ünnep, kell a magasba törő akarás, ott tudják, hogy a szívnek is vannak érvei.

A keresztfa annak jele, hogy a Názáreti Jézus a szó
szoros értelmében halálosan szeret bennünket.
Széthúzó, veszekedő világunkban ez a szeretet az
egyetlen biztos pont, amit érdemes komolyan vennünk!
Enzsöl Ellák 1992

Húsz éves a Rákoskerti Polgári Kör
(Kerti Levél 1997 április)

Helyi érdekű főnix
Előre ígérem, nem megyek föl egyedül a dombra,
hogy mint „illetékes plébános" elvégezzem a szertartást…
Együtt megyünk a kertiek által szervezett csapattal, az
önkéntes résztvevőkkel, mintha csak Jézus nyomában
járnánk, hogy mindenki érezze, a Názáreti Ácsfiú most
is köztünk él, megszólít minket, mert szeret, és azt akarja, hogy boldogabb, szebb, tartalmasabb életünk legyen,
mint eddig volt.
Megyünk a Vida-dombra, Húsvét vasárnapján délután három órakor, s úgy „teszünk", mintha Jézus köztünk járna, tanítványokat keresve, betegeket gyógyítva,
bűnösökben reményt ébresztve, hogy mindannyiunkban
fölélessze a lét alapvető értelmét, csak úgy érdemes
élni, ha másokért élünk, csak az odaadott élet a megnyert élet.

Pénzmániás nyüzsgésünk, amely bálványimádással
súlyosbítva közéletünket jelöli, nem tűri el sokáig a kultúra megőrzésére, a társadalmi szolidaritás minimumára
szerveződő, helyi, civil közösségek létét. A társadalmi
kohézió teljes hiánya könnyen megoldja ezen szervezetek eltakarítását az útból. Az apátia, a fásult közöny
kollaboránssá avatja a gyanútlan „lakosságot". Saját
maga ellen veti be saját magát.
Az időnként fel-felbukkanó csoportok, szerveződések, kulturális egyletek hamar áldozatul esnek a pénzhiánynak, az áskálódásnak, a széttartásnak és a hivatásos
bomlasztók ténykedésének. Ennek ellenére, vagy éppen
ezért az a szó, hogy „közösség", nem tud végérvényesen kimúlni, s ennek megfelelően a közösség mindig
újjászervezi önmagát.
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Ennek a folyamatnak tipikus példája Rákoskerten a
most megalakult vagy újjáalakult Polgári Kör, amely
azelőtt a Rákoskerti Szépítő Egylet névre hallgatott.
Végül is ugyanazok az emberek, ugyanazok a törekvések. Szándékosan nem írok célokat, hiszen itt csak törekvésekről lehet szó.
E kellően komor bevezető után lássuk a derűs valóságot: ismét összejött egy tucat „deklasszálódó" értelmiségi, részint, hogy sírva vigadjon, részint, hogy elábrándozzon ideákról, rendes és tiszta környezetről, templomról, művészetről, kerozinmentes csendről. Ebben a
sivatagi kultúrkörnyezetben mi soha nem lehetünk piramisépítők, sőt még szent skarabeuszbogarak sem, de a
délibáb adott. Viszont víz és teve nincs.
Egy olyan, kilencezer lakójú városrész, mint amilyen
Rákoskert, lám jól elvan utak, színház, mozi, templom,
múzeum, jó közlekedés, kórház, üzletek nélkül is. Igaz,
hogy sok olyan gyerek van itt, aki szegény még soha
nem volt a Duna másik partján, például Budán, a Várban. Rengeteg a nyomorgó nyugdíjas, és a családok is
nyomorognak. Minek ide polgári kör?
Mégiscsak kell ez a polgári kör! Igaz, hogy a szó valódi értelmében polgárságról itt sem lehet beszélni, mint
ahogy máshol sincs ebben az országban.
Van viszont egy lassan lefelé csúszó, óriási középréteg, amely a polgárság helyett létezik, vegetál. Ez a
valahavolt szakmunkásoktól az állástalan művészekig
terjedő tömeg csak alapja lehet egy majdani, öntudatos
polgárság kialakulásának. De neki még meg kell harcolni ezért a metamorfózisért. Ingyen nem adják. Ez itt
Rákoskerten is igaz, sőt itt igaz csak igazán. Hiszen ez
az ország közepe.
Lássuk a délibábokat!
Délibáb 1: Környezetvédelem, tisztaság, rend, fegyelem. A mostani állapot felméretett és attól csak a még
jobb állapot felé lehet elmozdulni. Ez kinyilváníttatott.
Szelektív szemétgyűjtés. Hígtrágyatavak rendbetétele.
Bukta Mihály képviselő úr környezetvédelmi eredményeiről számolt be, amelyek jelentősek, viszont hosszú
évek harca és fáradsága. Vannak kudarcok is jócskán.
Például a Ferihegyi repülőtér zajártalmával nem tudnak
mit kezdeni. Ez ugyanis hatalmi kérdés, a repülőtérlobby rendkívül erős.
Délibáb 2.: A templomépítés ügye. Az igazság az,
hogy Rákoskert kilencezer emberének lelki gondozását
egyáltalán nem lehet megoldani. Egyetlen egyház sem
szán meg minket. Ide nem jönnek prédikátorok, hittérítők, papok. Magunkra vagyunk hagyva. Leginkább persze ez a katolikus egyház ügye kellene, hogy legyen,
hiszen zömében katolikusok élnek itt. Nem mozdul
semmi. Szegény megboldogult Enzsöl Ellák atya keresztszentelése volt az utolsó nagy tett ezen a téren, azóta teljes a mozdulatlanság.
Közbevetett kérdéseim: Milyen polgári kör lészen ez?
Kispolgári kör? Nagypolgári kör? Nyárspolgári kör?
Netán az önérzetes és harcias franciaszabású citoyenek
köre vagy titkos társasága?
De ne legyek szurkapiszka. Polgári kör, és kész.
Pihenésképpen hadd sorolom fel a jelen volt polgáro-

kat, csak úgy, ahogy eszembe jutnak: Orosz Károly, a
Polgári Kör kitalálója, keramikus iparművész; Ferenczi
Zsuzsa gobelinművész, Bukta Mihály képviselő, Zsigó
Barnabás citoyen, Péter Cecília énekművész,
† Szabó Ferenc pilóta, Véghelyiné Fodor Mária iskolaigazgató, † Puskás Tibor, a Rákoskerti Művelődési
Klub igazgatója, Kalló Gáspár kőfaragó és énekes,
Velkey Éva tanárnő, † Mucsi Sándor színművész, Gál
Ildikó filmrendező és Salamon György festőművész, a
krónikaíró.
Kilencezer emberből tizenhárom. Mint a mesében.
Salamon György 1997 június

Makovecz Imre megemlékezés
2017. szeptember 27-én este a Rákoskerti Templom
Alapítvány szervezésében megemlékezést tartottunk a
Rákoskerti Művelődési Házban a „Mennybe menetel”
ökumenikus templom tervezője halálának 6. évfordulóján. A vendégeket Janikné Megyery Rita az Alapítvány
kuratóriumának elnöke köszöntötte, ismertette az eddig
megtett utat, majd Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő fejezte ki elismerését az elnöknek
és az Alapítvány tagjainak. Bíztató szavait mindenki
jólesően nyugtázta. Fellépett a Rákoscsabai Református
Egyházközség ifjúsági zenekara. Szívhez szóló, kedves
műsoruk mindannyiunknak emlékezetes marad. Ezután
Peterdiné Molnár Judit egyházmegyei beosztott lelkészszel közösen mondtunk imát a templom felépüléséért,
majd megtekintettük a Makovecz Imre építésszel készített, a Magyar Televízióban már lejátszott Oskó Judit
riportját. A mesterrel készített interjúban elmondott
gondolatok posztumusz üzenetként szolgálnak az utókornak. Igaz, szókimondó egyénisége példa számunkra!
Az eseményen részt vett Dunai Mónika országgyűlési
képviselő, aki lelkes támogatója a Makovecz templom
építésének.
Hálás szívvel köszönjük a fellépők, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat, valamint
minden résztvevő támogatását!
A templom építése a közbeszerzési eljárások befejeztével kezdődik.
A Rákoskerti Templom Alapítvány kuratóriuma
A Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Kuratóriuma
tájékoztatja támogatóit, hogy az alapítvány részére 2017.
rendelkező évre vonatkozóan – felajánlott 460.645 Ft 2016.
adóévi szja 1%-os összeg érkezett. Az összeg felhasználásáról az Alapítvány később rendelkezik.
A 2016. rendelkező évre vonatkozóan felajánlott 528.638
Ft 2015. adóévi szja 1%-os összegből az alapítvány a
Rákosmenti Százszorszép Óvoda csoportszobai és udvari
játékeszköz készletét bővítette, tanulmányi kirándulást támogatott, valamint az óvoda működésének segítésére fordította.
Ezúton köszönjük felajánlásukat! Kérjük 2018-ban is gondoljanak ránk!

Adószámunk: 19703859-1-42
Leinformálható középkorú hölgy több éves gyakorlattal,
napi 4-5 órás idősgondozást vállal. 06-30-515-91-22
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tív foglalkozáson és reményeink szerint még elfogadóbbá váltak.
Köszönjük a professzor úr és a Szurikáta alapítvány
segítségét és támogatását valamint a szülők e témához
való pozitív hozzáállását.
Az óvoda munkatársi közössége

Útjavítások Rákoskerten a 9. evk.-ben
Korábbi cikkünkkel ellentétben három utcánk (Toldi,
Postakürt, Csendítő) nem aszfaltterítést, hanem szórt
bitumenes felületzárást kapott. Ennek oka, hogy a februárban elfogadott kerületi költségvetésben erre a célra
félrerakott pénzösszeg nem lett elegendő az aszfaltra. A
testületi döntés után a hivatal kiírta a közbeszerzést, de
a vállalkozók jelentősen magasabb árakat adtak meg,
mint amennyit a képviselők korábban elfogadtak – dönteni kellett, hogy elmarad az útjavítás, vagy egy gyengébb, de jelentősen olcsóbb megoldást választanak. Így
maradt a bitumenes technológia. Ezekre a munkákra is
három év garanciát vállaltak az építők, de tapasztalatból tudjuk, hogy ezek az utak azért nem nyújtanak
olyan “komfortérzetet”, mint az aszfaltozott utak. Másik három utcánk (Kőrösszeg, Postamester, Ököl) aszfaltozása a lapzártáig nem indult meg, de képviselőnk
tájékoztatása szerint a megrendelést kiadta a hivatal.
Sajnos az útépítéseknél is tapasztalható az, ami az építőiparban majd mindenhol, hogy jelenleg a kivitelezők
kapacitásának 100%-a le van kötve, vagyis manapság a
vállalkozók válogatnak a munkák között és a kiadott
megrendeléseket csak több hónapos csúszással tudják
teljesíteni.

Őszi Merzse séta
A Rákoskerti Lemaradás T. S. Sz. E. október 21-i
Merzse bemutató kirándulására mintegy félszáz
rákoskerti volt kíváncsi. A résztvevők zömét a helyi
nyugdíjas klub tagjai alkották. A túra célja a Merzse
mocsár flórájának és faunájának bemutatása volt. A mocsarat keletkezésétől a mai állapotáig Bukta Mihály volt
helyi képviselőnk szemléltette, míg madárvilágát és növényzetét Mályi László professzionális madár szakértő
mutatta be, az új madárlest is igénybe véve. Köszönetet
mondunk mindkettőjüknek a segítségért.
A kirándulás sikeréhez még hozzájárult a jó idő, a kilátónál feltálalt pogácsa, üdítő és kávé is. A túra a vasútállomásról indult és oda is érkezett. 7,5 km-t gyalogolva
mindenki egy kis tudással gazdagabban és kellemesen
elfáradva térhetett haza.
Földi János

Ajándék az Idősek Hónapja alkalmából

Cukorbeteg gyermek az óvodában

Minden év elején közösen leülünk megbeszélni Hatvani
Zoltán képviselő úrral az éves programokat, terveket,
kéréseket. Ekkor kérdeztem meg, hogy kaphatnánk-e
anyagi segítséget új televízió vásárlásához, mivel a régi
készülékünk elavult, hamarosan le kell selejteznünk.
Ezt követően a rákoskerti és rákoscsabai képviselő urak
egyeztették az anyagi forrásaikat, és október 25-én az
időseink által készített közös ebéd alkalmával ünnepélyes keretek között kaptuk meg az ajándékot, egy nagyképernyős LCD televíziót.

Sajnos az óvodáskorú gyermekek is lehetnek cukorbetegek.
A Rákosmenti Százszorszép Óvodában (Rákoskert,
Rezgő utca 15.) fogadjuk őket. Szerencsére nem gyakori ez a jelenség, de életünk úgy alakult, hogy egy már
hozzánk járó kisgyermek cukorbeteg lett. Mi sem volt
természetesebb, minthogy ugyanúgy foglalkozzunk
vele tovább, mint ahogyan azt idáig is tettük, csak egy
kicsit nagyobb odafigyeléssel és gondoskodással.

Harminc gyermek között ez nem is olyan egyszerű feladat, de lelkiismeretes óvodapedagógusaink és dajkáink, a szülővel való szoros együttműködéssel megoldják. Ahhoz, hogy maradéktalanul eleget tudjunk tenni e
feladatunknak is, az óvoda egész nevelőközössége
meghallgatta dr. Blatniczky László professzor úr a témával kapcsolatos előadását és egyik óvodapedagógusunk egy öt órás képzést is elvégzett. Nagycsoportos
óvodásaink részére a Szurikáta Alapítvány érzékenyítő
foglalkozást szervezett, melynek során megismertette
őket a gyermekkori cukorbetegség tüneteivel és az
egészséges táplálkozással kapcsolatos sok-sok hasznos
ismerettel. A gyerekek jól érzeték magukat az interak

Egész évben, de főként a hideg, téli napokon moziklubunk keretében természetfilmeket, ismeretterjesztő
előadásokat, családi történeteket vetítünk, ezután a
mindennapi televíziózás és a filmvetítések során még
kellemesebb élményben lesz részünk.
Szeretném megköszönni időseink nevében is a támogatást.
Fülöpné Szűcs Éva klubvezető és kollégái:
Papek Nándorné (Erzsike), Nánássy Tiborné (Ildikó)
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Kilencven éves nénit köszöntött a
képviselőnk
Bertók Jánosné 14 éve él Rákoskerten a lányával és
vejével. Két gyermeke, négy unokája és három dédunokája van. Hatvani Zoltán, Orbán Viktor üdvözlőlapja mellett egy gyönyörű virágcsokorral lepte meg a
szépkorú hölgyet.
Sütizés közben kiderült, hogy a néni egész életében
dolgozott, szerinte ennek köszönhető, hogy ilyen szép
kort élt meg. Sokat járt a Rákoskerti Idősek Klubjába,
ahol mindig nagyon jól érezte magát. A képviselő azt
kívánta az ünnepeltnek, hogy öt év múlva ismét szeretne Marika nénivel együtt ünnepelni

Képek a rákoskerti kápolna építéséről
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
www.kertimuvhaz.hu
A Rákoskerti Művelődési Ház
Adventi koszorú-szépségversenyt hirdet

November 12., vasárnap 10 órakor

A pályázatra kizárólag saját készítésű koszorúkat
várunk, melyet fotón kérünk beküldeni az intézmény
e-mail címére. Az első három legtöbb kedvelést összegyűjtő
koszorú készítője értékes díjazásban részesül, valamint a
harminc előzsűrizett koszorú készítője ajándékot kap,
melyet ünnepélyes keretek között a Mindenki Karácsonya
rendezvényen adunk át. Kérjük nevezzenek és osszák meg
másokkal is alkotásaik szépségét! A részvétellel kapcsolatos
részletek honlapunkon és szóróanyagainkon találhatóak!

Kerti Kölyökkuckó: Az állatok nyelvén tudó juhász
A Babszem Jankó Gyermekszínház élőszereplős
meseszínházával várjuk a gyerkőcöket, majd interaktív
kézműveskuckónkban késő őszi hangulatban készülődünk.
Belépő: 700 Ft/fő
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő)

November 25., szombat 18 órától
Erzsébet-Katalin bál - Zenél a Kristály Duó
A művelődési ház és a Pályavendéglő Kft. közös
szervezésében.
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül)
Vacsora: 1300 Ft/fő

December 10., vasárnap 10-18 óráig

Mindenki Karácsonya
Az egész családnak szóló karácsonyi rendezvényünkön
meghitt hangulatban várjuk az ünnep közeledtét.
10.00: Suszter és a karácsonyi manók - zenés mesejáték a
Fogi Színház előadásában
10.55: Adventi kézműveskedés
11.45: Az adventi koszorú –szépségverseny
eredményhirdetése
12.00: Az Amagnus Énekegyüttes koncertje
17 óra: Swing karácsony - Szűcs Gabi Emerton és
Fonogram díjas énekesnő és jazz-zenekarának koncertje
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

December 3., vasárnap 10 óra

Kerti Kölyökkuckó: Mikulásváró meseszínház,
mely után sok-sok játékos meglepetéssel
várjuk az apróságokat
10.00: Krampusz a zsákban - a Mikulásközpont
mesejátéka
10.55: Puttonyközpont száncsengőre hangolva
11.10: Hópihe kézművesműhely
A 8. és a 9. számú választókörzetben élő gyerekek számára
DÍJTALAN regisztrációs belépő igényelhető az alábbi
módokon: 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen a:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben a
20/569-2864-es számon várjuk az igényléseket a szülő neve,
lakcíme, az igényelt gyermekjegy és kísérőjegy számának
feltüntetésével. 9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Belépő szülőknek: 700 Ft.

A rendezvény előzetesen átvett, regisztrációs szelvénnyel
látogatható, mely december 1-től 6-ig igényelhető
a művelődési házban. A belépők foglalása jelentkezési
sorrendben történik, személyenként maximum 5 db kérhető.
A megigényelt szelvényeket, kérjük december 7-én
9.00-20.00 óráig és 8-án 8.00-12.00 óráig
szíveskedjenek átvenni a helyszínen!

Ascher Oszkár Színház
November 19., vasárnap 15 óra és
november 26., vasárnap 11 óra

November 28-tól minden nem rákoskerti és szárazhegyi
gyermek és szülő 700 Ft-os áron vásárolhat belépőt.

Hurkacövekleves - zenés mesejáték
A meseszínház után Egértanya kézműves foglalkozás.

A terem korlátozott befogadó képessége miatt előzetes
jelentkezést kérünk telefonon vagy e-mailen!

Belépő: 1000 Ft

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

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk

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

December 3., vasárnap 16 óra

Rákoskerti Beszélgetések
Vendégünk:
Szelepcsényi Sándor,
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke.
Kérdezi: Lukács Klára, az Ascher Oszkár Színház tagja.
A belépés díjtalan!

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

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

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

Felhívás! A Kerti Levél honlapját (www.kertilevel.hu) hekkertámadás érte, ezért újra kell építeni.
Annak a kedves lakótársnak a segítségét kérjük az indulásnál, aki ért a WordPress-hez:
oroszkarol@gmail.com
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