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Nyár végén kezdődhet a
Mennybemenetel templom építése
Eleget téve beszámolói kötelezettségünknek tájékoztatjuk Önöket a Makovecz „Mennybemenetel” ökumenikus templom építéséről.
Mivel állami támogatással valósul meg az építkezés,
kötelező a közbeszerzés kiírása, az altemplom négy évvel ezelőtt elkészült kiviteli tervének átdolgozása, valamint a végleges kiviteli tervezés II. ütemének elkészítése. Ezek az előkészületek időt és türelmet igényelnek,
ezért csak nyár végén kezdődhet az építkezés, sok-sok
rákoskerti lakótársunk örömére. Természetesen, mint
minden értékes elgondolásnak akadnak ellenzői is. Számukra, emlékeztetőül, szeretnénk feleleveníteni a közelmúlt történéseit.
Már a múlt század 20-as, 30-as éveiben Rákoskert
földbirtokosa, báró Schell Gyuláné, birtokának felparcellázásakor határozta el, hogy a legszebb panorámájú
telket egy templom építésének céljára hagyja meg. Terve már nem valósulhatott meg, mert közbeszólt a második világháború, majd az azt követő 45-50 éves kommunista-ateista rendszer. Az évek folyamán a gombamód
szaporodó építkezések ellenére ez a telek érintetlen maradt, ez a telek nem volt beépíthető! A rendszerváltás az
itt élőkben újra élesztette a lelki, hitélet iránti igényt és
már a 90-es években több száz aláírással nyomatékosítva, kéréssel fordultak az MSZP-s polgármester asszonyhoz, Devánszkiné dr. Molnár Katalinhoz, hogy engedélyezze a templom építését. A városvezető pozitívan viszonyult a kéréshez. Ezután alakult meg 2003-ban a
Rákoskerti Templom Alapítvány, s néhány év múlva a
telek megkapta a fővárosi átminősítést a beépíthetőségre. Ilyen hosszú kacskaringós történelmi előzmények
után természetes volt, hogy a világhírű magyar templomépítőt, Makovecz Imrét kértük fel, hogy tervezze
meg a „Mennybemenetel” ökumenikus templomot. Ennek vallási jellegén kívül óriási jelentősége lesz kulturális, egyedi építészeti, idegenforgalmi, műemléki szempontból is. Így a XVII. kerület Budapest egyik legismertebb és leglátogatottabb kerületévé válik. Legyünk erre
büszkék!
A „Rákoskerti Templom Alapítvány” alapítói

2017. július

Rákoskerti Szent XXIII. János Kápolna
A kápolna-közösségi ház és urnatemető építése az
utolsó szakaszba jutott. Az épületet 2017. augusztusban
adja át a kivitelező, ezután fogjuk kérelmezni a használatba vételi engedélyt.
A kápolna felszentelési ünnepét október környékére
kértük főpásztorunktól (Szent XXIII. János pápa emléknapja október 11.).
Főegyházmegyénk az eddigi kiadások 99%-át finanszírozta. Az utolsó fázisban azonban különösen is számítunk a rákoskerti katolikus hívek adományaira, hogy
a belső tereket méltóképpen be tudjuk rendezni. Szívesen fogadunk adományokat a szentségi kápolnához és a
közösségi terem bútorzatára a CIB Banknál vezetett
10702019-19819198-51200002 sz. bankszámlára.
Urnahelyek vásárlására továbbra is lehetőség van
2017-ben kedvező áron 60-80 ezer Ft-tól. A megváltott
urnahely árával is támogatja a kápolna befejezését!
Érdeklődés és szerződéskötés nyáron: (csak augusztus 9-23. között szünetel az urnahely ügyintézés)
Szent Erzsébet Plébánia 1171 Budapest, Szabadság
sugárút 39.
kedden 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig
Telefon: 258-4074 vagy 06 30 997-0951
e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com

Schell Gyuláné (báróné) tere nevet
fogja viselni Rákoskert főtere
Szelepcsényi Sándor és Zsigóné Meggyes Ildikó kutatómunkájának köszönhetően a következőket lehet tudni
a bárónéról:
Ifj. báró Schell Gyuláné sepsirélyi Antos Ilona 1891ben született.
Báró Schell Gyuláné második férje életmódja miatt
keletkezett anyagi gondok megoldására 1931-ben arra a
döntésre jutott, hogy a mai Rákoskert területét felparcellázva értékesíti, vagyis megalapozta mai lakóhelyünk
lehetőségét.
Ahhoz, hogy a keletkező telkek gazdára találjanak, az
akkori lehetőségek szükséges, marketing fogásokat,
alkalmazta, női furfanggal fűszerezve, s egyben az utókor elismerését is kivívta intézkedéseivel:
- Tíz telket ingyen adott azoknak, akik vállalták, hogy
két éven belül házat építenek rá.

- Szinte „aranyáron” megszerezte az Újszász-Szolnok
vasútvonal, és a parcellázni kívánt területek közötti 10
kat. holdnyi területet, ezzel lehetővé tette Rákoskert
bekapcsolását a vasúti forgalomba.
- Saját jövedelméből felépítette a mai állomásépület
elődjét, amely az akkori viszonyok között komfortos
volt, mert fűtött váróteremmel, pénztárral, mellékhelyiségekkel is felszereltette.
- Megegyezett a MÁV-val, hogy ha egy tucat utas rendszeresen indul-érkezik, az addigi bizonytalan megállóhelyet átminősítik, s menetrendszerűen megállnak a vonatok Rákoskerten. Erre 1937-ben került sor, mivel a
báróné korábban felfogadott 12 embert, akinek az volt a
dolga, hogy folyamatosan ingázzon Rákoskert - Keleti
pályaudvar között, oda és vissza.
- A Zrínyi úttól a vasútállomásig mindkét oldalon kétkét sorban platánfákat telepíttetett, ezzel kialakítva a
mai Rákoskert Sugárút hangulatát, üdítő utcaképét.
- Az „Ötvenöt”-nek nevezett területen (Sáránd utca és a
Zsigmond utca között) kialakított utcák mindkét oldalán
cseresznye- és meggyfákat ültettek, amelyek közül,
megfiatalítva, még mindig találunk termést hozót. De ha
csak a cseresznye-meggyfa virágzáskori szépségére,
hangulatára gondolunk, már hálánkra érdemes a báróné.
- 1936-tól Schell báróné saját költségén működtetett
iskolát.
- A II. világháború idején, Varsó eleste után, megjelentek Rákoscsabán a menekült lengyel katonák, akiket az
egykori Laffert-kastélyban szállásoltak el. Ez a kastély
akkoriban Schell–kastélyként volt ismert, mivel ifj. báró
Schell Gyuláné egyenes ági leszármazottja volt a báró
Laffert családnak.
A báróné 1941. január 29-én meghalt, a kastély az
internált lengyel katonák táborává alakult át.
A hatályos jogszabályokat olvasva számítani kell arra,
hogy a Schell báróné tere helyett Schell Gyulánéról lesz
a terünk elnevezve. A helyi képviselő testület várhatóan
augusztus végén dönt a névadásról és csak ezután kerülhet a Fővárosi Közgyűlés elé ez az előterjesztés.

Itt szeretnénk köszönetet mondani Riz Levente polgármester úrnak, Fohsz Tivadar alpolgármester úrnak,
Horváth Tamás alpolgármester úrnak, Szabó Katalin
képviselő asszonynak, Hatvani Zoltán képviselő úrnak,
Rózsahegyi Péter képviselő úrnak és a Rákoskerti Polgári Kör azon tagjainak, akik segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Egyesületünk augusztus 12-én rendezi meg a IV. Horváth Előd lecsófesztivált (lecsófőző versenyt). Mindenkit szeretettel várunk! Akik a főzőversenyen szeretnének indulni (csapatok-baráti körök), kérjük regisztráljanak július 25-ig a következő e-mail címen:
kbernat64@gmail.com vagy Lakos Ágnes 06 20 3452630
Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E

Teljessé vált az olimpiai ötkarika
A Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános
Iskolában véget ért az Olimpikonok Délutánja rendezvénysorozat.
A 2016. november 29-én elindult esemény megálmodójának, Hamar Pál testnevelő tanárnak a célja az volt,
hogy a Riói Olimpiai Játékokon és Paralimpián résztevő sportolókkal testközelből is találkozhassanak az iskola tanulói. Amint arról korábban már beszámoltunk,
az eddigi vendégek között szerepelt Molnár Péter kajakozó, Osváth Richárd kerekesszékes vívó és Kovács
Zsófia tornász.
2017. március 10-én a kétszeres U23-as Európabajnok, felnőtt világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok judós Tóth Krisztián látogatott el az iskolába. Az olimpiai élmények mellett szó esett a gyermekkori emlékekről, a kiegészítő sportágakban (ökölvívás,
birkózás) való helytállásról, egy aktuális sérülésről és
az augusztus végi hazai rendezésű világbajnokság esélyeiről is. Krisztián a gyerekeknek megmutatta a Rióban viselt judo ruháját, és az arannyal, ezüsttel és más
nemesfémmel bevont 2014-es világbajnoki második
helyezett kupát.
2017. május 12-én pénteken a kétszeres olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok kardvívó, Szilágyi Áron
volt a rendezvénysorozat ötödik vendége. A riói élmények közül kiemelt témaként szerepelt az olimpiai falu.
Emellett megtudtuk, hogy milyen érzés volt, amikor
először játszották el tiszteletére a magyar himnuszt. A
diákok kellő magabiztossággal tették fel kérdéseiket a
meghívottnak. A kérdéseket követően a gyerekek megtanulhatták a világ jelenlegi egyik legsikeresebb kardvívójától a vívás alaplépéseit. Osváth Richárd paralimpiai
ezüstérme után megcsodálhattunk egy olimpiai aranyérmet is. Végül senki sem távozott üres kézzel, mivel
mindenkinek sikerült egy-egy aláírást szerezni, vagy
közös fényképet készíteni a bajnokkal.
A Kossuth Iskolában az öt vendégsportolóval így vált
teljessé az olimpiai ötkarika!

Merzse éjszakai túra
A Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz. E. június 23-án negyedik alkalommal rendezte meg a Merzse mocsár éjszakai
teljesítménytúráját, melyen több mint négyszázan vettek
részt az ország minden pontjáról.
Ez örömteli szám a rendezőségnek, főleg azért, mert a
túrázók között egyre több rákoskerti, szám szerint 85 fő
nevezett be, de szép számmal képviselték magukat a
rákoshegyiek is:, anyukák, apukák- gyerekekkel, főleg a
kisebbik – 10 kilométerest távot választották és sikeresen
is teljesítették. A jó hangulathoz az út során frissítő üdítők, nápolyi, dinnye és a célban finom zsíros kenyér és
gyümölcsök is hozzájárultak. Négyszázhuszonöten vehették át a célban a megérdemelt díjazást, oklevelet és kitűzőt.
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Közbiztonsági kérdés

közlekedők. Fontos, hogy idén nem kerítéstől kerítésig
történik az utcák megújítása, hanem a régen elkészült,
vagy mára csak nyomokban meglévő burkolat kap egy
aszfaltterítést és egy murvázott padkát. Fontos, hogy
akik kérik, azok minél előbb jelezzék a képviselőjüknek, hogy szikkasztóárokra is szükség lenne, hiszen az
elkészült utak minőségét azzal lehet a legjobban megőrizni, ha nem ott folyik az utca vize.

Június elejétől egyre több megkeresést kapnak a
képviselők a helyiektől mert egyre több eddig nem ismert ember jelent meg a Sáránd utca és a városhatár
közötti területen. Sokan migránsok megjelenésétől tartottak, ezért hívták telefonon az illetékeseket.
2017.06.22-én Hatvani Zoltán a képviselő-testületi
ülésen a kerület rendőrkapitányának feltette kérdését:
Kik ezek a nem túl bizalomkeltő emberek? Hogy kerülnek a Pesti út 474 sz. volt TSZ. területre? Mit csinálnak
itt?
Azóta a válasz is megérkezett. A sokak által látott
csoport valóban a Pesti út 474-ben lett elszállásolva és
gyümölcsszedő munkásokról van szó. Nem migránsok,
nem illegális bevándorlók.

Ulti verseny
2017. február 24-én a rákoscsabai Szöszi Bár éttermében rendeztek versenyt Rákosmente Ulti Királya
címért, amit a Magyar Ultiszövetség érvényes szabályzata szerint bonyolítottak le. Az egyéni verseny győztese Harmatovszki László, második Hajdú Károly, a harmadik Leiner Rudolf lett.
A 2017. május 12-én megrendezett csapatverseny
résztvevői háromfős csapatokban Rákosmente városrészeiként küzdöttek. Ötórás csata után Rákoskert nyert,
a tagok: Boros László, Harmatovszki László és Sárközi
László. A második Rákoskeresztúr, a harmadik vegyes
csapat lett.

Üröm az örömben
Februári lapunkban adtunk hírt arról, hogy idén hét
utcánkban készül aszfaltterítés az amúgy igen elhasználódott útfelületen.
Azóta az önkormányzat kiírta a közbeszerzést és
eredményt is hirdetett, de a beérkező ajánlatokból az
derült ki, hogy a költségvetésben félretett pénz nem
elegendő a teljes költségekre. Ezért az a döntés született, hogy minden utcában lesz útjavítás, de a Toldi, a
Postakürt és a Csendítő utcákban csak szórt bitumenes
felületzárással. Erre a beavatkozásra is három év garanciát vállal a kivitelező úgy, mint az aszfaltzárásra.
Időközben a Parlament előtt van egy olyan javaslat,
amely értelmében a kormány a következő három évben
a főváros összes földes utcájának aszfaltozásához biztosítaná a szükséges forrásokat. Ez a keret meghaladja
a 4,3 milliárd forintot, amiből a kerületünknek több
mint 1 milliárd jutna. Döntés ma még nincs, de legalább van remény az extra forrásra, amiből kizárólag
utakat lehetne építeni a kerületben
Évek óta nem épült új aszfaltút a városrészünkben,
cserébe idén 7 utcánk kap aszfaltterítést. Ennek próbája
tavaly készült el az Alsókörtvélyes, illetve a Görömböly utcában (Sáránd u.-Zsigmond u. között), ilyen
felületzárást kapnak a következő utcáink:
•Oszlop utca (21,6 millió)
•Csendítő utca (Rákoskert sugárút és a Pásztortűz u.
között) (7,6 millió)
•Kőrösszeg utca (8,5 millió)
•Ököl utca (Szigetcsép utca és a városhatár között)
(5,2 millió)
•Postakürt utca (7,6 millió)
•Postamester utca (Bodonyi utca és a Zsigmond utca
között) (30,5 millió)
•Toldi utca (Bodonyi utca és a Sáránd utca között)
(10,1 millió)
Ez összesen 91 millió forintot jelent. Erre a fejlesztésre már régóta vártak az adott utcában élők és az ott

Rákoskerti zászlóval az
Alpok "tetején"
Él köztönk egy olyan sportember, aki néhány hónapja elhatározta, hogy megmássza az Alpok néhány csúcsát és ezekre a túrákra magával viszi a kerületi lobogót.
Elképzelésével meg is kereste a helyi képviselőt, mivel Szárazhegyen lakik - így Hatvani Zoltánt és elmesélte neki az ötletét. A képviselő kerületi zászlóval nem
tudott szolgálni, de azonnal felajánlott egy rákoskerti
lobogót. A sportember – Séllei Gábor - átvette a zászlót
és megígérte, hogy a csúcsról jelentkezik majd:
„Nem értük el a 3798 méteres csúcsot, 3454 méteren
visszafordultunk túravezetőnk javaslatával egyetértve.
Kockázatos lett volna, várnak otthon, egyáltalán nem
bánom. Hajnal 3:45-kor indultunk szakadó esőben,
szétáztunk, ketten vissza is fordultak a csapatból, Lacival és a vezetőnkkel mentünk tovább. Felküzdöttük magunkat az utolsó hüttéig (gleccseren, sziklákon), de ott
győzött a józan ész, a radarkép rosszul nézett ki. Viszszaereszkedtünk 2900-ig, majd meghódítottunk egy
másik 3000-est. Megismertem egy új világot, ami egyáltalán nem veszélytelen, viszont csodálatos! Nem voltam még a Holdon, de kb. ilyennek képzelem.”
Gratulálunk lakótársunknak, aki elárulta, hogy a következő terve a New York Maraton lesz, ahová már
meghívót is kapott a szervezőktől.
Leinformálható középkorú hölgy több éves gyakorlattal
napi 4-5 órás idősgondozást vállal. 06-30-515-91-22
ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ
EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT. +36-06-30-238-98-82
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai
Telefon: 06-1/257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu
Kedves Látogatóink!

Szeptemberi előzetes főbb programjainkból:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház
július 1-től 31-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 1., kedd 8.00 óra

Szeptember 21-22. csütörtök, péntek 9-12 óráig
Kertünk Kincsei – Ismerkedés a terményekkel, természettel
A Rákoskerti Kertbarát Kör és a Rákoskerti Művelődési Ház
közös szervezésében játékos és interaktív terménybemutatóval,
kézműveskedéssel, növényismereti vetélkedővel
várjuk a kerületi óvodás csoportokat!
A rajz- és terménypályázat eredményhirdetésére és a díjak
átadására a pénteki nap folyamán kerül sor.

A nyári szabadságok idejére kellemes pihenést kívánunk
minden kedves vendégünknek!
Szeptembertől intézményünk színes programokkal,
klubokkal, tanfolyamokkal várja ismét kedves látogatóit.

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

Gyermek tanfolyamok:
Babamasszázs, Sulijóga, Ringató, Sajtkukac Aerobik,
Kerekítő Bábos és Mondókás Torna, Málna Rajziskola,
Kids Club ovisoknak, Kids Club kisiskolásoknak,
Kids-Klub - Jazz-mataz és a Cassandra Táncegyesület
modern tánc tanfolyamai

Szeptember 24-én, vasárnap 17 órakor
Ars Sacra Fesztivál Rákoskerten
Könyörgés (A Halotti Beszédtől a határon túli
magyar irodalmakig)
Maczkó Mária eMeRTon-, Prima- és Magyar Örökség Díjas
népdalénekes és Szabó András Kazinczy- és Radnóti-díjas
előadóművész irodalmi és zenei összeállítása
A belépés díjtalan! Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Felnőtt tanfolyamok:
Zumba, Hatha Jóga, Gyógytorna, a Cassandra
Táncegyesület modern tánc tanfolyamai

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

Klubok, szakkörök:
Orion csillagász szakkör, Baba-mama klub, Rákoskerti
Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub
Tanfolyamválasztó hét a Rákoskerti Művelődési Házban
Szeptember 4-től 8-ig
Az érdeklődők-gyermekek és felnőttek egyaránt-ízelítőt és
bemutatót kaphatnak különböző tanfolyamainkról.
A belépés a tanfolyamokra díjtalan!
Részletekről a megjelenő szóróanyagainkból
és honlapunkról tájékozódhatnak.

Szeptember 27-én, szerdán 18 órakor
Makovecz Imre megemlékezés
A Rákoskerti Templom Alapítvány jótékonysági
megemlékezést szervez a világhírű építész és a rákoskerti
„Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője,
Makovecz Imre halálának hatodik évfordulója alkalmából.
Támogató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Színház:
Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől ismét várja
a színházkedvelő közönséget.
Évadnyitó előadás: szeptember 30-án, szombaton 18 órakor
Shakespeare: Rómeó és Júlia

nyertes pályamunkának, mely a tartalmi szempontok teljesülése mellett sokoldalú felhasználhatóságával és üde
megjelenésével vívta ki magának az első helyet.
A nyertes logót május 27-én, Rákoskert Napján láthatta
először a nagyközönség.
Az új logót szeptembertől jelenteti meg a művelődési
ház arculatában, kampányaiban, online és nyomtatott felületein, valamint rendezvényein.

Új logót kap a Rákoskerti
Művelődési Ház
A Rákoskerti Művelődési Ház 2017. márciusában pályázatot hirdetett intézményi új logójának megtervezésére.
A tervezéskor komplex feladatot vállaltak a pályázók,
hiszen az volt a kívánatos, hogy az új logó a művelődési
ház szakmai küldetését tükröző tartalmi sajátosságokat és
Rákoskert hagyományos szimbólumainak megjelenítését
egyaránt tartalmazza. A pályázatra 57 pályamű érkezett,
melyekből 52 felelt meg a pályázati részvétel feltételeinek. A beérkezett pályamunkákat hat fős bizottság bírálta
el, melynek tagja volt Auth Attila tervezőgrafikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára; Fohsz Tivadar
alpolgármester; Hajnal Csilla a
Vigyázó Sándor Művelődési Ház
tagintézményeinek vezetője, igazgatóhelyettes; Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő; Klein Marianna a Vigyázó Sándor Művelődési Ház igazgatója; Szelepcsényi
Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör
elnöke. Az értékelést követően a
bizottság egyhangú véleménye
alapján Andorka Péter „TRENDi”
jeligéjű pályázatát választotta díj-

Képviselők elérhetősége:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252
Kerti Levél
Megjelenik 4 000 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly
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