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� SZAKÁCS ZSUZSA

A dvent elsõ vasár-
napján, november

30-tól fénykereszt vilá-
gít a rákoskerti Lilaor-
gona utcában, Kalmár
Gyula családi házának
kertjében, aki a Hírho-
zónak elmondta, õsz-
szel egy zarándokúton
vett részt, ahol elhatá-
rozta, hogy a Szent
Anya tiszteletére fény-
keresztet állít. 

A messzire világító
fénykereszt története

több mint tízéves, 1996.
július 16-án, Kármel-
hegyi Boldogasszony
ünnepén az Úr Jézus
Fernanda Navarro, Gre-
noble-ben lakó család-
anyának adott kinyilat-
koztatása indította el
világszerte a több ezer
kereszt felállítását.
Pontosan megadott
méretben (magassága
7,38 méter, a vízszintes
szár hossza 1,23 mé-
ter), mivel Krisztus ke-
resztje a Golgota he-
gyén 738 méter maga-

san állt, fehér, kék
színben.

A szemerkélõ esõ el-
lenére sokan eljöttek
vasárnap délután Kal-
már Gyula hívására,
köztük Hatvani Zoltán
önkormányzati képvi-
selõ is, hogy a kertben
közösen imádkozza-
nak, majd megáldják a
keresztet, amely a hívõ
ember szerint áldás a
Föld számára, helyét
nem ember jelöli ki,
minden Istentõl szár-
mazik, amely majd

mint egy õrtorony õr-
ködik. 

2005-ben már több
mint 7000 kereszt állt
világszerte, Magyaror-
szágon 2002. november
1-jén állították fel az el-
sõt Debrecenben, majd
Tolna megyében és
Németkéren, a rákos-
kerti fénykereszt a ne-
gyedik az országban.
Nyolc évvel ezelõtt II.
János Pál pápa apostoli
áldását adta mindazok-
ra, akik e kereszteket
felállítják.

Zsófi néni 100.
születésnapja

N épes családja, ro-
konsága ünnepel-

te Ladányi Sándorné, Zsó-
fi nénit december 5-én
pénteken. Csaknem
húsztagú társaság gyûlt
össze Rákoscsabán,
hogy az egy évszázadot
megélt Ladányi Sán-
dornét köszöntse. Zsófi
néni egész életét a mai
Rákosmente területén
töltötte, sõt szülei is ide-
valósiak. 

Zsófi néni kívánságá-
ra, az õ születésnapja al-
kalmából, Füzesi Zoltán
rákoscsabai református
lelkész Úrvacsorát mu-
tatott be. Az Úrvacsora
után a család köszönté-
sei következtek. Kisebb
kulturális mûsorral
kedveskedett az idõs
hölgynek  egyetlen élõ
fia, unokái és déduno-
kái. Versek és énekek

hangoztak el. Szemmel
láthatóan a kétéves déd-
unoka produkciója
hatotta meg legjobban
Zsófi nénit, akit Riz Le-
vente Rákosmente pol-
gármestere is felköszön-
tött. A polgármester el-
mondta: idén immár
négy 100 éves vagy 100
év fölötti polgár szüle-
tésnapján vehetett részt,
és mindegyikük hölgy
volt.

Riz Levente szerint a
szeretet és a hit képes
megtartani 100 eszten-
deig az embert. Az ün-
neplés pezsgõzéssel zá-
rult, ahol Füzesi Zoltán
református lelkész a kö-
lyökpezsgõvel a kezé-
ben csak annyit mon-
dott: „Zsófi nénihez ké-
pest mi mindannyian
kölykök vagyunk.Isten
éltesse Zsófi nénit!”

Fénykeresztet állítottak Rákoskerten 

� MUNKATÁRSUNKTÓL

N ovember 30-án
állította fel idén

is a Jobbik kerületi
szervezete a kettõs ke-
resztet. 

Kóbor János ünnepi
beszédében kifejtette:
öröm számára, hogy
Rákosmentét ma sokan
a „leghazafiasabb ke-
rületként” emlegetik,
holott öt éve ez szinte
elképzelhetetlen volt.
Kerületünkben azóta
újra, eredeti formájá-
ban visszaállíttatott
Budapest egyetlen Tri-
anon-emlékmûve, szo-
bor készült II. János Pál
pápa tiszteletére, és Rá-
koskerten – szintén el-
sõként Budapesten –
felállították Wass Albert

erdélyi származású író
szobrát is.

A kettõskereszt a
magyarság õsi szimbó-
luma, amelynek erede-
te tisztázatlan. A köz-
tudatban Werbõczy Ist-
ván XVI. századi elmé-
lete terjedt el, misze-
rint az „apostoli ket-
tõskereszt” Szent Ist-
vánnak a pápától nyert
püspökségek alapítá-
sára vonatkozó jogát
jelképezi. Csakhogy
sem Szent István, sem
utódai még jó ideig
nem használták e
szimbólumot. A ket-
tõskereszt elõször a bi-
zánci udvarban nevel-
kedett III. Béla kirá-
lyunk pecsétjén tûnik
fel 1190-ben, majd IV.
Béla uralkodása óta te-

kinthetõ általánosnak.
Ezért a hivatalos állás-
pont szerint a magyar
kettõskereszt bizánci
eredetû szimbólum,
bár megjegyzendõ,
hogy õsi sumér jelkép-
ként is ismert volt. Ma
a kettõskereszt az Ár-
pád-sávos jelképpel és
a Turul-madárral
együtt a magyarság
jelképei közé tartozik.

Mosolygó Marcell, a
Rákoskeresztúri Görög
Katolikus Egyházköz-
ség képviseletében
mondott beszédet, és
Isten áldását kérte a ke-
resztre és hazánkra.

A közel egyórás
megemlékezés a Szó-
zat, illetve a Székely
Himnusz eléneklésével
fejezõdött be.

Jogsegély Veresné Dr.
Hole Ágnes december 17-
én (szerda), 18-19 óráig *
Építésügyi szaktanács-
adás Krupánszki Teréz
december 16-án (kedd)
18-19 óráig csak XVII.
kerületiek számára * EU-
pályázati szaktanácsadás
Herédi István. Elõzetes

egyeztetés alapján: 06-20-
920-5145 heredi.istvan
@freemail.hu * Növényvé-
delmi tanácsadás Gál
Miklós december 18-án
(csütörtök) 18-19 óráig *
Informatikai tanácsadás
Gulyás Lajos: 06-70-367-
97-00 * Adózási, könyve-
lési tanácsadás Góczán

Péterné Anikó 06-20-574-
5518-as telefonon, vagy
szinvonal1@t-online.hu-n.  

Irodánk: Rákoscsaba, 
Péceli út 106. telefon: 

259-13-14
Nyitva tartás: hétfõ-péntek

16-19 óra között 
www.rakosmente.fidesz.hu

rakosmente@fidesz.hu

Ingyenes szolgáltatások a Fidesz irodájában

A Jobbik kettõskeresztje
Mosolygó Marcell Isten áldását kérte hazánkra is
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Mi lesz veled Merzse-mocsár?
Avagy hová tûnik - idõnként - a víz és a madárles?

Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:
kornyezet@rakosmente.hu

� KILI TAMÁS

A Bétel Alapítvány
szervezésében Bu-

dapest egyik legna-
gyobb vizes élõhelyérõl
tartottak vitafórumot a
Magyar Baptista Gyüle-
kezet Zrínyi úti imahá-
zában november 22-én.
A 27 hektáros termé-
szetvédelmi területet  a
teljes kihalás fenyegeti,
pedig 1988-ban még
csónakázni lehetett a ta-
von. Késõbb Rákoskert
és Rákoshegy gyors be-
épülése, a csatornázás
erõsen lecsökkentette a
vízszintet, ami az állat-
és növényvilág jelentõs
pusztulásával járt. Pet-
rõczy Tibor, a Zrínyi
Miklós Általános Iskola
igazgatója a Merzse-
mocsár természeti érté-
keirõl és állapotáról tar-
tott diaképes elõadást.
A Rákoshegy - Rákos-
kert - Ferihegy 2 repülõ-
tér által határolt, mind-
két településrészrõl
megközelíthetõ terület-
rõl történelmi fotókat is
láthattunk, ahol olyan
magas volt a vízszint,
hogy csak csónakkal le-
hetett közlekedni. Ez
már a múlté, bár idõn-
ként ezek a nagyvizes
állapotok megismétlõd-
tek.  Petrõczy Tibor be-
mutatta a Merzse-mo-
csár növény- és állatvi-
lágát, az orchideákat, a
kovaalgákat, a különfé-
le moszatokat és vízi-
boglárkákat és a puha-
testûek faunáját. Ami-
kor a víz megjelenik, ve-
le együtt elõbújnak a
teknõsök, a vörös hasú
unkák, a hüllõk közül a
zöldgyík és a vízisikló.

A mintegy százhat fajt
reprezentáló fészkelõ és
átvonuló madarak is
gyakori vendégei a
Merzse-mocsárnak, így
a bíbicek, a szárcsák, a
gyurgyalagok, vala-
mint az igazi madártani
ritkaságnak számító õr-
gébics. Fontos lenne a
lakosság érzelmi bevo-
nása, értékrendjük for-
málása, és a védelem-
ben érdekeltté tétele, hi-
szen a Merzse-mocsá-
ron felépített madárles
idõnként eltûnik. Leg-
alább hétszer építették

újjá az ácsolatot, illetve
pótolták az elhordott
faanyagot.

A fõvárosi önkor-
mányzat rendszeres be-
járással a Magyar Ma-
dártani és Természetvé-
delmi Egyesületet bízta
meg a Merzse-mocsár
vizsgálatával, õrzésé-

vel.  Bajor Zoltán, az
egyesület budapesti el-
nöke elmondta: 1996
óta foglalkoznak Buda-
pest természetvédelmi
területeinek kutatásá-
val, így a Merzse-mo-
csárral is, ahol elsõsor-
ban madártani értéke-
ket tártak föl és botani-
kai felméréseket végez-
tek. Bajor Zoltán a
Merzse-mocsár madár-
világát bemutató képe-
ket vetítve  bemutatta,
hogy milyen természet-
védelmi élõhelykezelés,
illetve egyéb karbantar-

tási munkák
t ö r t é n t e k
eddig.

A fórumot
Füri András, a

Duna-Ipoly Nemzeti
Park igazgatója nyitotta
meg, amelyen elsõként
Szabó Tiborné, a Rákos-
hegyi Polgári Kör elnö-
ke kért szót. Elmondta,
szép elõadásokat hall-
hattunk és láthattunk a
Merzse-mocsár élõvilá-
gáról, de arról nem esett
szó, mit tesznek az ille-
tékesek annak érdeké-
ben, hogy a területen új-
ra mocsár legyen? A
mocsárt vízzel ellátó ar-
tézi kutakat tavaly el-
zárták, és idén hiába
nyitották meg, a mo-
csárban száraz lábbal le-
het sétálni. Válaszában
Takács Noémi, a fõvárosi
önkormányzat környe-
zetvédelmi ügyosz-

tályának elõadója hang-
súlyozta: a vízutánpót-
lás kérdése a '90-es évek
elejére nyúlik vissza,
amikor néhány év aszá-
lyos idõszak után a
szakemberek – minden-
féle hatástanulmány
nélkül – olyan döntést
hoztak, hogy a mocsár
ökoszisztémájába vala-
milyen szinten be kell
avatkozni. 1995 óta mû-
ködik az a három artézi
kút, amelynek állandó
vízfelületet kellett volna
eredményezni, de ki-
derült, ezek a kutak ön-
magukban képtelenek a
folyamatos vízmennyi-
ség biztosítására. Hosz-
szú távon ez tarthatat-
lan, mert többet költe-
nek a Merzse vízután-
pótlására, mint a többi
budapesti természetvé-
delmi területre össze-
sen. Bajor Zoltán hozzá-
tette: a kutak fúrása hi-
bás megoldás volt, mert
a Merzsében akkor van
víz, ha elegendõ csapa-
dék esik. A kutak
egyébként is a mocsár
alól szívják el a vizet,
így ez a „keringtetõ
rendszer” nem jó meg-
oldás. A mocsár, definí-
ciója szerint idõszakos
vízborítottságú területet
jelent, amit sajnos tudo-
másul kell vennünk,
mint ahogy azt is, hogy
az élõvilága ehhez al-
kalmazkodik. Takács
Noémi végezetül kifej-
tette, hogy egyelõre a
fõváros tanácstalan.
Több megoldás is szóba
kerülhet, szakértõknek
kell megvizsgálniuk,
hogy van-e a jelenlegi-
nél hatékonyabb megol-
dás.

Mi lesz veled Merzse-mocsár?

Víz nélkül kihal a mocsár
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Karácsonyi fények
Díszkivilágítás magánadományból Rákoskerten

� KILI TAMÁS

H ulló csillagok, fe-
nyõfák, csillogó

gömbök, futófények
díszítik a Rákoskerti
Mûvelõdési Ház, a
Százszorszép óvoda és
a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola homlokza-
tát. A világítótestek ka-
landos út során kerül-
tek az épületek hom-
lokzatára, hiszen nem-
rég még Párizs kará-
csonyi várakozását hir-
dették. Nyáron Varga
István rákoskerti vállal-
kozó jelentkezett Hat-
vani Zoltán és Fohsz Ti-
vadar önkormányzati
képviselõnél, hogy van
egy teherautónyi dísz-
világítása, ha van rá
igény, szívesen fel-
ajánlja egy részét. Az
óvodásoknak szereztek
különösen nagy örö-
met a díszkivilágításá-
val, de a kossuthosok
sem tudnak esténként
úgy elhaladni az iskola
elõtt, hogy ne vetnének
egy búcsúpillantást a
fénykavalkádra. A ta-

nári testület  együtt
örül a gyerekekkel, a
díszkivilágítás bekap-
csolása pedig a kará-
csony elõtti készülõdés
elsõ felvonása, hiszen
iskolájuk még számta-
lan programmal várja a
gyerekeket, szülõket a
téli szünet elõtt -
mondta  Virághné Sütõ
Gabriella, az általános
iskola alsó tagozatos
igazgatóhelyettese. 

A karácsonyi vásár
az év egyik legemlé-
kezetesebb napja,

amire a diákok kéz-
mûves tárgyakat
készítenek, azokat ad-
ják-veszik a vásáron.
A téli szünet elõtti
utolsó tanítási napon
rendezik meg hagyo-
mányosan az iskola
karácsonyi ünnepsé-
gét is. Minden gyerek
olyan ajándékot kap,
ami kapcsolatos az is-
kolával, de hogy mi is
lesz az, egyelõre ma-
radjon titok – mondta
nevetve Virághné Sü-
tõ Gabriella.

HIRDETÉSFELVÉTEL már 
a Célpont ingatlanirodában is!

1173 Budapest, Pesti út 156. 
Tel./fax:06-1-256-2144 Mob.:06-30-546-3362, celpontingatlan@gmail.com

� MUNKATÁRSUNKTÓL

A Gregor József Ál-
talános Iskola 8.

z. osztályából négyen
– Ádám Zsófia, Komáro-
mi Réka, Pacsuta Lilla és
Stefán Annamária – vet-
tek részt a Bolyai
Anyanyelvi Csapat-
versenyen november
7-én, s a körzeti fordu-
lón második helyezést

értek el. Ezen a verse-
nyen nem csak a ma-
gyar nyelv ismerete,
olvasottság és nyelv-
helyesség volt a fon-
tos, hanem az együtt-
mûködés, a csapat-
munka is. 

Az országos forduló
november 29-én volt,
ahol 7. lett a Pupek
Márta által felkészített
csapat.

R itka, különleges
pillanatokat élhet-

tek meg azok a kerüle-
tiek is, akik november
13-án és 20-án este a
Szépmûvészeti Múze-
umba voltak hivatalo-
sak. Egy kerületi isko-
la, a rákosmenti Bartók
Béla Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
képzõmûvészeti tan-
szakának diákjai,  nö-
vendékei mutatkoztak
be mûvészi produkció-
val, saját tervezésû,
maguk festette ruhák-
ban. Felléptek már
Szlovákiában, az Ár-
kád Bevásárlóközpont-

ban és az Ökocentrum-
ban is. 

Breitkopfné Losovy Be-
áta harminckét 7 és 18
év közötti növendékét
a Szépmûvészeti Mú-
zeum hagyományos
,,Múzeum +” program-
jára hívták meg. A csü-
törtöki estéken külön-
leges programok vár-
ják az idelátogatókat.
A diákok büszke ele-
ganciával sétáltak vé-
gig a kíváncsi szemek
elõtt, képviselve mûvé-
szeti iskolájukat és ke-
rületüket.

Forrás: 
www.breitkopf.extra.hu

Gregorosok az országos Bolyai-versenyen 

Selyemruhák 
a Szépmûvészetiben

Párizsból kerültek Rákoskertre a lámpák

Ádám Zsófia, Komáromi Réka, Pacsuta Lilla és Stefán Annamária

A párizsi divatkirályok is megirigyelhetnék e színeket
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