
 
 

Iskolához templomot is 
 

A rákoskerti iskola bővítését az élet, 
vagyis a megnövekedett gyermeklétszám 
kényszerítette ki. Egy templom építését az 
erkölcsi értékeket nélkülöző „valóvilágos” 
helyzetünkben – életmentő alternatívaként – 
egy hagyományokra épülő lelki igény teszi 
szükségessé. 

A templomépítés gondolata már évekkel 
ezelőtt felvetődött, mivel kerületünkben 
egyedül Rákoskerten nincs hitéleti központ, s 
így szétszórtan a kerületrészek templomaiba 
kénytelenek járni a rákoskerti keresztény 
emberek. Az igény felmérésére aláírásgyűjtés 
szerveződött, melynek hatására már az előző 
ciklus polgármesterasszonyának elvi 
támogatása is megszületett. Bár a 2002. 
önkormányzati választások 
képviselőjelöltjeinek programjában szerepelt a 
templomépítés, a választások lezajlása után, az 
ígéret programszinten maradt. Abból 
kiindulva, ha azt akarjuk, hogy a „vetés 
kalászba szökkenjen”, sikeres eredményekhez 
a gondolatot kell a gyakorlatba ültetni. Ehhez 
csak erős akarat, minden akadályt leküzdő 
kitartás és áldozatkész elkötelezettség 
szükségeltetik. Ezt a magatartást felvállalva 
alakult meg tavaly egy lelkes kis csapat és a 
tettek mezejére lépett. 

Felvettük a kapcsolatot a helyi 
egyházvezetőkkel, ugyanis ökumenikus 
templom építéséről lévén szó, a római 
katolikus, a református, a görög katolikus és 
evangélikus felekezetek képviselőinek 
támogatására volt szükség. Pozitívan 
viszonyultak indítványunkhoz helyi 
önkormányzati képviselőink és a rákoskerti 

civil szervezetek is. Ezen felbátorodva 
megalapítottuk a Rákoskerti Templom 
Alapítványt, melyet 2004. január 9-én az 
illetékes bíróságon bejegyeztek. A 
következő lépést az önkormányzattól várjuk, 
hogy megkapjuk a templom építésére 
legalkalmasabb telket, mely a Rózsaszál -
Tiszaőrs utca sarkán található. Tudjuk, hogy 
az önkormányzat játszóteret, pihenőparkot 
szeretne létesíteni ezen a területen. Ezt 
örömmel vesszük, mivel e létesítmények 
békésen megférnének egy templom 
árnyékában. Nem is szólva arról, hogy 
gyermekeink szórakozása biztonságosabb 
egy templom mellett, mint egy Westel 
torony tövében. Azonkívül ez a megoldás 
minden korosztály – idősek, fiatalok, 
gyerekek - megelégedésére szolgálna. 

Bízunk az önkormányzati képviselők 
segítő szándékában, hogy minél előbb 
megkapjuk a telket és elkezdhessük az 
érdemi munkát. 

Kérünk minden rákoskerti és kerületi 
lakost, aki szívügyének tekinti a keresztény 
értékek megóvását, kapcsolódjon be 
munkánkba. Minden segítséget és tanácsot 
köszönettel fogadunk. Megtalálnak 
bennünket minden hónap második péntekjén 
16 órától, székhelyünkön a Rákoskerti 
Művelődési Klub kis termében (1171 
Budapest, Rákoskert sugárút 66.) vagy 
telefonon: 256-50-47. 

 
J. Megyery Rita 

 



Merse 2004 
 
A Merse szó jelen formája nem elírás, hanem e helységnév etimológiai [szófejtés, szóeredet] 
vizsgálatából adódó következtetés eredménye. E szerint: a merse szó vizes, lápos, zsombékos, 
állat- és növényfajban gazdag [szemet gyönyörködtető, mese] területet jelöl. Továbbiakban - 
írva és mondva - az alapszó származási és jelentés szerinti eredeti alakjának megfelelően, 
ebben a formában alkalmazzuk. 
 
   Minden településnek 
vannak védendő természeti- 
és épített értékei. 
Lakóterületünk - Istennek 
hála - bővelkedik mindkét 
kategóriában említésre 
méltó, környezetünk rangját 
meghatározó helyi 
értékekkel. Jó példaként 
említhetők: a forrás- és 
völgyterületeink, befásult - 
telepített erdeink, különleges 
növénytársulásaink, a Rákos-
patak, a Merse és persze a 
környezetük, a gondozott, 
szép kertjeink, fasoraink, 
templomjaink, a mielőbbi 
"beavatkozást" igénylő 
kastélyaink, a környezetbe, 
tájba illeszkedő, arányos 
épületeink, de ide tartozik a 
páratlan Vida-dombi és a 
Szigetcsép utcai panoráma 
is, a Kép utcai régi iskola 
hatalmas platánfája, a Péceli 
út 204 szám alatti egzotikus 
kertkülönlegesség, az ősi, 
háborítatlan területrészek 
jellemző szerkezeti 
maradványai és még 
sorolhatnánk.  
   Természetes, hogy kinek-
kinek, más-más rangsort, 
egyben fontossági sorrendet 
jelenthet a helyi értéklista. A 
többség számára azonban 
egyformán fontosnak tartott 
szempontként jelentkezik a 
helyi jellemzők magas szintű 

megőrzése. Remélem, nem 
túlzás azt állítani, hogy a 
még menthető értékeink 
megőrzése mindannyiunk 
alapkötelessége és jól 
felfogott érdeke. Minden 
bizonnyal ide sorolható a 
„csupán” fővárosi védettségű 
Merse és környezete is. E 
területre fordítandó 
különleges figyelem a 
magunk számára bőségesen 
megtérülő és gazdagon 
kamatozó. 
Értékeink megőrzésében 
kiemelkedő feladat juthat az 
Önkormányzatunknak, a 
vonatkozó szakmai 
köröknek, a helyi lakosság 
önszerveződő köreinek. 
Azonban e tevékenység 
során sem törpülhet el az 
egyén mindenkor különleges 
és meghatározó szerepe sem. 
Példaértékű szerepvállalására 
vállalkozott a Rákoshegyi 
Polgári Kör - immáron 
másodszor - fotópályázatot 
hirdetett a haldokló [!] 
mocsár figyelemfelkeltő 
bemutatására: Legutóbb a 
"Merse az évszakok 
tükrében" címen. Most éppen 
a Rákoskerti Művelődési 
Klub állítja ki a 
gyermekeknek meghirdetett 
Merse-rajzpályázat 
beérkezett anyagát.  

A díjátadást követő kötetlen 
beszélgetésekből jól 
kiérződött: a Merse sorsa 
sokakat érint, ismerik és 
érzékelik a védett térség 
gondjait. Tudják; van mit 
féltenünk, hiszen Erdős 
Renée a XX. század elején, 
levelében a rákoshegyi 
éghajlatot még "szubklíma"-
ként jellemezhette. *  
Bizonyosak lehetünk abban, 
hogy a térség különleges, - a 
pesti oldalon páratlan, és 
elkülönülő - klímája, flórája 
és faunája a közeli Merse-
mocsár nagykiterjedésű vizes 
területe jótékony hatásainak 
is a következménye. Ahhoz, 
hogy visszaállhasson a régi 
„rend”; természetes 
tájállapot, és pozitív 
vízmérlegű Merse-térség 
kell. 
Köszönet és elismerés jár 
mindenkinek, akik bármely 
módon hozzájárulnak a 
Merse és térsége 
megmentésének embert 
próbáló feladatában. A 
rákoskerti rajzkiállítás 
március 23-ig látogatható. 
Megtekintését jószívvel 
ajánlja e rendezvény 
krónikása 

 
Bukta Mihály

 
 *  Tapasztalatom  szerintem Rákoskert, de különösen a Görömböly utca mikroklímája is 
különleges. Tavaszonként Keresztúrtól kettő, a buszmegállótól egy hét késésben van a 
természet. /Most hogy ezt írom, március 13-án már csak itt található hó. A Budai-hegyek 
északi lejtőin, és a Mátrában talán még foltokban fellelhető. A több fűtésszámlát csak az 
kompenzáhatlja, hogy tovább örülhetünk a. tavaszi virágoknak.  /Bár másfelé járván már meg 
is unhattuk őket./ )O.K.



Az Élet és a vakond világ 
 

 „Minden olyan államigazgatási eljárásban 
született döntést megtámadhatnak a bíróságon 
környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, 
amelynek környezetvédelmi vonatkozása van - áll 
a Legfelsőbb Bíróság (LB) jogegységi döntésében, 
amelyet tegnap hirdettek ki. Ez azt jelenti, hogy a 
civil szervezetek minden olyan beruházás esetében 
felléphetnek, ahol a környezetvédelmi 
szakhatósági engedély alapfeltétele az építkezés 
megkezdésének…” (Perképesek a zöldszervezetek; 
Magyar Nemzet, 2004. jan. 29.) 
 
   „Szegett fejjel gördül a világ 
// Kemény nyakú ökrök 
húzzák…” – írtam egyszer. 
A civil fához köti magát, hogy 
a fa ott maradhasson a mecseki 
Zengőn. A civil bizonyára nem 
olvasta az újságot, mert ha 
olvasta volna szegény feje, 
akkor biztosan nem 
fagyoskodna télvíz idején egy 
jeges fatörzs kérgéhez tapadva, 
mint történelmünk üldözött 
kommunistája a téglafalhoz. 
   Lehet persze, hogy olvasta, de nem hisz benne. 
Pontosabban: nem hiszi el, hogy törvényes jogi 
eljárások végeredményeképpen elérheti, hogy a 
NATO, szövetségben a magyar állam haderejével, 
fejet hajtson egy pár fának, évszázados tölgynek, 
bükknek a Zengőn. Miért is hinné, hiszen 
megtanulta már, hogy mindenért harcolnia kell. 
Ordítva, ostobán, fához kötve, aszfaltra fekve, 
gyártelep és erőmű kerítéséhez láncolva magát, 
tankhajó elé evickélve gumicsónakjával… 

Megtanulta már, hogy a mindenkori 
államérdek csak egy dagadt gólem ripacs 
maszkja, amit ha sikerül néha letépnie, piti 
egyéni érdekek grimaszolnak vissza rá. 
Most akkor kit pereljen a civil: a hatalom 
és a pénz „közérdekű”, arctalan lobbijait, 
vagy egyenként a korrupció 
csinovnyikjait? Ennyire már nem naiv. 
Nem hiszi el, hogy a hatalom őérte hat; 
inkább odaköti magát a szeretett fához. Azt 
bizonyára jobban szereti, mint a 

nemzetbiztonságot. 
   Igaza van, mert míg az 
egyik a teremtés csodája: 
gyökere, törzse van, és 
évről-évre hatalmas 
lombkoronája, melynek 
minden ága, levele az égre 
mutat, és arról tesz 
bizonyságot, addig a másik 
az előbbi nélkül csak egy 
buta, üres fogalom.  
   A mi fánk itt Rákoskerten 
a kertváros nyugalma, a 

szomszédos legelők és szántóföldek friss 
illata. Erre a fára véstek ostoba 
„szerelmes” kezek M0-jelet. Az  
ember önös szerelmét a természet vastag 
törzse túléli és felülmúlja; én pedig a 
győztes fa alatt tudok csak szeretni. A 
kettő külön úgysem ér semmit, mert a 
szerelem égre mutató Élet nélkül csak 
halált, egyedül halált nemz. 

Bedey Gábor 

 
 

Fotópályázatot hirdetünk ifjúsági és felnőtt kategóriában; Rákoskert és vidéke, 
állatok, növények, környezetvédelem témákban. Lehetnek eredeti és manipulált 

számítógépes képek, hagyományos fényképek. A zsűri 40-50 képet válogathat 
kiállításra alkalmasnak. A digitalizált adathordozókról, a negatívokról, diákról 
illetve papírképekről egységesen A4-es méretű nagyításokat készítünk, ezeket 

állítjuk ki, és a közönség a Zöldnapon dönt a két kategória díjazottjairól. A mai 
nyersanyag áraknál érdemes részt venni, hiszen a kiállítás után a nagyításokat 

mindenki hazaviheti. 
Leadási határidő: 2004. április 5. Az anyagot a Rákoskerti Művelődési Klubba 

kérjük leadni, a borítékra kérjük ráírni az alkotó nevét, a kép címét, elérhetőséget. 
Ellentétben más újságokkal, természetesen mindent visszaadunk. 

...téli fák -       
szelek gyalázta gyökérré váltok 

csupasz testetek égre kaszál 
alulra száll nyári ruhátok 

s kockát dob rajtuk a vakond halál 
óriás erőtök férgeket éltet 
de hájuk a föntnek szolgál 

s mire a fagynak ostora csattan 
  kész van bennetek újra az Élet - 

     tavaszi fák... 



Menetrend 
Érvényes: 2003. december 14-től 2004. december 11-ig. 

  
Budapest-Rákoskert  Rákoskert-Budapest 

                

Indul Honnan vonat 

R.kert 
érk. Hová Mikor Megj.  

R.kert 
ind. Honnan vonat Érkezik Hová Miko

             

4:15 Keleti 3310 4:38 Szolnok  K   4:09 Nagykáta 3419 4:32 Keleti H-P 

5:15 Keleti 3320 5:38 Szolnok  K   4:49 Szolnok 23319 5:12 Keleti V 

6:40 Keleti 3312 7:03 Szolnok  K   4:49 Nagykáta 3429 5:12 Keleti H-SZ

7:40 Keleti 3322 8:03 Szolnok  K   5:24 Nagykáta 3439 5:47 Keleti H-P 

8:40 Keleti 3332 9:03 Szolnok  K   5:39 Nagykáta 3619 6:03 Józsefv. H-SZ

9:39 Józsefv. 3512 10:03 Szolnok  K   5:44 Szolnok 23339 6:07 Keleti. V 

10:39 Józsefv. 3522 11:03 Szolnok  K   5:59 Tszecső 3449 6:22 Keleti H-P 

11:40 Keleti 3314 12:03 Szolnok  K   6:14 Nagykáta 3629 6:38 Józsefv. H-P 

12:40 Keleti 3324 13:03 Szolnok  K   6:24 Szolnok 23349 6:47 Keleti SZ-V

13:14 Józsefv. 3614 13:38 Nagykáta H-P K   6:39 Sűlysáp 3617 7:08 Józsefv. H-P 

13:40 Keleti 3334 14:03 Szolnok  K   7:04 Mende 3627 7:28 Józsefv. H-P 

14:14 Józsefv. 3624 14:38 Nagykáta H-P K   7:19 Szolnok 23317 7:42 Keleti SZ-V

14:24 Józsefv. 3634 14:48 Mende H-P K   7:34 Nagykáta 3427 7:57 Keleti H-P 

14:25 Keleti 23344 14:48 Szolnok SZ-V K   8:34 Szolnok 3517 8:58 Józsefv.  

14:45 Keleti 3414 15:08 Sűlysáp H-P K   9:14 Szolnok 3527 9:38 Józsrfv.  

15:14 Józsefv. 3616 15:38 Nagykáta H-P K   10:24 Szolnok 3327 10:47 Keleti  

15:25 Keleti 23316 15:48 Szolnok SZ-V K   11:29 Szolnok 3337 11:52 Keleti  

15:45 Keleti 3416 16:08 Sűlysáp H-P K   12:29 Szolnok 3315 12:52 Keleti  

16:14 Józsefv. 3626 16:38 Nagykáta H-P K   14:44 Szolnok 3325 15:07 Keleti  

16:24 Józsefv. 3636 16:48 Mende H-P K   16:09 Szolnok 3313 16:32 Keleti  

16:25 Keleti 23326 16:48 Szolnok SZ-V K   16:49 Szolnok 3323 17:12 Keleti  

16:45 Keleti 3426 17:08 Sűlysáp H-P K   18:34 Szolnok 3333 18:57 Keleti  

17:14 Józsefv. 3646 17:38 Nagykáta H-P K   20:09 Szolnok 3311 20:32 Keleti  

17:25 Keleti 23336 17:48 Szolnok SZ-V K   21:14 Szolnok 3321 21:37 Keleti  

17:45 Keleti 3436 18:08 Sűlysáp H-P K   22:04 Szolnok 3331 22:27 Keleti  

18:09 Józsefv. 3618 18:33 Nagykáta H-P K         



18:20 Keleti 23318 18:48 Szolnok SZ-V K         

18:45 Keleti 3418 19:08 Sűlysáp H-P K         

19:40 Keleti 3328 20:03 Szolnok H-P K         

20:40 Keleti 3338 21:03 Szolnok  K         

21:40 Keleti 3348 22:03 Szolnok H-P K         

22:40 Keleti 3358 23:03 Szolnok  K   Jegyváltás a vonaton. 

23:40 Keleti 3368 0:03 Szolnok      RÁKOSHEGY állomás információ: 257-1842

                  
K= A VONATON KERÉKPÁR IS SZÁLLÍTHATÓ. 

              

Menetrend az állomáson és a Rezgő utcai kisboltban díjmentesen kapható. 
              

 
 
 


