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Közlekedési változások a kerületben
Kilenc százalékkal nõ a BKV rákosmenti utaskapacitása
 KILI TAMÁS
XVII.
kerületet
érintõ tömegközlekedési változásokról
tartott sajtótájékoztatót
Riz Levente polgármester, Szilágyi Károly, a
Budapesti Közlekedési
Vállalat (BKV) Zrt. és
Vitézy Dávid, a Városi és
Elõvárosi Közlekedési
Egyesület (VEKE) szóvivõje a Csaba vezér téren augusztus 25-én.
Szilágyi Károly kiemelte, hogy a változások a kerületi önkormányzat kéréseit maxi- Rákosmente jól lobbizott, és elõnyösen került ki a paraméterkönyvrõl folytatott vitából

A

Kezdõdik
az új tanév

Hetvenöt éves Rákoskert
Közösen ünnepelték meg Szent István napját a Kert nevû települések
 VARGA ORSOLYA

sével, az új kenyér
megáldásával és megszentelésével vette kezdetét.
A színes programok
között szerepelt a részt
vevõk
felvonulása,
képzõmûvészeti kiállítás, kulturális kavalkád, omnibuszos városnézés, ingyenes borkóstolás, tûzijáték, sõt a
holdfogyatkozást távcsõvel nézhették meg
az érdeklõdõk.

ugusztus 16-án
kerületünk adott
otthont a „Kert” Nevû
Települések Szent István-napi Ünnepének
abból az alkalomból,
hogy Rákoskert idén 75
éves. A nagyszabású
rendezvényen kilenc
település/településrész vett részt.
Az egész napos rendezvény a részt vevõ
települések köszönté- Kilenc Kert nevû település ünnepelt együtt
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Útfelújítások a kerületben
Újabb pályázati sikerek
Interjú Hatvani Zoltán képviselõvel
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málisan figyelembe véve, a fõváros hozzájárulásával valósulnak meg,
részben augusztus 21tõl, illetve szeptember 6tól. Ez a kerület érdekérvényesítõ munkájának
köszönhetõ. Azok a járatok, amelyek eddig a
városközpontig vitték
be az utasokat, a jövõben itt csak megállnak,
és átszállás nélkül az
Örs vezér térig, illetve
Kõbánya-Kispestig viszik az utasokat.
Folytatás és interjú a 6.,
összeállítás a változásokról
a 7–9. oldalon >

 SZAKÁCS ZSUZSA
ákosmentén 711 elsõ osztályos kisdiák kezdi meg tanulmányait a 12 általános iskola 33 elsõ osztályában, ami emelkedõ létszámot mutat. Ennek
köszönhetõ, hogy nálunk se iskolát nem kellett bezárni, se pedagógusokat nem kellett
elbocsájtani, sõt, új tanárokat is alkalmaztak.
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Újabb pályázati sikerek
Összesen 407 milliót nyertünk többek között útfelújításra, P+R parkolók építésére
 MUNKATÁRSUNKTÓL

latkozatot tett, majd a
fõváros a 2008. évi paraméterkönyvben jóváhagyta, hogy közvetlen
buszjárat induljon a két
vasúti megállóhely között. A kivitelezés
2009-ben fog megvalósulni.

ákosmente Önkormányzata a közelmúltban újabb pályázati sikereket ért el, ennek
köszönhetõen 400 millió forintnyi befektetés
érkezik a kerületbe.

R

Útfelújítás
A tavalyi évhez hasonlóan idén is jelentõs
összeget nyert el az önkormányzat a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
szilárd burkolatú közutak felújítására kiírt
hazai pályázatán. Az
eredményes szereplés
révén tizenhét utca

Autómentes
Nap támogatása

A rákoscsabai vasútállomás mellett is korszerû P+R parkoló fog épülni

P+R parkolók,
amely a teljes projekt
buszfordulók,
közel 50 százalékát tebiciklitárolók
szi ki, a többit az önSikeres volt a fõvárokormányzat állja. A kivitelezési munkálatok si tulajdonú Parking
Kft.-vel és a MÁV-val
Utca
tól
ig
konzorciumban
beLõrinci
Melczer
Bocskai
adott kerületi pályázat
Lázár deák
Aranylúd
Borsó
is. Ennek köszönhetõBorsó
Lázár deák
Széchenyi
en négy új P+R parkoHártya
Naplás
Hidasnémeti
lóval gazdagodhat RáVargha
Gyöngytyúk
Heltai
kosmente.
XIII.
Hõsök tere
Ferihegyi
„A hatékony módváHõsök tere
IX.
XIII.
lasztás elõsegítése: P+R
Ároktõ
Ferihegyi
XXVII.
és B+R fejlesztések
XXVII.
Szõlõfürt
Ároktõ
megvalósítása fõvárosi
XXI.
Szõlõfürt
Ferihegyi
vasútállomásokon” cíGózon
XVII.
Ároktõ
mû európai uniós páPostakocsi
Dalnok
Zsigmond
lyázaton 290 millió
Dalnok
Pesti
Postakocsi
forintos
támogatást
Rákoskert sgt.
Sáránd
Zsigmond
nyert el a kerület.
Erzsébet krt.
Nyomdász
Rákoskert sgt.
Ebbõl a pénzbõl kiviOrchidea
Anna
Kecskefûz
telezik a Rákoskert (69
Vanília
Péceli
Csordás
parkolóhely), Rákoscsaba (135 parkolóhely),
Rákoscsababurkolatát újítják fel a közbeszerzés lefoly- Újtelep (28 parkoló(lásd táblázatunk).
tatását követõen, vár- hely) vasúti megállóAz elnyert támogatás hatóan 2009 tavaszán hely, illetve a Rákos116,1 millió forint, kezdõdhetnek el.
hegy vasútállomás (136
F
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Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utol-

*

F

férõhely) melletti P+R
parkolókat. A parkolók
térfigyelõ kamerákkal
lesznek felszerelve, és
mindenhol kerékpártárolók is épülnek, valamint a rákoscsabai és a
rákoskerti vasútállomások elõtt buszfordulót alakítanak ki. A
BKV Zrt. szándéknyi-

Felújításra érett aszfalt

O G A D Ó Ó R Á K

só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.

*

F

Rákosmente Önkormányzata több európai
településhez hasonlóan
idén is megrendezi az
Európai Autómentes
Napot azzal a céllal,
hogy felhívja a figyelmet a közúti forgalom
következtében romló
levegõminõségre,
a
gépjármûforgalom által kibocsátott zajhatásra, valamint az összetartozás érzésének erõsítésére a helyi közösségekben. A programot a Ferihegyi úton
rendezik meg szeptember 20-án a Pesti út és a
Gyökér utca közötti
szakasz teljes lezárásával. A rendezvényhez
egymillió forint vissza
nem térítendõ támogatásban részesült az önkormányzat a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „Gyermek és Ifjúsági fesztiválok, kiemelt rendezvények támogatása” elnevezésû
pályázati felhívásra benyújtott projekt eredményeként.

O G A D Ó Ó R Á K

Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLBelnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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„Rákoskerten rendnek
kell lennie!”
Interjú Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõvel
A szép sikerrel zárult „Kert nevû települések
Szent István-napi ünnepét" követõen beszélgettünk Hatvani Zoltánnal, Rákoskert önkormányzati képviselõjével.

 HORVÁTH TIBOR
ogyan jött létre a
Szent István-napi
ünnep?
– Az elõkészületekben fontos szerepet játszott Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke. Õ fogalmazta meg elsõként
azt, hogy méltóképp
ünnepeljük meg a település 75. évét. 1933ban állt meg a vonat
elõször Rákoskerten.
– Mi történt ezután?
– Az évforduló megünneplésének az ötletével megkerestük a
mûvelõdési
házunk
igazgatóját, Lipcsey Ágnest, akinek a fiókjában
már évek óta lapult egy
akcióterv erre vonatkozóan. A legfontosabb
célunk ezzel az eseménnyel az volt, hogy
híre menjen Rákoskertnek. A meghívásunkat nyolc hazai település, településrész
fogadta el.
– Mi az, ami a legjobban tetszett önnek ezen a
napon?
– Nagyon megható
volt a kenyérszentelés,
és szép volt a települések felvonulása is saját
zászlajuk alatt. Újdonság volt az omnibusz
is. Az esztergom-kertvárosiak egész napos
gyermekprogrammal
érkeztek, amelynek a
gyermekeim felettébb
örültek. Felemelõ volt
látni játszóterünk zöld
füvén a sok gyerkõcöt.
Remek elõadást láttam
Illényi Katicától és a 4

H

For Dance táncegyüttestõl is. A lényeg pedig az, hogy egymásra
találtak a Kert nevû települések, és biztos,
hogy lesz folytatás.
– Lassan félidejéhez ér
az önkormányzati ciklus.
Mit tudott eddig a képviselõi programjából megvalósítani?
– Fohsz Tivadar és
Fenke Ferenc képviselõtársaimmal karöltve tevékenykedünk Rákoskertért. Számos olyan
fejlesztést és beruházást tervezünk, ahol
együtt léphetünk fel,
egymást segítve. Programom
sarkalatos
pontja volt, hogy kitakarítjuk és tisztán tartjuk a városrészt. Rákoskerten rendnek kell
lennie!
Korábban
egyetlen utcai hulladékgyûjtõ sem volt, jelenleg 24 darabbal rendelkezünk. A másik
ígéretem az volt, hogy
elérhetõ képviselõ leszek: a Hírhozó minden számában benne
van a mobilszámom,
naponta átlagosan 8-10
telefont kapok a lakosoktól. Minden héten
tartok fogadóórát, ha
kell, akkor a szépkorúakat otthonukban keresem fel.
– A kerületi képviselõk
közül egyedüliként saját
honlapja van.
– Januártól mûködik
a
saját
honlapom
(www.hatvanizoltan.
hu), amelyen bárki
megtalálhat. A látogatottság májusban már
meghaladta a 6000 kat-

tintást. Itt megtalálható
az a problématérkép,
amely még a képviselõi
idõszakom elõtt Riz Levente felkérésére készült. Ebben körülbelül
száz dolgot írtam össze
a ciklusra, ezeknek
több mint a felét megoldottuk.
– Mire lehetnek büszkék a rákoskertiek?
– Nálunk van az
egyetlen klimatizált
mûvelõdési ház a XVII.
kerületben.
Minden
nagycsaládos gyermek
a gyerekrendezvényeinkre ingyen mehet, ha
jegyet rendel nálam.
Helyi lapunk, a Kerti
Levél régebben évente
jelent meg, most kétha-

vonta. Minden évben
akad egy kiemelkedõ
projekt, amelyet a keretembõl a leginkább támogatok. Tavaly a
Kossuth iskola biciklitárolója volt a „zászlóshajó”, idén a mûvelõsdési ház parkolóját alakítottuk ki, ahol az elsõ
webkamerát is felszereltük. A keretem 90
százalékát Rákoskertre
fordítom, a részletes
lista is olvasható a honlapomon.
– Kerületünkben állították vissza elsõként eredeti pompájába a Trianon-emlékmûvet, itt kapott szobrot elsõként II.
János Pál pápa, végül az
elsõ fõvárosi Wass Al-

bert-szobor is nálunk lesz
leleplezve.
– A szoborállítás ötlete civil kezdeményezés
volt. A mû elkészítésére
Bedey Gábor kerti szobrászmûvészt kérték fel.
700 ezer forint gyûlt
össze a civilektõl, a maradékot pedig harmadmagammal pótoltuk ki
a képviselõi keretünkbõl. Az idõzítés tökéletes lett, hiszen száz éve
született Wass Albert.
Minden kiteresedésen
szeretnénk valami maradandót alkotni. Ha
minden jól megy, szeptember végén avathatjuk a szobrot, amelyre
meghívjuk a nagy író
gyermekeit is.
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Ökumenikus istentisztelet Kerten
Szent István napján református, evangélikus és görög katolikus lelkészek hirdették az igét
 KILI TAMÁS
z alapítvány elnöke, Janikné Megyery Rita köszöntõje után
Mosolygó Marcell a
rendszerváltás óta eltelt közel húsz évre
utalva elmondta, hogy
sok reménységeinkben
csalódtunk. „A magyar
nép csak akkor fog
megújulni, ha Jézus
Krisztushoz
igazítja
gondolatait és cselekedeteit. Nem az számít
mindig, hogy elsõk legyünk a versenyben,
hanem ami az embertõl
telik, azt az erõfeszítést
tegye meg saját maga
és közössége érdekében, a többit pedig bízza rá a Jóistenre. Jó tíz
éve annak, hogy az
ökumenikus templom
felépítésének igénye
megfogalmazódott itt
Rákoskerten, amely különbözõ keresztény közösségek
otthonává
válhat. Hála Istennek
talán ezen az õszön
nagy lépést tehetünk,
amikor az alapkõletételre is sor kerülhet.
Szükség van Isten házára, a lélek hajlékára,
mert a magyarságnak
lélekben kell megújulnia. Ma nagyon sok
olyan törekvést tapasztalhatunk, amely szeretne bennünket sötétségben tartani, hogy jól
megvezethetõ legyen
ez a nép. Fogadja csak
el, hogy elég, ha itt a
Kárpát-medencében 56 millió magyar él,
majd jönnek ide mások,
akiknek ez megfelelõ
ország lesz. Mi abban
bízunk, hogy a gondviselõ Isten mást akar, és
a családokban sikerül
úgy tovább adni a keresztény
értékeket,
hogy
gyermekeink
igent mondjanak az
életre, mert ennek a

A

A Rákoskerti Templom Alapítvány szervezésében a XVII. kerületi keresztény egyházak Szent István-napi ökumenikus találkozót tartottak a
rákoskerti Templom-dombon augusztus 20-án. A majdan e helyen (Rózsaszál utca – Tiszaörs utca sarok) felépülõ templomért imádkozott és
hirdetett igét Füzesi Zoltán református lelkész, Nagyné Szeker Éva
evangélikus parochus-lelkész, valamint Mosolygó Marcell görög katolikus parochus. Közremûködött Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas elõadómûvész és az általa alapított Krónikás Zenede növendékei.

Közremûködtek Dévai Nagy Kamilla és tanítványai

nemzetnek is joga van
élni.” Mosolygó Marcell hangsúlyozta, hogy
Szent István idejében a
keleti és a nyugati keresztények teljes békességben élhettek egymás mellett. Akkor
kezdõdött a széthúzás,
amikor idegen házbeli
uralkodók vezették az
országot. „Sajnos be
kell látnunk, hogy a keresztény egyház története során nagyon sokszor tettünk az egység
ellen. Össze kell fognunk, és legyen ez az
épülõ templom a keresztények egységének

a jele, az ezért áldozatot
hozókat pedig áldja
meg a Jóisten.”
Nagyné Szeker Éva elmesélte, hogy tizenöt
évvel ezelõtt azzal az
ötlettel keresték meg,
hogy építsenek Hévízen ökumenikus templomot. 200 ezer forint
tõke birtokában ez akkor kivitelezhetetlennek tûnt, de a templom
öt év múlva mégis felépült. A templomszentelõn be kellett látnia,
hogy tévedett. Az üres
telek, kevés pénz, néhány lelkes, tenni akaró
ember most felidézi

benne a hévízi idõket.
„Az ember önmaga dicsõségére tornyot szeret építeni, ezért különös, hogy mi most azt
mondjuk:
építsünk
templomot, ami nem az
ember, hanem az Isten
dicsõségét szolgálja.
Egy nemzet akkor van
rendben, ha a börtönök
udvarát felveri a gaz, és
a templomlépcsõk fényesre koptattak. Most
úgy tûnik nincs minden rendben, mert tornyok, kényelmes börtönök épülnek. Elképesztõ, ezért mi azt mondjuk, hogy építsünk

Mosolygó Marcell

Nagyné Szeker Éva

Füzesi Zoltán

templomot, hogy az állam rendben legyen,
mert az a jó rend, ha
emberé a munka, Istené
a dicsõség.”
Füzesi Zoltán arról beszélt, hogy évek óta várakozunk a templom
felépítésére. Ugyanakkor egy kis sürgetést is
érzünk, mert lassan eljött a cselekvés órája is.
Jó lenne már valamit
tenni, és valamit látni e
szép álom megvalósulásából. Jeremiás próféta
könyvébõl azt a fejezetet idézte, amikor a Jeruzsálembõl Babilóniába került, fogságban lévõ néphez szólt. Isten
felszólította õket, hogy
szaporodjanak és építsenek, virágoztassák fel
azt a helyet, ahol most
éppen fogságban vannak. Válaszul a nép a
prófétát akarta eltávolítani. Ne így legyen itt
Magyarországon, ahol
ez a rabság olykor hitbeli és gondolkodásbeli
eltérés, deviancia Istennek az akaratától. „Tehetetlenné tesz bennünket a kétségbeesés,
a depresszió, amikor a
helyzetünket tragikusnak látjuk. Sokan a belsõ bénultság állapotában vegetálnak, amelybõl nem jön virágzás.
Ennél rosszabb, ha fizikailag és lelkileg a rombolási indulat hatalmasodik el rajtunk, ahelyett, hogy építenénk
az országot és a közösséget. Tanuljunk Jézustól, aki alázatos volt,
nem a maga hasznát
keresve eljött erre a
Földre és áldozatot hozott értünk. Ezzel az indulattal várjuk és segítsük a templomépítésnek a megvalósulását.
Kérve ehhez alázatot,
bölcsességet, elegendõ
hitet az Istentõl, a Jézus
Krisztus által.”

18
Augusztus 16-án kerületünk adott otthont a
„Kert” Nevû Települések Szent István-napi Ünnepének abból
az alkalomból, hogy
Rákoskert idén 75
éves. A nagyszabású
rendezvényen kilenc
település/településrész vett részt.

 VARGA ORSOLYA
Debrecen
Írott forrásban elsõként
1235-ben tûnik fel Debrecen neve a Váradi
Regestrumként ismert
ítéletgyûjteményben
Debrezun alakban. Kétszer is az ország fõvárosa volt, itt mondták ki a
Habsburg-ház trónfosztását is. A XVII-XVIII.
században a hosszan elnyúló telkek hátsó részén szõlõ- és gyümölcskertek voltak. A
lakosság növekedésével
egyre kisebb területre
szorultak vissza a kertek, és az újabb utcák
nyitásával lassan beépültek, így a város árkán túl létesítettek megfelelõ területet a szõlõk, gyümölcsösök és
veteményesek számára. Így alakultak ki a
várost övezõ kertségek. Csapó- és a
Homokker a XX.
század elejéret
teljesen beépült.
Csapókert
A Csapó utcai kapun
kívül lévõ kertnek is
említették.
1675-ben
osztották fel szõlõ és
gyümölcsös céljára a homokdombos területet.
Ma már belterületnek
számít.
Homokkert
A Homokkert a XVII.
század közepén keletkezett a város déli részén.
Régebbi neve Szent
Anna-i, vagy boldogfalvi kívüli kert volt.

Erdõkertes
A terület évszázadokig
legnagyobb részben a
Váci Püspökség, kismértékben a veresegy-
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Kertek története
Összeállítás a kilenc település históriájából
házi gazdák birtoka
volt. 1956-ban a település Erdõkertes néven
önálló községgé alakult.
A település 1928-ban
épített római katolikus
temploma
Budapest
környékén az egyetlen,
tiszta Bauhaus stílusban
épített templom.
Erdõkertes természeti
értéke a Reveteki láp,
amelynek tõzegpáfrányos-rostostövû sásos
rekettyés fûzlápját 2003ban fedezték fel, és kérték a terület védetté
nyilvánítását.

Érsekvadkert
Az Érsek elõtag a helység egykori birtokosára,
az esztergomi érsekre
utal. 1227-ben az oklevelek az esztergomi érsek itteni vadaskertjét
említik. A római katolikus plébánia 1223-ban

nyérmezõ-major, Esztergom-Tábor, és Szent
István városrészekbõl
szervezõdött össze. Itt
található Esztergom repülõtere is. Késõbb harcászati lõteret alakítottak itt ki a Monarchia
számára. Az 1890-es
években az üveggyárat
a katonai kincstár vette
át, és átalakították katonai táborrá. Az épületeket raktárnak, barakknak használták. 1938ban a Szent István jubileumi év alkalmával a
terület összefoglalóan
az Esztergom-Szentistvánváros nevet kapta,
majd Esztergom-Kertvárosra változtatták nevét. A városrész határában van a megye egyetlen látogatható barlang-

re alapozták a szeszgyártást.
Gazdag állat- és növényvilág népesítette be
a vidéket, de a vadászok
legkiváltképp a fácánok
sokasága miatt kedvelték. 1910 körül lóvontatású iparvágányok hálózták be a területet, A
mai néven jegyzett Fácánkert 1936. október 1jén Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesítésével jött létre.

Rákoskert
A mai Rákoskert területe Rákoscsabához tartozott valószínûleg már az
Árpád-kortól kezdve.
1312-tõl majdnem a török hódoltság végéig a

földi betyárok, köztük
Rózsa Sándor is gyakran
megfordult. A terület tulajdonosa, Schell báróné
az 1920-30-as fordulóján
elhatározta, hogy a mai
Rákoskert helyén fekvõ
birtokot felparcellázza
és a kialakított házhelyeket eladja. A vasútállomás helyére Füredi Ferenc tett javaslatot, ahol
megépülése után, 1933
végétõl megállt a vonat.

Soltvadkert
A várost 1900-tól nevezik Soltvadkertnek, elõtte Vadkert volt a neve,
amely az itteni erdõkmezõk egykori gazdag
állatvilágára utal. A borászok és borbarátok által alakított Krämer Fülöp Borlovagrend tagjai
a hagyományok ápolásán túl a vadkerti borok
jó hírének öregbítését
vallják szívügyüknek.
Az egyik legszebb középület a volt Lukács kúria, a mai városháza,
amely az 1820-as
években épült, s
jelenlegi formáját 1994-ben
nyerte el.

SzolnokKertváros

már fennállt, a mostani templom azonban csak 1743ban épült. A lakosok hitelszövetkezetet tartottak fenn és két gõzmalom
is
mûködött,
amelynek nyomán a
mostani malomipar fejlõdött ki.

ja, a Sátorkõpusztaibarlang.

Fácánkert

A Tolna megyei település az õsidõk óta lakott
volt.
Az egykori Fácánkertpuszta a grófi kastély
köré települt, amelyet
Esztergom1904–1907 között építteKertváros
tett Festetich gróf. FõA mai Esztergom-Kert- ként ipari növényeket
város Nixbrót-dûlõ, Ke- termeltek a birtokon er-

Széchyek,
közben 1535tõl három évig Werbõczy István is birtokolta a falut. A törökök elleni felszabadító harcokban, annyi más magyar
település sorsában osztozva Rákoscsaba is elnéptelenedett. 1715-tõl a
Laffert bárói családé lett
a falu. Az új tulajdonos a
felvidékrõl szlovákokkal
telepítették újra a községet, akik új arculatot adtak a falunak. A legendák szerint a sokak által
látogatott és híres Kucorgó csárdában az al-

A terület már az õskortól
lakott volt. 1075-ben említik elõször I. Géza
garamszentbenedeki
alapítólevelében, Zounok alakban. Nevét feltehetõleg ispánjáról kapta.
1562-ben itt épült fel az
ország elsõ állandó Tisza-hídja. Itt másolták az
egyetlen Magyarországon készült török kódexet. A városban sóhivatal és harmincadhivatal
mûködött, az Aranybulla rendelkezésénél fogva
a török hódoltságig az
ország egyik fõsóraktára
itt volt. Szolnok-Kertváros területe a Tisza bal
partján helyezkedik el,
közvetlenül az árvízvédelmi töltés szomszédságában. Mély fekvésû terület, mely csak az ármentesítés után, a XX.
században épült be.
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A 75 éves Rákoskertet ünnepelték
Kenyérszenteléssel és a részt vevõ települések köszöntésével vette kezdetét a rendezvénysorozat
 SZAKÁCS ZSUZSA
ákoskert az idén
75 éves, és ebbõl
az alkalmoból a vendéglátók nyolc Kert
nevû településrõl hívtak vendégeket – a Rákoskerti Mûvelõdési
Ház
igazgatójának,
Lipcseyné Horváth Ágnesnek és munkatársainak köszönhetõen –,
hogy együtt ünnepeljék a neves évfordulót,
és közösen köszöntsék
Szent István napját.
Augusztus 16-án, kora délután a mûvelõdési ház színháztermében
Rákosmente Önkormányzata nevében Riz
Levente polgármester,
Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán
és Fenke Ferenc képviselõk, valamint Varjúné
Fekete Ildikó irodavezetõ köszöntötte a hét település polgármesterét, valamint a szép
számban érkezett vendégeket, akik a debreceni Csapókertbõl, Homokkertbõl, Erdõker-

R

Mosolygó Marcell (jobbra) is megálldotta és megszentelte az új kenyeret

tesrõl, Érsekvadkertrõl,
az esztergomi Kertvárosból, Fácánkertbõl,
Soltvadkertrõl és a
szolnoki Kertvárosból
érkeztek Rákoskertre.
Riz Levente megköszönte a delegációk
tagjainak, hogy ilyen
sokan elfogadták a

meghívást, és az ország igen távoli pontjairól is eljöttek hozzánk,
hogy közösen köszöntsék Rákoskertet a 75
éves évforduló alkalmából, valamint együtt
megemlékezzenek az
államalapítás ünnepérõl is.

Újvári Zoltán, a Nemzeti Színház színmûvésze, a mûsor részeként
Szent István király intelmei Imre herceghez
címû mûvet mondta el,
majd Erdõkertesrõl egy
másik generáció, Puskás Sándor Bence általános iskolai tanuló adta

elõ az Ének Szent Istvánról címû prózát.
Nagy sikert aratott az
ötfõs Kalászi Tambura
zenekar, akik verbunkot és bogyiszlói táncot
játszottak.
Az új kenyér a küzdés és a becsületes
munka gyümölcse. A
kenyér több mint a létfenntartás eszköze, hisz
közösséget teremt. Ezt
bizonyítván mind a
nyolc település polgármestere nemzeti színû
szalaggal átkötött kenyérrel érkezett, amire
az áldást és a megszentelést ezen a délután
Mosolygó Marcell görög
katolikus
parochus,
Szõke Lajos római katolikus plébános, Füzesi
Zoltán református lelkész és Nagyné Szekér
Éva evangélikus lelkész
közösen celebrálta. Ezután – mivel a kenyér
az összetartozás jele – a
jelenlévõ polgármesterek egymásnak ajándékozták az idei búza elsõ
gyümölcsét, a már
megszentelt kenyeret.

Kerti mûvészek közös kiállítása
 SZAKÁCS ZSUZSA

megcsodálhattuk fából punknak
elmondta,
készült játékos mozgá- hogy huszonegy mûzen a napon nem- sú Légcsavarkísérletek vész küldte, vagy hozcsak a népzené- címû alkotását – la- ta el munkáját, amibõl
szek, a néptáncosok, a
mesemondók, hanem
természetesen a képzõmûvészek is elhozták
nagyszerû mûveiket,
hogy a Rákoskerti Mûvelõdési Házban –
Orosz Károly és Ferenczi
Zsuzsa helyi iparmûvészek rendezésében – elsõ alkalommal megnyílhasson a „Kerti”
Mûvészek Közös Képzõmûvészeti Kiállítása.
Orosz Károly – aki
nemcsak a rendezésben vett részt, hanem Orosz Károly: Légcsavarkísérletek

E

könnyû volt egy izgalmas kiállítást létrehozni. Mivel kiemelni senkit nem akart, ezért álljon itt a kiállító mûvészek névsora: Debrecenbõl Burai István festõmûvész, Gonda Zoltán
festõ- és grafikusmûvész, ifj. Lévay Gábor fazekas; Soltvadkertrõl
Daróczi Csaba fotómûvész, Szabadi Mónika
keramikus; Érsekvadkertrõl Gömör Katalin és
Károlyi Ernõ festõmûvészek; Erdõkertesrõl
Deákfalvi
Zsuzsanna
grafikusmûvész, Horváth István szobrászmûvész és Kállai Henrik

festõmûvész; Esztergomból Tóth Csilla és
Vígh István fotómûvész. A Rákoskerten
élõ mûvészek közül ez
alkalommal Bedey Gábor szobrászmûvész,
Lipták György grafikusmûvész, Madár Eszter
grafikus, Nagy Anita
foltvarró, Nagy Miklós
festõmûvész, Németh
Ilona díszmûüveg iparmûvész, Orosz Károly
keramikus
iparmûvész, Salamon György
festõmûvész és Károlyi
Ernõ festõmûvész.
A kiállítás augusztus
31-ig tekinthetõ meg a
mûvelõdési házban.
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Hírhozó

A Kert nevû települések

 SZAKÁCS ZSUZSA-KILI TAMÁS
szolnoki mazsorettek és zászlóforgatók csoportjának, valamint az ifjúsági fúvószenekarnak a felvezetésével indult a mûvelõdési
ház parkolójából a
„Kert” nevû települések
zenés, látványos felvonulása a Vida-dombra,
ahol a tûzijáték fellövéséig, késõ estig tartott a
mulatság. Az utcákon a
lakosok tapssal köszöntötték a gyönyörû népviseletbe öltözött vendégeket, akik közül a fácánkerti
néptáncegyüttes különösen nagy
sikert aratott. Rikker Anita, a Forgatós Néptánc
Együttes vezetõje a Hírhozónak
elmondta,
hogy nemrég, busszal
érkeztek meg Balatongyörökrõl, ahol huszon-

A

öten egy Európai Unió
által létrehozott nemzetközi néptánctáborban
vesznek részt. „Nagyon
fáradtak vagyunk, mert
tegnap még késõ este a
Balaton partján sárközi,
mezõföldi és bukovinai
táncokat jártunk, ma
reggel viszont már »hajnalok hajnalán« útnak
indultunk, hogy idõben
megérkezzünk ide Rákoskertre, a Kertek ünnepére. És mivel tudjuk,
hogy nem illik üres kézzel vendégségbe menni,
ezért ajándékot is hoztunk magunkkal, méghozzá nem is akármilyet! Mint látható, velünk vonulnak barátaink, a gyönyörû népviseletbe öltözött lengyel
és olasz néptáncosok,
akikkel a táborban ismerkedtünk meg, és elhívtuk õket, hogy

Szilágyi Olga és Zsuzsa Mihály

Az omnibuszjáratnak nagy
sikere volt

együtt mutassuk be az
ittenieknek, az Eltáncolt
szerelem címû táncjelenetet, amit Balatongyörökön az uniós országokból érkezõ táncosok
együtt fognak majd a tábor végén eltáncolni.
Hát, ez a mi ajándékunk
Rákoskertnek!” - mondta Rikker Anita, a fácánkerti néptáncegyüttes
vezetõje.
A Soltvadkertrõl érkezett küldöttség tagjai

között nem kis feltûnést
keltettek az egyforma
kék köpenyben és sapkában vonuló borlovagrend tagjai. Gellén Gábor
fõpecsétõrrel beszélgetve megtudtuk, hogy borászok és borbarátok
hozták létre a Krämer
Fülöp borlovagrendet,
amelynek tagjai a hagyományok ápolásán
túl a vadkerti borok jó
hírének öregbítését vallják szívügyüknek. Ezt
szolgálják most is, ezen
a rendezvényen, hisz
sok-sok palack bort hoztak magukkal, elsõsorban zászlósborukat, az
ezerjót, hogy meg tudják kínálni itt élõ barátaikat. A felvonulást természetesen a vendéglátók, a rákoskertiek zárták.
A Vida-dombon folytatódott a Kert nevû te-

A debreceni Ort-Iki Báb- és Utcaszínház

lepülések találkozója,
ahol az idõjárás kegyei
folytán szikrázó napsütés fogadta a nagyérdemût. Volt itt minden, mi
szem-szájnak ingere.
Nosztalgia omnibusz,
népmûvészeti és iparmûvészeti kirakodóvásár, kézmûves-foglalkozások gyerekeknek és
szüleiknek, furfangos
népi játékok, távcsöves
csillagászati bemutató,
az éhezõknek sültek, a
szomjazóknak üdítõ és
hideg sör, no és persze
mindehhez a „Kertek”
Kulturális Kavalkádja,
ahol zenés-táncos programokkal
számtalan
elõadó várta a kicsiket
és nagyokat.
A Szolnoki Ifjúsági
Fúvószenekar és látványos koreográfiával a
Szolnoki Mazsorett és
Zászlóforgató Csoport
indította a délutáni mûsorfolyamot.
A Vida-dombi születésnapi mulatságon természetesen a gyerekek
is szép számmal képviseltették magukat, ezért
igen hamar népszerûvé
vált a Debrecenbõl érkezett Kökény Matyi vásári játék és az Ort-Iki Bábés Utcaszínház, hisz a
gólyalábakon, feltûnõen
színes, több méteres
szárnyként lobogó jelmezekben sétálgató ut-
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elõször ünnepeltek együtt
cai elõadók készülõdésére igen hamar felfigyeltek az apróságok.
És amikor megszólalt a
dob, a vásári kikiáltó hívó szavára hamar gazdára találtak az üres székek, mindenki kíváncsi
volt, hogy vajon a három méteresre nõtt ördög, vagy az ugyancsak
ilyen magasságokban
repdesõ angyal lesz-e a
gyõztes ebben a mesében. És természetesen,
minden jó, ha vége jó, és
itt sem történt ez másként, a gyereksereg teli
torokból ünnepelhette
az ezen a délután rendhagyóan narancssárgába öltözött angyal gyõzelmét, aki úgy látszik, e
jeles napon szakított a
hagyományokkal.
Fergeteges mûsort varázsolt a színpadra a fácánkerti Forgatós Néptánc Együttes, akik sárközi, mezõföldi és bukovinai táncokat adtak elõ.
Az esztergomi Kempo
Karate Klub technikai
bemutatóján pedig Európa- és világbajnokok
mutatták be a legismertebb önvédelmi fogásokat. Az idõsebbek számára valószínûleg sokáig emlékezetes marad a
Csárdáskirálynõ címû
operett legnépszerûbb
slágereit felidézõ összeállítás, amelyben Szilágyi Olga és Zsuzsa Mihály énekelt, zongorán

A népviseletüket is bemutatva vonultak fel a részt vevõ települések

közremûködött Hegedûs
Valér.
Színpadon kívül több
esemény is zajlott, így
például a „Kertek erõs
embere” verseny során
szkanderban mérhették
össze erejüket a kertiek.
Különösen sok érdeklõdõt vonzott a soltvadkerti Krämer Fülöp Borlovagrend borkóstolója,
talán nem csak az ingyenesség okán, hanem
mert igazán pazar borokat hoztak a lovagok.
Simonyi Zoltán borász, a
borlovagrend ceremóniamestere elmondta,
hogy a mintegy kétszáz
éves múltra visszatekintõ soltvadkerti borok sikere nem véletlen, hiszen a tavalyi országos
borversenyen minden
létezõ díjat elhoztak.
Külföldön, például a

Fergetes mûsort adott a Forgatós Néptánc Együttes

több évszázados bortermelõi hagyományokkal
bíró Franciaországban
és Spanyolországban is
szép sikereket könyvelhettek el az utóbbi években.
Szünetben a színpadon gyülekeztek a Kert
nevû települések polgármesterei, vezetõ önkormányzati tisztségviselõi, hogy pezsgõvel
köszöntsék a 75 éves
Rákoskertet. Rákosmente Önkormányzatától
Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán
képviselõ volt jelen, de a
koccintásra színpadra
invitálták a Kert nevû
települések találkozójának ötletgazdáját, Szelepcsényi Sándort, a Rákoskerti Polgári Kör elnökét is.
Az est fénypontját vi-

tathatatlanul a fiatalos
lendülettel színpadra lépõ Four for dance táncegyüttes jelentette, a
talp alá valót a Folk
Error zenekar húzta. Az

zán alakult együttesnek.
Színvonalas produkcióval jelentkezett Illényi
Katica hegedûmûvész is,
akinek az a megtiszteltetés is megadatott,
hogy hegedûjátékával a
tûzijáték elsõ részét õ dirigálhatta.
Az egész napos rendezvénysorozatra az
immár hagyományos
tûzijáték tette fel a koronát, a Kert nevû települések kulturális kavalkádja a színek kavalkádjával zárult.
Aki kicsit körül akart
nézni
Rákoskerten,
megtehette, hisz a Vidadombról nosztalgiabusz
járta a környéket – Riz
Levente polgármester támogatásával –, olyan utcákat érintve, ahová

A debreceni Ort-Iki Báb- és Utcaszínház

hamar kiderült, hogy a
négy fiatalember zenében és táncban mindenevõ. A magyar néptánc
autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal
ötvözik, vissza-visszatérõen humoros koreográfiai elemekkel önálló stílust alkottak. Egyesek
szerint ha van világzene, akkor világtánc is
van, amelynek egyik
legkiválóbb reprezentánsa a paraszti tánckultúra népszerûsítését vállaló Four for dance. A
Vida-dombi közönség
fogadtatása láttán ezt
elég meggyõzõen sikerült be is bizonyítania a
2004-ben, Nyíregyhá-

még busz eddig be nem
tette a „lábát”.
Szombat este nem
csak a Kert települések
ünnepi mûsorára volt
érdemes odafigyelni,
hisz az est beköszöntével, aki felnézett az égre,
akár szabad szemmel is
láthatta, hogy valami
hibádzik a Holddal. És
nem is tévedett nagyot,
hisz este 11 órára már
majdnem teljes egészben elfogyott. Az esztergomi Magyar Csillagászati Egyesület távcsöveket állított fel a Vidadomb oldalán, hogy az
érdeklõdõk még közelebbrõl megnézhessék a
szokatlan égi jelenséget.

