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A Polgárokról IV.
Nehogy azt higgye bárki is attól, hogy kisütött a
nap és húsz fok körüli a hőmérséklet, a köz gondjai
is megenyhültek. Nem! A természet a maga útját
járja, mi pedig a tavaszi virágözönben elsüllyedve,
dörzsöljük a fénytől káprázó szemünket. Jé, a télen
még nem húzták ki alólunk országunkat slendrián
szomszédaink, hitelezőink, - pedig nyugodtan megtehették volna, hiszen mindenki téli álmát aludta.
Higgyék el, hogyha egy reggel a Kossuth rádió
(pardon MR1) érthetetlenül mondta volna be a híreket, közleményeket: – Attention, attention! Pozor, pozor! - Esetleg Vnyimanyje, vnyimanyje
vagy más idegen nyelven, – nyugodtan tovább horkolt volna a mosolygó szavazóbázis. A polgárság
talán fintorgott volna egy kicsit álmában.
Pató Pál az országlakos, mint polgár! Siralmas
és kétségbeejtő! Hát akkor mik voltak a nemzetőrök 1848-ban, akik százezer számra álltak be az
alakuló Honvédség soraiba korra, nemzetiségre,
egészségre, foglalkozásra való tekintet nélkül, és
áldozták életüket, ha kellett?
A múltkor megállított egy rákoskerti polgártárs.
Megkérdezte miért kételkedem az Ő polgárvoltában. Másfél órán keresztül próbáltam magyarázni,
hogy nézetem szerint miért vagyunk még messze
ettől az áhított állapottól. Nem akart megérteni. Azt
nem értette meg, hogy a polgári státus nem automatikus, és nem jár munka és erőfeszítés nélkül. Ki
kell érdemelni, dolgozni, harcolni, gürcölni kell
érte. Nem úszhat bele az országlakos a szabadság
tavába csak úgy simán a diktatúra langyos derítőjéből. Valahol meg kell tisztulni. Zuhogókon és vízeséseken keresztül, - amit persze nem mindenki él
túl, mert veszélyes, sziklás.
Ha kollektív bűnösség nincs is, de kollektív felelőtlenség igenis létezik. Mi van olyankor, amikor
egy nép összességében rossz döntéseket hoz folyamatosan, a történelmi folyamatok kulcshelyzeteiben? Az Angol Polgári Forradalom évekig tartó
véres háború – klasszikus polgárháború – volt,

annak minden borzalmával. Halomra ölték egymást az angolok. El van felejtve. Utána hajlongtak,
udvariasan köszöntötték egymást. – Mily hűvös napunk van ma, nemdebár Uram? Az angol világbirodalom alapjai véres habarccsal készültek. Történelmi léptékkel mérve igazuk lett a kegyetleneknek, a
könyékig véreskezű harcosoknak. A világ kifosztása persze nagyban segítette az angol polgárság fejlődését. Ez a gyarmatbirodalom tette lehetővé számukra, hogy egyáltalán életben maradjanak kies
szigeteiken. Az áldozat lehet hiábavaló is. Sztálin is
világuralomra tört, közben százmillió halottat
„termelt”. Átgázolt polgárokon, emberhegyeken,
kultúrákon, hasonlóan más diktátor-kollégáihoz.
Miért kell a nyugat-európai értelemben vett szabadgondolkodású, önálló akaratú, bizonyos fokig
elkényeztetett, öntelt és meglehetősen korlátolt polgári típus errefelé is? Ez a fajta ember most fogja
elveszíteni szociális vívmányainak, életszínvonalának, szabadságjogának jó részét. Egyforma vergődésű tömeggé válik Európa, és öregszik. Nem lesz,
aki dolgozzon, aki viszont dolgozik, az nem polgár
lesz, hanem csak lakosság. Bevándorlók milliói,
más kultúra, más életforma. A polgári életformának
az ő sebezhetőségével elég egy impériumváltás, és
fuccs! Dédnagyapám tisztviselő volt a Monarchiában, felesküdött a Szent Koronára és Ferenc Józsefre. Ehhez tartotta magát. Szerényen élt, hét gyermeket nevelt, csak ő dolgozott, dédnagyanyám a háztartást vitte. Még egy cselédre is tellett. Az Trianon
után dédnagyapám nem volt hajlandó felesküdni a
Román Királyságra, ezért elkergették Temesvárról,
és Békéscsabán egy vagonban húzta meg magát a
családjával. Nem panaszkodott, munkába állt egy
petróleumtársaságnál éjjeliőrként. A polgári életforma odalett, de a tartás megmaradt.
Vágyakozunk a polgári élet felé. Hiába élnek sokan a polgári díszletek között, esetleg nagypolgári
allűröket felvéve. Elitsportok, drága utazás, személyzet, luxuscuccok a gyereknek, - ugyanúgy

alattvalók, mint a nyomorgó proletár, az eltaszított cigánycsalád, a kisemmizett, kilakoltatott adósrabszolga,
az árufeltöltő és a halálra hajszolt pedagógus. A polgári
élet demokráciában születik meg, a demokrácia pedig a
fejekben. A polgár titokban sem vágyik diktatúrára. A
pénzvilág által irányított média elbutítása nem demokráciára, hanem csak szabadosságra nevel. Az alattvalók
kisebb része szabadosságra, többsége jó kemény parancsuralomra áhítozik, mindegy milyen színű is legyen az.
A demokrata polgár előzékeny, udvarias, türelmes,
derűs, magabiztossága nem durva bunkóság, hanem
kiszámítható lojalitás az értékek és egymás iránt. Számíthatunk rá, és számíthat rá a haza. A Haza. Gondolkozzunk el ezeken. - Éljen a Haza!

Két hónapon belül megkezdődik a
Vida-dombi játszótér fejlesztése
Korábbi lapszámainkban sokat olvashattak arról,
hogy a 2005-ben megtervezett játszótér nem számolt a
tizenévesekkel, számukra csak a mindig foglalt focipálya áll rendelkezésre. Ezeknek a gyerekeknek az álma
válhat valóra néhány hét múlva, hiszen megkezdik a
kerület első műanyag streetball pályájának építését. A
munkálatok forrását az idei költségvetésből biztosítják.
A „nagyok” játszótere fölött megépül a 9x10 méteres pálya, ami egy korszerű vörös gumi burkolatot kap,
ezzel csökkenthető a balesetek száma. A pályán egy
kosárlabda palánkra játszhatnak majd a csapatok, aminek köszönhetően már 2-2, vagy 3-3 fős csapatok is
versenyezhetnek egymás ellen.
A pályát a kerítéssel és labdafogó hálóval is elkerítik és a dombon már megismert térkőburkolatú járdával
is megközelíthetővé teszik.
A tervekben szerepel még egy pad, rengeteg új növény
is.
Sajnos a nagyobb gyerekek másik álma, a 20-25
méter hosszú kötélpálya idén még nem készülhet el, de
Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán reményei szerint 2010
-re az is megépülhet.
A játszótérre kísérleti jelleggel már megérkezett az
a mobil WC, mely az elképzelések szerint szeptember
végéig áll majd a játszóteret használók szolgálatában.
A WC-ben kézmosási lehetőség is van. Itt is hangsúlyozni kell azonban, hogy rongálás vagy nem rendeltetésszerű használat okán a szolgáltató azonnal elviheti
az új szerzeményt, ezért itt is kérünk minden használót,
hogy vigyázzanak rá.

Salamon György

Zöld hírek
2009. március 31-től hétfőnként ismét járnak a zöld
kukásautók, melyek az FKF emblémás zsákokba kirakott falevelet, füvet viszik el. Akik április elején elfelejtették kirakni a levágott ágakat, gallyakat, azok minden hétfőn reggel ezeket is kitehetik, de csak egy méter
hosszúra összevágva és kötegelve. Fontos tudni azonban, hogy a Kerti Levél lap teljes terjesztési területén
ma még nem érhető el az FKF ezen szolgáltatása. Jelenleg a Zrínyi út - Pesti út és a városhatár által közrefogott területen járnak a zöld kukásautók. További
részletek a következő internetes oldalon találhatóak:

Idén is összegyűjtötték a
kirakott faágakat és gallyakat

Elfogadták a BKV 2009-es
paraméterkönyvét.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elszállították a
kapuk elől az ágakat, gallyakat. A szűkös kerületi költségvetés miatt azonban ebben az évben a tavalyinál
olcsóbb megoldást kellett a helyi képviselőknek keresniük. Mint emlékezetes, 2008-ban csak Rákoskerten 7
millió forintba került az ágak összeszedése és ledarálása. Ebben az évben az FKF Zrt. adta a legjobb ajánlatot,
hiszen az egész kerületben 8 millió forintért gyűjti öszsze a gallyakat. Az igaz viszont, hogy így nem lehetett
a mulcsozáshoz darálékot kérni. Ezt az akciót nem szabad összekeverni az ún.” zöld kukás járattal”, mely
szolgáltatás tavasztól őszig hétfőnként Rákoskert egy
részén is elérhető.
A faágbegyűjtési program minden évben csak egy
alkalommal van - idén április elejétől 20-ig tartott - és
itt nem csak az egy méter hosszúra vágott és kötegelt
ágakat viszik el, hanem a nagy mennyiségben, kupacokban kihelyezett gallyakat is.
Sajnos van,aki idén sem készítette ki a gallyakat a
kapuja elé, ezért maradt a szomszédbosszantó füstölés.

Ezzel ismét jól járt a kerület, sőt Rákoskert is. Valószínűleg a következő változásokra számíthatunk.
A 97E reggel a 7-8 perces követési idő helyett ezentúl 6 percenként jár. Napközben a 15 perc 12 percre
csökken.
2009. augusztus 22-től átszállásmentesen lehet éjjel
eljutni a belvárosba. Ettől a naptól közlekedik majd a
990-es busz Rákoskert és Normafa között. Az éjjel városba járó fiataloknak ezentúl nem kell átszállniuk, ha
az éjszakai busszal mennek szórakozni. A pontos menetrendet a BKV szakemberei heteken belül az interneten is megjelentetik.
A tervek szerint még az idén beindul a 197-es
Rákoskert-Rákoscsaba között.
A 162-es napközben kimegy Maglódra az Auchanhoz, de reggel 8 óráig a szokott útvonalon közlekedik.
Ha lehet hinni az ígéreteknek, akkor hamarosan
megjelenik Kerten a 262-es, ami a Színes házak és az
Auchan között közlekedik majd

Környezetvédelmi Iroda
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dői a halál felé mutatnak.
Tehát nyugodjunk bele a szomorú ténybe, hogy hiába
hisszük balga módon, hogy már sejtünk valamit a világról, ismerjük önmagunkat, értjük a történéseket az öszszefüggéseket, a dolgok látszata és fonákja közötti különbözőségeket, kapiskáljuk az igazi mozgatókat, fogadjuk el, hogy semmit, de semmit nem tudunk, de ez
így jobb is. Azt a másikat nem élnénk túl.

Szótár
/ Avagy kitekintés hátsókertjeinkből a
Rákoskerten túli világba bele /
zabrálás: (tört, nyelv) orosz: „zabiraty” > lopni, rabolni, privatizálni
Megragadni, magával ragadni, magával vinni. „ Mert ez
jár nekem!”

Az informatikus eredeti szinonimái: küldönc, kengyelfutó, spion, postás, - mostanra jelentésváltozáson
esett át: - sajtómunkás. Átvitt értelemben számítógépészt is jelenthet.

No, ezt a szép és kifejező orosz szót lehetetlen leendő
szótárunk elejéről; mintegy mottó gyanánt kihagyni.
Kezdjük hátulról, fordítva, mint az Ablak - Zsiráfot.
A ~ más hangulatú szó, mint a magyar lopás, rablás,
tolvajlás, sikkasztás, - mert a ~ szónak sajátos hangulata
van. Férfias, vad, kíméletlen, van benne valami keletien
macsós, archaikus, katonás. A magyar lopás szó sötétebb, rejtelmesebb, alattomosabb, fojtottabb. A ~ nyílt,
azonnali, kíméletlen, parancsszerű. A rablás szó civil, a
~ szó mundérba bújtatott. A lopás, tolvajlás, sikkasztás,
pláne az eltulajdonítás a ~-hoz képest pépes, jellegtelen,
többféleképpen értelmezhető, kenhető, formálható. A ~
egyértelmű: vagy adod vagy kitaposom a beled és háromszor agyonlőlek. Hangalakját tekintve eltérő, de tartalmilag hasonló a „privatizálás”-hoz.
Mi sem lehetne emblematikusabb, iniciálészerűen díszesebb, mint ez az évtizedek óta ismert, időszerűségéből mit sem vesztő kifejezés, amely egész régiónk kapuja fölé kívánkozik, mint temető fölé ,
„Feltámadunk”. Mert rendszerek és államformák jönnek-mennek, de a ~ örök. Úgyhogy jegyezzük meg ismét ezt a legújabb korban meghonosodott szót, vagy ha
nem ismertük, jól véssük agyunkba: ZABRÁLÁS!

Szótárunkat a nép ajkán csiszolhatóan (képzavar), a
népdalhoz hasonlatosan szeretnénk fejleszteni pl. egy
kerti blog formájában, ha valaki „gépész” is segítene.
Egyelőre: rkert@freemail.hu
Továbbra is várjuk észrevételeiket, írásaikat a Művelődési Házba, vagy a fenti címre.

TURI
ANGOL ÉS OLASZ MINŐSÉGI
HASZÁLT RUHÁK
Kékliliom utca 42
06 20 919 13 18
Takarítást vállalok: 20 47 41 473

információ: / Latin közlés, híradás, közlekedés összeköttetés szóból/ >, kommunikáció, kommunikatív társadalom
A társadalom közlésekre, híranyagra épül, a közlés működteti. Bár ez a híranyag lényegtelen, hatásvadász,
üresen szórakoztató, felesleges, inkább káros, mint
hasznos, dezinformáló, (>félretájékoztató), eltereli a
figyelmet, sőt manipulatív, alattomosan agymosó és
nyíltan hülyítő, de azért rengetegen megélnek belőle,
hiszen az emberi ostobaság időtlen idők óta a legjobb
üzlet.
A kora középkori, brutálisan műveletlen, állati bőrökbe
burkolózó jobbágy vagy nincstelen szolga, aki soha
nem mozdult ki nyomorúságos faluja trágyadombjain
túlra, nagyságrendileg annyit tudott az őt körülvevő
világról, mint a mai városlakó, aki csipszet rágogatva
sötétben él, bámulja a tévét, és leértékelt lelke már születése óta a sátáné.
A különbség azonban a középkori ember javára nézve
az, hogy ő hitt Istenben és harmóniában élt a természettel. A középkor életigenlő korszak volt, kultúrateremtő,
míg ma inkább fogyasztói társadalomban élünk, ~-t
fogyasztunk és hízunk. Senyvedésünk ere

Iskolaigazgató választás a Kossuth
Lajos iskolában
A Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetőjének megbízása 2009. augusztus 14. napjával lejár. A
Képviselő-testület az iskola intézményvezetői teendőinek ellátására pályázatot írt ki. A pályázat benyújtására
rendelkezésre álló határidőn belül két pályázat érkezett:
Áldási Edit és Georgita Imre részéről.
A pályázatokat közoktatási szakértő vizsgálta meg és
szakértői véleményében értékelte azokat.
A következő 5 évre szóló igazgatói megbízásról a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség véleményét
szem előtt tartva a Képviselőtestület fog dönteni.
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„nyelvÉSZ”kedtünk a Kossuth-ban

Ovisuli programsorozatunkat.

Március 27-én iskolánk másodízben rendezte meg a
Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia nyelvÉSZ
országos versenyének Pest megyei fordulóját. Ezen a
délutánon csak a vendégeké, közel 300 diáké és kísérőiké volt az iskola épülete. A megnyitót követően került

Fontosnak tartjuk, hogy a kicsik ne csak a tanév
kezdésekor szembesüljenek az új,iskolai környezettel, a
kellemes benyomások megkönnyíthetik beilleszkedésüket. A jó teljesítményen kívül persze azt is szeretnénk,
ha a gyerekek jól éreznék magukat, barátokat szereznének, biztonságban lennének. Szeretnénk, ha az óvoda
játékos, önfeledt világából nem lenne annyira hirtelen
az átmenet a követelmények és a teljesítmény világába.
A szülőknek külön programként felkínáltuk a beszélgetés lehetőségét, amely által próbáltunk személyes kapcsolatot is kialakítani velük, információt kaphattak az
iskoláról.
A leendő első osztályos tanulók három alkalommal
látogatták meg iskolánkat.
Először kreatív délutánt tartottunk, forgószínpadszerűen más-más teremben számos érdekes programmal
fogadtuk a nagycsoportosokat. Innen sok apró saját készítésű tárggyal térhettek haza a gyerekek.
Másodszor megismerkedhettek a tanító nénikkel,
részt vehettek népi játék, mesedramatizáló és játékkészítő foglalkozásokon.
Az utolsó alkalommal a tornateremben akadályversenyt rendeztünk, ahol az ügyességükről tettek bizonyosságot a kicsik. Körjátékkal, arcfestéssel, játékos
sorversenyekkel szórakoztattuk a vidám, igazán mindenre kíváncsi gyerekeket.
A szülőket az iskolával kapcsolatos tudnivalókról,
az iskolakezdés örömeiről és nehézségeiről az igazgatóhelyettes asszony, a testnevelők, a fejlesztőpedagógus,
a tanító nénik tájékoztatták. Az óvodások nagyon jól
érezték magukat a Kossuth-ban és biztos, hogy ismerősként lépik át majd a küszöböt, amikor először jönnek
iskolatáskával.

sor az írásbeli feladatok megoldására, amelyet 240 versenyző 45 percen keresztül írhatott.
Miközben a feladatokat értékeltük, a várakozó diákokat pereccel és teával kínáltuk.
A gyerekek négyféle kézműves foglalkozáson vehettek részt. Hóvirágot ragasztottak, facsipesz felhasználá-

sával bábokat készítettek, gipszformákat festettek ki és
szitatechnikával képeket alkottak. Az informatika teremben játékprogramok közül választhattak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a budapesti fordulón iskolánk tanulói jól szerepeltek: Gulyás Zsófia
(7. osztályos) és Szabó Attila (8.osztályos) első,
Rakita Vivien második, Finta Gábor ötödik helyezést
ért el.
A Kossuth Lajos Általános Iskola 15 diákja jutott
be a budapesti döntőbe.

A Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Kuratóriuma tájékoztatja az Olvasókat, hogy az
Alapítvány részére 2008-ban az szja. 1%-ából
befolyt 1.387.490 Ft-ot a Százszorszép Óvoda
(1171.Bp. Rezgő u. 15.) üvegfolyosójának burkolására, fűtéskorszerűsítésére, játékvásárlásra
és a működés segítésére fordította. Ezúton köszöni a támogatóknak, és kéri, hogy 2009-ben is
segítsék az Alapítványt.

OVISULI A KOSSUTH-BAN

Adószám: 19703859-1-42

Nagy dolog az óvodások életében, amikor először
átlépik az iskola küszöbét: idén is megrendeztük az

Alapítvány Kuratóriuma
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ményt.
A külső homlokzat és lábazat rendbetétele, színezése
A rossz minőségű színpad felújítása (10 éve nem nyúltak hozzá).

Szavazás
Hetekkel ezelőtt Riz Levente polgármester úr nevére
egy aláírásokkal teli boríték érkezett. Az aláírók azt sérelmezték, hogy a 2009-es évben a helyi önkormányzat túl
sok pénzt von el a Rákoskerti Művelődési Háztól.
Polgármester úr az aláírások átvétele után konzultált
az érintett helyi képviselőkkel, Fohsz Tivadarral és Hatvani Zoltánnal.
A tények a következők: a Rákoskerti Művelődési Ház
támogatása 3.600.000 Ft-tal csökken ebben az évben, ami
egyértelműen a kerületi költségvetési hiány lefaragásának
„köszönhető”. A dologi kiadások támogatásából is 25%ot kellett elvenni, de így is biztosított a kerület összes
művelődési házának, így a rákoskerti háznak is a működése úgy, hogy dolgozókat se a rákoskerti se más kerületi
intézményekből nem kellett elbocsájtani. A megszorítások miatt terembérletet vagy tagdíjat kell fizetni a házban
működő több egyesületnek vagy közösségnek is.
Az is a tényekhez tartozik azonban, hogy a legnagyobb elvonás a szabadtéri rendezvényeket érinti, hiszen
az elmúlt években már hagyományossá vált majális,
Szent Iván éji rendezvény vagy az augusztus 20-ai ünnepség költségeire nem marad pénz. Az egyeztetések
során a költségvetésnek sikerült forrást biztosítani a
Szent István napra, de sajnos a másik két Vida-dombi
rendezvényre már nem jutott pénz.
A képviselőknek azon kellett elgondolkozniuk, hogy a
kerületet is érintő gazdasági megszorítások idején hol
tudnak súlyos milliókat megtakarítani. A Vida-dombon
megtartott ünnepségek a tavalyi költségvetés alapján minimum 1.500.000 Ft-ba kerülnek.

Ebben a helyzetben döntöttek úgy a képviselők, hogy az
önkormányzat csak egy szabadtéri rendezvényt tud teljes
egészében finanszírozni és elkezdi a ház rég elmaradt
karbantartási, fejlesztési munkáinak megszervezését és
finanszírozását.
A Vida-dombon ebben az évben is lehet több szabadtéri
rendezvényt tartani, ezt a képviselők is szívesen vennék,
csak a pénzügyi forrásokat kell megteremteni. A művelődési ház vezetőjével együtt ők is várják a szponzorok,
cégek jelentkezését vagy a helyiek támogatási szándékát.
A Kerti Levél olvasóitól szeretnének a képviselők egy
szimpátiaszavazást kérni. Mire költsék mindannyiunk
adóforintjait ebben az évben?
1.Szabadtéri rendezvényre a Vida-dombon (Majális,
Szent Iváni Éj - alkalmanként 1.500.000 Ft)
2.A körzetet és a művelődési házat érintő fejlesztésekre, beruházásokra (járdaépítés, Vida-dombi játszótérfejlesztés, művelődési ház tisztasági festése és feliratának cseréje, Kossuth iskola és a Százszorszép óvoda
fejlesztése)
Sajnos az elkölthető pénz nagysága véges, ezért a szavazólapon nincs lehetőség mindkét ügyet támogatni.
A szavazólapokat a Rákoskerti Művelődési Házban, a
Kossuth Iskolában és a Százszorszép óvodában lehet
az erre a célra készített dobozban 2009. május végéig
elhelyezni.

Vagyis a kérdés az, hogy mulassunk-e el 3 millió forintot a hagyományos rendezvényeinken, vagy ebből a
pénzből támogassuk a Kossuth Iskolát, Százszorszép
Óvodát illetve a Művelődési Ház régen várt fejlesztéseit.
A képviselők az elmúlt évben is több mint 2.600.000 forinttal járultak hozzá a ház programjaihoz vagy dologi
kiadásaihoz. Ők támogatták a hagyományos programokat
(Idősek Világnapja, Mindenki Karácsonya, nagycsaládos
gyerekek színházi belépője, könyvbemutatók, stb.), civil
egyesületeket és a rengeteg kézzelfogható fejlesztést
(színpadi klíma, autóút a Vida-dombra, riasztó, stb.)

A cím megadása azért fontos, mert ezzel biztosítható
az, hogy csak rákoskertiek és strázsahegyiek szavazzanak.
Az eredményről a következő Kerti Levélben tájékoztatjuk az olvasókat!

A képviselők 2009-ben 2 millió forintot biztosítanak a
programokra, rendezvényekre, de emellett több képviselő
bevonásával 750.000 Ft támogatást is szereztek a művelődési házban működő Ascher Oszkár Színház részére.

A körbe tett X-el kérjük szavazzanak.

Ebben az évben Lipcseyné Horváth Ágnes igazgató aszszony szerint több fejlesztés, felújítás már nem elodázható, erről levélben tájékoztatta a polgármester urat és a
helyi képviselőket. Ezen a listán szereplő karbantartás
jellegű munkákra minimum 3-4 millió forintot kellene
ebben az évben költeni.
Ilyen elmaradt felújítások a következők:
Tisztasági festés az egész művelődési házban és az
Ascher színpadon (erre utoljára a házban 8 éve került sor)
A Rákoskerti Művelődési Klub felirat lecserélése, hiszen 5 éve már Művelődési Háznak hívják az intéz-

Kérem és támogatom, hogy a 2009-es évben
szabadtéri rendezvényeket finanszírozzanak a
képviselők.

Szavazólap

Kérem és támogatom, hogy a 2009-es évben
kézzel fogható fejlesztések valósuljanak meg
Rákoskerten és a helyi intézményekben.
Név: ……………………………..…………………….
Cím: …………………………………………………...
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A csend zenéje
(Esszé)

Megöl a csend

A csend zenéje hangtalan muzsika

Megöl a csend!

lelki otthonodban. Lehet egy misztikus

Tüskéi vannak

zsongás, mely csak téged vesz körül.

a kígyóként tekergő

A harsonák angyalian szólnak, de

időnek.

túl erősek ahhoz, hogy a csend zenéi

Zajos az óra ketyegése,

legyenek. A dob, mely ütemet ad,

törött kolompja van
a pillanatnak.

a szív hangján szól. A szférákat nem
éri el. Az égitestek forgásának különös

Darabokra hull

– emberérzéken túli – csodálatos

a tiszta ólomkristály.

vonzású hangja van. A csillagok

Tátong az ajtó,

táncának dallama beszűrődik a szobádba,

ásít, bekap a homály.

bármily zártak ablakaid, ajtóid

Talpam alá kúszik
a derengés.

– miközben észre sem veszed. –
A lombok lebegése nyugtató, kellemes

Megfagy a lehelet,

susogó csend. Alig érzed hangjukat,

s tördelt lombokról

illatukat, lebbenésüket.

belémhasít
a madárcsicsergés.

A csen zenéje mindig egyéni,

Szólj hozzám csend!

képzeletbeli, megfoghatatlan.

Simogass meg,
ölelj át!

Fejed felett függő egy szál húr is

Légy párja

az lehet, melyet csak te csodálsz.

elárvult lelkemnek!

Lehet egy szemed előtt pompázó
(Juhász Sándor versei)

rózsaszirom, egy levélen remegő
harmatcsepp, egy falon függő kép,

FELHÍVÁS!

védőcsillagod mosolya.
Értékét a te világod állapítja meg.

Itt a jó idő, egyre több a besurranásos betörés. Sokan nyitott ablaknál alszanak, ami csalogatja a betörőket.
Napokkal ezelőtt az Erzsébet körúton törtek be egy
kétszintes házba úgy, hogy a család az emeleten aludt.
A másik megdöbbentő eset a Rákoskerti utcában történt, ahol a földszintes házban lakó nénihez a tetőt
megbontva, a padláson keresztül másztak be. Máshol a
tulajdonos távollétében már négyszer jártak tolvajok.
Vigyázzunk értékeinkre, ne tartsunk otthon soha
nagyobb összeget! Az ismeretlen autók rendszámát
érdemes felírni, ha megtörtént a baj, akkor így legalább van esély elkapni az elkövetőt.

Az alkotás csendje a munka
gyémánt darabja. A mű élete, ragyogása
függ tőle.
Ha a dal találkozik a csenddel:
Isten kezében álmodol.
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A Rákoskerti Művelődési Ház kiemelt programjai
Május 10-én, vasárnap 10 órától
telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján
Tavaszi átváltoztatás-show
profi csapattal csak hölgyeknek!

KÖNYVBEMUTATÓ
Május 24. vasárnap 16 óra
GALGÓCZY ÁRPÁD
József Attila - díjas költő - műfordító,
a XVII. kerület díszpolgára
Gulág trilógiája 3. kötetének
XVII. kerületi díszbemutatója
„AZ ALAGÚT VÉGE” címmel
Köszöntőt mond: Dr. Dombóvári Csaba
A bemutató után megvásárolhatják a
könyvet, melyet a szerző kérésre dedikál is!
A belépés díjtalan!

… Ha nem vagy megelégedve azzal, amit a tükörben
látsz, ha érzed, hogy benned sokkal több van, ha nyitott
vagy az újra, szebbre, vagy ha változtatni szeretnél a
külsődön, kortól függetlenül gyere el tavaszi átváltoztató különleges programunkra, ahol profi csapatunk
(stylist, sminkes, kozmetikus, fodrász és fotós) az egyéniségedhez legjobban illő stílust, frizurát és sminket
készíti el a részedre, melyről természetesen fotókat is
készítünk, amit a program végén megkapsz. Az előnyeidet megkeresve és hangsúlyozva garantáltan átváltozol, még szebbé varázsolunk, sőt megmutatjuk, hogy
te hogyan tudod ezt elérni nap mint nap.
Díja: 12.900 Ft/fő

SZÍNHÁZ
Május 10. és 24. vasárnap 19 óra:
Jevgenyij Svarc: Hétköznapi csoda
az Ascher Oszkár Színház előadása
ZÁRTKÖRŰ ELŐADÁSOK!

Május 16. szombat 18 óra
GALLA 50!
„Szépségem titkai”
GALLA MIKLÓS
önálló műsora két részben
A műsor időtartama: minimum 1 1/2 óra
Külföldön stand-up comedy-nek hívják ezt a műfajt, de
Galla jobban szereti az általa kitalált, magyarosabb és
(jogosan) hízelgő "egyedülálló humor" kifejezést, hiszen a komikus egyedül áll a pódiumon, s ezzel egy időben művészetének se szeri, se száma. Néhány énekelt
dal is felhangzik a műsorban, de messzemenően nem a
prózai komikum rovására, hanem éppen ellenkezőleg!
A rákoskerti műsor különlegességét az adja, hogy a
művész ezzel az előadással körünkben, Rákoskerten
ünnepli 50. születésnapját!
Belépő: 2000 Ft/fő, mely már kapható a helyszínen.

Május 23. szombat 19 óra
Szakonyi Károly: Adáshiba
az Ascher Oszkár Színház előadása
Június 6. szombat 19 óra:
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
az Ascher Oszkár Színház előadása
Belépő a nem zártkörű előadásokra: 800 Ft/fő, mely
megvásárolható az előadás előtt a helyszínen.
A jegyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy az
érdeklődők min. 3 nappal az előadás előtt
jelentkezzenek be telefonon!
Május 7., 29. és június 11. 10 óra
„UTAZÓ TEAHÁZ”
diavetítéses előadás-sorozat
a „Kulturális turizmus éve” jegyében
Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár
Május 7. csütörtök: Mária-kegyhelyek a
Kárpát-medencében
Május 29. péntek: Trianon előzményei és következményei
Június 11. csütörtök: Legendás magyar várak a
Kárpát-medencében
A részvétel díjtalan!

GYERMEKNAPRA AJÁNLJUK!
Május 17. vasárnap 10 óra
HÁRY JÁNOS CSODÁLATOS TÖRTÉNETE
a Színházikó Társulat élő szereplős, zenés mesejátéka
4-12 éveseknek
A műsor után, kb. 11-13 óráig a gyermekek részére arcfestés lesz, és a jelenlévők kézműves játszóház keretében csákót, huszárt és zászlót készíthetnek, mely programok a gyermekműsor belépőjegyével látogathatók!
Belépő: 800 Ft/fő, mely már megvásárolható a helyszínen!

A Kucorgó téri Okmányirodában minden
páros héten csütörtökön 15:30-16:30-ig
Simon József r. tzls. körzeti megbízott
várja a rákoskertieket.
Elérhetősége: simonjo@budapest.police.hu
253-23-12
06/20 546-4730

A rákoskerti gyermekek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon:
10.sz körzet: Fohsz Tivadartól (Tel.:06/20 569-2864)
11.sz körzet: Hatvani Zoltántól
(Interneten:www.hatvanizoltan.hu/index.php?
id=jegyrendeles)
12.sz. körzet: Dr. Fenke Ferenctől
(Tel.: 06/20 569-2794)
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Pozsonyba szervezett kirándulást a
Rákoskerti Polgári Kör

Amíg az általános hagyományokhoz igazodva
templom és védőszent híján búcsút még nem tarthatunk, a közösség igényli az együttlétet: a Rákoskerti
Polgári Kör hagyományteremtő szándékkal népünnepélyt tart a Platánsoron, amelyre meghív minden érdeklődőt. Az esemény hagyományteremtő folytatása a
2008-ban tartott jubileumi ünnepségnek, amikor is
találkozhattunk rég nem látott ismerőseinkkel és új
barátságokat is köthettünk. Bízzunk benne, hogy most
is a hajdani búcsúk hangulatában feledhetjük a hétköznapok gondjait.

Felejthetetlen élményben volt része azon tizenkilenc tagunknak, akik részt vettek a dévényi és pozsonyi túrán. Nagyszerű helyi idegenvezetőnk megismertetett minket a természeti szépségeken, a rengeteg magyar vonatkozású műemléken kívül az ottani magyarság életével is. Pozsony hagyományosan türelmes polgárváros, a jelenlegi kormány támogatottsága csupán
tíz százalék körüli, tehát nem jellemzők az etnikai feszültségek. Az ellentétet azok szítják, akik még nem is
találkoztak nemzettársainkkal. Irigykedhettünk a sok
renovált óvárosi sétálóutca és a tisztaság láttán. A tapasztalat szerint, kicsit „szegény rokon”-nak tartanak
minket. Az egynapos önköltséges kirándulást szeretnénk más helyszínre is megismételni.

Helyszín a Rákoskert sugárút – Irsa utca – Pásztortűz utca kereszteződésében lévő Jubileumi tér.
A tervezett program:
10:20 Megemlékezés és koszorúzás a vasútállomás falán elhelyezett, a II. világháború áldozatainak emléktáblájánál
11:00 Ünnepi műsor a Jubileumi téren: óvodások,
iskolások, a Rákoskerti Dalos Klub, Zsuzsa Mihály részvételével. Műsorvezető: Csányi S. Csaba.
12:15 A Bartók Béla zeneiskola tanulóiból álló
Piccolino fúvós együttes térzene koncertje
13:00 Vendéglátás a vasútállomás udvarán.
A Platánsoron árusok kínálják portékáikat, az öreg
lombok alatt sétálók pedig a régi Kollár-vendéglő előtt
álló söröskocsinál olthatják szomjukat.
Mindenkit szeretettel vár a Rákoskerti Polgári Kör!

Koronázó templom Pozsonyban

A dévényi várrom
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