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Szent István Nap Rákosmentén
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata megbízásából 2009-ben a Rákoskerti Művelődési Ház szervezte meg augusztus 20-a méltó megünneplését kerületünkben. Az időjárás kegyeibe fogadta az érdeklődőket, hiszen napfényből sem a délelőtti,
sem a délutáni rendezvényeken nem volt hiány.
10 órakor indult a délelőtti program a Rákoskerti
Művelődési Házban, ahol a Rákoskerti és a Rákosligeti
Kertbarát Kör terménykiállításának a megnyitóját díjtalan salátakóstoló követte.
Az Illex-Kert Kft. és a Corvinus Complex Kft. által
tizedik alkalommal meghirdetett „Szebb, virágosabb
XVII. kerületért” pályázat eredményhirdetését Tarnai
Kis László énekművész fergeteges hangulatú szórakoztató műsora előzte meg, melynek keretében a művész
úr többször is megdaloltatta a „zsúfolt házat”.
A fél kettőkor kezdődő ökumenikus kenyéráldás
után sor került az új kenyér megszegésére is, így a jelenlévők mind megkóstolhatták a megszentelt kenyeret.
Délután öt óráig tömegesen érkeztek a látogatók a
Rákoskerti Művelődési Házba, ahol nemcsak a fent
említett terménykiállítást nézhették meg, hanem a
XVII. kerületi óvodások által különböző technikákkal
termésekből készített gyönyörű illusztrációkat is.

A délelőtt folyamán nagy sikere volt a művelődési
ház parkolójában szervezett veteránautó kiállításnak, és
a díjtalanul igénybe vehető kisvonatnak is. Ez utóbbi-

val azokon az utcákon utazhattak az érdeklődő gyerekek és felnőttek, melyeket Rákosmente Önkormányzata
megújított.

Nem riasztotta el a rekkenő hőség sem az érdeklődőket attól, hogy a délutáni, Vida-dombi nagyszabású,
szabadtéri rendezvény kezdési időpontjára, 14 órára
már a helyszínen legyenek.
Vastaps kísérte a világhírű „Csillagszeműek” csodálatos néptáncműsorát ugyanúgy, mint a Kolomposszínházat és a Kolompos együttes magyar táncházát.
Kicsik és nagyok is ámulva nézték a Történelmi Bajvívó Egyesület gyalogos lovagi torna bemutatóját, és
örömmel próbálták ki a középkori játékokat és a középkori fegyvereket.
Ugyanúgy népszerű volt a kézműves játszóház, ahol
életfát készítettek a gyerekek, mint a logikai és ügyességi játékokat magában foglaló óriási fajátékok kínálata!
Pillanatok alatt elfogytak a sorszámok az arcfestésre, a
hennafestésre és a tombolára is.
Gasztonyi Dániel solymászbemutatója nagyon látványos volt, hiszen nemcsak ismereteket adott a közönségnek, hanem a Vida-domb tetejére való felsétálással
meg is mozgatta a jelenlévőket.
A szervezők a gyerekek részére meghirdetett aszfaltrajzverseny témájának az alábbi címet adták: Ilyennek képzelem első magyar királyunkat, Szent Istvánt.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Riz Levente polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, majd következett
az FG-4 Illés-Fonográf Emlékzenekar élő koncertje.
A koncert elején már tele volt a Vida-domb, de a
zenekar fergeteges hangulatú koncertjének hírére
újabb tömegek özönlöttek ki a helyszínre a kellemes
nyáresti melegben.
A 20 órakor kezdődő tombolasorsolás során minden nyeremény gazdára talált, a kvízkérdések közül
viszont nem mindegyikre tudtak a jelenlevők választ
adni. A kiosztott sok-sok nyeremény is megalapozta
azt a hangulatot, mellyel a jelenlévők ZSÉDA
„Rouge” című élő koncert-showját fogadták. Zséda
másodszor lépett fel a Vida-domb színpadán, és most
is hatalmas sikert aratott, a jelenlévők nagy-nagy örömére. Az est illetve az ünnep fénypontja a színpompás
tűzijáték volt, mely Demjén Ferenc dalaira lett megkomponálva.
Becslések szerint több mint 12.000 ember ünnepelt
együtt augusztus 20-án a Vida-dombon, köszönhető ez
a rendezvény alábbi fő támogatóinak is:

rákoskerti delegáció indult útnak Fácánkertre Fohsz
Tivadar alpolgármester úr vezetésével. A delegációban
helyet kaptak mindazon személyek, akik a tavalyi
rákoskerti találkozó sikeres lebonyolításában közreműködtek.
Fácánkerten
is a települések
ünnepi felvonulásával és az
ünnepi szentmisével, majd az
új kenyér megszegésével indult a program.
Az ebédet követő szieszta után következett a „Kertek”
vetélkedője, amelyet mi, rákoskertiek is izgatottan vártunk. Miután kiválasztottuk a 8 fős versenyző csapatot,
felvettük magunkra a kifejezetten erre az alkalomra
készíttetett Rákoskert-címeres egyenpólót. A vetélkedő
során tréfás formában kellett bemutatni településrészünket, helyismereti kvízkérdésekre kellett választ
adnunk, de a „polgármester” fogalmát is el kellett tudni
mutogatnunk. Az izgalmas vetélkedőn bronzérmet szereztünk.
A vetélkedő után következett a települések művészeti csoportjainak bemutatkozása, ahol Rákoskertet a

Rákosmente Önkormányzata, Max Corner Kft,
Elephant-Holding Zrt, Rákos mezeje Zrt, Józsi ABC
Lipcseyné Horváth Ágnes

„Kertek” Találkozója
Fácánkert
2009. augusztus 21. péntek
2008. augusztusában – a „Rákoskert 75 éves” évforduló jegyében – a Rákoskerti Művelődési Ház szervezte meg a Kert Nevű Települések Szent István Napi Ünnepét Rákosmente Önkormányzata támogatásával. A
vendégként hozzánk érkező hét Kert nevű település
illetve településrész -Debrecen-Homokkert, Erdőkertes,
Esztergom-kertváros,
Érsekvadkert,
Fácánkert,
Rákoskert, Soltvadkert- ekkor találkozott először. A
tavalyi nagy sikeren felbuzdulva 2009-ben a fácánkertiek vállalták fel a „Kertek Találkozója” megszervezését.
Augusztus 21-én, pénteken korán reggel 37 fős

Rákoskerti Dalos Klub és Zsuzsa Mihály énekes, színművész képviselte. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a rendezvényen kialakuló remek hangulat elindítója a mi két
fellépőnk volt. Visszaindulásunk előtt meg tudtuk még
hallgatni a sztárvendég Crystal együttes műsorát, így
valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a hazafelé
tartó utat a rákoskerti delegáció végigénekelte. Este
tizenegykor élményekkel gazdagon, vidáman és énekelve érkeztünk meg oda, ahonnan reggel elindultunk,
Rákoskertre.
Lipcseyné Horváth Ágnes

2

Olvasói levél:

Idén is lesz lombzsákosztás

Tisztelt Szerkesztőség! Kétgyermekes, természetet és
sportokat szerető, tisztelő családapa vagyok. Nem
Rákoskerten élek, de rendszeresen járok oda, hiszen a
kerület egyik legcsodálatosabb természeti szépsége a
Merzse mocsár kedvelt családi kirándulóhelyünk.
Gyalogosan és kerékpárral is rendszeresen túrázunk
ezen a festői, bár már koránt sem érintetlen tájon. A
Merzse és környezetének elhanyagolt állapota, az utak
mellett lelkiismeret-hiányos, ostoba emberek által illegálisan lerakott szeméthegyek miatt mindig összeszorul a torkom. Az elmúlt években látszik a javulás.
Többször is tapasztaltam, hogy valaki – feltételezhetően az önkormányzat – elszállítatta a felgyülemlett szemetet, amely azonban sajnos időről időre újratermelődik. A Merzséhez vezető út, a gyönyörű platánokkal
szegélyezett sugárút mindig jó ráhangolódás volt a
mocsár természeti szépségeire. Legutóbb azonban elképesztő dolgokat tapasztaltam. Az út mellett több
helyen friss avarégetési nyomokat találtam sokszor a
hatalmas platánok közvetlen tövében, de máshol is
csak a törzsektől alig 1-2 méterre. A fák törzsén és az
alacsonyabb ágakon is jól látszottak a tűz nyomai.
Elborzasztó számomra, hogy azok az emberek, akik
olyan szerencsések, hogy a kerület egyik legszebb utcájában élhetnek,
ennyire
nem törődnek
azzal a természeti környezettel melyet ajándékul kaptak.
Ezek után nem
csodálkozom
azon, hogy hiábavaló, szélmalomharcnak be-

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a helyi képviselők osztják az önkormányzat által ingyenesen biztosított falevélgyűjtő zsákokat. A 11. körzetben élők tehát azok, akiknél Hatvani Zoltán a képviselő- az
elmúlt évek gyakorlata alapján most is kétféle módon
juthatnak hozzá a zsákokhoz:
ingyenes házhoz szállítást rendelnek a helyi képviselő
honlapján (www.hatvanizoltan.hu) szeptember 30-ig
vagy a Rákoskerti Művelődési Házban veszik át
2009. október 16-án a zsákokat 17 és 19 óra között.
További részletek:
Házhoz szállítást rendelni elsősorban a képviselői
honlapon lehet, ahol az igénylő nevének és címének
megadása szükséges. Ha valaki nem a körzetben lakik, akkor a program nem engedi a rendelés rögzítését. A rendelésről mindenki kap visszaigazolást. A
zsákok kiszállítása 2009. október 15-ig fog megtörténni. Mivel a zsákok a kerítésen belülre lesznek bedobva, ezért ha valakinél a házőrző kutya szeret zsákokat széttépni, akkor az ne rendeljen zsákot.
Aki nem rendelkezik internettel, ott lehetőségként
marad az SMS (06/20 392-2252) vagy a postaláda
(Dalnok utca 48.), de ebben az esetben a képviselő úr
nem tud visszaigazolást küldeni.
Fontos, hogy minden címre
csak egy rendelés lesz teljesítve.
Telkenként 8 db 100 literes zsák
adható, ikerházaknál 4-4 db.
Aki szeret sorba állni vagy elfelejtett az interneten szeptember
30-ig zsákot rendelni az a
Rákoskerti Művelődési Házban
veheti át a neki járó zsákokat október 16-án 17 és 19 óra között.
Természetesen aki rendelt zsákot,
az újból már nem kaphat, ezért ne
is fáradjon el a művelődési házba.
Ne jöjjön olyan rákoskerti lakos
sem, aki nem a 11. választókörzetben lakik.
A 10. sz. választókörzetben, Fohsz Tivadar képviselő úr körzetében a lombzsákok osztása 2009. október 14-én és október 21-én lesz 17 és 19 óra között a
Rezgő utcai Százszorszép óvodában. Az átvehető
lombzsákok mennyisége megegyezik a 11. körzetben
leírt darabszámokkal.
A 12. körzetben Dr. Fenke Ferenc fogja átadni a
zsákokat az általa meghirdetett időpont/ok/ban.
Az önkormányzat és a helyi képviselők is tisztában vannak azzal, hogy sok esetben nem elegendő ez
a zsákmennyiség, de a kerület költségvetése sajnos
csak ennyit tesz lehetővé. További zsákok az FKF
hulladékszigetén beszerezhetőek 170 Ft/darab áron. A
legközelebbi hulladékudvar a Gyökér utcában van,
nyitva tartása hétköznapokon 10-18 óráig.

illő az az igyekezet, mely felveszi a harcot az újratermelődő szemétkupacokkal, a csikket eldobálókkal, a
szemetelőkkel, a frissen festett házfalakat elrondító
falfirkászokkal. Szomorú! Nagyon szomorú! Levelemhez mellékelek pár fényképet is az elborzasztó látványról.
T. F.
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önkormányzati politikáról?
Úgy látom, sok új fejlesztés történik, hogy nincs még
több, annak a pénzhiány az oka. A politika önkormányzati szinten kicsit felesleges, hiszen a beruházások nem
elsősorban ideológiák mentén érvényesülnek. Persze
egyetértek az ellenzéki kontrollal, de túl sok az olyan
ügy, amikor csak az önmagáért való ellenkezés miatt
szavaznak egyértelmű dolgok ellen. Ez vonatkozik a
nagypolitikára is.
Végezetül látom, hogy egy jól felszerelt gépműhely
van itt a pincében és örömmel dolgozik. A betegségéből
mielőbbi felgyógyulást és hosszú egészséges nyugdíjas
éveket kívánok!

Rákoskerti képviselők:
Simon Albert tanácstag volt 1974 - 1990 között
Hogyan került Rákoskertre, mi köti ide?
Megvettem ezt a telket 1968-ban, itt építkeztem,
megszerettem a környéket, már nem is akarok innen
máshova menni. Mikor ide kerültem alig-alig voltak itt
házak, csak néhány hétvégi telek volt.
Mondana magáról valamit, mi volt a foglalkozása?
1942-ben születtem, édesapám meghalt a háborúban,
hárman voltunk testvérek. Eredetileg esztergályos vagyok, de sohasem dolgoztam a szakmámban, gyárban
dolgoztam, gépbeállítóként. Nem panaszkodhatom, jól
kerestem egész életemben.
Hogyan került a közéletbe?
Frank Pista bácsi, az elődöm, megbetegedett és úgy
kért fel engem a Hazafias Népfront. A munkahelyemen
is voltak társadalmi funkcióim, de az is más feladat
volt, szakszervezeti bizalmi voltam. A tanácstagnak és
most a területi képviselőnek szinte ugyanazok a feladatai, én is szívesen végeztem a munkámat.
Ne haragudjon, hogy megkérdezem: párttagnak kellet lenni?
Nem feltétlenül. Mikor először megválasztottak, még
pártonkívüli voltam, csak később léptem be. 1976-ban,
amikor a Fővárosi Tanács tagja lettem, már párttag voltam, de emlékezetem szerint a többség ott se volt
MSZMP-tag.
Meddig volt a fővárosi és helyi tanács tagja, és ez
milyen elfoglaltsággal járt?
1990-ig. Szépen lassan beletanultunk a közigazgatási
munkába. Mindkét helyen havonta legalább egyszer
volt tanácsülés és előtte át kellett tanulmányozni a nagy
paksaméta előterjesztéseket, különösen azokat, ahol
érintettek voltunk. Fel kellett alaposan készülni.
Hány tagúak voltak ezek a testületek és hányan képviselték a helyieket?
Húsz év távlatából már nehéz felidézni, de a Fővárosi
Tanács szerintem kétszáz tagú körül lehetett, ebből négyen voltunk kerületiek, a XVII. Kerületi Tanácsban
százan lehettünk és négy rákoskerti körzet volt.
Az Ön ciklusában milyen fontosabb beruházások
épültek?
Akkoriban a vezetékes víz volt a legfontosabb, de az
iskolát és az óvodát is akkor bővítették. Járda és útépítések is voltak, mindennek az alapja a pénz lett volna,
ami akkor se volt. A Bodonyi utca úgy készült, hogy
tagja voltam a Költségvetési Bizottságnak és év végén
volt valamennyi maradványpénz, amit sikerült megszerezni, pályáztunk is, az itt lakók is beszálltak telkenként
3000 forinttal.
Volt-e akkoriban képviselői keret?
Az utolsó négy évben már volt évente 80 000 Ft, amit
a tanácstag saját belátása szerint használhatott fel. Én
összegyűjtöttem két évet, és a Pásztortűz utca rendbe
tételére fordítottam, ami azóta sajnos megint csupa vízmosás.
Mi a véleménye a mostani Önkormányzatról és az

Rákoskert a művészetekben:
kiállítás és műsoros est
A Rákoskerti Polgári Kör által tavasszal meghirdetett pályázatnak csak egy kritériuma volt: felismerhető
rákoskerti motívumoknak kellett szerepelni az alkotásokban. Augusztus 29-én kiállításon és műsoros esten
mutatkoztak be az alkotók. 54 képzőművészeti alkotást
(festmény, fénykép, montázs, kavicsfestmény, grafika,
rajz és plakett) készítettek rákoskerti kötődésű hivatásos és amatőr művészek. A kiállítást Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke nyitotta meg, bemutatva a hallgatóságnak a kiállító művészeket és átadta nekik a részvételért járó emléklapot és a kifejezetten
erre az alkalomra veretett bronzérmet.
A kiállítás megnyitó után az előadóművészek kaptak szerepet a nagyteremben és hangzottak el a beérkezett versek, egy-egy visszaemlékezéssel és Zsuzsa Mihály saját szerzeményű dalaival tarkítva. A nosztalgikus emlékeken sokan elérzékenyültek. A nótázásba
bekapcsolódott a Rákoskerti Dalos Klub is. Az est folyamán érmet és emléklapot kaptak azok is, akik a verseket, elbeszéléseket, illetve dalokat írták, valamint
azok is, akik előadták azokat. A Polgári Kör előzőleg
stúdióban elkészítette a műsor teljes anyagát és azt CDn minden látogatónak ajándékba adta.
Az estet állófogadás zárta, ahol Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő tartott pohárköszöntőt.
Az emlékéremmel elismert
résztvevők névsora: Aknai Gábor,
Bedey Gábor, Csányi S. Csaba,
Ferenczi Zsuzsa, Frank Tamás,
Hajdú Zoltán, Károlyi Ernő, Kecskeméti Zoltán, Kóczián Edit Lujza, Koncsek Zoltán, Juhász Sándor, Krebs Ferencné Szépe Erzsébet, Lipcseyné Horváth Ágnes, Horváth Előd, Lipták
Borbála, Lipták György, Lukács Klára, Madár Eszter,
Molnár Erzsébet, Orosz Károly, Salamon György,
Simorka Sándor, Szoboszlai Pál, Dr. Simon József,
Szoboszlai Éva, Tábori Ica, Zaláné Tarnói Veronika,
Zsuzsa Mihály és a Rákoskerti Dalos Klub Dr. Pleskó
Béla vezetésével.
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Augusztus 23-án a rákoskerti Templomdombon került sor a majdani ökumenikus templom alapkőletételére.
A templom felépüléséért imát mondott Mosolygó
Marcell görög katolikus paróchus, Füzesi Zoltán református lelkész és Grendorf Péter evangélikus lelkész,
közreműködött Szijjártó József tárogatón. A
Rákoskerti Templom Alapítvány nevében Janikné Megyeri Rita elnök köszöntötte a hallgatóságot.
Mosolygó Marcell úgy látja, hogy a legnagyobb
veszélyben a családok vannak. Bár a házak szépen
épülnek, valami mégis hiányzik a házakból, az elkötelezettség vállalása, az egymás mellett való kitartás.
Hiányzik az a kapaszkodó, amit csak az Isten Háza tud
megadni azoknak, akik benne bíznak. Az Isten Háza az
a hely, ahol szövetséget kötnek egy életre azok, akik
elkötelezik magukat egymás mellett.
Grendorf Péter hangsúlyozta, hogy egy templom
építésének terve mindig egy álomból indul ki és legtöbbször csak egy álom marad. Ha mégsem, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten indította az álmot és
ő segíti is a megvalósulást. Itt, Rákoskerten egészen
bizonyosan erről van szó.
Füzesi Zoltán személyes papi hivatását elemezve és
tapasztalatait összegezve arra a meggyőződésre jutott,
hogy a templom mentőállomás is, ahol Isten lelkeket
menthet meg.
Fohsz Tivadar elmondta, hogy bizottsági külsős
tagként a kilencvenes évek közepén találkozott először
a templom építésének gondolatával, s a terv egy jó darabig csak ábránd maradt. Aztán született egy testületi
döntés, mely szerint az önkormányzat zöld utat biztosít

az ökumenikus templom építéséhez, amennyiben a főváros elcseréli és átminősíti ezt az ingatlant. 2007-ben sikerült megegyezni a fővárosi főépítésszel az ingatlancseréről és a Fővárosi Közgyűlés is pozitív döntést hozott,
amelyben nagy szerepe volt Riz Levente polgármesternek is.
Makovecz Imre ígéretet tett arra, hogy jelentős engedményt fog tenni a tervezési munka során, mert csak
egy igazi összefogással lehet nagyot alkotni. Az ünnepélyes alapkőletétel során Janikné Megyeri Rita, Fohsz
Tivadar és Füzesi Zoltán helyezte el az alapító hengert a
jelenlegi aszfaltos sportpályán lévő alapkő helyére. A
helyszíni ünneprontó bekiabálásra válaszul miszerint:
„A fiataloknak nem lesz élettere!” ígéretet kaptunk,
hogy a játszótér marad, sportpályát pedig máshol fognak
nyitni.
Az est végén sor került a vasútállomás kertjében egy
találkozóra az építőművész, az érintett egyházak, és a
kertiek közötti eszmecserére. Az építkezés anyagi hátterét elsősorban urnahelyek értékesítéséből kívánják megvalósítani.
Makovecz Imrének megtisztelő lenne sok hazai és
határon túli templom megépítése után végre szülővárosában, Budapesten is templomot építenie. Egy templom
építése sok kompromisszumot kíván minden érintettől,
ezért nem véletlenül lehetett mottója egy debreceni
templomépítészeti kiállításnak Makovecz mondása:
„Minden templomépítés egy dráma.”
K.T.-O.K.

Életének 52. évében, augusztus 21-én elhunyt
Sájermann Kálmán, a Rákoskerti Tekézők Baráti
Köre Sportegyesületének elnöke, a Rákoskerti Polgári Kör tagja. Tíz éve épített automata tekepályáján az Enikő büfé mögött sok sportsiker született.
Gyermekeiből Nórából és Gergőből korosztályos
világbajnoki érmest nevelt. Országosan ismert
edzőt, játékvezetőt és sportvezetőt veszítettünk el.
Kálmánt szeptember elsején helyezték örök nyugalomba
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A Százszorszép Óvoda hírei

Itt hívjuk fel a figyelmét a leendő szobortolvajoknak, (ha tudnak olvasni), hogy a bronzszob-

Nyáron fenntartónk, Rákosmente Önkormányzata a
nyári karbantartási keretből a Gomba csoport mosdóját
újítatta fel.
Fohsz Tivadar alpolgármester úr, körzetünk önkormányzati képviselője, 1.2OO.OOO forintot adományozott képviselői keretéből, amiből három csoportszobánk
parkettáját csiszoltattuk és lakkoztattuk fel, radiátorokat
vásároltunk és az emeleti konyhánkat korszerűsítettük.

rok belülről többnyire samottos gipszet tartalmaznak, vagy üresek, és csak egy vékony bronzhéj takarót viselnek, amiben a befektetett munka az érték
alapja, és csak töredéke az anyagköltség.
Jó lenne, ha azok a véglények, akik egy egér
drótátrágási értelmével rendelkeznek, vasúti és más

Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő úr
keretéből 299.OOO forintot adott nekünk, melyből hintaállványt és rugós játékokat vásároltunk gyermekeinknek.

biztonsági berendezések megrongálásánál felmérhetetlen kockázatot és kárt okozva, pár kiló réz reményében csak egy egér jogaival rendelkezhessenek

A nyári karbantartási munkákban nagyon sokat segített
Huszti Sándor és Pugner András gondnokunk. A Képviselőknek ezúton köszönjük meg támogatásukat, a gondnokoknak pedig a sok munkát.

a Törvény előtt.
O. K.

Új játszótér épül a Pesti úti lakóparkban, a Fogarassy Mihály téren.

Örömmel tudatjuk azt is, hogy a „Szebb virágosabb kerületért” pályázaton intézményi kategóriában ismét I.
helyezést értünk el, ami azt jelenti, hogy immár harmadszor nyilvánították óvodánk kertjét a legszebb, legtisztább, legrendezettebb udvarnak. Nagyon büszkék
vagyunk a díjra, s örülünk, hogy a serleg most már
örökre a miénk maradhat. Ez gondnokaink áldozatos
munkájának és a dolgozók nagy odafigyelésének köszönhető.
Szomorú hírünk is van. 2OO9 augusztus 24-re virradóra óvodánk kertjéből ellopták a bronzból készült
„Százszorszép lányka” szobrunkat. A tolvaj filléreket
kaphatott érte, de nekünk óriási kárt okozott, hiszen
gyermekeink megsiratták. Vigaszul: alkotója, Dombrádi
István, már készíti az újabb szobrot, de ez már műanyagból készül.

Rákosmente Önkormányzata településrendezési szerződést kötött az év elején az Elephant Holding ZRtvel több kerületben megvalósuló beruházással kapcsolatban. A szerződés egyik pontja egy új játszótér
építése volt a Fogarassy Mihály téren. A szükséges
előkészületek után augusztusban kezdődött meg az
építkezés. Már állnak az új játszóeszközök és mire
lapunk megjelenik, már a gumitéglás borítás is a játszóeszközök alá kerül. Napokon belül befejeződik a
terület rendezése és a növények telepítése is.

A Százszorszép Óvoda vezetése

A szobor avatása után 2005 májusában.

.
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A Rákoskerti Művelődési Ház szeptember-októberi programjai
Október 3-án, szombaton 19 órakor:
Szakonyi Károly: Adáshiba
Az Ascher Oszkár Színház előadása

Szeptember 10-én, 24-én, október 14-én és 28-án
10 órakor: „UTAZÓ TEAHÁZ” – diavetítéses
előadás-sorozat a „Kulturális turizmus éve” jegyében
Témák:
Szept. 10. csütörtök: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás
Előadó: Dr. Mohay Tamás néprajzkutató, a könyv szerzője
Szept. 24. csütörtök: Felvidéki magyar tájak
Okt. 14. szerda: A két Kazinczy
Okt. 28. szerda: A Dunától az Őrségig
Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár

Október 10-én és 31-én, szombaton 19 órakor:
Jevgenyij Svarc: Hétköznapi csoda
Az Ascher Oszkár Színház előadása
Október 11-én, vasárnap 19 órakor:
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
Az Ascher Oszkár Színház előadása
ÚJ TANFOLYAMOK

Szeptember 12-én, szombaton 16.30 órakor: RENESZÁNSZ
FOTÓ címmel
az Írisz Fotóklub (Esztergom-kertváros)
kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond: Kálmán Sándor, Esztergom Város Önkormányzata Kulturális és Sport Bizottságának elnöke
A kiállítás megtekinthető: 2009. október 4-ével bezárólag hétköznap 8-20 óráig, hétvégén a programokhoz igazodó időpontokban.

The Kids Club: Vidám angol klub 8-11 éves gyerekeknek.
Díjtalan bemutató és tájékoztató óra: szeptember 10-én, csütörtökön 16.15 órakor.
A tanfolyam időpontja: szeptember 17-től, csütörtökönként
16.15-17 óráig.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon szept. 15-ig!
Táncoló babatalpak: Tánc játékosan tipegő kortól. Díjtalan
bemutató óra: szeptember 28-án, hétfőn 9.30 órakor. A tanfolyam időpontja: október 5-től,
hétfőnként 9.30-10.30 óráig.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon okt. 3-ig!

Szeptember 12-én, szombaton 18 órakor:
A „Rákoskertért Díj” átadó ünnepsége
A díjat átadja: Riz Levente polgármester
Díjazott: ZSUZSA MIHÁLY énekes színművész

Óperenciás meseklub: mese,- vers-, énekfoglalkozás
3-10 éves korú gyermekeknek kézműveskedéssel. Október 6
-án, kedden 17-18 óráig:
Manók és tündérek – a kelta mesevilág

Szeptember 13-án, vasárnap 19 órakor:
Jevgenyij Svarc: Hétköznapi csoda
Az Ascher Oszkár Színház előadása

Arctorna: kortól, nemtől függetlenül. Díjtalan bemutató óra:
szeptember 28-án, hétfőn 18 órakor.
A tanfolyam időpontja: október
5-től, hétfőn és szerdán 18-19 óráig.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon okt. 3-ig!

Szeptember 18-án, pénteken 9-13 óráig: Babaruhabörze
Szeptember 19-én, szombaton 20-02 óráig:
Szezonnyitó bál. Zenél a Kristály Duó
IDŐSEK NAPI AJÁNDÉKMŰSOR
Október 10-én, szombaton 15 órakor:
Szórakoztató, vidám meglepetés - műsor
díjtalan tombolával egybekötve.
Szeretettel várunk minden időskorút!
Október 17-én, szombaton 20-02 óráig:
Szüreti bál. Zenél a Kristály Duó

Pilates: kortól, nemtől függetlenül. Díjtalan bemutató óra:
szeptember 29-én, kedden 18.30 órakor. A tanfolyam időpontja: október 6-tól keddenként 18.30-19.30 óráig. Előzetes
jelentkezést kérünk telefonon okt. 3-ig!
Duci torna Magdival: kortól, nemtől függetlenül.
Díjtalan bemutató óra: szeptember 29-én, kedden
17.30 órakor. A tanfolyam időpontja: október 6-tól keddenként 17.30-18.30 óráig.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon okt. 3-ig!

Október 18-án, vasárnap 10 órakor:
Döbrentey I. - Gryllus V. – Levente P.:
VARÁZS-ÓRA
Móka Miki zsebszínháza
KACAGÓ KONCERT
Nagy Varázsló: LEVENTE PÉTER
Kis Varázslók: a gyerekek és HAJNALKA bűvész
Belépő: 800 Ft/fő, mely már megvásárolható a
Rákoskerti Művelődési Házban!

Lakberendező tanfolyam hobbi szinten felnőtteknek: Október 3-án,10-én, 17-én, szombaton 9-17 óráig. Előzetes jelentkezést kérünk telefonon okt. 1-ig!
Rovásíró tanfolyam kezdőknek:
Október 1-től csütörtökönként 18-19 óráig.
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon szept. 29-ig!

Az érdeklődő rákoskerti nagycsaládosok gyermekeik
részére, a jelentkezés sorrendjében, díjtalan belépőt igényelhetnek az alábbi módokon:
10.sz körzet: Fohsz Tivadar (Tel.:06/20 569-2864)
11.sz körzet: Hatvani Zoltán (Interneten: www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles)
12.sz. körzet: Dr. Fenke Ferenc (Tel.: 06/20 569-2794)

KÖZÖSSÉGEINK
Rákoskerti Dalos Klub: kéthetente szerdánként
15-18 óráig (Szept. 16.; 30.)
Rákoskerti Kertbarát Kör: kéthetente szerdánként
17-19 óráig (Szept. 9.; 23.)
Baba-mama klub: páros héten csütörtökönként
10-12 óráig (Október 1.)
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Szótár

kedvelt volt mind a szülők, mind a gyerekek körében.
Ezt a jó hírnevet szeretné erősíteni az új vezető is, aki a
régi vezetők és a tantestület segítségére és jó ötleteire
is számít. Új alapokra szeretné helyezni a szülő-tanár
kapcsolatot, ezzel téve családiasabbá az intézményt.
Első ilyen lépése a már hagyományos Kossuth Nap
(szeptember 18.), amikor a felsősök Isaszegre kerékpároznak, ahová vállalkozó kedvű szülőket is várnak,
ahol nekik kellene a helyszínen az ebédet bográcsban
megfőzni. A részleteket az első szülői értekezleten fogják az osztályfőnökök elmondani. Mivel Áldási Edit
igazgató asszony a tanévet már új, a lakhelyéhez közelebbi iskolában kezdte, így vele már csak az iskolai
ünnepeken és rendezvényeken találkozhatnak a gyerekek. Az igazgató helyettesek közül Virágné Sütő Gabriella továbbra is alsós igazgató-helyettes marad, a felsős igazgató helyettes pedig Zámbóné Kis Zsuzsanna
lett.

/ Avagy kitekintés hátsókertjeinkből a Rákoskerten
túli világba bele /
Kollaboráns, kollaboráció: együttműködő, kiszolgáló,
vele-dolgozó. Az 1967-ben kiadott Idegen Szavak szótára szerint a ~ a hazaáruló, nemzeti szocialista német
megszálló csapatokkal a második világháború alatt
együttműködő személyeket, illetve állami, katonai szerveket, szervezeteket jelöli. Mivel Magyarországot 1944
-ben német csapatok szállták meg, a velük együttműködő magánszemélyek, katonai, államigazgatási, bürokrata kiszolgálók, végrehajtók, irányítók ~ok voltak. Az
1945-ben Magyarországot megszálló szovjet-bolsevik
csapatokkal együttműködő kommunista politikai erők,
katonai, államigazgatási, bürokrata szervek és személyek természetesen szintén ~sá váltak. A kérdés az,
hogy van-e etikai vonatkozása a kollaborációnak. A
kérdés az, hogy az etikai vonatkozások politikai következményekkel járnak-e. Egyesek szerint az etika és a
politika kizárják egymást. Ha valami politikailag igazolható, akkor etikai vonatkozásai mellékesek, vagy
nincsenek. Ezek szerint a Katyini szovjet vérengzés
elfogadható, mert politikailag indokolt és hasznos voltszovjet szempontból. A háborús helyzetek mindig kiélesítik az emberi cselekvések megítélését. Békeidőben
ezek az emberi cselekmények összemosódnak, elfelejtődnek, megszokottá válnak. Megszokottá válik a kollaboráció, sőt idővel a ~viselkedés válik az egyedül lehetséges viselkedéssé, sőt idővel a kollaboráció válik következménnyé és az együttműködés megtagadása válik
deviánssá, megszólni való hőzöngéssé. Ezt tapasztalhattuk az elmúlt időszakban. Na bumm… ~ és akkor mi
van, kérdezheti tájékozatlanabb olvasónk. Nos, a ~ régebbi időben, mint „áruló” szerepelt a nyilvántartásokban, és rövid úton végeztek vele. Gondoljunk csak vitéz
Ocskay Lászlóra a Rákóczi szabadságharcból. Az újabb
időkben a Vichy- Franciaország a legfeltűnőbb példa
arra, hogy akár egy egész országrész lehet ~. Lehet-e
mentség a túlélés vágya. Vagy a parancsra tettem kifogása. Ki hogy gondolja. Erős etikai tartású emberek,
népek esetében ez nem lehet kérdés. Vajon túl kell-e
élni mindent bármilyen áron? Nyitott kérdések ezek
szótárunkban.
S.Gy.

Virág rian a szívemben.
Virág rian a szívemben
mikor rád gondolok
kicsi Hazám, Nemzetem.
A régi harcikürtök hangja
még mindig a szívünkben él,
de hol vannak a Mátyás király
Széchényi Ferenc,
Deák Ferenc által megálmodott
tájak?!
Az Unió Trianon fáját élteti!
A béke megritkított fáradt lombja
alatt vergődik testünk, lelkünk.
Hidegen néznek ránk a Kárpátok
hegyei, gyász honol a fák között.
Fájdalmat susog a szél
hangja jajongva zenél.
Zúgó esőként hullanak könnyeim!
Juhász Sándor

Fakivágást vállalok: 06-20-579-4319

Új igazgató a Kossuth Lajos Általános
Iskola élén
Most augusztusban vette át az iskola irányítását
Georgita Imre. A fiatal igazgató 5 évvel ezelőtt már
tanított matematikát és rajzot az intézményben, de 2004
-ben távoznia kellett. Az idei igazgatói pályázaton Áldási Edit mellett ő is beadta vezetői pályázatát. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség az új igazgató
mellett tette le a voksát, ami után egyértelmű volt a
képviselőtestület döntése is: így az Önkormányzat
Georgita Imrét választotta meg 2014-ig az iskola új
igazgatójának. Szeptember 1-én már az új igazgató nyitotta meg a tanévet. Az iskola eddig is népszerű és köz
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