
  

XIX. évfolyam 6. szám                                                                                        2009. december 

Ismét karácsonyi díszkivilágításban 

pompáznak intézményeink 
 

A tavalyi évhez hasonlóan ismét felgyúltak az ünnep 

fényei a rákoskerti intézményeken. A legszebb idén is 

az iskola lett, ahol a karbantartók 3 napig szerelték a 

lámpákat. Az óvodában is lelkesen készültek a hangulat 

megteremtésére, de az ott látható felújítási munkák egy 

picit elhalványítják a karácsonyi izzók fényét. A műve-

lődési ház dolgozóinak jutott a legnehezebb feladat, 

hiszen az épület külső színezése miatt már nehezebb 

volt a homlokzaton akasztóknak és kampóknak helyet 

találni. Ennek ellenére büszkék lehetünk a látványra, 

ami csak egy kis odafigyelésnek és néhány órás, esetleg 

napos többletmunkának köszönhető. 

 

Gondolatok Böjte atyától a kará-

csonyi bevásárlás előtt 

 Nagyon szegény családból származó, úgymond szo-

ciális árvákat nevelünk az Alapítványunkban. Vakáció-

kor a gyerekek - hiába árvák - ők is hazavágynak. Így 

volt három gyermekünk is egy családból, ahol az apu-

ka, anyuka élt, de tudtam, hogy egy garázsban hajlékta-

lanok, teljesen lecsúszott egzisztenciák, nem erőst akar-

tam hazaengedni őket, de ők mégis kérleltek. Gondol-

tam, elviszem és este visszahozom őket. Délután 3-4 

óra körül elmentem értük, mert korán sötétedik, már 

félhomály volt. Nem volt bevezetve a garázsba a vil-

lany, két nagy vasajtó, középen egy szerelőgödör, egy 

ágy, az ágyban a három gyerek az anyukához bújva, a 

plafonon a lehelet kicsapódott a hideg betonra, a víz-

cseppek mint egy-egy gyémánt csillogtak. Nem láttam 

semmi nyomát annak, hogy karácsonyra vagy szilvesz-

terre készülődtek volna. Hideg volt, sötét volt. Az apuka 

állt az ágy mellett, tördelte a kalapját, az anyuka nya-

kában csüngött a három gyerek. Szóltam, hogy 

"Gyerekek, gyertek, öltözzetek, megyünk vissza Dévá-

ra!" Ők persze tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a 

szép ruha, a kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, 

ami ilyenkor belefér egy ilyen intézeti karácsonyba. És 

akkor az egyik kisfiú azt mondta: "Pap bácsi, mi nem 

ünnepelhetnénk itthon, anyukámékkal?" Éreztem, hogy 

megáll bennem valami. A gyereknek nem arra van 

szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki ta-

licskában, hanem arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy 

megpusziljad, hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülő-

ből árad. Egyfelől egy csomó limlom, másfelől az édes-

anya meleg nyaka és semmi más. És messzemenően az 

édesanya volt a nyerő! És akkor én azt gondoltam, 

hogyha Isten segít, ezt minden szülőnek elmondom… 

Makovecz Imre: Rákoskerti templom 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új Esztendőt kívánunk olvasóinknak! 

Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán 
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Szegény gyerekek Karácsonya 

 Szegények, szegények, szegények. A ma gyerekei-

nek Karácsonya a szegénység jegyében telik el. Bizony. 

Nem is nagyon tudják. Ők sem, a gyerekek és ők sem: a 

szülők, nagyszülők, rokonok. Pedig ez a Karácsony, 

mint az eddigiek is mindig, a tárgyakkal agyonzsúfolt, 

enni-innivalókkal telitömött, elektronikus programoktól 

túlterhelt, zajos és mégis üresen kongó, fáradt életunt 

Karácsony lesz. Imádság nélküli. A tehetősebb csalá-

doknál. 

 Bementem (betévedtem mintegy véletlenül*) az 

egyik áruház-templomba. Hemzsegett benne a rengeteg 

gyerek, fiatal. Megálltam a játékhegyek előtt. Ennyi 

játékot még soha nem láttam egy csomóban. Émelyítő 

volt. Az ízléstelenség, a giccs-áradat leírhatatlan. Az 

egymást túlordító színek, a villódzó, berregő, izgő-

mozgó elektronikus vacakok tömkelege fokozhatatlan. 

A rózsaszín, a piros, a hupikék tombolása. Engem ve-

gyél, engem vigyél! Érdekes, hogy nyoma nincs vizuá-

lis kultúrának, mértékletességnek, ízlésnek. Egyfajta 

barbarizmus, ordító, erőszakos ízléstelenség, gátlástalan 

és lélekromboló erőfitogtatás, harsogó és tarkabarka 

színvilág jellemzi ezt a „játékvilágot”. Rossz belegon-

dolni, mit sugallnak ezek a lehengerlő játékhegyek. Vál-

ság-játékok, válság-gyerekeknek. Pedig ők nem tehet-

nek róla. Ők ugyanúgy jöttek a világra, mint az az Egy, 

akkor, Betlehemben. Ártatlanul, védtelenül. De egy óri-

ási különbséggel. Ismerjük ezt a különbséget. 

 De nézzük tovább a játékokat. Még véletlenül sincs 

szép és szelíd játék. A babák is mondén, kikent, kifent, 

kacér, magakellető műanyagtündérek, hátsó szándékok-

kal. Milyen szándékokkal: légy ilyen sima, rózsaszín, 

illatos, csábító, csinos, kihívó mint én. Légy örökké fia-

tal, ne törődj a holnappal, a holnap utánnal. Élj a mának, 

ennek az órának a gyönyöreit szakítsd le tövig, véletle-

nül se hagyj másnapra semmit. Azután tűnj el, válj ha-

muvá, nem is voltál. Ne hagyj nyomot magad után, 

unalmas vagy bármit csinálsz, csak útban vagy, még 

arra is fáradt vagyok, hogy kikerüljelek vagy átlépjek 

rajtad. Inkább félrelöklek, de úgy, hogy nehogy közben 

megizzadjak, mert védekezem a testszag ellen. Dezo-

dorral. Életem célja a testszag elleni védekezés. Viszont 

háromszor annyi hajam van, mint neked. Mert én azzal 

kenem a hajhagymáimat. Életem célja a rengeteg haj. 

Minden szála külön él. Egy élmény. Ezt sugallják a ba-

bák. Ezek a babák küldöttek. Egy sötét, gomolygó, szu-

terén világ küldöttei. 

 Milyen ijesztő és milyen enervált világ lenyomatai 

ezek a „játékszerek”, ez a játékosság. A hozzáadott 

érték helyett a hozzáadott üzleti haszon. Az anyagok, 

a rengeteg műanyag. Szinte csak műanyag. Semmi 

fém, semmi kézimunka, semmi szeretet nincs ezekben 

a tárgyakban. Ijesztő a tömegük, ijesztő a kinézésük, 

és hajmeresztő a kisugárzásuk. Hol van a fa, hol van a 

papír, hol van a kéz ügyessége ezekben a tárgyakban. 

Egyáltalán emberek gyerekeinek gyártódnak ezek a 

lomok, vagy valamiféle elektromos fogyasztósdi eb-

ben a játék?   

 Ki bírálja el, hogy mit nézhet, mit foghat meg a mai 

gyerek? A manager? Avagy a menedzser? Avagy a 

dizájner? Nahiszen! Egy elektromos mocsárvilág, játék-

szerei közé tévedtem. Brrrr… Ragacsosak ezek a tár-

gyak átvitt értelemben. A szellem a ragacsos, amelyben 

fogantak. A szeretetlenség és a részvétlenség legelőször 

az embert körülvevő  tárgyakban nyilvánul meg. Néz-

zük meg a szögletes, merev, hideg, aránytévesztett bú-

torokat, az idétlen, ormótlan, bufli foteleket, a sima, 

üres és kicsi terekben.  Minden mindennel összefügg. 

Nézzük meg a hátborzongató műanyag fenyőfákat a 

bevásárló központokban, az irtózatos boákkal 

„feldíszítve”. Úgy gondolná az ember, hogy az alpári 

ízléstelenség ezzel elérte csúcsformáját. 

 Vajon milyen játékok kerülnek eme fenyőfák alá? 

Annyira, de annyira elszakadt a kultúra szorosan össze-

függő két ága, hogy már sosem találkoznak. A technikai 

kultúra előreszaladt és lötyögve a „semmi ágán” tért és 

értelmet vesztve ámokfut. Maga mögött hagyta Mariska 

nénit és Zolit, akik nem értik már e technikai kultúrát, 

csak használják. De Mariska néni nem emlékszik már 

Arany János balladáira. Zoli pedig nem is hallott róluk. 

Na, itt a probléma gyökere. Valakinek, vagy valaminek 

vissza kell fordulnia és fel kell emelnie a humán kultú-

rát, másképp megsemmisülünk. Ezt talán már a hosszú 

szőke hajú, elviselhetetlenül kellemes illatú, bájos mű-

anyagbabák is tudják. Legalábbis baljós pillantásukból 

ez kiolvasható. 

Boldog Karácsonyt kíván: Salamon György festőművész 

 

 *Tudom , hogy szinte egyedül maradok a véleményem-

mel, -ünneprontás is lehet- de hogy finoman fejezzem ki 

magam, nem lelkesedem a kötélen mászó kivilágított 

import mikulásokért, a karácsonyi ünnepkört körüllen-

gő, energia zabáló fényszennyezésért (a meghitt gyér 

gyertyafény helyett.), a kutyaijesztgető, nehézfémekkel 

bombázó tűzijátékokért, - és a fennebb tárgyalt giccspa-

rádéért. A tűzijátékokra felnézhettünk ünnepeken, de 

mára már lenézem azt a családot, aki minden név és 

születésnapot, házibulit így ünnepel. Ezek az eddigi kü-

lönleges alkalmak mindenki számára elérhetővé, közön-

ségessé váltak, mint a sárga, lakkozott aranyszerű alu-

mínium ékszerek, műanyag rubinnal. Az ünnepek fénye 

csökkenti a meghittséget. Meddig fényesíthetünk? Az 

elvakításig?  ( o. k. ) 

 

Takarítást vállalok: 

 06 20 93 91 872 
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Új járdák épültek ebben az évben is 
 

 

 2009. december 15-re elkészült ismét 700 méter új 

járda a 11. egyéni választókerületben. Az önkormány-

zatnál kérdésünkre elmondták, hogy ebben az évben az 

egész kerületre 40 millió forint jutott járdaépítésre vagy 

felújításra. A közbeszerzések lefolytatása után a nyertes 

cég (Duna Aszfalt) ismét helyi alvállalkozókra bízta a 

munkálatokat. Ennek köszönhetően a Hajdú Művek 

Kft. emberei végezték el a kivitelezést, a már korábbról 

is megismert minőségben. A most elkészült járdák álta-

lában a korábban elkészült szakaszok folytatásaként 

épültek meg, a következő utcákban: Dalnok utca, Rás-

poly utca, Rákoskerti utca, Tiszanána utca. 

 Két kiteresedésen is láthatunk változást: az Erzsébet 

körúton az iskolával szemben és az 

Erzsébet körút - Rákoskert sugárút sarkán a közkifolyó 

(vízcsap) mellett. Itt még egy új, a környéken már meg-

szokott virágágyás is elkészült, amibe cserjék kerültek. 

 

Helyi képviselőnk szerint kiemelt figyelmet kapott idén 

is Rákoskert, hiszen a 40 milliós keretből erre a város-

részre közel 11 millió jutott. Ez az elosztás indokolt, 

hiszen az infrastrukturális elmaradottságunk még min-

dig szemmel látható.  

 

 

Őszi útjavítások 
 

 A helyiek tudják a legjobban, hogy Rákoskert utcáin 

legalább három minőségű felületet lehet látni. Az el-

múlt években elkészült aszfaltozások eddig jól vizsgáz-

tak, itt nincs kivetnivalónk. A másik kategória a csator-

názatlan utcák felülete, ahol a döngölt földutak a jel-

lemzőek. Ezek közül háromban történt az elmúlt hó-

napban útjavítás, egy ún. útstabilizációs program kere-

tein belül. Ha ez a felület tartósnak bizonyul, akkor 

jövőre további utak kerülnek sorra. A harmadik kupac-

ba tartoznak a 2004 és 2006 között készült, már koráb-

ban csatornázott utak. Itt a már közismert szórt, bitu-

menes technológiával készült el az útfelület. Sajnos 

ezek az utcák a  nem megfelelő alapozásnak és a kispó-

rolt anyagoknak köszönhetően mára már sok helyen 

járhatatlanná váltak. Ezeket az utcákat garanciában újí-

totta fel november végén a korábbi kivitelező (Penta 

Kft). Hosszú távon mégsem lehetünk nyugodtak, hi-

szen a szegélykövek hiánya és az alapozás rossz minő-

sége miatt jövőre már ismét előjöhetnek a kátyúk. En-

nek ellenére legalább a télre örülhetnek a kátyúmentes 

felületnek a következő utcák lakói: Postamester, Posta-

kocsi, Dalnok, Bögöte és a Toldi Miklós utca. 

 

Megkezdte munkáját a Rákosmenti Me-

zei Őrszolgálat 

 
 A külterületeken, Rákoskerten leginkább a Merzse 

mocsárhoz vezető utakon járőröznek a Mezei Őrszolgá-

lat emberei. Az illegálisan szemetet elhelyezők ellen 

kíván ezzel a szervezettel fellépni a helyi önkormány-

zat. A csapat (sajnos) eredményesen dolgozik, hiszen a 

már említett területeken majd minden nap van tetten-

érés. Ezt az eredményes munkát segíthetjük mi, helyiek 

is, ha felírunk egy mobilszámot, amit akkor kell hív-

nunk, ha szemetet, lerakókat látunk. Fontos, hogy mi-

nél több dolgot (autó típus, szín, rendszám, személyle-

írás és azt, hogy milyen lomot, szemetet rak le az illető) 

figyeljünk meg a szemetelőkkel kapcsolatban. Az őr-

szolgálat vezetője, Oláh Csaba, aki a következő számon 

mindennap hívható: 20/ 593-5266 

 

 

Új szelektív hulladéksziget 
 

 

 Az FKF ZRt. illetékeseinek tájékoztatása szerint 

Rákoskert új szelektív hulladékgyűjtő szigete február-

ban készül el. Sokan már hónapok óta kérdezik, hogy 

mikor érkeznek meg a Szigetcsép – Pesti út sarokra a 

tárolóedények, hiszen az alapot már a nyár végén elké-

szítették. Az engedélyek is rendelkezésre állnak, de 

közben az FKF-nél elfogytak a már jól megszokott edé-

nyek. Az információink szerint legkésőbb 2010. febru-

árjára megérkeznek a tárolók, így akkor már az ötödik 

helyen lesz Kerten szelektív gyűjtősziget. 

 

 

Téli füstölgés 

 
A gáztüzelés bevezetése előtt a ködös téli napokhoz 

hozzátartozott a fojtogató „széngáz” (kén-dioxid) sza-

ga. Határozott javulást hozott légtisztaság szempontjá-

ból a szén árának drasztikus megemelése. 

Lehet, hogy a romló gazdasági körülményeknek 

tulajdonítható a légkör szó szerinti romlása, a 

vegyestüzelésű kazánok hadrendbe állítása, illetve az 

egyre divatosabb kandallók is ludasak lehetnek. A 

„szemétégetőművek” házilagos üzemeltetése rafinált 

szűrőberendezések és kémények nélkül nagyon veszé-

lyes. A hagyományos tüzelőanyagok is károsítják a 

természetet, de ezeknél nagyságrendekkel súlyosabb 

károsodást okoz a szabadtűzi, tűzhelyekbe, kazánokba 

nem való műanyagok, rongyok, vegyszerek eltüzelése. 

Mérések azt mutatták, hogy az alacsony hőmérséklet és 

a rossz égési körülmények folytán egyetlen négyfős 

család szemetének az elégetése több dioxint, furánt és 

más poliklórozott szerves vegyületet termel, mint egy 

több tízezer lakosú város szemetének jól működtetett, a 

szabványoknak megfelelő égetőműben történő elham-

vasztása. A dioxin 0,01 milliomod grammjának belég-

zése már tüdő és keringési rendellenességet okoz, de 

károsítja az immunrendszert és a hormonháztartást is.  

Jó megoldás lehetne egyes szelektív hulladékgyűjtő 

helyeken az újrahasznosított anyagok biobrikettre cse-

rélése, ami a sparhelttől a kandallóig használható. 

-oszkar- 



4 

Rákoskerti képviselők 
Madarász Istvánné Farkasdi Mária tanácstag 

volt 1969 – 1985 között 

 
Folytatva megkezdett sorozatunkat, Öntől is azt kér-

dezem: hogyan került Rákoskertre, mi köti ide? 

A szüleim vásároltak itt telket még a parcellázás ide-

jén a harmincas évek végén, én ide születtem 1942-ben. 

Ez a szülői ház ahol most vagyunk - csak hozzáépítet-

tünk. A férjem szintén rákoskerti, a fiaink is, mi is ide-

jártunk iskolába, ma már az unokám is a Kossuth Lajos 

Általános Iskola tanulója. Elmondható, hogy ezer szál-

lal kötődöm ide, nagyon szeretek itt élni. 

Mondana magáról valamit, mi volt a foglalkozása? 

Pénzügyi vonalon dolgoztam a nyugdíjazásomig, az 

utolsó pár évet leszámítva egy nagy külkereskedelemi 

vállalatoknál. 

Hogyan került a közéletbe? 

Már az iskolában is szerettem „nyüzsögni”, sok társa-

dalmi munkát végeztem. Az én időmben is szerettek a 

fiatalok összejönni, mi a régi Kollár - féle kultúrházba 

jártunk. Az akkori KISZ-klub üzemeltette a mozit, ahol 

vasárnaponként filmvetítést tartottunk. Premier filme-

ket sikerült szerezni egy, a Filmgyárban dolgozó régi 

rákoskerti lakos segítségével. A moziban középiskolás-

ként én voltam a pénztáros. Később is tudták rólam, 

hogy szívesen veszek részt szervezésekben, és így ala-

kult, hogy tanácstaggá választottak.  

Mi is sokat jártunk oda a családdal… 

Más szórakozási lehetőség nem nagyon volt a kör-

nyéken, a mozi is megszűnt a hatvanas évek elején. 

Még a könyvtár működött ott egy darabig, míg be nem 

zárt. Tanácstagként is többször találkoztam olyan 

igénnyel, hogy szükség lenne újra egy közösségi hely-

re. Örömünkre megépült 1978-ban a Rákoskerti Műve-

lődési Klub.  

Milyen építkezések történtek akkoriban? 

Akkor bővítették az óvodát és az iskolát. A platánso-

ron volt egy kis posta, amit bezártak, az új posta akko-

riban épült a mostani helyére. A tanácstagságom első-

sorban a járdaépítésről és a vezetékes vízről szólt. 1968

-69 körül vezették be környékünkön a vizet, a fentebbi 

utcákban még később. Nagy előrelépés volt, mert ha 

voltak is kutak, kicsi volt a vízhozamuk, sokan igen 

távolról hordták a vizet. A szervezést nehezítette, hogy 

sok volt az üres telek, hétvégi ház, és a tulajdonosokkal 

bonyolult volt a kapcsolattartás. Azoknak, akik nem 

laktak itt, gyakran nem is volt érdekük. A járdához az 

utcában lakók 90 százalékának kellett hozzájárulni, 

hogy az építés megvalósulhasson. Telkenként ezer fo-

rinttal és társadalmi munkával, épült meg a járda, a Ta-

nács csak az aszfaltot húzta rá. 1973-ban volt egy tisz-

tasági verseny a kerületben, ahol Rákoskert 1000 méter 

járdát nyert, ami nagy szó volt akkoriban. Úgy döntöt-

tek a tanácstagok, hogy ezt a közintézmények és boltok 

előtt építjük meg. Komoly erőfeszítések árán a lakók 

jelentős anyagi hozzájárulásával 1975-ben aszfaltbur-

kolat került a Nyomdász utca Zrínyi út és Erzsébet kör-

út közötti részére, ezáltal az iskola megközelítése végre 

zökkenőmentessé vált. 

Ami állandó téma volt a lakosság részéről: az utak 

állapota, amely azóta is csak részben oldódott meg. 

Nem csak a pénzhiány okozza a mostani rossz útállapo-

tokat, de meggyőződésem szerint a szakszerűtlenség is. 

Csak egyetlen közeli példát hozva: a Toldi Miklós utca 

Erzsébet körút és Zrínyi út közötti részének, néhány 

éve elvégzett vízelvezetési munkája, a szakszerűtlenség 

iskola példája. 

1985-ben még csak tervezgettük a gáz Rákoskertre 

történő bevezetését, ami irreálisan távolinak tűnt, és 

csak a nyolcvanas évek legvégén készült el, de ezt már 

az utódom intézte. 

Tagja volt-e valamilyen bizottságnak, milyen felada-

tai voltak még? 

Igen, a költségvetési bizottságnak, ahol a kerületi 

költségvetés keretszámait tárgyaltuk. Másfajta felada-

tunk volt az állandó óvodai helyhiány miatt. Környe-

zettanulmányokat végeztünk egy-egy óvónővel, me-

lyek akkoriban segítették a kevés férőhely igazságo-

sabb elosztását. 

Miért hagyta abba a közéleti munkát? 

Elsősorban édesanyám betegsége, de a gyerekeim 

miatt is úgy éreztem többet kell a családommal lennem. 

Hogyan értékeli a mostani utódok munkáját? 

Örülök az agilitásuknak, munkabírásuknak, örülünk, 

hogy szépül, fejlődik Rákoskert. Külön kiemelném az 

óvoda és az iskola fejlesztése kapcsán végzett tevé-

kenységüket. További sok sikert kívánok nekik. 

Mi a véleménye a jelenlegi helyzetről? 

Csak annyit tudok mondani, hogy sért és szomorú-

sággal tölt el a jelenlegi helyzet –pártoktól függetlenül- 

ez az agresszivitás és arrogancia úgy kerületi, mint or-

szágos szinten. Úgy látom, ennek az ellenségeskedés-

nek nincs pozitív hozadéka. Így Karácsony felé köze-

ledve pedig mindenkinek sokkal több szeretetet, türel-

met és békességet kívánok.  

Orosz Károly 

 

Befejeződött a Kossuth iskola környéké-

nek rendbetétele 

 
 Sokan emlékezhetnek még arra a napra, amikor 

megkezdődött a Kossuth Lajos Általános Iskola kör-

nyékén az útfelújítás. Az aszfaltozás után sokan várták, 

hogy mi lesz az úttest és a járda közötti poros, sáros 

területtel. Aztán megjelentek a kivitelezők és egy gyö-

nyörű, összesen 400 m2-es térkő burkolatú padkát, il-

letve ahol a hely engedte, ott parkolókat építettek. Az 

új felület és a régi járda között megmaradt földsávban 

aztán földcserét hajtott végre a Rákosmente Kft. és né-

hány hete az új növényzet is megérkezett. December 

közepére a helyére kerültek a cserjék, összesen 450 tő. 

A téli síkosságmentesítést ezen a területen környezet-

barát technológiával fogják megoldani azért, hogy 

megóvják a növényzetet a sótól. Most már csak rajtunk 

és az iskolába igyekvő gyerekeken múlik, hogy meg-

maradnak-e a bokrok! 
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Rákoskerti Templom  
 
Valamikor, még év elején, ezen újság hasábjain azzal 

példálóztam, hogy „Isten malmai lassan őrölnek”, értve 

ezalatt a bürokratikus intézményrendszer olykor érthe-

tetlen lassúságát és érdektelenségét, valamint a teljesí-

tések ígérgetési szinten való tartását. A Rákoskerti 

Templom Alapítvány azonban él és dolgozik, ered-

ményorientált, amiről Önök is meggyőződhetnek né-

hány mondatos éves beszámolónk alapján.  

Márciusban egy csodálatos jótékonysági koncertet 

szerveztünk Pitti Katalin Liszt díjas operaénekesnő 

közreműködésével. Előadása és az est hangulata felejt-

hetetlen élményt nyújtott a jelenlevő nagyszámú kö-

zönség számára.  

Idén hatodik alkalommal rendeztük meg a Szent 

István napi igehirdetést, mely arról lesz emlékezetes, 

hogy ekkor történt meg az alapkőletétel. Időközben 

elkészült Makovecz Imre Kossuth- és Ybl- díjas építész 

által az ökumenikus templom látványterve. Ha megva-

lósulhat, ez a templom, meggyőződésünk, hogy az épít-

mény egyházi funkciója mellett nemcsak a kerület, de 

egész Budapest egyik építészeti látványossága lesz, 

melyre méltán büszkék lehetünk majd. A tervezési 

költségek egy részét 1.000.000,- forintot Alapítvá-

nyunk, a megbízási szerződésben foglaltak szerint, már 

átutalta az építésznek.  

Felvettük a kapcsolatot a T-Mobile Távközlési Rt 

képviselőivel, akikkel egyeztetéseket folytatunk a 

templomtelken engedély nélkül épült adótorony elbon-

tásáról.  

Itt köszönjük meg azt a 77.000 forintot, amit az előző 

év SZJA 1 %-ból kaptunk s köszönet illeti mindazo-

kat, akik átutalásaikkal támogatták a templom építését. 

Kérjük további támogatásukat. (Adószám: 18185133-

142, bankszámlánk: OTP.11717009-20043843.) 

Kívánunk támogatóinknak és minden rákoskerti lakó-

társunknak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

reményteljes, szeretetben gazdag Új Esztendőt! 

 

A Rákoskerti Templom Alapítvány nevében 

Janikné Megyery Rita a kuratórium elnöke 

 

Rákoskerti Torna Kupa, 

Országos Tornaverseny 
 
 Iskolánk tornatermében 2009. december 12-én ke-

rült megrendezésre a 13. Rákoskerti Torna Kupa. 

 A színvonalas versenyen az ország legjobb csapatai 

vettek részt: Debrecenből, Szegedről, Kecskemétről, 

Nagykőrösről, Villányból, Komáromból, Kecskemét-

ről, Győrújbarátról, Győrből és több budapesti iskolá-

ból. 

 Versenyünket megtisztelte részvételév Guczoghy 

György, olimpiai bronzérmes tornász, Európa-bajnok, 

az Önkormányzat részéről Riz Levente polgármester, 

Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán. 

Leányaink az I-II és a III-IV korcsoportban első helye-

zést értek el. 

 A fiúk a I-II korcsoportban második, harmadik he-

lyen végeztek, a III-IV korcsoportban a dobogó harma-

dik fokára állhattak. 

 Nagyon sok támogató, szülő, kolléga segítette az 

országos verseny szervezését. 

Találkozunk jövőre is! 

Mese! Mese! Mese! 
 

A Kossuth Lajos Általános Iskolában második alka-

lommal rendeztünk egész napos mesemaratont Bene-

dek Elek tiszteletére. Elek nagyapó a mesék nagy kirá-

lya, kinek neve és munkássága a mai napig hallhatatlan 

a mesét szeretők széles táborában.  

Születésének 150. évfordulóját ünnepeltük, rá emlékez-

tünk reggeltől késő délutánig. A tanítási órákat az isko-

larádión keresztül indítottuk egy-egy mesével, majd a 

csodálatos díszletekkel berendezett „meseszobában” 

óránként egy-egy évfolyam tanulóit „varázsoltuk el” 

szebbnél-szebb népmesékkel. Délután a kicsiknek me-

sefilmeket vetítettünk, és természetesen jutott minden 

tanulónak hamuba sült pogácsa is. Az eseménydús 

programok mellett meghirdettünk a témához kapcsoló-

dó rajzversenyt is, melynek legszebb alkotásait jutal-

maztuk. 

A mesenap iskolánk egyik kedvelt és szeretett prog-

ramja, tanárok és tanulók körében egyaránt osztatlan 

sikert aratott. Ezt a nemes hagyományt a következő 

években is szeretnénk tovább folytatni, méltó emléket 

állítva Benedek Elek népmesegyűjtő munkásságának. 
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A Rákoskerti Művelődési Ház január - februári programjai: 

„A magyar kultúra napja” Rákoskerten 
2010. január 10. vasárnap 16 óra: 

 

PETRÁS MÁRIAPETRÁS MÁRIA  

Szervátiusz Jenő-díjas és 

Magyar Művészetért díjas 

keramikusművész kiállításának 

megnyitója 

Köszöntőt mond és a tárlatot megnyitja: 

Dr. Feledy Balázs művészeti író 
 

2010. január  10. vasárnap 17 óra: 
 

ZSOLTÁROS ULTIMÁTUM 

címmel ünnepi műsor a magyar 

kultúra napja tiszteletére 
 

Közreműködik: 

Petrás Mária énekmondó 

Szersén Gyula Jászai-díjas színművész 

Sipos Mihály, a Muzsikás Együttes tagja hegedű 
 

A műsorban elhangzanak Döbrentei Kornél (József  
Attila-díjas, Balassi-emlékkard díjas és Alternatív  

Kossuth-díjas) költő versei, valamint csodaszép  
csángó népdalok csendülnek fel. 

 

Az ünnepi műsor után megvásárolhatják és  
dedikáltathatják Petrás Mária és Döbrentei Kornél  

„Zsoltáros Ultimátum” című könyvét. 

A belépés díjtalan! 
 

„UTAZÓ” TEAHÁZ  

diavetítéses előadás-sorozat a 

 SZÉCHENYI - emlékév és a  

HUNYADI MÁTYÁS - évforduló jegyében 
 

Január 27. szerda 10 óra: 

„A legnagyobb magyar”  Széchenyi István 
 

Emlékezünk a legnagyobb  magyar halálának 150.  
évfordulója alkalmából Széchenyi sokoldalú  

tevékenységére. Ennek keretében szó lesz a gróf családi 
körülményeiről és országépítő terveiről is. 

 

Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár 
 

Február 17. szerda 10 óra: 

„Mátyás az igazságos”  Mátyás emlékhelyek 
  

Az előadás keretében bemutatásra kerülnek azok a  

jelentősebb helyek, amelyek a máig legnépszerűbb  
királyunkhoz kötődnek.  

Előadó: Dr. Tóth József történész, tanár 

A belépés díjtalan! 

 

Ágnes-napi bál  
Január 23. szombat 20-02 óráig 

Zenél a Kristály Duó 
 

Belépő a bálra: 1800 Ft/fő (vacsora nélkül) 

Vacsora: 1200 Ft/fő 

ÓPERENCIÁS MESEKLUB 
Mese-, vers-, énekfoglalkozás 3-10 éves korú  

gyermekeknek kézműveskedéssel 
Január 12. kedd 17-18 óráig 

A marcipánból gyúrt királyfi – olasz mesék 
 

Február 9. kedd 17-18 óráig 

A macskaszőr hercegnő – amerikai mesék 
 

Díja: 500 Ft/alkalom 

Vezeti: Zalka Csenge Virág mesemondó 

Folyamatos bekapcsolódás lehetséges! 
 

VARRÁS-VARÁZS STÚDIÓ 
Egyedi báli és farsangi ruhák tervezése, kivitelezése  

Január 13-tól március 17-ig szerdánként 

18-20 óráig 
Tematika: 
anyagismeret, méretvétel, eszközhasználat, 

szabásminta készítése, szabás, varrástechnológia, 
méretre igazítás, készre varrás, befejező fázis. 
 

Díja: 20 000 Ft/ fő/ 10 alkalom (20 óra) 

Részletfizetési lehetőség: 

1. részlet január 13-ig: 10 000 Ft 

2. részlet február 10-ig: 10 000 Ft 
 

Vezeti: Kondor Ibolya divattervező,  
ruhaipari technikus 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon január 11-ig! 

 

PILATES IDŐSEKNEK 
 

Díjtalan bemutató óra: 
Január 26-án, kedden 1715 - 1815 óráig 

 

A tanfolyam időpontja: 
 

Február 2-től keddenként 1715-1815 óráig 

Polifoam szükséges! 

A tanfolyam díja: 

1 alkalom: 1000 Ft 

5 alkalmas bérlet: 4500 Ft (6 hétig érvényes) 
10 alkalmas bérlet: 8000 Ft (12 hétig érvényes) 

Vezeti: Temesi Szilvia pilates tréner 
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon január 28-ig! 

 

ZENÉS ANGOL KIDS KLUB 

2-4 éves gyerekeknek és mamáiknak 
 

Díjtalan bemutató és tájékoztató óra: 

Január 28-án, csütörtökön 1615 órakor 
 

A tanfolyam időpontja: 
Február 4-től csütörtökönként 1615-1645 óráig 

 

Díja: 13.500 Ft/15 foglalkozás  

Folyamatos bekapcsolódás lehetséges! 
 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon február 2-ig! 
 

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE 
Február 12-én, pénteken 9-13 óráig 

A belépés díjtalan! 
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Szótár 

 
/ Avagy kitekintés hátsókertjeinkből a Rákoskerten 

túli világba bele / 

  

Elit: 

 (élite francia szó) valamilyen társaságnak, társa-

dalomnak, közösségnek a legjava, a válogatott ré-

sze, színe-java. Kiváló, elsőrendű, a legjobb. Tár-

sadalmi értelemben a közösség példaképe, szoká-

saiban, életstílusában, erkölcseiben, áldozatkészsé-

gében mintául szolgál. 

 Ha történelmi távlatokban, szituációkban szem-

léljük, mondjuk a magyar ~-et, sajnos elmondhat-

juk, hogy nagyon kevés történéstől eltekintve a 

mindenkori ~  csődöt mondott. Csődöt mondott 

akkor, amikor sorsdöntő lépéseket kellett volna 

megtenni, csődöt mondott a helyzetfelismerések 

elmaradásakor, csődöt mondott árulásával, meghu-

nyászkodásával, kollaborációjával, hallgatásával, 

cinkos némaságával vagy az aktuális megszállók-

kal szembeni lojalitásával, avagy lelkes, önkéntes 

szolgai talpnyalásával. 

 Az ~ átcsaphat önnön ellentétébe is, ha példa-

képből elrettentő példává válik, ha példakép jelen-

tését elveszítve szitokszóvá válik. Ez már egy feje-

tetejére billent társadalomban fordulhat elő, általá-

ban társadalmi kataklizmákban a vég kezdete. Lásd 

a cári birodalom bukását. A cári család, Raszpu-

tyin, az arisztokrácia, a nagypolgárság, a pravo-

szláv egyház, a nagybirtokos osztály pusztulását. 

Ennek az ~-nek a pusztulása után egy még rosz-

szabb, még aljasabb a népre nézve, még károsabb 

következményeket kimunkáló ~ jött létre akkor és 

ott: a szovjet ~, a csinovnyikok, elvtársak tömege. 

Lásd még: "A nagy aljasságokhoz mindig kellenek 

értelmiségiek is." (Konrád György)  

 

S.Gy. 

Fakivágást vállalok: 06-302105103 

II. WASS ALBERT EMLÉKNII. WASS ALBERT EMLÉKNAPAP  

RÁKOSKERTENRÁKOSKERTEN  
 

2010. február 21. vasárnap  

 

Program 

 

15 óra: 

 

Megemlékezés a rákoskerti Megemlékezés a rákoskerti   

Wass Albert szobornálWass Albert szobornál  

 

Beszédet mond:  

Simó József, a Czegei Wass Albert  

Alapítvány magyarországi elnöke 

 

1630 óra: 

Üzenet az otthoni hegyeknek  

címmel  

irodalmi műsor Wass Albert művei alapján 

 

Közreműködik: VARGA VILMOS és  

KISS TÖRÉK ILDIKÓ 

 

A két közreműködő színművész a  

nagyváradi Kiss Stúdió Színház tagja,  

mely színház Románia egyetlen,  

16 éve folyamatosan működő  

magyar nyelvű magánszínháza. 
 

A belépés díjtalan! 

Számítógépes betűkivágást vállalok:  

06 30 55 22 487 


