
Újból áll a kereszt a Vidán 
 

 

Az új kereszt behelyezésének izgalmas pillanatai 

  

Ismét fakereszt díszíti a Vida-dombot. A Rákoskerti Polgári Kör aktivistái az elmúlt 

időszakban kivették a régit és újat készítettek a helyében. 

Húsz éve hogy, 1992 Húsvét vasárnapján keresztet avattak a dombon, melyet első lakója 

után Vida-dombnak neveztek a helybeliek. Az eltelt idő a keresztnek sem kegyelmezett. 

Aknai Gábortól tudjuk, a kereszt alsó része, ahol a talapzatba illeszkedik, korhadni kezdett, 

lassanként olyan lett, mint a szivacs, akár kézzel is le lehetett fejteni egy-egy réteget róla. 

Mivel veszélyessé vált, 2012 tavaszán helybéli lokálpatrióták javaslatot tettek arra, hogy jó 

lenne kicserélni a fát, mert a korhadás és a cincérlárvák miatt még életveszélyessé is válhat. 

A Rákoskerti Polgári Kör felvállalta az ügyet és felvette idei tennivalói közé. 

Első lépésként kiemelték a régit a későbbi méretezés miatt. Eredetileg vörösfenyőből 

szerették volna, de ez részben beszerzési, részben financiális okokból nem sikerült. Több, 

 mint hétszáz kilós lucfenyőből készült a szerkezet, amit egy rákoskerti ház udvarában 

helyeztek el, ott folytak a munkálatok. 

A faszerkezetet méretre vágták, majd a marások, csiszolások következtek, végül a hatalmas 

fa beeresztése, impregnálása speciális festékkel. Kellemes barna színezetet kapott. 

Felszerelték rá az élvédő vasakat, és felpróbálták a pajzsot is, ami egy további erősítést ad a 

szerkezetnek, és takarja az illesztést. 

Augusztus harmadikán, a nagy melegben végre helyére került az új kereszt. Végleges 

állapotába októberben jut, amikor a kiszáradás utáni hibákat kijavítják, és lemezborítást is 

kap a tetején és a tövében. Szent István Napján valószínűleg több ezren szemlélhetik meg. 



A tercek szerint ekkor avatja fel Riz Levente polgármester a helyi képviselőkkel – Fohsz 

Tivadar és Hatvani Zoltán –, akiknek az anyagi támogatást köszönhetjük. 

A munkálatokban részt vettek: Aknai Gábor és családja, Béres Károly, Légrádi József, Nyáry 

Péter, Orosz Károly, Szelepcsényi Sándor és Zsigó Barnabás. A szállítást és a darut Gyarmati 

László biztosította. 
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