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Félszáz gyerekszájat lakattak jól
naponta Rákosligeten a hollandok

Az 1920-as akcióban részt vevõ gyerekek Kuyper Katalin társaságában
Naponta ötven gyereknek adtak enni azon a református népkonyhán, amelyet holland segítségbõl nyitottak meg Rákosligeten
1920-ban. Az akció három évig tartott, 1923-ban a Református
Gyermekvédelmi Központ vette át a külföldiek feladatát.
Hágában, Kuyper Katalin kezdeményezésére, 1920 közepén jött
létre a Református Gyermekétkeztetési Akció, amelynek elnöke
C. van der Voort von Zijp holland országgyûlési képviselõ volt.
Õ 1920 õszén járt Budapesten, hogy személyesen intézkedjen
az akkor már 60 000 korona felhasználásáról, amelyet Kuyper
az Amerikában élõ hollandoktól gyûjtött.
Hazánkban napi 1000 gyerek ellátását vállalták. Egyetlen
kikötésük csak az volt, hogy a kicsiket valláserkölcsi nevelésben is részesíteni kell. Így 1920 telén, Budapesten, 15 helyen
elindulhatott a rászoruló gyermekek ebéddel, uzsonnával való
ellátása, az étkezések között pedig fûtött napközi otthonban
– vasárnap iskola módjára – a vallásos nevelés.
Rákosligeten kívül egyébként több körzetben is zajlott az
ingyenes gyermekétkeztetés. Az élelmiszereket a Holland
Comite gyûjtötte össze, és a Bethesda Kórház osztotta szét
Magyarországon.
– A Népjóléti Minisztérium lehetővé tette, hogy szükséges
élelmiszereket a Kórházélelmezési Üzem útján hozzák be az
országba, így mentesítve a szállítmányt a közvetítő kereskedelem hatalmas vámjától. A főzést egyházi épületekben, hívő
asszonyok és diakonisszák végezték mint önkéntesek. Ez
alól kivételt képeztek a főzőasszonyok és konyhákat takarító
alkalmazottak, akik kaptak fizetést – részletezte Millisits Máté
mûvelődéstörténész.
Összességében 20 millió korona adományt fordítottak az élelmezésre, továbbá 2600 kiló kakaót és 4000 kiló cukrot osztottak
szét a rászoruló családok között. Kuyper Katalin több száz
kilogramm gyapjúfonalat is adományozott. Ezenkívül a magyar
gyerekek által készített papírkosárkákat Hollandiában értékesítette, a bevételt pedig az itthoniaknak adta. A gyermekétkeztetés
ünnepélyes befejezésére 1923. május 15-én került sor a Budapesti
Református Teológia Ráday utcai épületében. A hollandoknak
Ravasz László püspök mondott köszönetet áldozatos segítségükért. A Református Gyermekvédelmi Központ – az eddigi
étkeztetés helyébe lépve – ekkor vette át a feladatot.
(bhy)

Számos lakossági panasz és bejelentés érkezett a kõzúzalékos
és a földutak állapotával kapcsolatban Hatvani Zoltán
képviselõhöz. A rákoskertiek a
Szigetcsép utca forgalomcsillapítását is elodázhatatlannak vélték. A képviselõ már az áprilisi
testületi ülésen kérte a polgármester és az alpolgármesterek
segítségét az ügyben. A tavaszi
esõzések ugyanis idén is járhatatlanná tették a Csongrád,
az Olcsva, a Nyomdok és az
Aknász utcák egy-egy szakaszát. A Szárazhegy úton élõk
emiatt már csak az Ököl és
a Barnabás utcát tudták autóval használni. A közelmúltban
három problémás összekötõ
utca már bitumenréteget kapott,
így azok járhatóbbak és pormentesebbek lettek, összesen
412 méter hosszan. Ám még
mindig vannak problémás szakaszok.
– A Szárazhegy út több mint
1500 méter hosszú, ezért az
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Hosszú idõ után végre jár
hatóak lettek Rákoskerten
a Szárazhegy út–Sziget
csép utca közötti össze
kötõ utak. Ráadásul a
Szigetcsép utca forgalom
lassításával kapcsolatos
tervek is készülnek már,
és egy új zebrát is kaptak
a helyiek.

A Szárazhegy út és a Szigetcsép utca közötti összekötõ utak nemrég kaptak bitumenburkolatot
itt élõknek több száz méteres,
sõt néhányuknak kilométeres
kerülõt kell megtenniük a szórt
bitumenes utcában. Az egyébként gyér forgalmú úton ezért
ma már rengeteg autó közlekedik. Ha legalább a Nyomdok
utca 60 méter hosszú szakaszát járhatóvá lehetne tenni,

Zebrát kért a polgármester
Megkapta az engedélyt az egyik nagy forgalmú bevásárlóközpont a
Pesti út–Sáránd utca keresztezõdésében megépítendõ zebrára. Az
átkelõhelyet már három éve szeretné kialakítani a kerület, amibe most a
fõvárosi önkormányzat is beleegyezett. A bevásárlóközpont egyébként
abban az ügyben is a kerületi vezetéshez fordult, hogy a 162-es busz
érinthesse az áruházat. Riz Levente polgármester ezt azzal a kitétellel
támogatta, hogy az áruház vállalja a biztonságos keresztezõdés kialakítását. Az elkészült gyalogátkelõt hamarosan átadják a forgalomnak is.

Szóljon bele!

akkor ezek a feleslegesen
megtett méterek, kilométerek
megfelezhetõk lennének – hangsúlyozta Hatvani Zoltán, aki egy
másik problémával is a kerület
vezetéséhez fordult. – Az érintett lakosságnak és nekem is
az a véleményem, hogy ebben
az évben már elodázhatatlanná
vált a Szigetcsép utca forgalomcsillapítása. Dr. Fenke Ferenc
képviselõ közbenjárására 2008ban készült el a rég várt út,
ami a környék lakóinak komfort
érzetén kívül a kulturált közlekedést is biztosította. Mára
azonban rengeteg autós kerüli ki ezen az úton a Kucorgó
tér elõtti torlódást, ezért a
Szigetcsép utca kerülõútként is
funkcionál. Jelenleg mindössze

hat forgalomcsillapító található az általános iskola és a
játszótér környékén, ám ennél
jóval többre lenne szükség.
Tisztában vagyunk azzal, hogy
ezeknek darabja több százezer
forintba kerül, ezért az összeg
elõteremtését nem egyedül az
önkormányzattól várjuk. Az itt
élõk pénzgyûjtésbe kezdtek,
és képviselõi keretembõl én is
támogatnám a forgalomlassító
táblák, bukkanók kiépítését
– magyarázta Hatvani Zoltán.
A képviselõtõl megtudtuk,
hogy a Szigetcsép utca forgalomtechnikai tervének elkészítése is folyamatban van már,
és remélhetõleg a közeljövõben
mindenki számára megnyugtató megoldás születik. B.H.Y.
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ALATTOMOS BETEGS¿G CSAK SÐLYOS ESETBEN OKOZ PANASZT
Pazarlást, ésszerûtlenséget lát a
környezetében? Sérelem érte?
Érdekes ember a szomszédja, vagy különös esetrõl tud?
Küldjön pár sort, esetleg fotót
is! Megírjuk, s ha kell, utánajárunk, szóvá tesszük!
Kerületi szerkesztõ:
Forrai-Kiss Krisztina
forraikisskrisztina@helyitema.hu
20/263-2510
1106 Budapest,
Jászberényi út 55.
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