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A múlt emlékeinek ápolása
Rákoskert közel háromnegyed évszázados története nem büszkélkedhet világrengető eseményekkel, az itt élő egyszerű emberek viszontagságos
élete azonban szorosan összefonódott településünk
sorsával. A Rákoskerti Polgári Kör egyik legfőbb
feladatának tekinti, hogy a sors eme fontos és látszólag kevésbé jelentős állomásainak emléket állítson. Folytatni szeretnénk azt, amit Rákoskertet
szerető elődeink is tettek!
1942-ben az őslakosok közadakozásából állítottak keresztet a Zrínyi utca - Rákoskert sugárút
kereszteződésében. Azóta hirdeti minden arra járónak: „Isten áldd meg a magyart!”
Hosszú ideig ez volt az egyetlen köztéri műalkotás településünkön, egészen 1992-ig, amikor ismét
összefogtak a rákoskertiek és egy felejthetetlen
misztériumjáték során felavatták a szintén közös
munkával készült keresztet a Vida-dombon.
Ezt követte 1998-ban a Kossuth Lajos általános
iskola udvarán lévő bronztábla, Orosz Károly és
Simorka Sándor alkotásának a leleplezése. A Kossuth portré melletti szavak ugyan az 1848-as forradalom hőseihez szóltak, de ma is érvényesek:
„Vessünk vállat vállhoz e zászló körül! Velünk
lesz Isten és igazság”.
A rá következő évben az újjáépített vasútállomás
falára került fel az a márványtábla, amely mindenkihez szólva felsorolja a II. világháború rákoskerti
áldozatainak nevét. Egy másik pedig, kissé távolabb, az épület udvari homlokzatán az állomás
újra-tervezőjének, Ringbauer Erzsébetnek a nevét
örökíti meg.

A közelmúltban ismét emléktáblát avattunk, a
világ számára szokatlan módon, kivágott fáknak
állítva emléket. Annak a két szilfának, melyeket a
világháború vihara tépett ki a földből, hiába kapaszkodtak
évszázados
gyökerei
mélyen
Rákoskert talajába. Voltak, akik még emlékeztek
rájuk, ahogyan ágaikkal szinte a felhőkig nyúltak a
régi Szentpéteri (ma Postamester) utcában. A nevezetes fák minden régi katonai térképen szerepeltek, tájékozódási pontként szolgálva a vonuló seregeket. A háború utáni ínséges időkben, amikor
hiányzott a tüzelőanyag, szükségből ki kellett ezeket a fákat is vágni, különben megfagytak volna a
környéken élők a hideg télen. De azért a „gyökér
valahogyan kitartott”, mert az emléke megmaradt
és arra késztetett minket, hogy ha nem is ugyanazon a helyen, de pótoljuk az elveszett fákat. A
Rákoskerti Polgári Kör tagjai elültettek egy szilfacsemetét a Rákoskert sugárút - Tiszanána utca
sarkán lévő kis terecske közepén és ezt az eseményt meg is örökítették egy márványlapon: „Ültette a Rákoskerti Polgári Kör a II. világháborúban
elpusztított szilfák emlékére”.
Ezzel még nem ért véget a feladatainknak sora,
ősszel a Kossuth Lajos általános iskola volt napközi-otthonára kerül fel egy, az 1956-os Forradalomnak és Szabadságharcnak a dicsőségét hirdető
felirat
Emlékhelyeink gyarapodása a múltunk megismerését szolgálja, védjük, ápoljuk és gondozzuk
azokat közösen!

A Rákoskerti Polgári Kör emléktáblát kíván állítani a vasútállomás falán azoknak, akik a II. világháborúban hadifogságba kerültek illetve akiket „malenkij robotra” hurcoltak el. Sajnos, már kevesen vannak életben közülük, de ennek ellenére szeretnénk személy szerint felsorolni mindazokat, akik
ebben az időszakban rákoskertiként szenvedtek a Szovjetunió vagy a nyugati szövetségesek hadifogoly-, illetve munkatáboraiban.
Kérünk mindenkit, aki tud ilyen személyről, a legrövidebb időn belül hívja fel Szelepcsényi Sándort
a 257-6095-ös telefonszámon!"

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT
NÉGY ÉVRŐL RÁKOSKERTEN
Négy évvel ezelőtt, amikor az Önök támogatásával
Rákoskerten a 11. számú választókörzet egyéni önkormányzati képviselője lehettem, ez a kerületrész eléggé
le volt maradva, az infrastruktúra csak jelképesen volt
jelen.
Akkor azt gondoltam, hogy lehetőségeimmel élve, a
tőlem telhető legtöbbet teszem, ennek javítása érdekében. Tudtam, hogy számíthatok Rákoskert lakóinak
türelmére és támogatására.
Fontosnak tartottam az itt működő társadalmi és civil
szervezetekkel (Polgári Kör, Templom Alapítvány,
zöld-mozgalom, stb.) a korrekt együttműködés kialakítását és ezt elértem. Igyekeztem a területen felmerülő
problémákat, feladatokat nem politikai, hanem szakmai,
emberi megközelítésben megismerni és megoldani, ami
a legtöbb esetben sikerült is.
Személyes javaslatomra ítélte oda a Képviselő Testület a kerületrészért végzett munka elismeréseként a
„Rákoskertért Díj” kitüntetést Béres Károlynénak a
Rezgő utcai óvoda-vezetőjének, Lipcseyné Horváth
Ágnesnek a Rákoskerti Művelődési Ház igazgatójának,
Lipták György grafikus művésznek, Szelepcsényi Sándornak, aki elsőként írta meg könyv formájában
Rákoskert történetét és az ez év szeptemberében átadásra kerülő díjat Vidáné Válóczi Éva védőnőnek.
Megválasztásomkor Rákoskert ezen részének csak
kb. 10 százaléka volt csatornázott. Most a ciklus végén
ez mintegy 75 százalék. A csatornázott utcákat pormentesített burkolattal látták el, ami élhetőbbé teszi a környéket.
A képviselői keretemből a Vida-domb szakadékos és ezért balesetveszélyes - alsó részét, mintegy hatmillió forintért megszüntettem, a lenyesett részt beültették
gyeptéglával, s még ivó-kutat is szereltettem oda. A
Kossuth Lajos iskola feldúlt, tönkretett aszfaltos udvarát, tízmillió forintért teljesen felújíttattam, hogy az ott
tanuló gyermekek sportolásra tudják használni. A
gyermekeknél maradva mintegy kétmillió-ötszázezer
forinttal támogattam a Rezgő utcai óvoda belső udvarának az EU szabványnak megfelelő átépítését.
A Rákoskerti Művelődési Ház programjait rendszeresen támogattam, minden évben egy–egy kiemelt rendezvényt önállóan finanszíroztam (Oláh Ibolya koncert,
Nagy Edmund koncert, minden évben a „Mindenki
Karácsonya” rendezvény stb.).
Elkészíttettem továbbá még egy zártláncú videórendszerrel egy kivetítőt, arra az esetre, ha nagyon sokan jönnek egy rendezvényre, és nem férnek be a terembe, legalább kivetítőn láthassák az előadásokat.
Ugyancsak a Művelődési Házban biztosítottam egy
ingyenes, mindenki által hozzáférhető Internet-pontot,
ami egymillió-kétszázezer forintba került.
Támogattam az idősek klubja által évente szervezett
karácsonyi rendezvényeket és kirándulásokat.
Gondom volt a Rákoskerten működő Cukorbetegek
Klubjára is. Segítségemmel kaptak egy irodát a kerület
központjában a Fuchs Kastélyban, és az iroda teljes
felszerelését (bútorok, számítógép, nyomtató stb.) képviselői keretemből vásárolták meg.
A rákoskerti gyermekorvosi rendelő áldatlan állapotán javítandó, gyorssegélyként biztosítottam az orvo-

soknak arra pénzt, hogy egy számítógépet megvásárolhassanak.
A védőnői szolgálatnak egymillió forintos támogatással kialakíttattam egy kultúrált tanácsadó helységet,
munkahelyet. Vásároltam részükre egy teljes irodai
berendezést, három számítógépet nyomtatóval, fénymásolót stb., hogy munkájukat kultúráltan végezhessék.
(eddig még egy írógépük sem volt, mindent kézzel
írtak).
Úgy gondolom, hogy így a ciklus végéhez közeledve,
tájékoztatni illik azokat az embereket, akik megtiszteltek bizalmukkal. Tudom, hogy nem sikerült minden
problémát megoldanom, biztosan van még ezernyi
gond. Én ennyi idő alatt ezt tudtam tenni. Szerettem
volna, ha folytatni tudom amit itt Rákoskerten megkezdtem, de a dolgok másként alakultak. Mivel valószínűleg ez az utolsó nyilvános megnyilatkozásom, ami
eljut választóimhoz, szeretném megköszönni mindenkinek az együttműködését és támogatását.
Kívánok Rákoskert lakóinak jó egészséget, nyugodt
életet és mindenek előtt jó nyaralást.
Podani Sándor
Önkormányzati képviselő

*
A Rákoskerti Dalos Klub
2002. novembere óta működik a klub. Nem kórus,
nem énekkar, hanem egy olyan dalolni vágyó közép- és
időskorú hölgyekből, urakból álló társaság, ahol mindenki ugyanabban a hangnemben (unisono), tehát
egyszólamban énekli kedvenc népdalait, nótáit, táncdalait, operett-, musical- és filmslágereit, hazafias dalait.
Egyik fontos feladatom: megtalálni azt a könnyedén,
szórakoztatva énekelhető hangnemet, ami a mély és
magas hangfekvésű klubtagoknak egyaránt alkalmas.
Minthogy szinte minden vokális műfajba belekóstolunk, a repertoárunk jóval nagyobb, mint bármelyik
énekkaré. Nálunk a közös és szólóéneklés zenei képzettség nélkül is sikeresnek bizonyul. A hangfejlesztés,
a helyes éneklés és szövegérthetőség megvalósítása az
évtizedek során felgyülemlett gyakorlati tapasztalataim,
tudásanyagom következetes átadásának függvénye. Az
énekhang és a szöveg csak együttesen képes kifejezni a
lélek akusztikus megnyilvánulásait. Alapkövetelmény
számunkra tehát, hogy minden énekelt szavunkat megértse a hallgató, tekintettel az elektronikus médiumokban is tapasztalható sajnálatos nyelvrontásra.
Közösségünket akár nosztalgia-klubnak is nevezhetnénk, hiszen a Petőfi-daloktól a múlt század világslágerein át számos műfajban bővítjük a repertoárunkat a
klubtagok kívánsága szerint, régi zenei alapokra való
ráénekléssel is.
Szeretettel várunk mindenkit, aki hisz a dalolás testilelki gyógyító és egészségmegőrző hatásában, kéthetente szerdán 15-17 óráig.
A hölgyek és urak jelenlegi arányát tekintve, több
férfi jelentkezését várjuk. A belépés és a klubtagság
ingyenes.
dr. Pleskó Béla klubvezető

Rákoskerten, Rákoskertről írták

A 2006 évi „Rákoskertért Díj” várományosai:
Szoboszlai Pál

Itt épül Európa!?
A 31-es úton, egy kőhajításnyira a Zsigmond utcától
épül Európa. Legalábbis ezt hirdeti egy büszke tábla,
fennen és kevélyen, hogy a mellette szemlesütve elosonó „leendő” európaiak – most még vad bennszülöttek –
jól agyukba véssék az igét.
Óh Európa! Ha Te tudnád hol terült el az egykori
Magyarország! A közepedben. Óh Európa! Ha Te tudnál valamit önnön történetedről, ha lenne mákszemnyi
identitástudatod, nem írnál ki ily falrengető ostobaságot
méteres betűkkel, hanem megpróbálnál elolvasni valamit arról, hogy ez a hely itt maga Európa és nem most
készül, hanem ezer évek óta itt van. A most épülő M0ás nyomvonalán és környékén a kontinens szívében,
évezredek óta vonulnak az európaiak gyalog, lóháton,
hintón, kordén, homokfutón, teherautón, szekéren,
tankon. Nekem ne mondja senki, hogy itt épül Európa.
Kikérem magamnak a római légionáriusok, a szarmaták, az avarok, a fejedelmi megyeri törzs, V. István, IV.
Béla átvonuló népe, Dózsa kaszásai, Száleresi Ambrus
talpasai, Görgey itt táborozó honvédei és a második
világégés itt harcoló, Európát védő katonái nevében.
Európa pedig itt van a lelkünkben, nem az útszélen.
Salamon György

Igazság
(1956. október 23. emlékére)
Az Igazságért harcolni kell.
Ha kell, foggal, és körömmel
Ha nem érsz célt,
akár vasököllel
Ne félj igazat szólni,
A gyalázatot megtorolni,
Ha ajkad az igazat mondjaBecsületbeli ügy, s a Szózat
Dübörgő hangjai
Pengetik szívem húrjait.
Csak óvatosan feszítsd a húrt,
Mert egyszer csak elszakad,
Az igában tartott nép vesz, s ragad
Csontos öklével nyakadra tapad,
Hogy hazug torkán csituljon a szó,
És tüzes paripákon vágtatva
Fegyvert, és kardot rántva
Lobogjon a magyar zászló!
Sokan nem értik az idők szavát,
Hogy végre, elég legyen már!
Mert ha elszakad mind a négy húr
A hegedű néma lesz, nem lesz mit nyúzz!
És ha nem hallod a fülbemászó dallamot
Reményed is elszáll, hogy amott
A messzi rónán át, süket füled meghallja
A harcba hívó kürt érces hangját
Mely egyre csak azt zúgja:Elég már! Legyen Igazság! Legyen Szabadság!
Krebs Ferencné
Szépe Erzsébet Ildikó

Kamaszgyerekként került Rákoskertre, amikor szülei
a Szív utcában megvásárolt kis telekre a harmincas
évek végén felépítették aprócska házukat. A formálódó
közösségben a hasonló gondok és az egymásra utaltság
nagyon közel hozta a friss telepeseket. A kor szelleme
is közrejátszott, abban, hogy rövid időn belül, a környező régebbi települések számára is példaértékű társadalmi és kulturális élet bontakozott itt ki. Ennek a spontán
szerveződésnek volt az egyik vezéregyénisége testvérével, - Sándorral együtt - Szoboszlai Pál. Színdarabokat
szervezett, azokban szerepet is vállalt, szerkesztette és
kiadta az első helyi újságot a Rákoskerti Híradót,- mindenütt ott volt, ahol szükség volt rá.
Felnőtté válva elköltözött innét, de szülei itt maradtak
és mondhatom, a szívét is itt hagyta. A mai napig gondolataiban fontos helyet foglal el településünk sorsa.
Évek multával sem feledkezett meg fiatalkorának színhelyéről, rendszeresen jelentek meg visszaemlékezései
a különböző helyi kiadványokban. (Ha fellapozzuk a
régebbi „Kerti Levél” évfolyamok lapszámait, nem egy
példányban olvashatjuk érdekfeszítő és dokumentum
értékű írásait.)
A Rákoskert születése utáni másfél évtizedben meghatározó szerepet töltött be, de ma 83 évesen is szervezi
az elsőtelepes rákoskertiek egyre fogyó baráti körét.
Többen közülük már elköltöztek innét, azonban a régi
emlékek idézésére minden évben, május 29-én, a Hősök
napján ellátogatnak Rákoskertre. Szellemiségük, a múlt
megbecsülése, egymás tisztelete követendő példa minden Rákoskerten lakó számára. Pali bácsi javaslatára
került fel a II. világháború áldozatainak emléktáblája a
vasútállomás falára, ők valaha szintén az első-telepes
Rákoskertiek közösségébe tartoztak.
A díj Szoboszlai Pál részére történő odaítélésével ez
az emberközpontú, tisztességre épülő értékrend és hagyománytisztelet kap megbecsülést. Így szeretnénk
általa megköszönni az alapítóknak azt, hogy egymásra
figyelő, összetartó közösséggé válhattunk, mi, a világ
négy égtájáról érkező, különböző világnézetű és vallási
hovatartozású rákoskertiek.
Szelepcsényi Sándor
Vidáné Válóczi Éva
1979 óta él itt családjával, 1986-tól védőnőként dolgozik a helyi gyermekrendelőben és a Zrínyi Iskolában.
Vezeti a Művelődési Ház Baba-mama Klubját. A rendelő és a klub eszközellátásának bővítésére pályázatokat
nyert. Eddig minden Zöld Napot segített szervező és
kétkezi munkájával. Tanító védőnőként főiskolai hallgatókat és orvostanhallgatókat oktat. Babamasszázs
tanfolyamokat tart anyukáknak és kollégáknak, vezetőségi tagja a Babamasszázs Szakmai Műhelynek. Gyakran tart előadásokat védőnői konferenciákon, az Egészségügyi Főiskolán és más egészségneveléssel kapcsolatos intézményekben. Képviselőként dolgozik a Magyar
Védőnők Egyesülete Budapesti Szakosztályában, és
más az egészségügyben működő civil szakmai szervezetekben. Munkája az élete, példamutató emberi hozzáállása miatt Rákoskert ismert, szeretett személyisége.

Hírek a Százszorszép Óvoda életéből
Értesítem a Kerti Levél Olvasóit, hogy intézményünk
a tavasz folyamán hat pályázaton vett részt. Valamenynyi pályázaton sikerrel szerepeltünk.
A Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzat
támogatta nyári természetismereti táborunk megrendezését.
A Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány
160. 000 forintot nyújtott szabadidős, kulturális programok megvalósításához és kreatív foglalkozásokhoz
szükséges eszközök, játékok beszerzéséhez.
A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa segítette óvodánk honlapjának elkészülését.
A Generali Biztonságért Alapítvány pályázatán, baleset-megelőzési intézkedések megvalósítására 100. 000
forintot kaptunk, melyből EU szabványnak megfelelő fa
játékot vásárolunk az udvarunkra.
Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata az
egészséges életmóddal kapcsolatos rajz pályázatot hirdetett a gyerekeknek, ahol többen is sikerrel szerepeltek. Varga Doroti az Országos Rajzverseny első három
helyezettje között volt.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
„Zöld Óvoda” cím elnyerésére hirdetett pályázatot.
Büszkén mondhatom, hogy megfeleltünk a szigorú
kritériumoknak, és elismerést kaptunk a környezeti
nevelés érdekében kifejtett hatékony tevékenységünkért, ami főleg a következőkre terjed ki:
a fák és madarak védelmére, a hulladékkezelésre, az
egészséges táplálkozásra, az energiatakarékosságra, a
lakóhely megismertetésére, az épített és természeti
környezet védelmére, a zöld és jeles napok ünneplésére,
az óvoda felnőtt közösségének életmódjára és környezetvédelmi magatartására, az óvodapedagógusok továbbképzésére, a gyerekek által használt környezetbarát
eszközök körültekintő megvásárlására, a természetes
anyagok használatára.
Köszönöm kollégáimnak a színvonalas szerepléseket.
Boldogan osztottam meg örömünket a kedves olvasókkal.
Béres Károlyné
Óvodavezető , Százszorszép Óvoda (Rezgő utca)

Öröm az ürömben
Örömöt és csalódást is okozott Rákoskerten jó néhány utca rendbetétele. Szerintem ideiglenesen úgynevezett szórt – égetett aszfaltos megoldással újították fel
pl. az Irsa, a Bögöte és a Dalnok utca egy részét Az ott
élők – és így természetesen jómagam is – nagyon hiányoltuk, hogy nincs megoldva az esővíz elvezetése. A
lakók egy része maga oldotta meg ezt a problémát az
önkormányzat helyett. Sajnálatos módon az „útfelújítás” után ezeket, az árkokat vagy tönkre tették, vagy
betemették, újat nem készítettek. Hiányoznak a padkák,
emiatt az utak egy-két éven belül újra ugyanolyan gödrösek, mint korábban. Sok helyen, például a Perec utcában is csak foltozgatnak, ami sohasem lesz tökéletes.
Az idei nyáron is csapadékos időszak után vagyunk, és
egy-egy zivatar után beszakadnak a csatornafedelek
mentén az utak, ami akár 2-3 hétig is balesetveszélyes
állapotban marad. Az úgynevezett szórt aszfalt félmegoldás, mert nem bírja ki azokat a heves zivatarokat,

melyekben többször volt része Rákoskertnek is, de a
hideg, havas időszakban is drasztikusan romlik az állaga. Célszerűbb lenne, ha ugyan drágábban, de tartósabbra építenék az utakat.
Az útépítés és javítgatás után rendre elmarad a járdák
építése. Gondot jelent a kismamáknak, hogy nincs hol
tolni a babakocsit, legfeljebb az úttesten, ami igencsak
kockázatos, főleg, ha a nagyobbacska gyermek biciklizik a mamája mellett.
Óriási probléma hogy számos helyen egyenrangú
utak jöttek létre, melyeket nem jelez semmilyen tábla.
A legveszélyesebb kereszteződések, ahol azóta már
balesetek is történtek a következők: Irsa - Bögöte, és a
Dalnok utca - Sugárút sarok. Egyelőre komolyabb sérülések nélkül úszták meg, de ki tudja, mikor történik
újabb szerencsétlenség.
Hatvani Zoltán

*
Rattusok Rákoskerten
Budapest 1972 óta patkánymentesnek volt tekinthető.
Ez a kedvező állapot most veszélybe került. Ebben az
illegális hulladéklerakók, a bezárt, elhagyott üzemek, a
nem mindig szabályszerű állattartás is szerepet játszanak. Lakossági bejelentések szerint többször is észleltek
Rákoskerten patkányokat. Ezért a Polgári Kör kezdeményezi, hogy a potenciális előfordulási helyeken, a
kerület határain kívül is végezzék el a szükséges felderítő munkát. Évente 108 ezer objektumot ellenőriznek a
fővárosban, s nincs olyan kerület, amelynek teljes átvizsgálására legalább háromévenként ne kerülne sor. A
munkát segíti az a számítógépes adatbázis, amelyre a
város minden szeglete felkerült, s amely évtizedekre
visszamenőleg őrzi az ellenőrzések adatait. Tekintettel
arra, hogy Rákoskert Budapest határán helyezkedik el,
feltételezhető hogy a fertőzöttségi fok meglehetősen
magas, amely megalapozza a teljes körű irtást. Addig is
bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Telefon: 43-20-412, Telefax: 43-20-401
E-mail: info@babolna-bio.hu
Cím: 1107 Budapest, Szállás utca 6.
A súlyos közegészségügyi és gazdasági károk megelőzése érdekében a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal a patkánymentesség fenntartási munkálatokat
mind a lakosság, mind az intézmények, és közületek
részére díjtalanul biztosítja!
B. R:
Házvezetőnői, takarítói munkát,- hímzés
bedolgozást vállalok. 06-20-939-18-72
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