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Wass Albert szobrának avatása
Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim!
Köszönöm, hogy újra itt lehetek Önökkel. Nagy öröm,
hogy szoboravató ünnepségünket jelenlétükkel ilyen sokan
megtisztelték. Errefelé jövet két gondolat motoszkált a
fejemben: Az egyik, hogy vajon meghallgatja-e a mi Istenünk
fohászomat és megajándékoz-e minket ma délután egy
esőmentes nappal? Ő - úgy látom - meghallgatott. A másik
gondolatomban képtelen voltam feltételezni azt, hogy Wass
Albert szobrának állítása és felavatása olyan mély indulatokat
vált ki - bizonyára Önök is olvasták a mai újságokban, - hogy a
Fővárosi Közgyűlésben területileg illetékes, de lelkileg
illetéktelen képviselőnő napirend előtti felszólalásban
kérdőjelezi meg szoborállításunk jogosságát és törvényességét. Itt és most elmondanám tehát, hogy Wass Albert
rákoskerti szobrának felállítása jogos és törvényes akkor is, ha
az a Madárdombról nézve turulmadárnak látszik.

erdélyi arisztokrácia képviselője volt, mely társadalmi állását
sohasem a privilégiumok, hanem a kötelezettségek forrásának
tekintette. A Wass család nemesi címét még Szent László
királytól nyerte, annak érdeméül, hogy a család egyik őse,
Buzátfia Lób 1081-ben, a kun betörés ellen harcoló királyt az
általa egy az orrán nyíllal megsebzett, felbőszült
bölénybikától mentette meg úgy, hogy a bikát szarvainál fogva
bedobta a czegei tóba. Tettéért orrán nyíllal átlőtt bölényfejes
címerrel - amely azóta is a Wass család címerállata, - és
hatalmas testi erejére utaló Vas névvel jutalmazta a király, s a
kor szokásai szerint hivatalosan is neki adományozta a tavat, a
körüllevő dombokkal együtt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Úgy tartják, hogy eleink több mint 1100 évvel ezelőtt - a
Vereckei-hágót elhagyva, a Máramarosi-hegyek déli lejtőin
aláereszkedvén, - válaszúthoz érkeztek: egyik csapatunk
keletnek fordult és tartós szállást rendezett be magának a mai
Mezőség dombhátain, - ők a már évszázadok óta itt élő
székelyekkel is találkozhattak, - a többi magyar pedig déli és
nyugati irányba indult és a Dunáig, majd az óceánig meg sem
állt. Az elválás helye a Válaszút nevet kapta, a gyönyörű,
dimbes-dombos, szurdokokkal, mocsarakkal tarkított táj - az
összes magyar ide térvén vissza, - a magyarság első Kárpátmedencei szálláshelye, tulajdonképpen az európai magyar
őshaza: Wass Albert szülőföldje, a Mezőség. A Mezőség
Kolozsvár és Marosvásárhely között fekvő, mintegy 11.000
km2-nyi, csodaszép tájegység, keletről Marosszék, északról
Máramaros, nyugatról Kalotaszeg, délről-délkeletről a
Küküllők határolják. Tudni kell, hogy Wass Albert
szülőfalujától keletre mintegy 30 kilométerre fekszik
Pusztakamarás, Sütő András szülőfaluja. A Mezőség tehát két,
méltán világhírűvé vált magyar írót ajándékozott nekünk:
lehet, hogy szentségtörésnek hangzik, de ők az én magyar,
irodalmi Nobel-díjasaim!
Wass Albert tehát 1908 januárjában, az erdélyi Válaszúton
született. Meghalt az Egyesült Államokban, Astorban 1998
februárjában. E két dátum 90 év leírhatatlanul gazdag életútját
foglalja keretbe; Wass Albert életét - és jellemét - az erkölcsi
szilárdság, az állhatatosság, a bátorság, a helytállás és a
mindenek feletti hazaszeretet jellemezte. Wass Albert azon

Dr. Tamási Géza adományozó, Bedey Gábor szobrászművész és
Dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselő

Itt született tehát Wass Albert, az egyik legnagyobb
magyar. Ahol fiatalságát élte, a Mezőség, a magyarság
nemzeti tragédiájának egyik meghatározó színtere. Nem véres
csaták sora, hanem a lassú sorvadás, a pusztulás fémjelzi
sorsát. A Mezőség ugyanis először a mind nagyobb számban
betelepülő és egyébként is szapora románok révén vegyes
lakosságúvá, majd román többségűvé vált. Míg 1710
környékén a mezőségi románok a lakosság 15-20 százalékát
alkották, ez az arány 1790-re 50-55 százalékra változott!
Téves lenne tehát azt hinni, hogy a folyamat újkeletű, az 1920as trianoni döntés Erdély tragédiáját csak betetőzte. A
betelepülők okozta lassú pusztulást Wass Albertnek alkalma
volt „élőben”, közelről végigszenvednie. Később, amikor már
nyilvánvalóvá vált számára, hogy magyar katonatisztként
sikertelenül próbálta védeni a Hazát, 1947-ben fiaival

Németországba menekült.Először Bajoroszág északi részén
telepedett le, mint uradalmi intéző, itt írta a Funtinelli
boszorkányt,- majd Hamburgba költözött. Bajorországi
tartózkodásához kötődik az a sokat emlegetett anekdota, amely
arról szól, hogy éppen egy erdei tisztáson, egy rönkön ülve
csattogtatta írógépét, amikor amerikai katonák egy kisebb
csoportja talált rá. Amikor azok - a váratlan látványtól némileg
megrökönyödve, - azt igyekeztek megtudakolni, hogy ki fiaborja lészen a bolondos betűvető, Wass Albert mosolyogva
felnézett és némileg hiányos angolságával világosította fel az
amerikaiakat: „I'm the Hungarian Shakespeare…” Jót mulattak,
minden jóval ellátták, majd békében távoztak a katonák…

Az amerikai emigráció következett. Az Egyesült Államok
déli részén, a több tízezer hektárnyi erdő övezte Astor nevű
kisvárosban volt lehetősége az Államok jóvoltából letelepedni.
Wass Albert ellen a hetvenes évek végétől számos alkalommal
kíséreltek meg merényletet. Bár Wass Albertet az amerikai
állam soha nem adta ki, és a merénylőket diplomáciai
mentesség okán mindig futni hagyták, mégis figyelemre méltó,
hogy a Securitate és a Wiesenthal-központ szerint háborús
bűnös Wass Albert ellen nem a II. világháború után, hanem azt
követően indítottak hajszát. Alapítványa tizenkilenc magyar és
negyvenhárom angol nyelvű, az erdélyi magyar szellemiséget
méltató és a románok újkori honfoglalását kíméletlen
nyíltsággal leíró, - leginkább ismeret-terjesztő témájú könyvet
és három folyóiratot adott ki, melyek tiszteletpéldányát
díjtalanul küldték el a jelentősebb amerikai középiskolai és

egyetemi könyvtárak számára.
Wass Albert életét végül nem a merénylők, hanem a politika
oltotta ki: 1998. február 17-én öngyilkos lett. Az egyik
legnagyobb magyar ugyanis nem lehetett magyar állampolgár.
1996. június 24-én, a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának Állampolgársági Főosztályához beadott
kérvényére a következő választ kapta:
„Sajnálattal értesítem arról, hogy magyar állampolgárságát az
1945 évi fegyverszüneti egyezmény rendelkezései alapján
elveszítette, így a magyar állampolgárság fennállását tanúsító
bizonyítványt kiállítani nem tudok.”
Ugróczky Mária
Főosztályvezető
Bp, 1997. január 11.
/Nota bene: a belügyminisztert Kuncze Gábornak hívták/
Bár Művész Úr erre felhatalmazott, soha nem venném a
bátorságot ahhoz, hogy a széles nyilvánosság előtt egy
képzőművészeti alkotás szimbolikájáról tartsak értekezést, és
mégis: Bedey Gábor művében a talapzatot képező és
nyersességet sugárzó bazalttömbnek épp oly jelentősége van,
mint a márvány metszési síkjainak, illetve a sík, a vonalak
szigorát megtörő szoboralaknak, az író keresztbe tett karjának.
Az alak mintegy a bezártságból emelkedik elő, szerves egészet
alkotva a háttérrel, a talapzattal, a hold- és nap-szimbólummal.
Wass Albert élete, a magyarság sorsa köszön vissza
mindezekben, de ugyanilyen jelentősége van a kopjafára
emlékeztető külső megjelenésnek is. A mű - megítélésem
szerint - hűen tükrözi az író lelki szilárdságát, állhatatosságát,
töretlen magyar hitét. Sokan - és nem csak a fővárosi
közgyűlésben - feltehetik a kérdést: miért van szükségünk
éppen Wass Albert-szoborra, éppen most, éppen itt,
Rákoskerten?
Hölgyeim, Uraim!
Szükség van rá éppen úgy, ahogy szükségünk van II. János
Pál pápa szobrára Rákoshegyen, a Trianon-emlékműre, vagy a
Vigyázó-Podmaniczky kastélyra Rákoskeresztúron, mert
szükség van a történelmi tudatunkra, kollektív emlékezetünkre.
Szükségünk van minderre, azért hogy Wass Albert szellemében,
magyar Magyarországunkat elkezdhessük újra felépíteni.

Elhangzott 2008. szept. 27-én.

Dr. Fenke Ferenc

A Polgárról III.
Gondolkozzunk el a polgárság második világháború alatti és
utáni állapotáról. 60-70 év azért már történelmi távolság, bár az
igazi összefüggések megértéséhez talán 100 év is kevés.
Magától is értetődik, hogy a második világháború alapjaiban
forgatta fel Európa népeinek sorsát. Soha semmilyen históriai
kataklizma nem okozott még olyan méretű sokkot Európa
életében, mint ez az eseménysor. A polgári életforma, a polgári
erkölcs, a szokások, a kapcsolatok, a polgári élet helyszínei
megsemmisültek. Generációkon keresztül felhalmozott tudás,
tárgyi világ égett hamuvá a háború poklában. Ebben a
pokolban maguk a generációk is elpusztultak. Kis szigeteken,
mint Svájc, Svédország, Spanyolország, egyes részei őrződtek
meg a valamikori Európa polgári életformájából.
Ezeken a helyeken asztalterítőről ettek, üvegpohárból ittak
és ágyban aludtak. Mindeközben a háború sújtotta vidékeken
menekülők áradata fagyott meg, halt éhen, lett golyózápor
áldozata, a táborok áldozata, a bombázások áldozata.
Ötven millió halott. 1945 valóban fordulatot jelentett az
egész kelet- európai polgári társadalom szempontjából,

ugyanis felszámolta ezt a társadalmi berendezkedést. A szovjet
hadsereg által Kelet-Európára ráhozott új rend alapja a
folyamatos osztályharc volt. Ez nem tűrt semmilyen
állandóságot, semmilyen konszolidáltságot, semmilyen
biztonságot, lételeme a szünet nélküli kísérletezés, a rombolás,
a szétzilálás, a harcnak álcázott állandó csapkodás és a
hiszterizált közhangulat előidézése volt. A megfélemlítés.
A tökéletes rombolás kísérleti terepe, a Szovjetunió, a
szörnyű háborús pusztítás következtében országnak semmiképpen nem volt nevezhető, kísérleti terepnek annál inkább. Itt
a húszas évek elején a hagyományos polgári osztályokat
egyszerűen kiirtották. Természetesen nem csak a polgárságot
irtották ki, mindenki ismeri a történetet a cári család
horrorisztikus, brutális legyilkolásáról és folytatódva az orosz
arisztokrácia módszeres likvidálásáról. Majd ezekkel párhuzamosan a teljes pravoszláv egyházszervezet felszámolásáról,
több tízezer templom és kolostor lerombolásáról. Az
emberiség története: osztályharcok története. Így szólt az
alapszabály s ezt legtöbbször Vlagyimir Iljics Uljanov,

osztályharcos nevén Lenin hangoztatta az ő bolsevikjai felé.
Lenin ugyanis nem volt híve a bársonyos forradalomnak, ő a
vértől iszamos, gyűlölettől izzó osztályharcnak volt a híve.
Az osztályharc a marxizmus alapkövetelménye, melynek
lényege, hogy a társadalom minden első tagja eltorzult
gyűlölettel viseltessen a társadalom minden második tagja
iránt. Vica versa. Állandóan, szünet nélkül, lélegzetvétel
nélkül kell gyűlölni, mert ha valaki félrenéz, már lankad az
osztályharc és lehet elölről kezdeni az egészet. Az osztályharc
közgazdasági érvekkel kipárnázott, felfokozott, nyers
emóciókra, alantas ösztönökre épül, ebben a vonatkozásban
tipikusan XIX. századi, romantikus téveszmeként.
A kiegyensúlyozott, harmonikus, aprólékosan egymásra
épült polgári értékrend, amely a XVIII. század. óta Európa
életét meghatározta, az oroszországi szocialista forradalom
és a német nemzeti szocialista hatalomátvétel következtében
kártyavárként omlott össze. A polgári értékrend, amely a
szolidaritáson, a valláserkölcsön, a szokásjogon, a
jogállamon, a viselkedéskultúrán, a kapcsolatrendszereken
alapult és általában érvényesülni hagyta a „leben und leben
lassen” elvét, eltűnt és helyette a jogtiprás, a terror, a
farkastörvények, a totális diktatúra és az elállatiasodott
társadalom „eszménye” valósult meg.
Magyarországon ennek az ún. proletárdiktatúrának egy
paprikásszalonnás változata regnált hosszú ideig,
kispolgárias hacacáréba burkolva, Egy kvázi szocializmus, a
szocialista embertípus változataival és statisztáival. Vajon
mire kellett a kispolgári jelmez mindehhez? Miféle
ellentmondás feszül itten? Egy közösségi társadalom szorgos
építése, a szocialista eszmékkel és kispolgári jelmezekkel
und allűrökkel? Persze ez
gazságtalanság, mert ugyan mibe kellett volna hengergetni
ezt a társadalmat? Vörös téglaporba?
Nem. A kispolgári jelmez azért kellett, mert annyira senki
sem vette komolyan ezt az egészet, hogy ruhát is váltson
hozzá. Azon kívül a legfelső vezetés, az „apparatcsikok”
rendje csupa középszerű ember, kevés képzelőerővelközépszerű kispolgári családokból- csak ezt a mintát ismerte.
Itt nem akadt egy Trockij, egy Dzserdzsinszkij, egy Beríja de
még egy Sztálin sem. Szóval a tehetség hiányzott, ugyanis a
határtalan elvetemültség is tehetséges. Szervezőképességben, a munkabírásban, a bosszú nem lankadó
akarásában a magyar apparatcsikok messze alulmúlták
szovjet mintáikat.
Ilyen szempontból az ún. Tanácsköztársaság vezetői

tehetségesebbek voltak és annak is látszottak. A Lenin- fiúk
jelmeze, a macsós bőrkabát az oldalfegyverrel, a vasalt
csizma, a hetyke tányérsapka hiteles, félelmet keltő és
imponáló. Az emelvényeken kalimpáló kalapos- sálasnyakkendős „elvtársak” megjelenése és világforradalmi
hallucinálása, harcias mondanivalója és nyáladzó előadásmódja között az ellentmondás röhejes és kétségbeejtően
komolytalan volt. Igen. A múlt rendszer legnagyobb hibája a
középszerűség, amely mint a hínár, lehúzta a társadalmat és
nyálával mindent beborított. Egyre lassult így a kerekek
forgása.
A világtörténelemben először fordult elő, hogy egy egész
társadalmi berendezkedést, világméretű birodalmat
középszerű, alapvetően jelentéktelen küllemű és belsőjű
emberek irányítottak. Törvényszerű volt a lassú és
voltaképpen észrevétlen kimúlás. Megállt az egész kóceráj.
Persze mit is kérem én itt számon a dzsingiszkáni heroizmust,
alexandriai cselekvőképességet és dáriusi nagystílűséget egy
tömegtársadalom építésvezetőin? A tények mégis azt
igazolják, hogy az emberi tényező kikerülhetetlen. Szintúgy a
tehetség és a rátermettség is. Tehát az ún. szocializmus nem
tudta egzakt módon megfogalmazni önmagát, lebegett a
kispolgári életforma, a szovjet egyen modell és valamilyen
anakronisztikus keménykedés között.
A deklarált eszmény, amelyet szocialista embertípusoknak hívtak, nem létezett, vagyis létezett, de korántsem
heroikus kommunkuluszként leledzett az állóvízben. Mivel a
fogyasztás rendkívül korlátozott volt, az igények és az
igényesség is megrekedt és voltaképpen csak a kultúrára
szorítkozott. Tanulni, olvasni és elvágyódni mértéken felül
lehetett, viszont ezt a gúzsba kötött társadalmat senki sem
érezte igazán magáénak. Túl könnyen fel is dőlt.
Ellenpéldaként álljon itt Anglia, amelynek polgári
lakossága sziklaként védte meg országát a német támadáskor
1940-41-ben. Vajon mi ennek az oka és magyarázata? Mégis
a polgári társadalom kohéziója erősebb minden mesterkélt
formánál? Valószínű, hogy a polgár magáénak érzi országát,
teljesen önként, derűvel és erővel. Hogyan lehet azt elérni, mi
a titok? Mert hát az angol polgár, aki szembeszállt a Luftwaffe
áradatával, nem volt „éhes proletár”. Délután ötkor
megteázott, azután beült a vadászgépébe és lelőtt két
Messerschmittet, majd lejött, kezet mosott és aludni ment.
Vagy meghalt fél hatkor.
Salamon György

Útépítések, útfelújítások, közlekedési változások
Milyen út és közlekedési beruházások valósultak meg, illetve
várhatók képviselői körzetében? tettük fel a kérdést Fohsz
Tivadarnak Rákoskert 10. számú választókörzete
képviselőjének.
Végéhez közelít az útépítés a Pesti út melletti szervizúton a
Vécsey Ferenc utca és a Hegyalatti utca között. Az új „korzó”
méltó megközelítést biztosít az üzletsor számára.
Befejeződött az útfelújítás a Rózsaszál utcában a Zrínyi
utca és a Pesti út között, a Strázsahegy utcában a Pipishegy
utca és a Hegyalatti utca között és a Pipishegy utca teljes
hosszában.

Elkezdődtek a lakó-pihenő övezet kialakítása a Rezgő utca
Zrínyi utca Pesti út - Vécsey Ferenc utcák által határolt
területen. A munkálatok során úgynevezett „fekvőrendőrök”
megépítésére és a szükséges táblák kihelyezésére kerül sor.
Engedélyt kapott a Gyolcsrét utca Vécsey Ferenc utca és
Hegyalatti utca közötti szakaszának lezárása az utca közepén,
a Jamriska Sámuel sétány vonalában. Ezt a kérést az utca lakói
egyöntetűen támogatták. Kérésük alapján indítottuk el az
engedélyezési eljárást, mely a héten pozitív eredménnyel
zárult le. A kivitelezés a körzetben folyó lakó-pihenő övezet

A Rákoskerti Művelődési Ház kiemelt rendezvényei
November 15. szombat 17-1830 óráig
„Fűben, fában orvosság”
Orvoslás gyógynövényekkel

A betegségekről általában és azok
gyógyítása gyógynövényekkel
Az előadások után Gyuri bácsi
„Javasasszony unokája” című könyve
megvásárolható, melyet a szerző kérésre
dedikál, emellett gyógyteaárusítás is lesz.
A belépés díjtalan!

Családoknak ajánljuk!
November 16. vasárnap 10 óra
Négyszögletű kerek erdő
címmel a
Bojtorján Együttes
családi koncertje
A műsor 3-12 év közötti gyerekek és szüleik számára ajánlott.
A koncerten öt zenész muzsikál élőben. Az egy órás, interaktív
műsort hangszerbemutató és a gyerekekkel közös zenélés,
daltanulás, rajzverseny színesíti,
valamint régi, közkedvelt Bojtorján slágerek is felcsendülnek.

Belépő: 900 Ft/fő, mely már megvásárolható a helyszínen!
Az érdeklődő rákoskerti nagycsaládosok gyermekeik
részére, a jelentkezés sorrendjében, díjtalan belépőt igényelhetnek
az alábbi módokon:
10.sz körzet: Fohsz Tivadartól (Tel.:06/20 569-2864)
11.sz körzet: Hatvani Zoltántól (Interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles)
12.sz. körzet: Dr. Fenke Ferenctől (Tel.: 06/20 569-2794)
A műsor után, kb. 1130-13 óráig, díjtalan kézműves játszóház
keretében a gyerekek
nádsípot készíthetnek, amit haza is vihetnek.

Koncert
November 16. vasárnap 17 óra
„Egy férfi, meg egy nő” címmel
VARGA FERI és
BALÁSSY BETTY élő koncertje
a már jól ismert slágerekkel és vadonatúj dalokkal.
(Varga Feri 2006-ban „Az Év Férfihangja" címet nyerte el a
Megasztár tehetségkutató verseny jóvoltából.
Énektanára Balássy Betty.)
(Balássy Betty igazi szakmai ismertsége a jazzénekléssel kezdődött:
Balássy Betty Quintet, Budapest Jazz Orchestra, Budapest Big Band.
2004-ben felkérték a Megasztár tehetségkutató verseny vokál
szekciója vezetőjének. Ez a tehetségkutató segítette elő, hogy Betty-t
az egész ország megismerje, és felfedezhesse fantasztikus
képességét.)
A koncert után CD-árusítás és dedikálás!
Belépő: 2000 Ft/fő, mely már megvásárolható a helyszínen!

„Sírni csak a győztesnek szabad!”
Beszélgetés-sorozat a magyar sport jeles képviselőivel
November 23. vasárnap 16 óra
Vendégünk: Balczó András háromszoros olimpiai
bajnok öttusázó, a Nemzet Sportolója.
A rendezvény keretében a résztvevők is kérdezhetik
Balczó Andrást, valamint megvásárolhatják és dedikáltathatják
az interjúkönyvet.
A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁS-KÖNYVBEMUTATÓ
November 30 vasárnap 16 óra
BALLONYI LÁSZLÓ és BALLONYI PÁL MARGIT
közös kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond: Dr. Dombóvári
Csaba alpolgármester
A tárlatot megnyitja: Dr. Feledy
Balázs művészeti író
Közreműködik: Mecseki Hargita
szobrászművész
A kiállítás megtekinthető: dec. 21-ével bezárólag hétköznap 8-20
óráig,
hétvégén a programokhoz igazodó időpontokban.

A kiállításmegnyitót követően 17 órakor:
BALLONYI LÁSZLÓ és
BALLONYI PÁL MARGIT
„A gyümölcsfák elballagnak”
című könyvének bemutatója
A könyvbemutató előtt bevezetőt mond:
Dr. Érsek Tibor egyetemi tanár
Közreműködik:
Dunai Mónika, Götz Anna és Rubold Ödön
A könyvbemutató után megvásárolhatják a könyvet,
és dedikálás is lesz!
A programot követő állófogadáson
köszöntőt mond: Dr. Dombóvári Csaba alpolgármester
A belépés díjtalan!

II. Egyéb rendezvényünk
Ascher Oszkár Színház
Honlap: www.ascherszinhaz.hu
A Színház művészeti vezetője: Timár Tibor
Műsorrend:
November 8. és 15. szombat 19 óra és
november 23. vasárnap 19 óra
Szakonyi Károly: Adáshiba
November 29. szombat 19 óra
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
Belépő az előadásokra: 700 Ft/fő,
megvásárolható az előadás előtt a helyszínen.

III. Új programformáink
Sminktanfolyam
November30-án, vasárnap 9-14 óráig
Kiscsoportos foglalkozások (max. 5 fő)
családias hangulatban, személyre szabott tanácsokkal!
Díja: 6900 Ft/fő
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon november 20-ig!

Callanetics
14 éves kortól fölfelé nemtől függetlenül
Péntekenként 19-20 óráig
Díja: 3500 Ft/5 alkalmas bérlet vagy 700 Ft/alkalom
Vezeti: Terdik Mária callanetics oktató

Zumba fitness
14 éves kortól fölfelé nemtől függetlenül
30
30
30
30
Keddenként 18 -19 óráig vagy 19 -20 óráig
Díja: 4000 Ft/5 alkalmas bérlet vagy 800 Ft/alkalom
Vezeti: Vieira Lívia ZUMBA fitness-edző

Just Murmurandus!(?)
A Morgás Joga!(?)
A Magyar Főváros első vagyis legkeletibb utcáiban nagy
a morgás! A levegőben is, az emberek között is! Régen is
morgolódtunk, de másért. Most visszasírjuk a csendet, amit
szerettünk itten. Más se nagyon volt, csak csend és
természetes zajok. Legalább esténként, éjszakánként
halhattuk a szomszéd falu kutyaugatását, távoli utcákból a
bolond kakasokat, a tücsköket, kabócákat, a hajnali
madárzenét. Sokan nem szükségből, hanem e miatt költöztek
ide. Itt a keleti végeken ritka még ma is a szilárd útburkolat, a
csatorna annál több viszont a kátyú, a kanyon méretű
vízmosás. Évente kétszer traktorzúgás volt: szántáskor és
aratáskor. Az új reptérrel megismertük a felszálló,
csúcsfordulaton működő hajtóművek hangját, de azok
legalább elmentek. Most hasonló a morgás, csak nem csitul és
még meg se tapasztaltuk a szélcsendes, ködös szmogot.
Bizonyára meg lehet szokni, hiszen az ember képes a
legszélsőségesebb körülmények között is megélni. Az
egyenlítőn is élnek, a sarkkörön túl is, sőt, az űrben is. A
többség szerint szükség van autópályára, viszont a kisebbség
szerint nincs szükség autóra, az emberiség legnagyobb
tévedése a magángépkocsi. Egyes előrejelzések szerint, száz
év múlva az autópályákat felveri a gaz. Helyben kell
megtermelni a szükségleteket, felesleges szállítani, amit
mégis muszáj, azt vasúton. Az autópálya mellett megjelennek
majd az óriásdobozok, raktárak, lerakatok, kamionparkolók,
ipari telepek stb. Ezekre is az enyészet vár. Sokan várják az
Auchan megnyitását, mások a szomszédos kisbolt
bezárásától tartanak.
Pár napja kétszer is megszagolhattuk a kitörő (Barátság)
kőolaj szagát vélhetőleg a talajnak se használt.
Eseménydúsabb lett, lesz itt kérem az élet! Fiatalon azt
mondtam: úgy szép az élet, ha zajlik mára megváltozott a
véleményem. Valószínűleg sokak nem értenek velem egyet,
de mi itt többen nem örülünk az autópályának. Elfogadhatatlan az, hogy a beruházó miután biztossá vált az építés
ténye, nem kezdte meg első lépésként a véderdő telepítését,
felháborító, hogy az üzembe helyezéskor még nem készültek
el a zajvédő falak.
A társadalomnak tiszteletben kellene tartani azok
érdekeit, akik nem kértek a változásból, környezetszennyezésből, akiknek az életminősége romlott, az
ingatlanuk értéke csökkent. Ha elfogadjuk azt, hogy rosszkor
voltak rossz helyen, ők most itt vesztesek, mi értelme a
társadalomnak, a szolidaritásnak? Az állam feladata a
károsultak kárpótlása, hiszen a többség érdekében hoztak
áldozatot. Átgondolandó lenne valamilyen módon az érintett
párszáz család anyagi kompenzálása az autópálya fenntartója, az állam részéről. Ezt önkormányzati feladatként lenne
célszerű figyelembe venni a károkozás mértékétől, a
távolságtól függően. Ezeknek az utcáknak elsőbbséget
kellene biztosítani a fejlesztésekkor, később pedig kiemelten
kezelni, hogy legalább a környékhez képest értékvesztés ne
történjen.

Kormoló sóvárgás
Gyertyafényes nyomorúság.
Kormoló sóvárgású
ólházak az erdőszélen.
Papír az oldaluk,
bádog a tetejük.
Felettük az Isten rájuk sem figyel!
Tél hava óvja őket
s bor és pálinka.
Kéményük füstje életjel.
A durva téli szél
harmonikál házuk ajtaján.
A szarka rekedt hangján
szól hozzájuk
varjú károg felettük.
Nem messze fényes üzletek
kínálják drága aranyukat,
pöffeszkedik a kevélység.
A nyomorúság
koszos ösvényeken
lyukas cipőben jár.
Csitul az éhség,
ha jön a vaksötét.
Juhász Sándor

Útépítés a Toldi Miklós utcában
Orosz Károly

Egy kellemes délelőtt állatokkal
Október 4-én reggel a gyermekeim nagy izgalommal
készülődtek az oviba. Ezen a napon rendezte meg a
Százszorszép Óvoda a minden évben szokásos családi
délelőttjét az Állatok Világnapja alkalmából. A szervező óvó
nénik mindent megtettek azért, hogy a gyerkőcök és szüleik
ne unatkozzanak. Bár esett az eső és így nem tudták az udvarra
tervezett programokat megtartani, de úgy gondolom, hogy
mindenki megtalálta az érdeklődésének megfelelő időtöltést.
Mikor a lányaimmal megérkeztünk végigjártunk minden
termet, hogy feltérképezzük, hol mit lehet csinálni. Minden
teremnek külön „témája” volt, ami az állatvilággal
kapcsolatos. A „találós kérdés totótól” kezdve a madáretető
készítésig változatos játékokkal várták az óvó nénik a
gyerekeket.
Rögtön az aulában sok-sok házi kedvencet nézhettünk
meg. Akinek van otthon kisállata, behozta megmutatni a
többieknek. Volt itt többféle sikló, tarajosgőte, papagáj,
tengeri malacka, nyuszi, hörcsög és kis kutya is.
A Pillangó csoport termében nagy sikere volt Gabi néni
horgászós játékának, hisz ezt a legkisebbek is meg tudták
oldani egyedül, és jutalmul a kifogott halakért apró
ajándékokat kaptak. Jolika néni a vele játszó gyerekeknek
mindig más, az élővilággal kapcsolatos feladatot adott,
életkoruknak megfelelően, és a jó megoldásokért itt is jutalom
járt.
A Süniknél Kati néni „bogaras találós kérdéses totóját”
szívesen kitöltötte kicsi is, nagy is. Erzsike néni tudáspróbát
tartott erdők-mezők állatairól, amit szintén minden
korosztály szívesen játszott. Persze itt is apró ajándékok
jártak a játékos kedvű vendégeknek. Igen nagy népszerűségnek örvendett Sanyi bácsi „barkácsolós” asztala, ahol
madáretetőt készítettek a gyerekek, és persze haza is vihették
azt. Ebben a teremben kapott helyet a nagy kedvenc, az
arcfestés is. A Mókus csoportban fejlesztő játékokkal várta
Zita néni és Borika néni a lurkókat. Volt itt például nagy
puzzle vadállatokkal és lábnyomkereső is. A Gomba
csoportban szintén többféle interaktív állatos játékkal várta
Andi néni és Ági néni a gyerekeket.
A nap folyamán meghallgathattunk két igen érdekes
előadást. Az elsőn Gábor bácsi élő állataival tartott nekünk
bemutatót. Nagyon ötletesen és a gyerekek számára is
élvezhetően mutatta be kisállatait. Közelről nézhettük meg az
egeret, a patkányt, a barna és a fehér görényt, a nyestet és egy
kisrókát is. A másik bemutatón Jenő bácsi, aki vadász,
különféle vadállatokkal ismertette meg a hallgatóságot.
Hozott többféle állatbőrt, állatkoponyát, amit a gyerekek meg
is érinthettek.
A dadus nénik ezen a délelőttön is elkényeztettek minket
mindenféle finomsággal - palacsintát sütöttek, üdítőt és kávét
kínáltak. Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, hogy
egy rendkívül jó hangulatú családi délelőttöt tölthettünk el
együtt barátainkkal és pedagógusainkkal. Minden gyermek
ajándékokkal megrakott csomagokkal, és sok-sok érdekes
élménnyel tért haza, köszönet érte a Százszorszép Óvoda
munkatársainak.
Lankovitsné Frank Brigitta
(egy anyuka )

Elkezdték építeni az újabb
virágszigetet Rákoskerten
A képviselőknél érdeklődtünk, hogy mi készül a Rákoskert
sugárút - Sáránd utca sarkán. Elmondásuk alapján megtudtuk,
hogy itt készül Rákoskerten a második virágsziget, amit
tavasszal fognak egynyári virágokkal beültetni. Az első ilyen
virágágyás az Erzsébet körút - Pesti út sarkán található.
Minkét helyen látható egy aknafedő is, ami a vízórákat rejti a beültetendő virágokat automata öntözőberendezés fogja
locsolni. Tavasszal helyezik ki a padokat és a szemeteseket is
a terecskékre, így a jubileumi emlékpark után újabb
színfoltokkal gazdagodik majd városrészünk.

Az idő
(2006.október 23.)
Lelkem szántását
az idő boronálja.
Az elvetett mag
napfényt keres
a megrontott mában.
Az élet felhői sötétek.
Égrenyílt arcom feszület. Vér mossa ismét a köveket!
A jövő hídjai terhesek,
terhüket az isten sem
érti már!
E kis földről eltűnt a csend,
s kavarog a rémisztő homály!
Juhász Sándor
Értesítjük a kedves olvasókat, hogy az óvodánkban
működő Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány
2008 évben 1 387 490 Ft-ot gyűjtött össze az adó 1%-ból.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki nekünk utalta. A
felhasználásról később értesítjük önöket.
A Százszorszép Óvoda dolgozói

Régi-új játszótér Rákoskerten
A Rózsaszál és Tiszanána utcák sarkán lévő zöldterületen
a korábbi, mai szabványoknak nem megfelelő, balesetveszélyes játszótértorzó helyén új játszótér épült. A fejlesztés
első ütemének műszaki átadása már megtörtént. A
kihelyezett játszóeszközöket birtokba vehették a környék
gyermekei.

eszközök őrzését karban- és tisztán tartását is. Fohsz Tivadar
és Hatvani Zoltán azt ígérték nekik, ha nem kell milliókat
költeni a játszótér és környékének karbantartásra, akkor az
így megmaradó pénzből tovább fejlesztik a domboldalon
található játszótereket. Az előző évi (2007 novemberében lett
átadva a játszótér) félmilliós rongálástól eltekintve összesen
152 ezer forintos kár keletkezett, ez is csak a növényzetben és
a kutyákat kitiltó táblákban.
A helyi fiataloknak köszönhetően jövőre megkezdődhet
itt a kerület első műanyag, vagy gumiborítású streetball
pályájának építése. 2009 tavaszától mobil WC-t is
telepítenek a térre, ami a tervek szerint márciustól
szeptemberig fogja szolgálni a játszótér tisztaságát. Ha a
költségek engedik, akkor a nagyok játszóterén jövőre még
egy fa vonatot is elhelyeznek. Az elhasználódott kapuhálók
helyett is lesz új, de már csak a tavaszi időszakban fogják
azokat felszerelni. A kerület leghosszabb „kötélpályája” a
fejlesztési terveket látva már csak 2010-ben épülhet meg.
Reméljük rendkívüli események, rongálások továbbra sem
történnek, így sikerülhet a beruházások megvalósítása.

Fohsz Tivadartól a körzet képviselőjétől megtudtuk, hogy a
játszótér fejlesztése itt nem áll meg. A közeljövőben kerítés
épül a Rózsaszál utca felé, megakadályozva, hogy a
gyermekek kiszaladjanak a forgalmas utcára. A kényelem
érdekében padok és szeméttároló edények kerülnek
kihelyezése. Jövőre homokozóval, további játszóeszközökkel és növényzet telepítésével folytatódik a
fejlesztés.

Panorámás szaletli
A helyiek közül sokan emlékeznek még Rákoskert első
szabadon választott képviselőjére, Bukta Mihályra. Első
ciklusa során, a Rákoskerti Szépítő Egylettel padokat és
asztalokat helyeztek el a Vida-domb tetején a kirándulni,
megpihenni vágyók számára. Ezeket a rönkfából készült
utcabútorokat pár év alatt ellopkodták, így már régóta nem
szolgálták a panorámában gyönyörködni vágyókat.
Bár a beépítések miatti látvány már nem a régi, idén a
helyi képviselők egy érdekes kísérletbe kezdtek. A játszótér
őrzésére rákoskerti fiatalok is jelentkeztek, akik esténként
vigyázzák a dombon elhelyezett játszóeszközöket. Az
alkalmi őrök kérésére a domb tetején most ismét elhelyeztek
egy fedett kiülőt (szaletlit) és egy szemetest, így a srácok
beszélgetése már végképp nem zavarja a Pásztorfalva utca
lakóit. A szaletli beszerzésének és telepítésének finanszírozásában Riz Levente polgármester úr segített, aki
meghallva ezt a kerületben még máshol nem működő
összefogást, azonnal a kezdeményezés élére állt. Október
közepén a kereszt mellett felállított kis építményt az ő
társaságában adták át a helyszínre meghívott 22 fiatalnak.
Vezérük, Muki a játszótér kulcsai után most büszkén vette át
a szaletli virtuális kulcsait is. Ezek a srácok vállalták a fa

„Mesés” nap az iskolában
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésének
évfordulóján a reggeli becsöngetéstől délután négy óráig
tartottuk a magyar népmese ünnepét, melynek részese volt
iskolánk valamennyi tanulója.
A tanítási órákat az iskolarádión keresztül
mesemondással kezdtük, majd a tornaszobából kialakított
„meseszobában” óránként egy-egy évfolyam tanulói
hallgathatták a szebbnél szebb meséket, tanárok és tanítók
előadásában. Délután az alsó tagozat tanulóit „varázsoltuk”
el mesefilmek vetítésével, és természetesen a meglepetések
között szerepelt a „tengernyi” hamubasült pogácsa is,
melyet diákjaink jóízűen fogyasztottak el.
Ez a mesenap osztatlan sikert aratott pedagógusok és
tanulók körében egyaránt, és úgy érezzük, sikerült méltó
emléket állítanunk „Elek nagyapó” népmesegyűjtő
munkásságának. A nap eseményeihez kapcsolódva
„vasorrú bába” rajzversenyt is hirdettünk, melynek
„legszebb” darabjait boszikkal jutalmaztuk.
Munkánk őszinte elismerését kaptuk egy alsós
kisdiáktól: „eddig ez volt a legszebb napom az iskolában.”

Megépülhet a templom Rákoskerten!
Régi vágya válhat valóra a Rákoskerten élő hívő
embereknek. Elhárult az utolsó hivatalos akadály is a
rákoskerti ökomenikus templom megépítése elől. A Fővárosi
Közgyűlés szeptember 25-i ülésén döntött, hogy a Rózsaszál
utcában a Tiszanána és Tiszaörs utcák közötti zöldterület
felső része (2611 m2), melyen jelenleg aszfaltos focipálya és
egy mobil torony található, átminősítésre kerül Z-FK (fásított
köztér) övezetből IZ (jelentős zöldfelületű intézményterület)
övezetbe.
A rákoskerti templom ügye már évek óta húzódott. Néhány
éve ugyan a kerületi Képviselő-testület már átadta a területet
a templomépítésre létrejött alapítványnak és az egyházaknak,
de az építkezésnek gátat szabott a maximum 3%-os beépítést
lehetővé tevő zöldövezeti besorolás. Az átsorolás pedig
fővárosi hatáskör és csak cseretelek biztosítása esetén járul
hozzá a közgyűlés. Benyújtásra került a kérelem, de évekig
nem történ előrelépés az ügyben. Az események tavaly
tavasszal gyorsultak fel, amikor Polgármester úrral Beleznay
Éva fővárosi főépítész asszonynál jártunk több, régóta
húzódó kerületi ügyben, így a rákoskerti templom ügyében is
egyeztetni. A főváros részére felajánlottunk három
cseretelket, melyek közül végül a Rózsaszál és Fuvaros utcák
sarkán lévő telket (2611 m2) fogadtál el cserébe. Innen már
„csak” (a főváros malmai lassan őrölnek) alig több mint egy
év kellett, hogy megszülessen a várva várt döntés és
elháruljon minden hivatali akadály a templom megvalósítása
elől.
Fohsz Tivadar

Sikeres volt a Rákoskerti körzetekben a
lombzsák-osztás
Mindhárom rákoskerti képviselő kiosztotta idén is a
lakosságnak szánt falevélgyűjtő zsákokat. A tavalyi évhez
hasonlóan Fohsz Tivadar (10. egyéni választókerület) a
Százszorszép óvodában, Dr. Fenke Ferenc (12. evk.) a Csabai
Közösségi Házban (Ennek oka, hogy Fenke képviselő úr
körzetének 80 %-a Rákoscsabához tartozik és csak a másik
20% Rákoskerthez) és Hatvani Zoltán (11. evk.) a Rákoskerti
Művelődési Házban osztotta szét a zsákokat. Sokan ennek az
akciónak köszönhetően tanulták meg ismét a képviselőjük
nevét, hiszen a mai zűrzavaros gazdasági és politikai
helyzetben a lakosság egy része teljesen elfordult a napi
politikától és a közélettől. Azért a félreértések elkerülése
érdekében legalább a körzet számát érdemes megtanulni,
mert a legutolsó osztás a művelődési házban volt, ahol
olyanok is megjelentek, akik nem is abban a körzetben
laknak, ebből néha még hangos szóváltás is kerekedett.
A képviselők elmondása szerint a zsákosztás végén
mindig van lehetőség az ismerkedésre és a körzet
problémáinak átbeszélésére is. Összesen 12.500 db zsák lett
szétosztva, amit részben a kerületi költségvetésből, másrészt
pedig a képviselői keretből finanszíroztak a képviselők.
Ennek az akciónak a költsége 1.750.000 forint volt, de
elegendő zsákot így sem tudtak mindenkinek biztosítani. A
helyiek elmondták, hogy sokszor a kapott mennyiség duplája
sem lenne elegendő a levelek összegyűjtéséhez. A
politikusok elmondták, hogy amíg járda-, és útépítésre kell

évente, tíz- és százmilliókat költeni, addig sajnos az FKF
emblémás zsákokra nem jut több.
Itt kell megjegyezni, hogy ezeket a zsákokat bárki
beszerezheti az FKF ZRt. kerületi hulladékudvarán 140
Forintos darabáron. Az udvar Rákoshegyen a Gyökér köz 4ben található (nyitva tartás hétköznapokon: 10-18,
szombaton 8-14 óráig)

Zöld kukásjárat
Rákoskert jelentős részén (Pesti út - Zsigmond utca Görömböly utca - Pásztorfalva utca - Zrínyi utca által határolt
területen) minden hétfőn megjelenik, az ún. Zöld kukásautó,
ami csak az FKF emblémás zsákokat és az egy méter
hosszúra összevágott és kötegelt ágakat viszi el. Jó tudni,
hogy a faleveles zsákokat is ez a járat viszi el, ezért ahol van
ilyen járat, ott csak hétfőn reggel viszik el a zöld hulladékot.
Az FKF tájékoztatása szerint november 24-én járja körbe
idén utoljára a körzetet a zöldjárat, ezután téli pihenőre megy
és csak tavasszal, március 16-án áll újra munkába.
Az FKF ingyenesen hívható zöld száma: 06/80 240-386
(http://www.fkf.hu/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_pag
e.show?_docname=92183.PDF)

Hatékonyan működik az első
Rákoskerti webkamera
Üzembeállítása óta 23 szemetelőt sikerült kézre keríteni az
Erzsébet körúti szelektív hulladéksziget körül.
A 30.000 Forintos csekkek címzettjei 18 esetben rákoskerti
lakosok voltak, ami azért megdöbbentő, mert az ember azt
hinné, hogy a saját lakókörnyezetét senki sem szemeteli
össze. Ezek a lakótársaink konyhai, zöld és veszélyes
hulladékot hordtak a gyűjtőedények mellé, ami
szabálysértésnek minősül. Hatvani Zoltán képviselőt arról
kérdeztük, hogy lesz-e a kamerában éjjellátó optika? A válasz
igen volt, de az átszerelés időpontját most még nem tudta
megmondani. A következő webkamerák a Vida-dombon
lennének felszerelve. A játszóteret figyelő kamerák
kiépítéséhez olyan lakót keres a képviselő, aki a Pásztorfalva
utcában a játszótér közelében él és rendelkezik internet
elérhetőséggel. A kamera a figyelt terület képét a lakó internet
hozzáférésének segítségével továbbítaná a világhálóra, ami a
lakónak plusz költségébe nem kerülne.
A kamera által rögzített képet mindenki élőben megtekintheti az
interneten a következő címen:http://rakoskertcam01.dyndns.org
felhasználónév: kamera
jelszó: kamera

Kerti Levél
Megjelenik 3 000 példányban
Szerkeszti: Orosz Károly
Engedély szám: B/PHF/650/91
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
rkert@freemail.hu
Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: SZ&SZ KFT
A kiadást Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar
és Hatvani Zoltán önkormányzati
képviselők támogatták.

