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Wass Albert szobor Rákoskerten
Rákoskert alapításának 75. évfordulóját ünnepeljük.
Hivatásos és civil emberek kezdeményezésére indult és
valósult meg az a programsorozat, ami tekebajnoksággal
kezdődött, majd köszöntöttük lakóhelyünk első lakóit, és
emlékparkot avattunk. Az alkalom jó ok volt arra, hogy a
„Kert” nevű településekkel is találkozzunk. A megemlékezések zárásaként Wass Albert szobra kerül felavatásra az
író születésének 100. és halálának 10. évfordulója alkalmából, utána a „Rákoskertért”- díj átadása zárja az
évfordulót.
Hívunk tehát mindenkit, aki szeretne fejbólintással,
vagy kézfogással gratulálni azoknak, akik szűkebb, illetve
tágabb környezetükből emelkedtek ki, megismertetve
nemcsak saját tehetségüket, hanem az erre a nemzetre
jellemző értékeket is.
Wass Albert kiemelkedett, átlépte a képzeletbeli és valós
országhatárokat, annak ellenére, hogy Romániában háborús
bűnössé nyilvánították és ez az ítélet a mai napig érvényben
van.
Az író hosszú időn keresztül kérvényezte magyar
állampolgársága visszaállítását, de az akkori politikai „elit”
nem hagyta jóvá. Az elutasítás valószínűleg nagyban
hozzájárult 1998-ban bekövetkezett öngyilkosságához. Wass
Albertnek kívánt emléket állítani a Magyar Nemzeti Bank az
író 100. évfordulójára- emlékérem kibocsátásával. A tervezés
elindult, de az MNB vezetői posztján történt változás miatt
leállították a munkát, mondván olyan személyeknek
kívánnak csak emléket állítani, akikre valamennyien
büszkék vagyunk. Itt tart 2008-ban a politikai és gazdasági
vezetők véleményalkotása és befolyása a mindenkori
kulturális életre.
A tények viszont ellentétes folyamatokat mutatnak,
hiszen Wass Albert népszerűsége az 1990-es évek végétől
növekszik. 2005-ben a „Nagy Könyv” című magyarországi
felmérésben az egyik legkedveltebb magyar írónak
bizonyult. A funtineli boszorkány című művét az olvasók a
legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották, az 50
legnépszerűbb magyar regény között, pedig további két
műve is szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet valamint a
Kard és kasza.
A költőként sem mindennapi író akaratlanul is ítéletet
mondott egyik versében azok fölött, akik igyekeztek őt
kirekeszteni a magyar irodalomból.
„És miként hirdeti a Biblia,
Megméretnek emberek,
Ki mint vet, azonképpen arat,

Mert elfut a víz, csak a kő marad,
A kő marad!”
Wass Albert már nem ír, - de ránk hagyta életművét,
gondozásra, bátorításra. Felelősségünk az emlékezet, de a
döntés Istené. A szobrászművész ezért választotta az alkotás
gondolatébresztőjének ezt a versszakot, mely kijelöli az utat
a halandó és önmaga számára:
„Itt jártam. Élek.
Él az Isten is még,
És övé a legutolsó szó joga,
A tövissé vadult ember fölött,
Ő az eke és a borona.”
És megint vigasztalás- Wass Albert, Márai Sándor, Hamvas
Béla, életművük, sorsuk magyar sors, magyar történelem,
magyar vállalás.
Ez foglalkoztatta Bedey Gábor szobrászművészt, aki
Tamási Géza mecénás ötletére és a XVII, kerületi
Önkormányzat felkérésére formába igazította a megfoghatatlant, az elméletit látványba öntötte.
(A szobrász is ízelítőt kapott 2006 október 23-26-ig a
hatalom arroganciájából a jog „igazságából”, és a
börtönviszonyokból.)
A szobor jelképekre épül, kifejezve a külvilág nyomását
az egyénen. A külső, kopjafára emlékeztető forma szinte
megköti a szabad, gondolkodó embert. Az értelmiség
krónikás, magabiztos, hitteles személy, aki ismeri, és
megismertetni akarja a világot. Próbál kitörni a rátett
szorításból, de fenyegeti is azt. Hiába szorítja a héj és az alsó
tengely fölötti rész, az állam befolyása, - keresztbe teszi a
kezét, benne a toll, a papírtekercs, - hirdeti a kitekintés,
életpálya, menekülés lehetőségét. „Koronája” az egymás
nélkül nem létező nap - hold, transzcendens létünk örökös
formája és megnyugtató változása. Az örök ellentétpáros,
akik együtt élnek, de külön kelnek fel, nincs egyik a másik
nélkül, igazság az egy igazsága nélkül.
Wass Albert szobrának avatása szeptember 27-én
16 órakor lesz az Erzsébet körút Pesti út sarkán található
kiteresedésen, utána 18 órakor a „Rákoskertért Díj”
átadó ünnepsége lesz a művelődési házban. Díjazottak:
Véghely Tamásné iskolaigazgató és Fogarasi Károly, a
rákoskerti amatőr színjátszó körök alapítója
(posztumusz)
Ferenczi Zsuzsa

Nem volt könnyű újságot készíteni a Rákoskert 75.
születésnapjára kitalált „Kert” Nevű Települések Szent
István-Napi Ünnepén. Az ötlet ugyanis olyan sikeresnek
bizonyult, hogy 2008. augusztus 16-án az egyébként
egymásnak teljesen ismeretlen „kertiek” az első perctől
kezdve minden elfogódottság nélkül beszélgettek
egymással. Így egy-egy jókedvűen nevetgélő társaságból
kiragadni valakit, akár néhány percre is, komoly, embert
próbáló feladat volt. Többen meg is fogalmazták, hogy a
„kertiek” találkozójából minden bizonnyal hagyomány
lesz. A Rákoskerti Művelődési Ház által szervezett
nagyszabású program előkészítése 2008. januárjában
kezdődött.

DEBRECEN HOMOKKERT-CSAPÓKERT
Doktor Tar Károlyné művelődési ház igazgató szerint
Debrecen település szerkezete sajátos, kertségekből áll. Így
jöhettek volna akár tíz csapattal is. Otthon hagyták például az
újkertieket, a vénkertieket és a tócoskertieket. A maguk
részéről tehát csak mutatóba hoztak most két településrészt,
dicséretes szerénységből. Pedig volna mivel büszkélkedniük,
hiszen a debreceni Művelődési Központ talán az egyetlen az
országban, amely az elmúlt időszakban nagyon nagy
fejlődésre volt képes. Amíg máshol sorra szűntek meg a
közművelődés otthonai, addig Debrecenben 300 millió
forinttal több jut erre a területre, mint korábban, így most már
kilenc egységből álló intézményhálózatot működtetnek, ami
igazi kuriózum a Kárpát-medencében.

finomságokat. És akár hiszik, akár nem, a mézeskalács is
modernizálódik. Van már olyan, amelyik teljes kiőrlésű
lisztből, biotojásból, nádcukorból és biomézből készül. A
Radics féle bolt különlegessége az ütőfás mézeskalács, amely
puha, omlós, és amelynek negatív formáját ügyes
mesteremberek fába faragják. Ebbe aztán a család több mint
100 éves ütőfáival verik be a tésztát és hagyományos
kemencében sütik ki. Radics László ennek a süteménynek
köszönheti népi iparművész címét is, amelyet a
hagyományok megőrzéséért kapott. A vásárló nagy gondban
van itt, hiszen a gyönyörű, kézzel készült sütemények olyan
szépek, hogy inkább a vitrinbe valók, mint ételnek. Sokak
számára így az a megoldás, hogy mindenből kettőt vesznek.
Egyet hazulra, egyet pedig a gyomorba.
ESZTERGOM-KERTVÁROS

Radics László mézeskalácsos, népi iparművész álmában sem
gondolta, hogy egyszer édességeket árul majd és ebből fogja
eltartani családját. Annak idején egyszerű polgári
foglalkozásra készült, orvosi műszerésznek tanult, amikor is
váratlanul elcsábította, szinte szó szerint, az édes élet.
Benősült egy olyan famíliába, ahol több mint 100 éves
hagyománya volt a mézeskalács készítésnek. A receptúrák
szuper titkos családi irományok, így csak annyit tudhattunk
meg, hogy a Radics termékek liszttel, mézzel, szívvellélekkel készülnek. Ez egyébként látszik is rajtuk. A
mézeskalács történelme az időszámításunk előtti időkre
nyúlik vissza, a fáraók sírjában találhatók már olyan
cseréptárgyak, amelyek negatív lenyomata arról árulkodik,
hogy bizony eleink sem vetették meg a mézből készülő

A legfiatalabb kertvárosok egyike, tudjuk meg Nagy Tibor
helytörténeti kutatótól. Na, nem attól fiatal, mert nem régóta
lakják, hanem azért, mert csak 1975-ben kapta meg
önállóságát. A település első írásos emlékei 1301-ből valók.
Sokat harcoltak az önállóságért a helyiek, kétszer is
népszavazás volt a függetlenségért 1948-ban és 1972-ben. A
település egykori neve, Zsalazson, öregszőlőt jelent, ami utal
arra, hogy az itt élők főleg gyümölcstermesztésből éltek. Ma a
Suzuki a legfőbb kenyéradó gazda, bizony így változik a világ.
Közép-Európa legszebb és legnagyobb barlangja található
itt, a Sátorkőpusztai barlang. Gyönyörű gipsz és aragonit
látványosságról van szó, amelyet ma már havonta kétszer a
kíváncsiak számára is kinyitnak.

ebédkor tréfásan komoly harcot vívtak azért, hogy ki mondja
az asztali áldást. Ilyet se láttam még, annál is inkább, mert
ezek a gyerekek egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akik
templomba járnak. Magamban ki is javítottam Attilát. Ezt a
kis csapatot nem csak az ambíció segíti gyakran győzelemre,
hanem az egymás iránt érzett szeretet is.

Juhász Bálintné a kerti nap titkos szenzációja volt. Mesés
kincsekkel érkezett és valószínűleg Guiness rekorder, csak ő
sem tud róla. Különleges gobelineket készít, amelyekkel az
igazi munkát akkor kezdi, amikor más befejezi. A már kész
gobelineket ugyanis újra kihímzi, méghozzá gyöngyökkel.
Egy gobelinre, nem tévedés, ötvenezer gyöngyöt varr fel. Ettől
egyébként igen súlyosak lesznek művei. 2003 óta készít
gobelineket, attól való ijedtében, hogy nyugdíjba ment. Addig
több mint 40 évig eladóként, üzletvezetőként dolgozott
élelmiszerboltokban. Ma már 30 fős képzőművész kört vezet.
Cáfolja, hogy ma már nem divat gobelinezni. Ő öt év alatt
körülbelül 100 gobelint készített. Ezek azonban nem eladók,
mindet édes gyermekeként őrzi. Szponzorai is vannak, a férje
és a gyermeke, akik biztosítják számára azt az anyagi hátteret,
ami megengedi számára, hogy a legnagyobb boldogságban
töltse nyugdíjas éveit. Akárki akármit mond tehát, lehet
találkozni boldog és tevékeny nyugdíjassal e honban.

Simonyi Zoltán a Krämer Fülöp borlovagrend
ceremóniamestere 400 darab ingyen jegyet hozott
borkóstolásra. Talán mondani sem kell, hogy a rendezvény
egyik legnépszerűbb embere lett, hogyha abból indulunk ki,
hogy a 400 jegyet pillanatok alatt egy szálig elkapkodták.
Rosszul esik neki, amikor azt mondom, hogy Soltvadkertnél
nevesebb a tokaji és a villányi borvidék. Azonnal felélénkül
és sorolja a cáfolatok sorát. Tavaly, 2007-ben például az év
borásza Soltvadkertről került ki, két évvel ezelőtt pedig
éppen az ő itala lett az év bora és az Unió által regisztrált
szőlőterület alapján Soltvadkert az ország legnagyobb
szőlőtermelő vidéke. Nem beszélve arról, mondja, hogy ők
reduktív borokat készítenek, ami azt jelenti, hogy boraik
gyümölcsösebbek, frissebbek, illatosabbak, mint a
konkurenseké. Az oxidatív boroknál csak másodlagos ízek,
zamatok alakulhatnak ki. És, hogy igazát bizonyítsa, végig
kell kóstolnom a soltvadkerti kínálatot. Óh, ezek a reduktív
borok nagyon becsapósak ám. Olyanok, mintha tiszta
szőlőlét innánk, aztán csak hazafelé menet érzi az ember,
amikor keresi az egyenest, hogy bizony alkoholos italt ivott,
csak nagyon finomat. A reduktív borok ugyanis rozsdamentes
acélhordókban forrnak, így nem érezni a sok száz éves
hordók ízét, csak tisztán a gyümölcsízt. Simonyi Zoltán
szerint Soltvadkert csak azért nem ül még a borvidékek
képzeletbeli trónusán, mert a rendszerváltáskor néhányan
pancsoltak arrafelé, amivel hosszútávú károkat okoztak a
rövidtávú haszonért.

SOLTVADKERT
A várost 1900-óta nevezik Soltvadkertnek. Előtte csak Vadkert
volt. Nevét a környék gazdag állatvilágának köszönhette. A
települést 1376-ban alapították, ami után kalandos múlt
következett. A török hódoltság idején teljesen kiürült,
elnéptelenedett a vidék, hogy aztán az 1740-es évek elején az
Orczy-család német, szlovák, magyar családok betelepítésével
újra felvirágoztassa a környéket. A terméketlen
homokbuckákon a szorgos kezek virágzó gyümölcs- és
szőlőkultúrát teremtettek.
Vida Attila mindössze 19 éves és már komoly nevet szerzett
magának a településen. Ő a helyi tánccsoport vezetője. Hiphop, modern tánc, show dance, break, electric boogie a
repertoárja. Művészi hitvallása, hogy csoportja tagjai felé
megnyissa magát, velük szemben nyílt legyen, ne kezelje le
őket, hanem barátként forduljon a 13-14 éves kisebbek felé. A
nagypapa néptáncos volt, Vida Attila onnan hozta táncos
gyökereit. Csoportjával már több versenyt nyert, aminek titka
szerinte az, hogy ők bizony nagy ambícióval indulnak el egyegy versenyen. Nem híve a szigornak, épp ellenkezőleg, azt
gondolja, hogy inkább engedni kell a gyeplőn, és ez segíti a
gyerekeket a kibontakozáshoz. Vida Attilát most vették fel
Ceglédre a Patkós Irma alapítványi és művészeti iskolába, ahol
négy év után táncosként végez majd. Úgy tervezi, hogy a
táncos pályáról megy majd nyugdíjba is. Csoportjának tagjai az

ERDŐKERTES
Pallag Katalin szerint Erdőkertes Róheim Samunak
köszönheti születését. Az üzletember a Váci Püspökségtől
vásárolta meg a birtokot, majd üdülők számára
felparcellázta. Első neve Erdőváros volt és az 1910-es évek
óta létezik. Erdőváros, elszakadva Veresegyháztól, 1956-ban
lett önálló, és akkor át is keresztelték Erdőkertesre.
Hagyománya, igazi múltja még nincsen a településnek, ezért
a közművelődés szakemberei most nagy elánnal azon
dolgoznak, hogy megteremtsék a helyi kulturális életet.
Faluházat építettek, kiállításokat rendeznek, színházi
előadásokat hívnak. Rákoskertre az erdőkertesi kamarakórus
jött galgamenti népdalokkal.

Puskás Sándor, Erdőkertes erős embere, eredetileg csak
Puskás Sándor nevű versmondó gyermekét kísérte el a
„kertiek” ünnepségére. Nem akármilyen gyermekről van szó,
hiszen Pest megye mesemondó bajnokát igazán megilleti az
apai díszkíséret. Aztán kiderül, hogy a papa se akárki,
többszörös magyar cselgáncsbajnok. Így nem riasztja el a
szkander bajnokságtól az sem, hogy van olyan az ellenfelek
közt, aki kétszer akkora, mint ő. Talán lesznek súlycsoportok,
talán nem. Az apuka mindenesetre méltó akar lenni
gyermekéhez, aki a nyitóünnepségen az „Ének Szent István
Királyról” című művel ajándékozta meg a publikumot, nagy
sikerrel. Puskás Sándor karrierjének egy sportsérülés vetett
véget. Gyenge olimpiai szereplésünkért nem a sportolókat
okolja, sokkal inkább a sportvezetőket. Aztán kezdődik a
verseny. Puskás Sándor útja sima a döntőig, gyermeke hangos
biztatása mellett könnyedén veszi az akadályokat. A döntőben
aztán jön a kétszer akkora ember, és hősünk kétszer is
legyőzetik. Sportemberhez méltóan kézfogással gratulál a
győztesnek. Szépen fog csillogni otthon a „kerti” ezüst is,
ugyanúgy, ahogy gyereke szeme, amikor apjára néz. Nem
kérdés, nagyon szeretik egymást.

képzelni az életét. Ahogy mondja, rengeteg élményt
köszönhet a táncnak, ezért nem is emelne ki ezek közül egyet
sem. A lényeg, hogy a néptánc az élete, és e tekintetben az sem
keseríti el, hogy egyre nehezebb a fiatalokat megnyerni a
néptáncnak. Nekik azért még sikerül.

FÁCÁNKERT
ÉRSEKVADKERT
Fácánkert talán a legősibb „kert” e honban. Legalábbis az ott
élők szerint ősidők óta lakják ezt a területet. Az biztos, hogy
első felvirágzása a római korban volt és a honfoglalás sem
tette tönkre a települést. Egyedül a törökdúlás idején
néptelenedett el a környék. A XVII. században aztán a Tolnai
Festetich család birtokába került a terület. A gróf kastélyt
épített és e köré települt Fácánkert-puszta. Talán mondani sem
érdemes, hogy nevét gazdag növény- és állatvilágának
köszönhette. A mai Fácánkert 1936. október elsején jött létre
Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesüléséből. Ma
körülbelül 730-an lakják.

A fácánkertiek néptáncegyüttessel érkeztek. Meglepően sok a
fiatal köztük. Bukovinai székely táncokat hoztak. Vezetőjük,
Rikker Anita néptáncos. A Forgatós együttes éppen most,
képletesen szólva, nagy fába vágta a fejszéjét. Nemzetközi
néptánccsoportot alakítottak, lengyelekkel, olaszokkal és
bolgárokkal, hogy az Európai Unió támogatásával
létrehozzanak egy táncjátékot. Rikker Anita 20-25 éve táncol,
szinte már hivatásszerűen, úgyhogy e nélkül el sem tudja

A legszebb népviseletben kétségkívül az érsekvadkerti
asszonyok érkeztek. Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
szerint a palóc nép hite és hagyományőrzése, úgy tűnik,
megingathatatlanná vált az évszázadok során. Most is
legszebb ruháikat hozták. Az ott élők egy része manapság is
növénytermesztésből él, másik része pedig ingázásból. A
településen most éppen nagy az izgalom, mert az utóbbi évek
legnagyobb búzatermése várható, így mindenki különösen
nagy örömmel készül a terménymegáldási körmenetre.
Ilyenkor a parasztok szépen felöltöznek, és a templomba viszik
a megtermelt termények egy részét, hogy azokra áldást
kérjenek a paptól. Azután körbeviszik a faluban a megáldott
terményeket, ugyanúgy, mint a harmincas években, amióta ez
a szokás létezik. A polgármester szerint településének már a
neve is érdekes. A terület valamikor az esztergomi érseknek
volt az uradalmi birtoka, innen tehát az elnevezése Nógrád
megye hatodik legnagyobb helységének.
3896-an lakják most Érsekvadkertet, melyről az első írásos
emlékek az 1200-as évekből valók. Eleinte Vadaskertnek
nevezték, aztán később, a legenda szerint, a középkorban
ragadt rá, most már úgy tűnik végleg, az Érsekvadkert név.
Az egyik legfiatalabb és legbájosabb résztvevő Pistyur Zsófia.
Nevezetessége mese- és versmondása. Azt rendkívül
hivatalosan cáfolja, hogy netalántán szülei beszélték volna rá
e mesterségre. Ő bizony maga talált rá erre a tehetségére. Most
azért egy kicsit izgul, mert ekkora közönség előtt még soha
nem szerepelt, de azért az elő nem fordulhat, hogy belesüljön
mondandójába. Nem is esett meg vele ilyen csúfság soha. Első
szereplésekor a „Mi dóga van egy asszonnak” című székely
mesét mondta el. A nagy sikerre való tekintettel most is ezt
adja elő. A színpadi előadással kapcsolatban nincs különösebb
koncepciója, a lényeg, hogy belülről, szívből jöjjön minden,
ez alapján választja ki a műveket is, amelyeket megtanul.
Hollós János

Rendőr az óvodában!

Ingyenes lombzsák!

Az idei nagycsoportos korú gyermekeink szeptembertől
már iskolások. Lesz, akit az iskolába is autóval hoznak és
visznek a szülei, de olyan is, akit az első napok után már nem
kísérnek el, egyedül kell közlekednie. Úgy éreztük, eljött az
ideje, hogy meghívjuk Tóth László törzszászlós urat, hogy
erről a fontos dologról, „a gyalogos közlekedés szabályairól” egy olyan embertől halljunk, aki mindennap részese a
közlekedésnek, aki ezzel foglalkozik, ez a munkája.
A gyerekekkel együtt már nagyon vártuk, és feszült
csönd volt mikor megérkezett. A "rendőrbácsi" először egy
rövid rajzfilmen mutatta be a film főhősét Bencét, aki
édesapjával első nap az iskolába indul. A vetítés után rövid
megbeszélés következett. Hol közlekedtek a gyalogosok és
hol a járművek? Milyen jelzései voltak a forgalomirányító
lámpának? Hogyan kell átkelni a gyalogos átkelőhelyen?
A gyermekeink sok ismerettel rendelkeznek, így pontosan és helyesen válaszoltak a feltett kérdésekre, átbeszélve
minden fontos részletet. A rendőrbácsi egyik óvodásunk Marci segítségével, bemutatta, mennyi idő telik el a
járművezető észlelése és az autó megállása között, ha valaki
figyelmetlenül lép az úttestre. A beszélgetés után jöttek a
kérdések:
- Még rövid úton is be kell kapcsolni a gyermekülésben a
biztonsági övet?
A válasz egyértelmű és a gyermekek számára is érthető
volt: Rövid úton nem érhet baleset? Tudod előre?
- A kisgyermekek mindig meggyógyulnak, ha baleset éri
őket?
Sajnos nem mindig - hangzott a válasz. Nagyon szörnyű,
elmondani az anyukájának, apukájának, hogy gyermeküket
baleset érte.
Most pedig lássuk, hogyan tudtok közlekedni az utcán!?
- mondta a rendőr bácsi. Gyorsan felöltöztünk és elsétáltunk
a környékünk kicsi, ám annál forgalmasabb kereszteződéséhez, a Zrínyi út -Rákoskert sugárút sarkához, amely
(lámpa hiányában) csak gyalogátkelővel rendelkezik. Itt
nap, mint nap nehéz az átjutás, de most, lássunk csudát,
rögtön az első autós megállt és átengedett bennünket. (Talán
a rendőr jelenlétének köszönhetően?!)
Miután átkeltünk alaposan megbeszéltük, hogy mit kell
tennünk, mielőtt a járdáról lelépünk, hogyan kell a kijelölt
gyalogos átkelőhelyen viselkedni, mire kell feltétlenül
odafigyelni.
Nagyon hamar elszaladt a délelőtt, de úgy gondoljuk
fontos dolgokról esett szó, hiszen a gyermekek közlekedésének megtanítása a család mellett a mi feladatunk is.
Minden kollégánkat arra biztatunk éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen a statisztikák évről-évre bizonyítják, hogy
növekszik a gyermekbalesetek száma.
A gyerekek a rendőrbácsival és a közlekedéssel kapcsolatos élményeiket lerajzolták, amit könyvnek összefűztünk,
s egy kedves köszönőlevél kíséretében a 30 kis gomba
csoportossal személyesen adtunk át Tóth László
közlekedési főelőadónak a XVII. kerületi Rendőrkapitányságon.
Mi biztos, hogy még egyszer meghívjuk őt óvodánkba,
amikor is a kerékpáros közlekedés szabályairól elméleti és
gyakorlati foglalkozást tart.
Ezúton is köszönjük, hogy ez a különleges nap létrejöhetett.

Ebben az évben is szeretném elkerülni azt, hogy falevelekkel telt
zsákok kerüljenek ki illegálisan a közterületeinkre. A folyamatos
járőrözés (kerületi rendőrség és a Delta Polgárőrség
segítségével) és szigorú büntetés (30.000 ft-os szabálysértés)
mellett nagy hangsúlyt fektetek ara, hogy mindenkihez, akár
sorbaállás nélkül idén is eljusson az ingyenes, FKF logóval
ellátott zsák. Ezeket a zsákokat és a heti rendszerességgel
összegyűlt zöld hulladékot a 11 körzet területéről tavasz óta,
minden hétfőn reggel a „zöld kukásjárat” szállítja el.

Antalné Balla Ágnes,
Pádárné Tóth Andrea

A lombzsákokat idén is házhoz viszem azoknak, akik ezt a
következő lehetőségek egyikén 2008 október 12.-ig
megrendelik:
www.hatvanizoltan.hu oldalon a falevél-gyűjtőzsák
rendelés c. link alatt
( http://www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=zsakrendeles )
E-mailon: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu címen
Levélben a postaládámon keresztül (Dalnok utca 48.)
SMS ben (06/20 392-2252)
Akik nem rendelik meg a zsákok házhozszállítását, azok ebben
az évben is a Rákoskerti Művelődési Házban vehetik át a nekik
járó zsákokat. Ennek időpontja: 2008. október 17. (péntek)
16.00 - 19.00.-ig

Hatvani

Helyiek a szemetelők ellen
Augusztus 18.-án hétfőn reggel szikrázó napsütésre ébredtek a
Rákoskertiek. Hétfő lévén sokan siettek munkába, ezért már a
reggeli órákban is sokan álltak a kerti buszmegállókban, így a
Sáránd utca - Rákoskert sugárút sarkán is. Ma már szívesebben
várakoznak itt az utazók, mert a megálló mögötti kiteresedés
mindig tiszta, a tavaly ültetett cserjéktől pedig mindig zöld. A
buszt váró utasok egy a sarokhoz közeledő autóra lettek
figyelmesek, amely autó a sarkon a telefonfülke mögött le is állt.
Kiszállt egy férfi, aki fekete zsákokat kezdett kipakolni a
buszmegálló mögé. Mikor a felháborodott helyiek kérdőre
vonták a szemetelőt, akkor a szabálysértő indulatosan azt
válaszolta, hogy a kukások nem vitték el tőle a zsákokat, ezért
hozta ki azokat ide, itt majd az Önkormányzat elviteti a szemetet.
A történet sajnos gyakori, de a megállóban állók fellépése
annál ritkább, hiszen egyikük azonnal értesítette a helyi
képviselőt, megadva a szemetelő autójának rendszámát és a saját
adatait. Hatvani Zoltán az érintett képviselő délelőtt értesítette az
önkormányzat illetékeseit, akik az okmányiroda és a helyi
rendőrség segítségével azonnal megkezdték a szabálysértő
felkutatását. A szemetelő 30.000 forintról szóló csekket kap
heteken belül.

Számítógépes betűkivágás
06 30 55 22 487

Mottó:
„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és
az alkotás izgalmára,
hogy megtanítsa szeretni amit csinálunk,
hogy segítsen megtalálni amit szeretnénk csinálni.”
Szent- Györgyi Albert
A Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programjának mottója híven tükrözi iskolánk arculatának
gyermekközpontúságát, pedagógiai hitvallásunknak
lényegét. Jól összecseng ez időszerű tennivalóinkkal, hiszen
képessé kell tennünk tanítványainkat az élethosszig való
tanulásra, mert ez előfeltétele annak, hogy boldog,
kiegyensúlyozott személyiségekké és a jövő társadalmának
hasznos tagjává váljanak.
Tanulóink nevelése esztétikus, kellemes környezetben
történik lelkiismeretes folyamatos szakmai megújulásra kész
pedagógusok segítségével. Nekünk Rákoskert a világ közepe
gyümölcsfáival, platánfáival, amely különös egyedi
hangulatot sugároz. Az iskola ebben a környezetben éli
mindennapjait, és közben folyamatosan érződik az
összetartozás érzése, amelyet ébren tart és megerősít a
környezettudatos magatartásra nevelés és a hagyományápoló
tevékenység, amely Pedagógiai Programunknak egyik
sarkköve.
Legutóbb Rákoskert megalakulásának 75. évfordulóján
érezhettük, mennyire fontos, hogy az egymáshoz tartozás
érzését ünnepléssel tegyük emlékezetessé. Nagy lelkesedéssel készültünk erre az alkalomra. A rövid műsor
keresztmetszetet adott iskolánk életéről. Volt itt szalagtánc,
citerás néptánc, angol bemutató… Az esztétikusság és
sokoldalúság központi gondolata közvetítette az iskola belső
hangulatát.
Évek óta hagyomány az Ovisuli program szervezése,
melynek célja, hogy nyitottá tegyük az intézményt. Szívesen
fogadunk más intézményekből vendégeket, otthont adunk
különböző versenyeknek. Legszínesebbek ezek közül az
Országos Tornaverseny, Kerti települések találkozója,
Országos Nyelvész verseny.
Folyamatosan keressük az új utakat, mellyel lépést
tarthatunk a változó világ új kihívásaival. Az elmúlt év
legsikeresebb programjai: Balázsolás az óvodában, Gyermekkönyvnapi vetélkedő, Fáklyás felvonulás, Projekt a
napköziben, megemlékezés Benedek Elekről ( almafa
ültetés).
Tanulóink nagy része szívesen tartózkodik délután is az
iskolában, mert szabadidős tevékenység kínálatunk
sokszínű, amelyek közül kiemelkedő és hagyományként él:
nyári tornatábor, torna, foci, szakkörök, bálok …
A decemberi Tornakupa izgalmai áthatják a karácsonyi
hangulatot, melyet a karácsonyi vásár forgataga zár.
A nyitottságot partnerközpontúságra építjük. Az iskolai
SZMK, és az Iskolaszék mindenben segítségünkre van.
Kiemelendő ezek közül az iskolaudvar felújításához nyújtott
támogatás.
Úgy hisszük, hogy sok tanulóban életre szóló nyomot
hagy iskolánk. Jó ide járni gyermeknek, pedagógusnak
egyaránt.

KOSSUTHOS DIÁKOK TÁBORI
BESZÁMOLÓJA
Egri élményeink
Júliusban lelkes csapatunk indult Egerbe táborozni.
Felfedeztük a város klasszikus értékeit, és jót fürödtünk az egri
strandon. Gazdagította élményeinket a „Város a város alatt”
kiállítás. A Szépasszony-völgyi kirándulás sok izgalmas percet
tartogatott számunkra. A nagyobb gyerekek akadályversenyt
szerveztek a kisebbek részére. Úgy szerveztük a tábort, hogy a
Középkori Piactér programsorozat a tábori események kiemelt
rendezvénye legyen.
Az állandó látványosságok közé tartoztak a kézműves bemutatók, a játszóházak, a gasztronómiai kínálat. A kor hangulatát a
díszletek mellett a kézműves bemutatók, a medvetáncoltatás, a
jövendőmondó és más, korhű figurák biztosították. Középkori
hangulatot idéző vásári bábjátékosok a János vitézt adták elő. A
legnagyobb sikert a „nyilvános kivégzés” aratta.
Gazdag élményekkel tértünk haza.

Nyaralás kistechnikusokkal a Balatonnál
2008 júliusában újra ellátogattunk a Hotel VIA-ba
Keszthelyre. Már ismerősként érkeztünk meg a Balaton partra.
Az előző évhez hasonlóan változatos programokat terveztünk.
Minden nap fürödtünk a Balatonban, hajókáztunk a keszthelyi
öbölben, vizibicikliztünk. Igazi vitorlással felidéztük a történelmi múltat. Ellátogattunk a Marcipán múzeumba, sétáltunk
Keszthelyen, volt városnézés kisvonattal. „Élesriasztáson”,
bemutatón vettünk részt Keszthely város tűzoltóságán, ahol
magas létrán 32 m-ről láttuk a környéket. Esti kirándulást
tettünk a molón, volt éjszakai túra, békakeresés. Sokat
sportoltunk: foci, röplabda, tollaslabda és kipróbáltuk a
lovaglást is. Szellemi vetélkedőt szerveztünk, melyet a sok
felajánlás ajándékaival értékeltünk.

Focitábor Velencén
Júliusban tartottuk a focitábort a Velencei-tó partján, melyre
a 40 táborlakó nagy lelkesedéssel készült. A napi két edzés
mellett maradt idő számháborúra, szobacsatára is. Megtekintettük a pákozdi csata emlékművét, hajókirándulást
szerveztünk a Szúnyog-szigetre, melynek megismertük páratlan
élővilágát. A kirándulás csúcspontja a csodálatos panorámájú
Bence-hegy megmászása volt.
A táborlakók napjait színesítette a tábortűz, szalonnasütés és
természetesen a sok fürdés. Sportos jellege miatt a tábor
programját több foci bajnokság és ügyességi vetélkedők is
gazdagították. Jövőre is várunk minden érdeklődőt.

Nyaralás az olasz Adrián
Úticélunk Lignano volt. Ez a gyönyörű nyaralóhely ÉszakOlaszország keleti tengerpartján Velence és Trieszt között
található. Nyaralásunkat nagyon sok érdekes program
színesítette. Többek között kirándulást szerveztünk Triestbe,
megtekintettük a híres velencei Szent Márk teret és bejártuk
Padova nevezetességeit. Eljutottunk a Garda-tóhoz is, és
felejthetetlen órákat töltöttünk a gardalandi Vidámparkban.
Természetesen rengeteget fürödtünk a tengerben, amely
valóban csodálatos élmény volt mindannyiunk számára.

A RÁKOSKERTI MŰVELŐDÉSI HÁZ
KIEMELT RENDEZVÉNYEI
KIÁLLÍTÁS
Szeptember 13. szombat 16 óra
„MERÜLTEM HÉT TENGERBEN”
címmel
KENÉZ GYÖRGY búvárfotós kiállításának
megnyitója
A belépés díjtalan!

„Beszélő” könyvek
Szeptember 28. vasárnap 17 óra
DR. CSÓKAY ANDRÁS idegsebész
Bátorság az örömhöz
című legújabb könyvének rákoskerti bemutatója

DÍJÁTADÁS

A beszélgetés vezetője:
Hollós János újságíró

Szeptember 27. szombat 18 óra

A belépés díjtalan!

A „Rákoskertért Díj” átadó ünnepsége
A díjat átadja: Riz Levente polgármester
Díjazottak: Véghely Tamásné iskolaigazgató
és Fogarasi Károly, a rákoskerti amatőr színjátszó
körök alapítója (posztumusz)

TANFOLYAMOK
Tücsökzene: 6 hónapostól 4 éves korig,
szeptember 24-től szerda délelőttönként

Gyermekjóga: 6-12 éves gyerekeknek szeptember
18-tól csütörtökönként16-17 óráig

Csiri-biri torna: 1-3 éveseknek, szeptember 16-tól
45
keddenként 9 órakor

Shaolin kung fu: 10 éves kortól szeptember 20-tól
szombatonként 14-16 óráig

Málna Rajziskola: 5-16 éveseknek szeptember 430
30
től csütörtökönként 15 -16 óráig
DOMINÓ játékos készségfejlesztő foglalkozás:
10-14 éveseknek szeptember 20-tól szombatonként
14-16 óráig. 14-18 éveseknek szeptember 20-tól
30
30
16 -18 óráig
Cassandra Táncstúdió: 5 éves kortól szeptember
15-től hétfő, szerda, csütörtök, péntek
délutánonként és szombat délelőttönként

Karbantartó gerinctorna: 16-99 éves korig,
szeptember 15-től hétfőnként 19-20 óráig
Hatha jóga kezdőknek: szeptember 25-től
30
csütörtökönként 17 -19 óráig
Bemutató óra: szept. 18-án, csütörtökön
30
17 -19 óráig
Hatha jóga haladóknak: szeptember 18-tól
30
csütörtökönként 19 -21 óráig
Hobby szintű hennafestő tanfolyam:
Szeptember 27-én, szombaton 8-14 óráig

KÖZÖSSÉGEK
Dalos Klub: kéthetente szerdánként 15-17 óráig
(szept. 10. és szept. 24.)

Rákoskerti Polgári Kör: minden hónap második
péntekén 16-20 óráig

Rákoskerti Kertbarát Kör: kéthetente szerdánként
17-19 óráig (szept. 17.)

Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú
30
Egyesület: minden hónap utolsó keddjén 13 -17
óráig (szept. 30.)

Útépítések Rákoskerten!
Végre arról számolhatok be a 11. körzet lakóinak,
hogy körzetünkben is megkezdődtek az útépítések. Az
augusztusban kezdődő útépítések három utcát:
(Andrásfa, Andráshida és a Toldi Miklós utca egy
szakasza) érintenek. Ezekben az utcákban a szilárd
(aszfalt) útburkolat mellett az eső-vízelvezetés és
mindkét oldalon a gyalogút is kiépül.
Már hónapokkal ezelőtt rengeteg érintett keresett meg a
következő kérdésekkel:
Kell-e fizetni az útépítésért?
Melyik oldalon lesz megépítve a járda?
Lesznek-e fekvőrendőrök az utcákban?
Ki lesz-e táblázva a lakó-pihenő övezet?
A kérdésekre telefonon, vagy a júliusi és augusztusi
fogadóórákon mindig válaszoltam, de most ezt néhány
szóban itt is megteszem:
- Sajnos az útépítésért fizetni kell, ingatlanonként
50.000 Ft-t. Erről és az építkezés menetéről Horváth
Tamás alpolgármester úr levélben is tájékoztatta az
érintetteket.
- Az évekkel ezelőtt elkészített tervek alapján
ezekben az utcákban mindkét oldalon megépülnek az új
járdák. Azon el lehet gondolkozni, hogy érdemes-e
mindkét oldalon járdát építeni, vagy sem, de a jelenlegi
építkezés csak a jóváhagyott tervek alapján indulhat
meg.
- Sajnos forgalomlassítást az engedélyes tervek nem
tartalmaznak, ezért most nem lesznek „bukkanók”
kiépítve. A fogadóóráimon felmerült kérdések után
szakembereknél érdeklődtem, hogy hogyan lehet lakópihenő övezet táblákat kitenni az utcák végeire. Az első
lépés az, hogy ha ezekből az utcákból kiszorítjuk az
átmenő forgalmat, akkor terelő-, vagy elkerülő
útvonalat kell kijelölni, ami jelen esetben a Nyomdász,
vagy a Postakocsi lehetne. Ez nem lehet megoldás, ezért
az útfelület szélein elhelyezett „forgalom lassító
akadály” lehet a megoldás, ami hétköznapi nyelven
például virágládákat jelent.
További útépítéssel kapcsolatos tervek a körzetben

elkészült, így az útépítésekkel egy időben az
iskola körül kultúrált parkolók és virágágyások
is épülhetnek)
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
útfelújítási pályázatán ismét sikeresen pályázott
kerületünk, ezért reményeim szerint 2009 tavaszán
megindulhat a következő utcák felújítása:
1. Postakocsi utca
(Dalnok és Zsigmond utca
között)
2. Dalnok utca
(Pesti út és a Postakocsi
utca között)
3. Rákoskert sugárút (Sáránd utca és a Zsigmond
utca között)
4. Erzsébet körút
(Nyomdász utca és a
Rákoskert sugárút között)
Ha jól belegondolnak, akkor Önöknek is feltűnik, hogy
ezek az utcák ma is szilárd útburkolattal ellátott utcák.
Sajnos jelenleg a fent leírt Fejlesztési Tanácsnál nincs
olyan pályázat, aminek keretein belül földutak
felújítására lehetne pályázni. A körzet közel 30%-ban
az utcáknak nincs szilárd útburkolata, csak a porbansárban közlekednek az ott élők.
Az útépítésekkel kapcsolatban képviselői honlapom
fórum rovatában is indítottam egy új topic-ot, vagy
magyarosabban egy új témát.
(http://hatvanizoltan.hu/forum2/viewtopic.php?t=7)
Rákoskerti cseresznyefák
Rákoskerti cseresznyefák úgy szeretlek titeket
Minden évben arra várok, hogy nyáron teremjetek,
Tavasszal a virágotok megszépítik e helyet
Madárfüttyös zeneszámok uralják a tereket
Nyár elején, amikor már megérnek a cseresznyék,
Nem kell senki, arra kérjen édes fiam, egyél még!
Iskolából hazafelé örülnek a gyerekek,
Hogy a finom cseresznyéből rengeteget ehetnek.
Amikor a buszablakból megpillantlak titeket,
Örömteli gondolat, hogy végre itthon lehetek.
Cseresznyefák azt kívánom, éljetek még sokáig
Míg a világ vége nem lesz, cseresznyézzünk odáig!
KreizingerÁrpád

Még az idén ősszel megújulnak a következő utcák:
1. Nyomdász utca (Erzsébet körút és a Bodonyi
utca között)
2. Bodonyi utca
(Pesti út és a Rákoskert
sugárút között)
3. Erzsébet körút
(Nyomdász utca és a
Rákoskert sugárút között)
4. Kossuth Lajos Ált. Iskola környékének
rendbetétele is megkezdődhet hamarosan.
(Fohsz Tivadar képviselőtársammal tavaly
ősszel rendeltünk meg egy kiviteli és műszaki
tervet, mely alapján a kerti iskola környékének
rendbetétele is megtörténhet. Ez a terv
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