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IV. iv/olyam 3. szam

Juniusi Zenes Hetvegek

Palyazat ut- es jardaepitesre

Tudjak-e Onok. hogy a XV. uteaban. a sportpalya
mellett all egy eptilet, melyet klubhaznak epftettek az 1900-as
evek elejen? Tudjak-e Onok. hogy ebben az eptiletben van egy
szep - de tonkretett - balterem, melynek szinpadat valakik va
lamikor befalaztak? Tudjak-e Onok. hogy van meg az epti
letben tornaterem es egyeb kisebb-nagyobb helyisegek?
Mentstik meg a Sport Klub egykori eptiletet, a regi
Kulturhazat a kultuninak. a testedzesnek es a szabadid6nek!
Ezert szervezztik ide a Rakosligeti Majalis program
jainak egy reszet. ezert bontjuk Ie a szinpadot elvalaszt6 falat,
es ezert rendezzi.ik a JUNIUSI ZENES HETVEGEKET!

Az Onkormanyzat iden is palyazatot hirdetett oner6s
ut- es jardaepit6 kozossegek tamogatasara. A palyazat eelja.
hogy a tamogatas es a lakossagi oner6s hozzajarulas fel
hasznahisaval minel tobb kertileti ut aliapota, illetve a jardak
kiepitettsegi aranya javuljon.
Palyazni fOldut zuzottk6vel torten6 teritesere. meglev6
murva teritesu ut portalanitasara valamint fOldut szilard bur
kolattal lak6utta Wrten6 kiepitesere lehet. Az els6 megoldas
koltsege 2.000.-, illetve 3.000.- Ftlnegyzetmeter. att61 ftigg6en.
hogy sztikseges-e a zuzottk6 ala homokos kavies teritese is. A
masodik muszaki megoldas (5 em vas tag aszfait teritessel es
stillyesztctt szegely epitesevcl) iranyara 3.000.- Ftlnegyzet
meter. A szilard burkolat kiepitesenek kOitsege 5.400.- Ftl
negyzetmeter + tervezesi es cljarasi dij. Az uttestet zuzottk6
eseten legalabb 4. szilard burkolat eseten pedig legalabb 5
meter szelesseghcn kell kiepiteni. szilard burkolat keszitese
eseten pedig tovahhi feltetcl az engedelyezett kiviteli terv es a
hurkolat ala es6 kozmuvek (viz, gaz. szennyvizesatorna) meg
lete. A jardaepites koitsege 3.500.- Ftlnegyzetmeter.
Palyazatot egy-cgy utea vagy uteaszakasz lak6i nyujt
hatnak be, melyhez a muszaki parametcrekcn kivtil mellekelni
kell egyreszt a tarsuhisban resztvenni kivan6k szandeknyi
latkozatat. masreszt a kozosseg tagjai altai vallalt sajat hoz
zajarui<is. illetve az esetlegcs cgyeb fomisok merteket, tovabha
az ()nkormanyzatt61 igenyelt tamogatas nagysagat. A palya
zatot a Polgarmesteri Hivatal Beruhazasi Csoportjahoz kcll
benyujtani (Pesti ut 165. III. cmclct 307. szoba). A benyujlas
hatarideje: 1998. majus 10. A palyazati kiinis es a sztikseges
urlapok a Polgarmesteri Hivatalban szerezhet6k be .
A Beruhazasi Csoport rangsorolasa alapjan a dontest a
polgarmcster hozza meg. A rangsorolas szempontjai fontossagi
sorrendben: a kt)zmuvek kiepitettsegenek foka, a reszveteli '1
rany. a lakossag reszer61 vallalt hozzajarulas merteke es az
egyeb penztigyi hozzajarulasok merteke.
Minel tobhen vesznek tehat reszt a tarsulasban. es
minel nagyobb merteku sajat hozzajarulast tudnak vallalni, an
nal nagyobb az esely az onkormanyzati tamogatas elnyeresere.

Kcdves Ki:izi:insegtink!
A XVII. kertilct Onkormanyzata nektink - Onoknck,
mindannyiunknak - atadta az epi.iletet kulturalis celu haszno
sitasra! Ji:ijjenek el. nezzek meg, es erezzek j61 magukat!

.JUNIUS 6., szombat 17 6rakor

HANGVERSENY

Fcllepnek: a H6sok terei iskola kamarak6rusa,
vezenycl Prinez Egonne, a Rakosesabai Baptista
Gytilekezet K6rusa, es a Liget Kamarazenekar,
hangversenymester: Hlaes Gusztav
JUNIUS 7., vasarnap 17 6rakor

OPERADELUTAN

Kozremukodnek a Magyar Allami Operahaz muveszci
.JUNIUS 13., szombat 17 6rakor

HANGVERSENY

Fcllepnek: a Balassi Balint Girnnazium Vegyeskara,
vezenyel Bartal Lajos, valamint
a RAzENE fUv6szenekara,
vezenyel Dely Csaba es R. Szab6 Istvan
JUNIUS 14., vasarnap 17 6rakor

NEPZENEI DELUTAN

Sebestyen Marta es a Muzsikas egytittes musora
A Juniusi Zenes Hetvegek nemcsak Rakosliget es kornyeke kiemelked6

rendezvenysorozata, hanem az egesz XVII. kerUlet szamara fontos,
mert a kerUlet kiemelked6 zenei csoportjai mutatkoznak be, az orszag
vezet6 muveszei jonnek el, es a keriilet egy eddig elhanyagolt epiile
tenek kulturalis hasznositasara tortenikfigyelemfelhivo kiserlet. Mind
ezek megvalositasanak koltsegei meghal~djak a Csekovszk.v Arpdd
Muvel6desi Haz erejet. Kerjiik mindazok penziigyi tamogatasat, akik
nekfontos a kerUlet kulturalis elete, es helyzetiik is megengedi a segit
segnyujtast! Koszonjiik

PREMJANOS
igazgat6

A majusi orsl.{iggy(i/esi valaszttisokon a XVII. keru
letben (Budapest 25. sz. valasztokerUieteben) kilenc jelolt in
dul: Bodnar Laszlo (MIEP), Csesznik Zolttin (Munkaspart).
D6ci J6zsej (SZDSZ). Dorogi Geza (KDNP), dr. Farkas Tibor
(MDF). dr. Hoffmann Attila (MSZP). dr. Kertai Aurel (FPSZ).
Koltai Ildik6 (FIDESZ) es LRngyel Zsolt (FKGP).
A demokracia akkor teljesedik ki igazan. ha vala
mennyi valaszt6polgar el alkotmanyos jogaval. s reszt vesz a
valasztasokon. Az On szavazattira is szukseg van ahhoz. hogy a
dontes val6ban a polgarok tObbsegenek akaratat tukrozze.
Jovonk a tet!

[{ftkosliget

1998. majus

Tisztelt Rakosligeti Polgarok!

"
Elkelt az Uttorohaz

Az 1848. m:u-cius 15-i forraualoITl 150. evfordul6jan
telavathattuk al egykori ()[szagzaszltl helycn felallitott I;\S/
lorudat, s els6 alkalommal fcJvonhattuk d nemzeti lobogot
Rakosliget f6tercn. Szeretnenk a munkat folytatni. s meg az
idcn a zaszlorud kiirtili tertiletet IS rendezni.
MindenekcI6tt a z,iszl6rlld labazalat szeretnenk vala
milycn nemes k6h{)1 keszui[ dlszhurkolatt,ll borftani. Elt
ki.ivel6en a zaszl6rllu Kcinil egy 2:1 meter almcr(5ju. hir aLlku
lcr is diszburkolatul kapna, a hi, s:rcicrc pauokal terve/l!llk.
m(ig(illlik pedig hokrok, viragok. fik CS Ilild gyep lcnnc. /\
teren nchany lampat is elhelyeznenk. melyek a kii/vilagltasi
rendszer reszekcnt megvihigftanak a mcgLijult terel. cad is
hozzajarulva tal<in a kiizhiztonsag javitasaho/. Varosrcs/unk
masik terct. a HeJtai teret is szeretnenk rcndhc lenni. a parkot. a
padokat es a sport/etesitmcnyekel Icllljitani. MindchhCl
slamlWnk az ()n segitscgl:re is'
Az ()nkorman)lal hcJyi adukItll S/llI(l rendcIete ad{l
kedvezmcnyt hiztosft azok sl.{unara. akik parkepfteshez. park
fenntartashoz anyagilag hllnaj;irulnak. A hcliletell iisszeg a
rakiivetkezll evhen vagy evek sC)r;\n· (isszesen "IUl()l) Ft ere
jeig - Jcfrhat6 a helyi auoh()l.
EZ/el a lchet{)seggcl elve s/.erctnl·i.K c·,')tcremteni a kct
ler rcndezesehez s/.liksrg,~s tuv;ihhi pcnlt. Kerlink minucn
rjkosligeti polgart. hogy ha leheti, cg), kCl- I'agy hjrome/el'
forinttal jaruljon hozza a H(')silk tere vagy a J leltai lcr
rendezesehez. AI, e ceira hcfizetelt ii'iSzeg crejl'ig jiivlire
mentesseget lebel kerni a hel\! adl') fizetesenek kiitelczetlscge
al6L aki pcdig tiihhet is hefizct. ell, tiihh el'en kcresztiil elhet az
adomcntesseg kedvCllllerryenek lehcl(iscgcvcl' Eacl a 1l1llU
slerrel helyi adofminlJainkat helYl celukra ludjuk Iclhasznalni.
mi magunk di:inthctllflk arrtll, hogy mire Imditjllk czt a pen/l.
A szervezcssel kapcs(llalOS feladatokat a fchruarhan
megalakult R;ikusligeli Varosres/j Kamara v{dlalja. Tcrvcink
szerint elCisziir cgy szandcknyi latkozat alMrasara kcrnenk
mindawk:\t akik vrillaljak e ccbk tam )gat;\s;ll. elt kiivet(icn
redig ;1 P()]garrne~kri Hivatal :llta! mcc:::<i()1\ v:lmlas/:unr:l kcll
majd .i y{tilalt iiss/cget hell/elni.
A hcfizcLCst ig:lZOI() feLldllvc'\'C!1\ tlcIl1l;ld"is,ival ~chct
jiiv6 C',' janui~jahan az ,ld()kc~dvel.mcllyl illctvc a/. ad(i
mentessegcl kerni 1999-re illetvc ;II clklivctkCl(i cvekre A
szamlal! 0sszcgylii{) penz lclet! .1 hefi/el(ik k(i/iisscge ,iIl;d
meghfwll nehiiny :;/f:mC!v cs a (1oigilrmestcr cgyi.itlescI' r,~n
delkelhet majd, "k fLicl('sck ;; pertl iornSnyes es hakkulI\
fclhaszmilasaert.
A sz;indeknyi i.lt I.; , l/at al;ilr:.lsa \Ci!ell ezekhen " he
tckhen valamcnnyi rak,nsligcti polgarl lei slcrctncnk kCfCSl11.
Kerjlik. fogadja hizal()l11mal aktivisLiillKal. es a szandeK
lIyilatkm:at elolvas;lsal klivelilen ,ilIjon mellcnk. Uim(l~"ssa
elkeple!estinket! Suk kle~i sokra megy' Kl)ziiscn abr luhh
mint egymilJio furintot is i)~vc tudunk adni. amely iiss/egh{j\
mind a H6siik teret. mind petit).: a Heltai teret slep. gOl1dol.lltL
apolt parkka varazsolhatjuk. S ha Cl sikcrUlt. akkur a kiivetkez6
cvckhen a Fackh K.iroly leret. azaz a rcgi ligeti temeWt IS
rendbe tudjuk lenni.
Lissuk hal. mire vagyunk kcpesck sajat crGnkh(il!
A kertvarosubt a gondozott parkllk. a sok liildterliJct
lcszik baralsagossa, otthllnoss{l.
Rakosligct az otthonllnk. Vigy,lzzunk ra, tiir6ujUnk
vele! Tarnogat<isat. scgit6 snlnd6kM clore is ki)szi)ni a

Hosszll cvek utan dbntes szi.iletett a volt UWir6h,iz
(Liget sur 43.) hasznosftasar61. A Kcpvisel6-testulet el6 cl()szi:ir
a Feluton Alapitv,iny veteli ajanlata kerult. Az alapitvany az
epi.ilct fclLijftasat kbvet()cn ott szenvcdclybetegck nappaJi
cllatasat cs szakosftott rehabilitaci6s ell;itasat tervezte. Egy
bcntlakasos es els6 lepeshen egy nappali eHatast hiztosit6
sl.llci,llis intbmcny Ictrehozasa szerepelt terveik kiiziitt. amely
nek keretchen e!ctvCletesi problcmakkal kuszkbd6 szemelyekct
cs csaladokat kClelnek.
A R;ikosJigeti Polgari Kiir {dl;isfogialasaban ellenClte
elt a haslIlosftasi javaslatot. cls6sorban azert. mert az cpulct
szomslcdsagaban all a H(Ssiik tcrei iskola cgyik epi.ilete. cppen
a7. amclyhcn az iskola legkiscbh diakjai tanulnak. A Polgari
Kiir elfogadhalallannak tartja. hogy "egy ilycn oktat:isi intcz
meny kiizvetlcn kiizclcben adolt esetben urog- cs alkoholfLigg6.
psziches zavarukkal kuszkiidG szenvedclybetegeket gllndoz
lanak nappali elhit{ls kcretehen, mert el a rcggcli cs ;11. csti
llrakhan kiinnycn ncm kfvanatos kontliktusokhoz vezethet a
kiirnyeken." A Kcpvisel(l-tesHilet osztotta a Polgari Kiir agg<'i
lyait. sal alapftvany vetcli ajanlatat nem fogaLita cl.
A masik kcl ajanlatot egy XVI. kcrulcti. urvosi m(fs/c
rckkel kcreskeLi(i kit. valamint egy XVII. kcri.ilcti. epft(iipari es
clektromos kiviteJc/csckkcl foglalkozl'l heteti tarsasjg lelte. A
kepvisel6k tlihhscgc ,lion az ,'tIl(lsponton volt. hogy <ll ()nkor
many/at - lekinteuel a kurahhi sikcrtcJcn hasznosft;'isi kezdeme
nyczcsekre - most mar ne varjon tovabb, hancl11 adja el az
ingatlant. hisz annak feillift<'isara Llgysincs penze.
A Kcpvise!()-testi.iJct vcgi.il ugy hatarozott. hogy a
FET-HAU HT-nek adja el al ing:ltlant - irodahelyisegek celjara
··6.99 milliri lurinlert.

RAKOSLIGETI VAROSRESZI KAi\lARA

A Polgari Kor hfrei
A Rakllsligcti Plllg:iri Kiir 19l)X. aprili .., 2-;ITl tartotta
idei c!.s(i kri/gyliil'sct. AI CgYCSIJlct t:lgpi elfogadt,\k dr. Kiss
(;(lhor titk;\r hcsl.:il11oh)jat a Kiir Cll11l!lt cvi tcvCkcnyscgcn'il.
Ugyallc~ak c!l(JgaLiUk Asztalus t\liklr'ls jlC'nzt{lros heslcimulr'lj;it.
aki eilllolldta, hug)' .11 cgyc)Ulct lavaly ()()4 ezer Ft-h'li
ga/dalknuhalOlt. Ennek cgy rCSlet palyazatok keretchcn nye r
tek al ()nkonnanyzatt61 illetvc a Fi.iggctlcn ()koirlgiai Ki)zpnnl
t6L tovahha :t Kiir h:ilja co; a polgilrok felajanlasai (SZJ A 1%)
I even is tiibh lilCler Ft scgflette :tl egyeslilet munkajat.
A I'ulg:iri Kii:- {dlasfogia]{ist f'lgadott el a vnlt lJtto·
i"l,hal hasl.t1lisit:isaval kapesulathall. I11clyhen az ingatlan
csaladi hjlas lakascpftes. iJlctvc a hel)'1 igcnyekkcl (isS/hang,
hall (till) kere,kedclmi vagy okwtasi tevCkenyscg ecljara tilrtcnlS
hasznosftasat javasolta.
A kiizgylilcsen lelvel(id(itt. hogy a Fackh K;iruly tercn.
,1Ial a regi ligeti temetli terLiJcten - melynek jiiv(ijet al crvenyes
rendedsi terv kcgyeJeti parkkent hal,iroa;) meg - az clh)vet
kell) cvek sman swhorparkot kcllene ietrehozni, Evcntc cgy
egy alkotas felavatasaval sorra emlckel ;il!(thalnank az clmult
egy evszazad jeles rakosligeti szemelyisegcinek. AI cls{l swhm
Iclall itasara tal;in mjr ji)v{)re. a centcn:iri um cvchcn sur kerlil
hetne. A Polgari Kiir kl)vetkez6 kr)zgy(fieset 1998. mAjLls 7 -en
este I g (lrakor tartja a CsekovSlky Arpad Muvcl6dcsi Hazban.
A napirenden az egyeslilet alapit6 okiratanak 6s alapszaba
Iy,inak. valamint a Polgari K6r altaI alapftott Csaba-Liget
Alapftvany alapft6 okiratimak modosftasa szcrcpeL amire az
"1 %-os ti:irveny" mlidosit,isa miatt van szi.lkseg.

1998. ffiajus

Rakosliget

Legyen ismet birosag a
keruletben!
Masfel evtizede mar, hogy a nikosligeli XVII. utea 4.
sz. alatti eptilctben mukodott XVII. kerUleti helyi hfr6sagot
megsztinlettek. Azuta a keriileti polgarok peres iigyeiket a Pcsti
Kozponli Keri.ileti Bfrosagon (PKKB) kcnytelenek intezni.
amelynek szekhelye az V. kertileti Mark6 uteaban van.
A fov,iroshan a budai keriilctek tekinteteben a Budai
Kbzponti Keriileti Bfn\sag az illetekcs elso foku bir6i f(lfllm,
mig a pesti oldalon a Pesti Kdzponti Keriileti Bfrosag, azzal a
kivctellel, hogy Budan a II. cs III. kcrtiletnck, Pesten pedig a
IV. es XV" a XVIII. es XIX. valamint a XX., XXI. cs XXIII.
kerUlelnek "saj<'it" bfrosaga van III., IV., XIX. cs XXI. kertileti
szekhellyel. A tdbhi 10 pesli kerUlet tekinleteben a PKKB az
illelekes helyi bfr6i f6rum. A Bclvarost61 tavoli pesti perem
kertiletekben tehM - kCl kivetellel - van hclyi hfrc)sag, ponlu
sabban 2-3 kcri.ilct lartozik egy-egy helyi bfr6saghoz. A kCt
kivCtei a XVI. es a Belvcirost61 leglavolabb es6 XVII. kertilet.
A kerUleti helyi bfroscig megsztmtetcse 6ta cltelt id6
ben <I XVII. kertilet lakoss:lganak lelszama jelenl6sen megnli
\ckcdett - els{5sorhan a lakolelepek feICpftcsc kdvelkCJ:tcben -,
igy a korabbimil is t(ibb emberl crint bMranyosan, hogy peres
Ugyeikcl ncm tudjak bclyben mtbni.
A volt b{d)sagi cpUlct Rakosligeten - mcly a magyar
allam lulajdon<J - immar hosszu evek Ma Uresen ,III. Korabban
l'clmcrtllt az ()nkorm:lnyzat reszere)!, hogy megvennc az ingat
lant, am a vClclar lui magasnak bizonyult a kiiltscgvetcs lehe
l(lscgeihcz kepesl. Az (pUlet haSZl10sftasanak legmegfclel6bb
m6dja az ICl1I1e. ha ismel ofr6sag mlikiidne bt:nne - ebben az
cpllletben kaphatna helyet a XVI. es xvn. kt:ri.ileti bfnls:lg.
Bff{lScig ICtes(tcser61, iisszevonascir(ll, megsziintetcse
r()1, illetckesscgi teri.iletenek meghal<irozasarol liirvcny rendcl
kezik, azaz e kcrdcsben a parlamcnt jogosult diinleni.
Mindezen indokok alapjan a Kcpvisclo-testtilet ele
terjesztett indftvanyomban azt javasoltam, hogy a Kcpvisel6
lcsliilel cljen feltcrjeszh~si jogavaL s javasolja a Kormanynak,
bogy t()f\l~nym6dosftas benyujUlsaval ke/dcmcnyezze a Buda
pcsli XVI. cs XVII. Keriileti Bfnlsag I(treho/asat. .Iavasoltam
[ovabba, hogy i)nkllrm,lnyzatunk keres~e meg az lIgyben a
XVI. kertilet ()nkofiminYZ:llM, ~ amennyibcn al a ja\'as!attal
egYc'(crl, ugy a kc( ker(ilc( hiziisen Icpjen reL s kilzijscn ke/
dcmcnyezze a bfnls,ig letreiIozasM.
A kcpvisel(5k di"intese crtclmcbcn amcnnyiben a Kor
m,iny nem ke/demcnye/i a Budapcsti XVI. cs XVII. Kcrlilcti
Bfr6sjg letreho/as:it. vag)' az Orszaggy(fIcs nem fogadja el LIZ
crre vonatkOL:6 liirvcnymodosftasi indftvanyt. vag)' pcdig a
bfnls,lgot nem a XVII. uleai epiilelben helye/.ik el, ligy al
()nkormanyzat kerni fogja ClI IgazsagUgyi Miniszteriumot,
hogy adia ingyenesen a XVII. kenilet tulajdonaba az cpiilctct,
annak erdekcbcn, hogy az ()nkurmanyzal valamely mas kdz
cCiu intczmenyt vagy szervezetct hclyezhessen el az epUlctben,
mcg miel6tt az eplilet :tllaga vegcrvenycsen ll1egroll1lik. A
Kcpvisel6-testiilct a javaslatol egyhangulag fogadta el.
DOMl30vARI CSAl3A

Figvelem l Az idei orszaggytT!(;.li vulasztasok soran - taka
rekossagi szempontok miatt - mar nl'm ll'sz szavaz6kDr a Ligl't
SOl" 45. sz. alaui iskolaepiilethen. Azok, akik kordbban itt
voksoltak. most a Hosijk terei iskolaepiiletbf'n adhatjdk II'
szavazatukat l

Rakosliget tortenete XVI.
Az 1930-as cvck vegen az elszegenyedes egyre nove
kedett. A Horlhy Mikl(lS kormanyz6 felesegenek nevevel fem
jelzett orszagos fnsegakei6 kerelmei is ezt mutattak. A kerel
mezok kiiziil sokan a kornyezo orszagokb61 menektiltek Ma
gyarorszagra. Nagy Aranka, beteg es nyomorek nyugdfjas
cgyetemi dijnok - a korabhi kolozsvari polgarmester unokahuga
- negy alkalommal irt a kormanyz<l felesegenek - eredmeny
telentil. "H6man miniszter fcl nem emelne a nyugdijam, pedig
kollegam volt'" - panaszolta kcrvenyehen.
Tolh Sandor, aki ncgy gyermekcvel a rakosligeti ha
taroan fekv6 dinnycfoldcken lakott fiildbe vajt kunyh6ban,
ehezelt, 0 is segftseget vart az fnscgakeicit61.
Pord:in Bnrb:ila 12 peng6bol teng6dbtt - munkakep
(elen, beteg. A tiiobsziJr megismetelt kereseket megvizsgaJtak,
majd a gyujtcs soran ijss/egy(fll penzb61 vagy a kozsegi inseg
akt:i6 eredll1enycb6l segelyt adott cgy-egy alkalommal a kozscg
vezet()scge.
Itn9. m:ijus .'i-cn kihirdeltck az llgynevezett "masodik
zsidlltiincnyt." ESlerint k(jzintezmenyben nem lehetett tovabb
alkalmazni zsidtlkat. Kilzscgi igazo)(l vaJasztmanyt kcllctt letre
hU/ni, az () fcladaluk \'olt a tiirvenynek crvcnyt szere/fli. A
zsid6kat kihagYlak a \"irilis jegyzek iisszdllfUisakor. (A virili
sck lisl:lja a legtilhb ad6l fizel(i kii/scgi polgarok listaja volt.
ki)/lillik a lcgtehet6sebbek adMi/ctcsi ,liapoll. azaz jdvedelll1tik
alapjan lchetlek a kijzsegi kcp\iscl(i-lcstlilel lagjai.) A valaszt
rnciny elniike Jacobi AgOSl volt. tag.lai: BCI"n;ith Istvan. Kovacs
Arlur. Magasrevy Janos cs S/d..:ra Sandclr.
Korlatoztcik a /~idl'lk in2,atlans/l:["zcsCt is. Pinter Las/
It'l szcretle vulna megvenni Faluhelyi (Fuchs) Gyiirgy rakosli
geli ingatlal1,lt. de a/. cmlftet[ OI/l1ttscig IKIll jarllit hozz,i. merl
Pintcr fclescge zsidl) volt.
Az 1939. allguszlus 7-cn megv:ilasztotl kcpviscl6-tcs
tiilclben hclyet kapott dr. Bakonyi (Blum) Lajos orV()S. Amikor
a jaf<lsi f6szolgablr6sag fr:ishan crdckl6diitl al 193 1). cvi 4. lc.
vcgrehajlasar61, a dlas; megfogalma/asakor a kii/s(gi jcgyz(i
Ictagadta Bakonyi doktorl a lesti.ilcti lislanll.
B:ir hazank meg ncm volt badviselC; 1"Cl, a h:iboru a
lcgki.iliinlClcbb m6dokon jclent meg a kii/.scgoen. 1940. lcOfll
arjaban a lakussag levclbcn fordult al al ispclnhoz: ., Kiinyljr
giink, segllscn a kiizseg diderg() lakossagan ( ... ) mar () hel 6la
lli/ellC) anyag nelhil vagyunk ... "
Marciusoan fchlszlattak a MOVE egyesiilcteket. he
Iyetliik szervezodtek a lcvente bizottsagok. Rakosligeten a bi
zotts:ig vezct6i Magasrevy Janus. Bern,ith Islvan es Markovits
Nandor voltak. ;\ lcvcnte esapat paranc~noka Csert6y GyULI
lett, a csapat lets/ama ekkor 197 f{) vult.
Majllsban megalakult a NyiLtskereslles P{lrl helYI
szervezete. vt:zel6je Kegl Karoly \"olt. GyCilcseiket a Palfi5ldi
vendcgkioen tartottak.
(Folylatjuk)

DR. DOMBOVARI ANTAL

Rcikosliget
A RAKOSLIGETIEK LAPJA
KIADJA: DATUS 8T
FELELOS VEZETO: TAKAcs LASZLO
FELELOSSZERKESZTO:DOM80vARICSA8A
SZERKESZTOSEG: 1171 BUDAPEST, SZIGETCSEP UT~A t OX.
LEVELCiM: 1172I3UDAPEST, I. UTCA 23.
NYOMTATAs: DATUS 8T NYOlvlDAJA

Rakosliget

1998. ffiajus

A Csekovszky Arpad
Muvel6desi Haz
majusi programjai kozOI
az alabbiakra szeretnenk
kOlon is felhivni szives
figyelmOket:
PENTEK

21 ROCK-BLUES KLUB

Majus 8.: GANG BAND
Majus 15.: DOORS EML~KZENEKAR
Majus 22.: DEAK BILL BLUES BAND - evadzar6 buli!
SZOMBAT ESTI TANCPARTY

Majus 2: BEAT BOX STAFt:TA
Majus 16: STEX EGYOnES - evadzar6 bal!

*****
------------------------------

RAKOSLIGETI MAJALIS
1998. majus 30-an, szombatof) egesz napos nepunnepely
a Sportpalyan es az egykori Sport Klubban (XV. utca 23.)

A SPORTPALVAN
9.00

12.00
12.30
15.00
16.00
18.00
20.00

Gyermekzsivaj: a H6s6k terei es a Diadal uti
iskolasok versengese (sportversenyek,
vetelked6k, kispalyas foci, kosarlabda, ugr6k6tel,
k6telhuzas, stb.)
Eredmenyhirdetes
Bemutat6k: jazzbalett, akrobatlkus rock and roll.
karate, sportgimnasztika, balett
11-es rug6 verseny
GyermekszinMz: Ludas Matyi - vasari kornedia
a Nevesincs Szinhaz eloadasaban
"Parizsba tart az a vonat" - vidam. ujhullamos
zene (Torrna-produkclo)
Utcabal - jatszik d Beat B0X !;)lafetd

A SPORT KLUBBAN
9.30
10.00

11.00
17_00

Kezd6dnek a terernsportok sakk, asztalitenisl
Jatsz6Mz - kicsiknek, szOl6Knek es
nagyszOl6knek: nemezeles, Ovegfestes,
babkeszites, arcfestes, stb.
Tanchaz a Kolompos egyOttessel
"Falbont6 harsonasok" - a RAzENE
fuv6szenekara jatszik

Kozosen lebontjuk a szinpadot eltakar6 falat!
18.00

A H6s6k terei iskola diakjainak musical·el6adasa

Szeretettel varunk mindenkit!

I<JXX·X<J·HEN SZUKSEGUNK VOLT A VALTOzAsRA. Mindannyian ujat
akartunk: szabad, pnlgari Magyarorszagot. A rendszervaltozas fiiggetlense·
get hozott az orszagnak, es meghozta mindenkinek a politikai szabadsagot.
EGYIHT KUZD()TTUNK MEG ERTh.
Ket demokratikusan valasztott kormany tevekenyseget vegigkiivetve a
lIlagyar polgarok azt Idtjak, hogy A Tiz EVE KITUZ()TT CELOK CSAK R~:SZBEN
VAUlSULTAK MEG. A rendszervaltozas nem hozta meg a remelt felemel
kedest: nem nyflt meg mindenki szamara a gyarapodas, a j61et lehetosege.
A POI GAROK AZT AKAR.lAK, HOGY ELETKOROLMENYEIK MEGVAL
TOZZANAK. Gazdag csak az az orszag lehet, amelynek lak<)it nem fenyegeti
az elszegenyedes, A magyar polgarok olyan orszagban szeretnenek elni,
,Ihol mindenkinck vall eselye a j<iletre es a felemelkedesre. Olyan
orszagban, ahol a IIsztesseges munka eredrm'nye a tisztes megelhetes.
Olyan orszagban. ahol biztositottak a polgari let alapfeltetelei: a szabaJsag
es a V)let; az egyen, a csalad, az orszag, a nemzet biztonsaga.
A ftl)ESZ· MAGYAR POLGAR I P.b.1n A POLGAROK OLIlALAN AIL Prog
ramJa mindannyiunk szamara a gyarapodas lehet()seget kinalja. Lehet6se·
get arra. hogy a polgarok megval6sithassak szemelycs celpikat. Hogy
maguk es csaladjuk szamara melh) eletkiirUlmenyeket terel11thessenek.
Hogy olyan ertekrcnJet tudhassanak magukenak, amelynek kiizeppontja·
ban a tisztesseg. a mu Ilka becsiilete es a szeretet all.
A HATAI,OMll()1 MOST TAvoz() KOI\MANY AI.KALMATLANNAK SIZO·
',YUIT arra, hogy \'onz() jiiv{,t kinaljon az orsz;ignak. Politikaja jelentils
reszben elherdalta a rendszerv<iitozas kinalta lehct{)segeket. Ez a kormany
am')1 hevel, hogy a tiibbseg altai hozott aldozatok eredmenyet rnajd ugyan
ez a tiibbseg fogja elvezni. A val()sagban epp az ellenkez{ije tiirtenik: a
tiibb.seget sUJt(', lijabb es lijabb rnegszoritasokbtil szarrnaz() bevetelek egy
szuk erdekcsoport gyarapoJ;isat swlgalj'ik. Ez a korn1<iny arr61 beszel,
hogy megallitja j "'"TUpe;(')t. A valtisagban epp az ellenkez{)je tiirtenik: a
kllfmanyp,irtok p. ,ittikusai maguk is a polg,irok altai nehezen erthet{) kap
csolatokba ke\crcdtek. j\ korrnany po\rtikusall,ak szavai es tetter kii/iitt
athiJalhatatlan slakadek t,itong. Ez a korlll'Iny "elll tud cs nem is akar a
kialakult helyzeten valtoztatni.
Az .\ l'OI.ITIKA. AMEI.YRE MA AZ ol,szAG t'o!.<jb.l< ·\INAI<: SlUKSIOGE VAN.
CSAK ~CY IJ.! KOI<MANY VEZI:TESI-:VEI VAl ,()SUI.HAT MI:l',
AI. I--ZRU)J-(lI<llUI() KIHivASA A l'OI.GARI MAGY..IIWI<sZAG MEGTt::REM
TESI:. Az elmult ne~y ev igazolja, hogy esak egy polgari kormany valthatja
val(ira a renuszervaltoztatashoz f(iziitt re)]J(~nyeinket.
A FII )I-.SZ . '\ l.\C \,\1< P()I.GARI P.\I\T 11-.1 >KI:SZI.'I.T RA, HOGY MEC~}l.EI,·
II-N A KlllivAsNAK. Keszen ,ill arra, ho~y vail'ra v;iltsa a magyar pol"arok
akaratat. Hugy mindcnl megtegyen eg) ~zil(irJ ertekeken nyug\'{~). erlls es
poig,irosult t'-/lagyaro[szag fllcgtcrcmtese erdekebcn. Mcggy()z{)uestink.

hogy a J('V() snizad feladatallJak lllegolJasalwz mindcnek el(itt helyre kell
<illilanunk a polgari ertekrenu becsiiletet. Ehhez ki)ziis er{)fe.szitesre van
sZlikscg. ElL'n alapvet{)en tontns a Fidesz . Magyar Polgari Part sz,imara,
hogy sikcresen vai<lSitptta meg a polgar; er(ik lehet" legszelesebb <i"zefo·
gasat. De a polttlkal hclytdllashoz ennel IS t{)bbre van szUkseg. A valaszltik
hlzalrmlra. A heleS! - fVLI!!yar Polgari Part a pol!!,Il()kkal kiitiitt SZ()vehc!!ct.
Egyetertilllk Il1IIHJ.IZllkkal. akik ugy g')J,J()ljak. bogy VAN MAS VAI.Asz·
I\S: A l'OI.G.A"1 \1 \(.\ \IWI<SZ.\G. Oll'an politikiil legkiirre vall szlikse~,
amely kepes a polgarok kezuernenyezilkeszseget es alko[(')erejet mozg<>si
tani. Olyan kormanyra, amely kepes az orsz,ig regi es uj bajainak mvos·
laSilra. Amely nyitoU a husz()negyeJlk szazadh()z melt(). a polgawkat
ki,zeppontba jllll(), a regi kerJesekre lij dlaszokat aU(1 rnegoldasokra.
\IAGYAROJ(SZ';,UC\K i>'}i ('>11<1 K()I\M.~Nl k'l VAN SZIJKSEGI:,
A FII)I-.S?· 1\1'1(,',.'1[{ ['<lI.GAI<I PAin KISII-:N .\1 I .WI\.-'., HOGY\ I-I)I C.\I<I
"I<llK I)SSZUI'GAS \Vo\l I',S .'\ ~Ol GAR,)K"-O\I SZ{)VLTSI-:GHIcN 1,~T"I·>H()lZ.-\
\1 . \(;,-; :\ldJI<'SZA(, L.II(()I<MANYAT.
.A. Fidc.'>z . 11 Llg) ar Polgari Part progralllia til esztellu() politikal tapasl'
lalatara epul. AlTa ;1 p()t()lhatatlan tudasra cs t;'l,asztalatra. amelyet a p()lg;i
rol<kal folytato[[ parbeszeJ alapowtt meg. Ez tetle Ichetiive. hogy szakert"·
)[,k es tamicsadolllk segftsegevei az ezredt()ruui,-, kapujaban rnegalkossuk \
,'1)1 GAR IJOV(l l'I")(;">\~IJ.-\T.

A Fll>ESZ- MAGYAR POLGARl PART kampanyzar6
gyu]CsCl Rak()sligeLcn, a H6stik Lcrci iskola LornaLer
rnchclI LarLja 1l)l)R. majus 6-al1, szerdan cste I R 6rakor.

Vcndcgcink:
~zcreteLLcl

POKorni ZolLan

varia ()n(lkcL jcWltunk:

es Latorcai Janos.
Koltai Ildik6

MAGYAR
KERESZTENYDEMOKRAT A
SZ{WETSEG

