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IV. evfolyam 5. szam

..
Ultessen egy fat Ligetert!
Palyazat Rakosliget fas[tasanak tamogatasara
Rakosliget neve beszel6 nev. Egy telepUles, mel yet
fasorok, parkok s a jardak mellett sorakoz6 fak lombjai tesznek
bar{ttsagossa, kellemes lakohellye. Elodeink ilyennek almodtak
meg e telepUlest, s tettek is erte: megannyi frit Ultettek, melyek
kozi.il nehany talan meg rna is el. Liget azonban csak akkor
z("il dell , ha a kivagott, elpusztult fak helyebe ujak kerUlnek, S
lehetoleg mihamarabb, hiszen sok ev beletelik, mire egy-egy
facsemeteb61 arnyas lombu di6-, gesztenye- vagy juharfa valik,
de a gYLimolcsfaknak is tobb ev kell, mig term6re fordulnak.
Az ut6bbi id6ben, sajnos, egyre ritkabban tapasztaIhatjuk, hogy
a kivagott fak helyebe ujat Ultetnek. Sok fa valt epitkezesek,
kozmuepftesek aIdozatava, mig az eli:iregedetteket a baleset
veszely elharitasa vegett kell kivagni.
Varosresziink jellegzetessegenek megorzeset el6segf
tendo, a tavalyi sikeres faiiltetesi p{t1yazat folytatasakent az
()nkormanyzat koltsegveteseben biztosftott rakosligeti vaIasz
tokerUleti keretbol az iden is szeretnek egy jelentosebb osszeget
faUltetesre fordftani, az Onok javaslatai alapjan es az Onok
kozremCikodesevel.
Varom ezert mindazok jelentkezeset, akik v{t1laljak,
hogy az akci6 kereteben kapott frit a hazuk el6tti vagy valamely
kozeli kozteriileten szakszeruen eliiltetik, es a jov6ben gon
dozni fogjak. A paIyazatok elbfraJasa kerteszeti szakember be
vonasaval tbrtenik majd.
Akik tehrit vallaljak a fak eIUlteteset es folyamatos
gondozasat, 1998. okt6ber 15-ig kUldjek el jelentkezesiiket
reszemre a Polgarmesteri Hivatal cfmen: 1173 Budapest, Pesti
ut 165. Kerem, ti.intessek fel a pontos efmet illetve helyet,
ahova a fat Ultetllek, valamint azt, hogy legszfvesebben milyen
fat Ultetnenek, s azt is, hogy van-e olyan fajta, amelyet
semmikeppen sem szeretnenek. Egy-egy utcaszakasz vagy
terszeglet fasftasara is lehet jelentkezni, ha vallaljak gondo
zasukat.
Remelem, hogy ez a kezdemenyezes iden is kedvez6
visszhangra talal!
DOMBovARI CSABA
Rakosliget onkorm:lnyz:I!i kepvisel6je

Rakoskert bemutatkozik
1998. oktober l3-an este a Csekovszky Arpad Muve
l6desi Haz Muveszeti Szalonja rakoskerti muveszeket lrit
vendegUl: Bukta Norbert, Ferenczi Zsuzsa, Liptak Gyorgy,
Orosz Karoly, Salamon Gyorgy es Simorka Sandor alkotasai
mellett Vitai Ildik6 es Mucsi Sandor musorrit tekinthetjUk meg.

Kozlemenyek
Az 1996. evi CXXVI. torveny ertelmehell azok a civil
szen'ezetek, alapftv6nyok es muvel6desi intezmenyek, amelyek
az od6{/zet/! polg6rok rendelkezese alapj6n reszesedtek az
6ltalukfizetett szenuSlyi jovedelemad6 1 sz6zalekab61. az bsszeg
felhasznala.wirOl legkeso'hb a h)vetkez6 ev okt6her 31 Ilapjaig
kbtelesek a nyilvallos.wigot sajtokozlemeny [itjan tajekoztatni.
"A Rakosligeti Polgclri Kor reszere az adOfizet6k az 1996. evi
CXXVI. torveny adta lehet6seggel elve 1997 -ben 70.493 Ft -ot
ajanlottak feI. Az egyesUlet az osszeget az aIabbi celra for
dftotta: a rakosligeti centenariumi eml6kk6 marvanytablajanak
eIkeszftese (42.000.-), Rakosliget jelenet megorokft6 fot6so
rozat keszftese (15.000.-), hozzajarulas a rakosligeti fasftasi
programhoz (13.500.-).
ASZTALOS MIKLOS
:I Polgari Kiir penztarosa"

"A Csaba-Liget Alapitvany reszere az adOfizet6k az 1996. evi
CXXVI. torveny ndta lehet6seggel 6Ive 1997 -ben 120.752 Ft-ot
ajanlottak feI. Az alapftvany az osszeget az alabbi celra for
dftotta: rakoscsaba-ujtelepi jarda- es utepfto kozosseg tamo
gatasa (80.000.-), hozzajarulas a Hosok terei zaszlorud felalli
tasahoz (35.000.-), hozzajarulas a Csekovszky Arpad Muvel6
desi Haz altaI rendezett Ligeti Majalis koltsegeihez (40.000.-).
DR. DOMBOvARI ANTAL
a Kurat6riuI1l elnoke"

"A Cs~kovszky Arpad Muvel6desi Haz az adOfizet6k altaI az
1996. evi CXXVI. torveny alapjan felajanlott osszeget az al{tbbi
celra fordftotta: 1998. mcijus 5-en a Maszk Babszinh{tz
Hagymacska c. el6adasa (28.000.-), 1998. majus 30-an gyer
mekmusor a Kolompos egyUttessel (25.000.-).
PREM JANOS
igazgat6"

"A Szuper Suli Alapitvany reszere az adOfizet6k az 1996. evi
CXXVI. torveny adta lehet6seggeI elve 1997 -ben 868.102 Ft-ot
ajanIottak reI. Az alapftvany az dsszeget az alabbi celra for
dftotta: programcsomag a szamitastechnikai oktatas fejIesz
tesere 012.000.-), videokamera az iskolai rendezvenyek doku
mentalasara, az oktatas segitesere (270.000.-), mez az iskolai
koscirlabda csapatnak (4l.523.-), iskolanapi rendezvenyek
tamogatasa (64.473.-), erdei taboronlsok (97.600.-), raszorul6
gyermekek logopediai oktatasanak tamogatasa (38.000.-) CS
egyeni tamogatasok a tanul6k oktat6- es szabadideje eltol
tesenek segitesere (247.500.-).
RAKOS ANDRAs
a Kurat6riuI1l eInoke"

Rakosliget

1998. okt6ber
TISZTELT XVII. KERULETI POLGAROK!

A FIDESZ- MAGY AR POLGARl PART,
A FOG(iETLEN KlSGAZDAPART £Os
A MAGYAR KERESZT£ol"YDEMOKRATA SZOVETS£oG
KOZ()S POLGARMESTERJELOLTJE A

XVII.

KEROLETBEN

Ifj. Nagy Laszlo
::'ziiletcscm cita Rakoscsaban Inkom, Ilagysziilcim cgykori
hazaban. Alta\;inos iskolai tanulmanyaimat a keriilet legregebbi
iskolajaban, a G(icscj utcaban vegeztem. ma.ld Rakoskcrcszturra, az
akkor [-"iirst Sandorr<,1 elncvczett gimnaziumba jartam. 1988-ban
Il1cgalakftottuk az els6 KTSZ-t61 f"iiggetlcn diakszcrvczctct, majd 10R9
hen az az6ta is IllLikod6 Di;iktanacsot, amclynek els6 elnokc voltam.
Nagyon szcrettem a tiirtenclmet. Illa is crdckl6dve olvasok mindent,
ami szCfkcbb lakcihclycm vagy tjgabb k(ill1yezetelll mLiltjaval
kapcsolatos.
A kiil'episkola utan fels6fokLi tanullll{ll1yaimat az Allam
igazgatasi F6iskola iga/.gatasszervczoi, majd a sl.Olnoki Kcrcskcdclmi
es Gazdasagi Hiiskola k(izg;17d;1SZ szabn j"olytattam. Mindkft
vcgzc'ltsegcm szakiranYll, j6l tudtam hasznositani alpolgarmcstcri
Il1unbm sorCin. A Kepvisd6-tcsti.ilct 1995-hen valasztotl alpolg;\I"
mcstcrre, czt a Illcgbiz;lt;\c;t mindig szolgalatnak, s ncm kitlintctl'.snck
tekintettem.
Tubb tarsadalmi szcrvezetnck a Illllllktljaban is reszt veszek,
tagja \agyok Wbbck kozott a Vigyazci Ferenc Muvel6desi Tarsa
sc\gnak, s alapito tagja a Rakoscsabai PolgCiri K(irnek. Gyermekkorom
ota rendszcrcsen sportolok, kczdctbcn usztalll. kesobb vivtam, majd
tizenhat evcscn a labdarLigast v;\laszlOttam. T(ibb helyi egycsiilctben is
jatszottam, kapuskent igyckc/tcm er6sitcni csapatomal. Jclcnleg a
RAe cS;Jp;Jtanak vagyok a tagja.

A FIDESZ-MAGY AR POLCiA,Rl PART,
A fll(iGETLEN KISGAZDAPART £Os
..\ MAGYAR KERESZT£oNYDEMOKRATA SZOVETS£oG

Az okt6beri onkormanyzati v{tlasztasokon megvalasztjllk azt
a polgarmestert l'S azokat a kepviscl6kct, akiknck munkaja meghata
rozo lehet abban, hogy mil yen lesz a XVII. keriilet az uj evezred
ki.isz()ben.
A majusi orszaggyulesi val;Jsztasokat kovet6 kormany
v;lltassal egyben uj erll'krcnd cs uj szcmlcletm6d jelent meg a
kormanyzati lllllnkaban, a Hizligyckbcn dontesre jogosult emberek
korehen. Meggyoz6descm, hogy a tavasszal elkezdodotl valtozasok
akkor tcljcscdhetnek ki igazan, ha a ma kormanyzati fclel6sseget
vallal6 politikai cr6k helyi szinten is hilelesen es ercdmenyescn
jelenftik meg es kepviselik a polgari Magyarorszag programjat.
Onok koziil mar sokan talalkozhattak velem kiili)nbozo
ovodai, iskolai, kcrlilcti klllturalis ngy sportrendczvenyeken illctvc a
Polgarmesteri Hivatalhan alpolg{lrmesteri fogad66raimon.
Tobbcves onkormanyzati tapasztalatainkat felhaszn;llva
kcpviselojelolt tarsaimmal egyLitt olyan programot alkottunk, amcly
alkalmas alTa. hogy valaszt adjon a XVII. kcrli\ct e16tt allo kihfva
sokrel. E programot rovidesen Onok is kezbc vchctik, czert most csak
nehany pontjat szeretnem kicmclni.
Otthonosabb ki.)rnyczctct szerclnek, ennek erdekeben niivel
ni kell a zoldfeliiletck fenntartasara, a parkosftasra es a kornyczet
vedclcmrc forclftott kiadasokat.
Javftani kell a keri.ileti ovod;ik cs iskolak felszereltsegl't, az
oktatas szinvonalanak mcg6rzesc dletvc tovabbi cmelese erclckcben
l'rHilcsilcg is es anyagilag is jobban meg kell becsmniink keriiletlink
pedagogusait.
Javaslom a szocialis ellat6rendszer CitalakitasCiI, el6terbe he
Iyezvc a gyerlllek- es csaladtamogatasokat illetve a nyugdijasok ell;\
tCisCi!.
Kczdemenyczem a helyi ad6rendszcr megvCiltoztatasat an
nak crdckcbcn, hogy az arra raszorulo gycrrnekes csaladok cs
nyugdijasok mentcsiiljcnek a kommllnalis ado fizctesenek terhet6!.
A mozgasseriilt polgarok crdekeben meg kell kezclcni a
kcrijleti kozintezmenyckhcn sZlikseges muszaki atalakitasokat.
Az el6v;irosi vaslJt rnegvalosulasa erdckebcn targyalasokat
kezdcmenyczek a i\IA V -val, javaslom a vasutallomCisok kiirnyeken
ingycnes, {irzbtt parkolok letrchozasM.
Javaslom keri.ilcti kerckparLit-h;116zat kiepiteset az elk(ivet
kezt"> negy ev soran.
Folytatni kdl a szcnnyvizcsalorna-halozat epfteset, es ki kell
dolgozni cgy, az cgcsz kerliktrc kiterjcd6, negyevcs Lit- es fclszini
vizelvczetesi rendszer epitc'si programol.
Vallalkozasbaral k(irnyczetct szcretnek, amely uj munka
hclyekd tcremt a kerUlctben.
Egy keriilcti lakasepftesi program keretcben cl6 kell segf
teni a Ciatal csaladok lakclshoz jutasat.
A kozbiztonsag alapvet6cn rcnd6rsegi feladat, de az Onkor
manyzatnak - lehct6scgcihcz merten - tamogatnia kell a rcnd6rseget,
annak crdckebcn, hogy munkaja eredmenyesebb legycn.
Nagyohb uimogatast szeretnenk nYlljtani a kllituralis egye
siiletcknck, civil szcrvczctcknek, egyhazaknak. s fejlcs7.tcni kell a
keriilcti sportCletct, Lij szakosztalyokat, sportoIasi lehct6scgckct kcll
tcrcmteni.
Tamogalom a v;\rosreszi onkormanyzatok letrehozasat,
amennyiben a/I az cgyes varosreszek polgarai igenylik.
;\ polgarbarat iigyintezes erdekebcn letre kell hozni az egyes
varosreszekbcll a Polgarmesteri Hivatal helyi kircndeltse.geit.

KAMPANYZAr;.o RENDEZVENY£oT RAKOSLlGETEN,
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MINDEN RA.KOSLlGETI POLGART SZERETETTEL VARUl"K'
IFJ. NAGY LASZLO

[)O:-IBOVARl CSABA

po]garmesteljeldlt

kepvisel6jeld]t

A polg{Il'i koal ici6 polgMmesterjeloltjekcnt mcgfogalmazott
terveimet harom l'\ alpolgarmesteri munka tapasztalata alapozza meg.
Polgarmestcrkcnt rendszeresse tcszem az egylittmukoc!c'st a civil szer
vczctekkcl, polgari korokkel, cgyhazakkaL s tovabbra is szamftok az
(jnhk scgftsegcre. tamogatasara.
Mcggy6z6desem, hogy e munkat csak koz()sen, Onokkel
egyiitt vegezhctjuk e}i
IFl. NAGY LASZLO
polgarmestelje JoJt

1998. okt6ber

Rakosiiget

TISZTELT RAKOSLIGETI POLGAROK !
Rakosliget 100. sZiiletesnapjat iinnepli jovore. A cente
nariumi ev alkalmat ad arra, hogy vegigtekintsiink kozsegiink mult
jan, sarra is, hogy kozosen megtervezziik varosresziink jovojet.
Rakosliget elkovetkezo 100 evet dontoen meghatarozza majd, hogy
tudunk-e elni azokkal a lehetosegekkel, melyek alapjat az elmult evek
megteremtettek, s meg tudjuk-e val6sftani azokat a terveinket, melyek
kozos munkank soran megsziilettek.
Kepviseloi munkamat az elmult nyolc evben a Polgari Kor,
a Ligeti Oregdiakok Kore, a Rakosligeti Varosreszi Kamara es sok-sok
varosresziinkert tenni akar6 ligeti polgar segftette, akiknek ezuton
mondok ismet koszonetet. Az 0 javaslataik osszegzodtek azokban az
eloterjesztesekben is, amelyeket a helyi konyvtar es mozi megval6
sftasa, az egykori kulturhaz es sport killb kozossegi celu hasznosftasa.
a helyi bfr6sag ujb61i letrehozasanak kezdemenyezese, a parkok fel
ujftasat oszt6nzo ad6kedvezmenyek bevezetese, a keriileti muveszcti
eletet tamogatni hivatott kozalapftvany megalapft,lsa vagy a varosreszi
onkormanyzatok letrehozasa targyaban az lIt6bbi evek soran a
Kepvisel6-testiilet ele terjesztettem.
A rakosligetiek kezdemcnyezokeszsegiikkel, tenni akara
sukkal es tevekeny kozeleti szerepvallalasukkal elismerest szereztek
maguknak a helyi kozeletben. A ligeti polgarok aktfv tamogatasanak
is koszonhet6, hogy a Kepvisel6-testiilet dontcse ertelmeben a volt
Maros mozi felujftasat kovetoen az cpiiletben konyvtar es studi6mozi
mukodik majd; hogy Rakosliget visszakapta az egykori klliturhaz es
sport killb XV. lItcai epiiletet, melyben kozosscgi-kllituralis-sport
tevckenysegek kaphatnak helyct; hogy a millecentenarium eveben
felujftottak a sokaig elhanyagolt I. vilaghaborus cmlekmuvet; hogy a
Kepviscl6-testiilet letrehozta a Csekovszky Arpad Muvcszeti Koz
alapftvanyt kcriilctiink dfszpolgara mlfveszi hagyatekanak gondozasa
cs a keriileti muveszeti elet tamogatasa celjab61; hogy a rend6rseg
ismet tervczi a nlkosligeti korzeti megbfzotti iroda megnyit,lsat; s
hogy legut6bb a kcpvisel6k 1,8 milli6 Ft felhasznalasat szavaztak meg
a H6sok tcre cs a Heltai ter parkjainak felujft,lsa crdckeben indftott
civil kezdemenyczcs celjainak tamogatasara. A Kepviscl6-tcstiilct 
kezdemenyezesemrc - a parkok felujftasat el6segfto ad6kcdvczmc
nyeket vezetett bc a helyi ad6rendeletben, vedette nyilvanftotta a ligeti
gyalogos vasuti feliiljar6t, es az uj miniszterelnoknel kczdcmcnycztc
helyi bfr6sag letesftesel. Elvi di)ntes sziiletctt a Gybngytyuk utca
mogotti z,lrtkerti tcriilet rendezeser61, s az Onkorm,lnyzat 3,5 milli6
Ft-ot biztosftott a szabalyozasi tcrv elkeszftesere.
A rakosligcti kozbsseg jovoje szempontjab61 fontosnak
tartom, hogy meger6sodtek a hclyi civil szervezctek, mclyek koziil
tbbbcn kezdcmenyezoi es reszesei voltak a centenariumi cmlekko cs a
H6sok terei zaszl6rud felallftasanak is. A Polgari Kor, a Csaba-Liget
Alapftvany es a Swper Suli Alapftv,lny a ligeti polg.lrokt61 tavaly
egyiittescn tobb mint egymilli6 forint felajanlast kaptak a szemclyi
jovedelemad6 1 sz.lzalekab61.
Az eloUiink all6 evek feladatai koz()tt valtozatlanul az clen
all az lItak es az arkok rendezese, a felszfni vfzelvezet6 rendszer
kiepftese, helyre,lllftasa. EI6bb a fogyujtoket kell mcgcpfteni, s csak
awtan keriilhet sor az egyes utcikra. Az utak tervszeru felujftasanak is
el6feltetele a vfzelvezetes megoldasa.
Szeretnem, ha az ezredfordul6n mar nez6kent es olvas6kent
latogathatnank a volt Maros mozi epiileteben kialakitand6 studi6
mozit es konyvtarat. A XV. utcai egykori kulturhaz patinas epiile
tenek felujftasahoz es kulturalis-kozossegi intezmcnykent torten6
mukodtetesehez fovarosi es orszagos tamogatast kell szerezniink,
valamint olyan cegeket kell megnyemiink, amelyek keszek beruhazni,
de aldozni is egyben e muemlek jellegu epiilet rekonstrukci6jara.
A parkok, kozteriiletek gondozasara szant bsszegck fel
hasznalasaba be kell vonni a helyi kozbssegeket! Szeretnem, ha
tereink, parkjaink a kozossegi elet es a pihenes szfnterei lennenek. A
Hosok tere parkjanak valamint a Heltai ter jatsz6terenek es sport
palyajanak felujftasat kovet6en hozza kell kezdenUnk a regi ligeti
temeto teriiletere tervezett kegyeleti park kialakftasahoz es a Liget sor
menti elvadult zi::ildteriilet rendezesehez.

A FIDESZ-MAGYAR POLGAR I PART,
A FUGGETLEN KISGAZDAPART ES
A MAGYAR KERESZTENYDEMOKRATA SZOVETSEG
KOZOS KEPVISELOJELOL TJE RAKOSLIGETEN

Dombovari Csaba
A f6varosi hizlekedes-fcjlesztcsi tcrvckkel osszhangban
kovctkezetesen szorgalmaznllnk kell, hogy a F6varosi Onkormanyzat
vcgyen rcszt annak a kct utnak a mcgcpftescbcn, amelyek az Egyesiilt
Vegyimuvek mogotti teriileteken haladva osszekotik majd a Bokeny
fOldi utat cs a Liget sort a Kereszturi liual. fgy je]ent6sen vissza
szorfthat6 a teherforgalom a Cinkotai uton, s egy lijabb litvonal
alakulhat ki Rakosliget es a fliv.lros belso varosn'szei kozotl.
Bar a kiizbiztonsag alapvetoen rend6rsegi feladat, az
Onkormanyzatnak - lehet6scgeihez mcrtcn - tamogatnia kell a rendor
scget, hogy munkaja crcdmcnyesebb legycn! A kerii1ct kertvarosi
reszeiben kiilOni::isen nagy az igcny helyi rcnd6riirsiik ]ctesftese irant!
A H6sok tcrci iskola cgykori diakjakcnt szerctncm clemi,
hogy az iskola 12 evfolyamos oktatasi intczmcnnye alakuljon, s hogy
a Liget sori es a VIII. utcai regi cpiiletckct kivalt6 ujabb tantermck
cpftese revcn idovel az iskola valamcnnyi tallul6ja cgy epiilel
egyiittesbe jarhasson.
Tamogatom, hogy a hclyi kommunalis ad6 fizetese al61 az
alTa raszorul6 gyermekes csaladok cs nyugdfjasok mcntesiiljenek.
Rakosligetcn szfnes, pezsg6 muveszeti, kulturalis clct
alakult ki. Olyan crtek cz, amclyct meg kell orizniink! Varosresziink
kepvisel6jckcnt tovabbra is szcrctnem segfteni a Polgari Kor, a RAC,
a Ligeti Orcgdi,lkok Kore, a Csaba-Liget Alapftvany es a Swper Suli
Alapftvany tevekenysegct, csakugy, mint a Csekovszky Arpad Mu
velodesi Haz szfnvonalas munkajat. Folytatni kfvanom a tavaly el
kezdett faiiltetesi programot, hiszen varosresziinket a fasorok, parkok s
a hazak el6u .1Il6 lombos fak teszik baratsagossa, igazi kertvarossa.
Meggy6zodesem, hogy Rakosligetnek clnie kell azzal a
lehet6seggel, hogy v.lrosrcszi bnkormanyzat letrehozasat kezdeme
nyezi, azert, hogy a hclyi iigyekben a helyi kozosseg nagyobb
ona1l6s.1got kapjon. Szeretnem clcmi, hogy miel6bb megnyfljon a
Polgarmesteri Hivatal helyi kirendeltsege, ami szamos teriileten
kbnnyebbe teheti a polgarok iigyintezeset.
Mint eddig is, szamftok a rakosligeti polgarok segftsegere,
tamogatasara, mindazokra, akik tenni akamak varosresziink fejlodC
seert. Kepvisel6i munkamat a leend6 Rakosligeti Varosreszi Onkor
manyzattal egyiitt, egymast segitve szeretnem vegezni. Ehhez kerem
ismet megtisztelo bizalmukat.
OOMBOV ARI CSABA

Rakosliget
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PROGRAMAJANLAT

Rakosliget tortenete XIX.
Meg nem volt egy eve, hogy a magyar honvedseg
megtamadta a Szovjetuniot, a jarasi f6szolgabiro mar arra
figyelmeztetett, hogy figyelni kell a frontr61 hazaterteket, mert
kUlonbdzo orosz jelvenyeket viselnek "kommunista erzclmu
polgari egyenek."
1942-ben uj helyre koltOzott a nyilaspart ligeti szer
vezete, Nagy S~lmuelne Uzletebe, a Bosok tere II. szam ala.
Mindenki mindenkit figyelt. A vonaton, az utcan, az Uzle
tekben beszelgetoket b;\rki feljelenthette. A Bordas hazaspart
internalt~lk, mert az asszony szidalmazta az ekiljar6sagot. ami
izgatasnak minosUlt. Ferje pedig a "szovjetorosz gyozelmet
varja" - tajekoztattak a f6jegyz6t. Demeczky Sandort kormany
z6sertesert 6 honapra iteltek. "Ez a kormany nem kormany. a
Kormanyz6 es Teleki agyalagyu1t" - mondta Demeczky a
feljelent6 szerint. A feljelent6k Foltin Geza es fia voltak, akik
haragudtak Demeczkyre. Internalasa 1944 nym'an szunt meg.
1941. augusztus 8-an kihirdettek a "harmadik zsido,
torvenyt", amely megtiltotta zsid6k es nem zsid6k kozott a
hazassagot. a hazassagon kivUli nemi kapcsolatot pedig "faj
gyalazasnak" min6sitettek. E torveny ertelmeben javasolta T6th
f6jegyz6 Klein Ferenc internalasat, mert Galbavy Maria
odakdltOzott hozza, es egyUtt eltek.
Endre ali span I R.913. kig. szamu rendelete kimondta,
hogy "egy zsid6 csalacl jogos lakasszUksegletet egy szobaval
kielegitve latja." fgy a felesleg kiigenyelhet6lett.
T6th f6jegyz6 levelck tucatjait kapta, melyekben zsid6
ingatlanok es vagyonok kiutalasM kertek a legkUlonboz6bb
indokokkal. fgy kert lakast peldaul Apagyi Andor a lany~'inak a
torveny megjeleneset kovet6en. s a 3086/1944. sz. alispani ren
delet ertelmeben kereset teljesitette a kozseg vezet6sege. A
lakasgondokat fokozta az is, hogy 1944. m{tjusaig mar IR8
ember ki.ilti"iz6tt Rakosligctre; egy reszUket a f6varosban bom
baztak ki otthonaikb61. (1944. marcius 19-en a nemetek meg
szalltak hazankat, s ettol kezdve az angolszasz szovetseges
hatalmak rendszeresen bombaztak Magyarorszagot.)
A lakasszerzes egyik m6dja a hatosagi koltoztetes
volt. Kisborso Gizellat Burger 16zsefnehoz koltdztettek. Kis
borso feljelentette Burgernet, mert 0 a hat6sagi intezkedes
miatti elkeseredeseben a kovetkez6ket mondta 1944. aprili
s~'iban: "... Az meg semmi, hogy most mennyi bombM dobtak Ie
az amerikaiak, de I ()-ig egesz Magyarorszagot el fogjak pusz
titani." Burgernet bizonyftekok hianyaban "csak" megfigye
lesre iteltek.
Az ilyen hatosagi koltdztetesr61 mond velemenyt egy
nevtelen levelir6: "Tisztelt Jegyz6 Dr! Miert nem tetszik igeny
be venni a Horvath Gyula rend6rtanacsos hazi! es a Rlimfeket
es meg pCtret'? Ott vannak a nagy lakasok liresen. Ok meg
Pesten laknak ilyen nehez id6kben, mikor masnak egy szoba
nem jut. Es nekik ketfele is van lakasuk, tessek intezkedni, mert
az alispannal jelentest teszUnk. Valamint Pesten a Polgar
mesternel. hogy ma ilyesmi meg cl6 is fordulhat." Toth 1'6
jegyz6 iktatta a levelet - minden maraclt a regiben.
A nemet ~egszallas utan tomegevel szUlettek a zsid6
eIlenes rendeletek. Elvettek r:idi6jukat, kikapcsolt:ik telefon
jaikat es a vil1anyt, elvesztettek al1asaikat. Barmilyen nepszeru
is volt Gown GYllla, 1944. aprilisara mindez vele is meg
tortent.
(Folytatjuk)
DR. DOMBOVARIANTAL

a Csekovszky Arpad MOvel6desi Haz
okt6beri es novemberi rendezvenyei k6zul
MOVESlETI SZALON

Okt6ber 13., kedd
18.30: Orosz Karoly keramikus,
Ferenczi Zsuzsa gobelinkeszitb,
Salamon Gybrgy festa, Liptak Gybrgy grafikus,
Bukta Norbert festa es Simorka Sandor
szobrasz-grafikus kbzbs kiallitasanak megnyit6ja
19.30: Vitai IIdik6 es Mucsi Sandor
szinmuveszek musora
PENTEK

21 ROCK-BLUES KLUB

Okt6ber 16.: FERENCZI GYORGY ES
A HERFLI DAVIDSON
Okt6ber 30.: DEAK BILL BLUES BAND
November 6. DOORS EMLEKZENEKAR
November 13.: PROGNOZIS
November 20.: FELKAI BLUES BROTHERS
November 27. kerOleti amatbr zenekarok bemutatkoz6ja
SZOMBAT ESTI TANCPARTY

Okt6ber 10.: PICNIC EGYUTTES
Okt6ber 24.: TURBO ROLLER
November 7.: STEX EGYUTTES
November 21.: GOOD WILL EGYUTTES
TARSASAGIEST

November 17 -en a Rakosligeti Polgari Kbr tarsasagi
estjere szeretettel var minden erdekladbt!
RAKOSLIGET -

100 EV - HELYTORTENETI KLUB

A Rakosligeti Polgari Kbr varja mindazokat, akik
erdeklbdnek varosreszOnk tbrtenete irant.
A klubot Kovacs Istvan vezeti

Rakosliget
A RAKOSLlGETJEK LAPJA
KIADJA: DATUS BT
FELELOS VEZETO TAKACS LAsZLO
FELELOS SZERKESZTO DOMBOV ARI CSABA
SZERKESZTOSEG: 1171 BUDAPEST, SZIGETCSEP UTCA 108.
LEVELCiM: 1172 BUDAPEST, 1. UTCA 23.
NYOMTATAS: DATUS BT NYOMDAJA

