„Rákosmente és a Nagy Háború” kiállítás az Erdős Renée Házban
Az I. világháború kitörésének századik évfordulóján
Rákosmente helytörténeti gyűjteményének, az Erdős Renée
Ház Muzeális Gyűjteménynek és Kiállítóteremnek az anyagából továbbá rákosmenti kölcsönzők által az alkalomra felajánlott korabeli tárgyakból, dokumentumokból áll össze az
intézmény helytörténeti kiállítása. A tárlatra Németh Lajosné,
Reitinger Ildikó, Domonkos László, Szanyi Dezső, dr. Dombóvári Antal, Borsche Károly, Salamon György, Hódos Mátyás, Orosz Károly és Zaláné Tarnói Vera kölcsönzött tárgyakat, fényképeket és dokumentumokat. A korabeli fegyverek, egyenruházati elemek, frontkatona- és hadifogolymunkák, kitüntetések, használati- és dísztárgyak, az emlékezésre
utaló tárgyi-, dokumentum- és fotóanyag mellett különleges,
kiemelt szerepet kap a kiállításon a fronton harcol katonák és
az itthon maradt szeretteik közötti levelezés bemutatása. A
kiállításon, a látottak mellett meg is hallgathatunk egy válogatást azokból a szövegekből, amelyeket egymásnak írtak.
(A tolmácsolásért köszönet jár a Rákosmente TV önkéntes
munkában segítő csapatának: Szepesi Nikolettának, Mészáros
Katának, Pölös Mónikának, Orosz Lászlónak és Dávid Bencének.) A kiállítást Ádám Ferenc rendezte, a rendezésben és
a felépítésben Hódos Mária, Ferenczi Zsuzsa, Orosz Károly
és Zaláné Tarnói Vera működött közre. A kiállítás július 18ig
tart
nyitva.
(Bővebb információk a www.erdosreneehaz.hu honlapon
olvashatók.)
Olvasóinknak most az említett levelekből, képeslapokból
nyújtunk át egy kis válogatást:
Feladó: Gyurcsánszky Istvánné, Pest megye, Rákoskeresztúr,
Címzett: Stefan Gyurcsánszky, K.u K. Grenzabschnitch (?)
….(?), Feldpost 432/II. 5 á; Kelt. 1916. XI/19-én (ERH. ltsz.:
75.29.1.)
Kedves jó férjem.
Kívánom a jó Istentől, hogy ezen pár sora is a legjobb egészségben találjanak. Mink egészségben vagyunk, amelyet neked is a jó Istentől kívánunk.
Tudatlak kedves férjem, hogy a Vasárnapot jó egészségben
töltöttük el, csak hogy nem a legjobb idő volt, mert ahogy
szombaton este hozzáfogott az eséshez, nem állt meg egész
vasárnap. Ebéd után csak három óra felé, de addig csak úgy
szakadt az eső, de hóval együtt és annyira megáradt a víz,
hogy alig lehetett végigmenni a falun, de azért kedves férjem,
ha még jobban is esne, azért elmennék és el is mentem az
úrnak házába, mert ott csak lehet meríteni az úr igéjéből.
Mert ha más nem is tud vigasztalást, de ott mégis lehet azt
hallani, hogy van aki ad vigasztalást és ád kitartást. ….. Ott
van a hit és a remény és a Boldogság, akkor kihulltak a könynyeim és elszorult a szívem, mert azt senki sem tudja vagy
érzi mint én és az aki fölöttünk van, hogy mit érez az én szívem. Te is tudhatod, kedves férjem, hogy milyen szívvel voltam hozzád és most is, ha távol vagy is tőlem, hogy milyen
lehet az én életem nélküled. …... Na de ne menjünk tovább,
csakis addig, amikor ott az úrnak házában esküdtünk egymásnak. Én azt hiszem, hogy az nem gyerekjáték, hanem az
örökké kell, hogy lángoljon a mi szívünkben, mert te neked
azt nem szabad gondolnod kedves férjem, hogy most te távol
estél tőlem, hogy énnekem most nincsen gondom terád. Pedig
nem úgy van, mert gondolj csak arra, amikor még szabadok
voltunk, hogy milyen szeretettel voltam hozzád. De ugye te
azt nem érezted, de azért megelégedtél, amikor azt mondtam,
hogy bízd a dolgot énreám, hogy nem leszek hűtlen hozzád és
nem is lettem. És én abban az egyensúlyban maradok, mind-
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addig amég csak élni fogok és a hűséget meg nem szegem.
Sőt még ha úgy is rendelné az úr, hogy talán özvegyen maradnék, akkor is igazi özvegy volnék, míg életemet elítélné a
halál. Nem is tudok víg lenni, mert amikor én az én férjemet
nem látom, nincs az a kincs, hogy engem azzal kielégítenének. A mai napot úgy töltöttem, hogy jön-e nekem a távolból
egy pár sor, de bizony nem jött semmi. Hiába vártam 2 és fél
óráig a postást, nem hozott semmi írást attól, akit én siratok
és imádkozom érte, de majd csak jön, ha van az én számomra
pár sor.
És most soraimat zárom, mert tovább nem tudok írni és tiszteltetnek mindazok, akiket te is szoktad. Végül Csókol Szerető
feleséged a távolba, Icád.
Feladó: Gyurcsánszky Istvánné, Pest megye, Rákoskeresztúr
Címzett: Stefan Gyurcsánszky (ld.: előző); Kelt. 1916. XI/21
-én; (ERH ltsz.: 75.29.2.)
Kedves férjem.
Kívánom a jó Istentől, hogy ezen pár soraim friss és jó egészségben találjanak. Mink hála a jó Istennek egészségesek
vagyunk, amelyet neked is kívánunk.
Tudatlak kedves férjem, hogy a 15-iki keltezéseket megkaptam 20-án és a 16-iki is csak elég korán jött. Az sem késett, az
is megjött idejében, 21-én, amelyben én megtaláltam az én
vigasztalásomat. De hiába az ilyen vigasztalás, ez nem ér
sokat, csak éppen annyit, hogy még egy ideig fenntartja az
életet. De mitévők legyünk, ha így hozza a sors. Azért nagyon
örülök amikor a te kezednek írását látom, mert tudom, hogy
ki írta, a szívem örül, hanem azt senki sem látja, mert öröm
helyett könnyek hullanak a szememből. …. Továbbá, mint
írtál kedves férjem, a 15-iki leveledbe, amit összefoglalásul
az egész rokonságot, írom, hogy azon ne aggódjál, az minden
rendben van. Például a nénik, mikor eltávoztál, másik napra
beszéltem vele és nagyon hossza el-elbeszélgettünk…csak
magunk voltunk együtt kint a szőlőben, el-elmondtuk egymásnak ami minket érdekel és a nénike meg is siratott téged…
mert kár volna olyan jó gyerekért, mint te vagy. ….Végül
hazajött a Lechner sógor a keresztúri kórházba, a mellit leverte a srapnel…a leveled, amit írtál föl volt bontva, de nem
ott ahol be van ragasztva, hanem a végén.
És most zárom soraim és csókol feleséged a távolba, Isten
Veled, „Sz”
Feladó: Gyurcsánszky Istvánné, Pest megye, Rákoskeresztúr
Címzett: Stefan Gyurcsánszky (ld.: előző); Kelt. 1916. XI/21
-én, (ERH ltsz.: 75.29.6.)
... Most nagyon felejdékeny vagyok, vagy talán csak ezért
változott meg a gondolatom, hogy néha annyi összejön, hogy
azt sem tudom mitévő legyek….Rozi nővéred férjhez megy,
így a mamának van egy kis gondja. És ahogy látom még nagyobb, mint ki közületek akármelyikkel, mivel hogy még ilyen
időben történik ez. Ami volt baromfia, azt hiszem, hogy 150
darab, ludakból és 28 kácsából nem marad csak egy pár és a
kácsákból 2 darab…
Feladó: Dénes Károly
Címzett: Dénes Károlyné úrnőnek m.t., Rákoscsaba Pest
megye, Kossuth Lajos utcza 98. szám
(Képeslap Szanyi Dezső gyűjteményéből)
Kedves jó anyuskám, azért írok ilyen sok lapot, mert itt kaptam és nem akarom eldobni. Hát inkább elküldöm neked.
Tisztel és csókol számtalanszor, hű apukád, Karcsi
- Folytatás a 16. oldalon -

Millisits Máté

Bánffy Miklós, egy értékteremtő és értékmentő református nagyúr
Losonczi gróf Bánffy Miklós Kolozsvárott született 1873. december 30-án. Író, grafikus, díszletés kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter, valódi polihisztor volt. Az egyik
legnagyobb erdélyi földbirtokos család tagjaként Bánffy Miklós 1921-22-es külügyminiszteri működésének eredménye, hogy Sopron és környéke – Dél-Baranyához hasonlóan – “magyar maradhatott”, de az is, hogy orosz hadifogságba esett magyar katonák tömegei térhettek haza. 1 Kapcsolata Bartók Bélával indokolja, hogy a Rákosmenti Múzeumi Estek lapjain is megemlékezzünk róla.
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éve született gróf
Bánffy Miklós, aki
Kós Károly mellett a XX. századi
erdélyi közélet legsokoldalúbb egyénisége, aki egyszemélyben volt politikus, belsőépítész, grafikus, író, díszlet- és jelmeztervező. Évtizedeken
keresztül az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokaként szolgálta
a nehéz helyzetben lévő magyarságot.
Gróf Bánffy Miklós 1873. december
30-án született Kolozsváron, az ősi
Bánffy család grófi ágának tagjaként.
Gyermekkorát főképpen a család Kolozsvárhoz közeli bonchidai kastélyában töltötte. Bánffy Miklós az alábbi
szavakkal emlékezett vissza erre az
időszakra: „Gyermekkorom legszámosabb emléke Bonchidához kapcsolódik. Itt töltöttük az év legnagyobb részét, rendszerint május közepétől karácsonyig. Karácsonyra Budapestre
költöztünk, ahol egész télen át atyám
három nővérének, Károlyi Sándorné,
Zichy Pálné és Berchtold Richárdné
családjaival töltöttük az estét. Hol mi
mentünk valamelyikhez, hol ők jöttek
hozzánk. Annyira egyformán teltek ott
a napok, hogy pesti emlékeim egymásba folynak és hogy mi mikor történt
azon a tizenkét télen át, első elemista
koromtól a matúráig, alig tudnám
megmondani. Délelőtt tanulás, délután jégpálya, tornaóra, vívólecke és
újból tanulás. Este játék unokatestvéreinkkel. Mindez olyan egyformán,
hogy ha ma visszagondolok, alig találok egy-egy kimagasló emléket.”
Felsőfokú tanulmányait Budapesten
és Kolozsváron folytatta, amelyek
során jogi diplomát szerzett. Ezt követően országgyűlés képviselő és
Kolozs megye főispánja lett. A XX.
század első éveitől jelentek meg irodalmi alkotásai, ezeket Kisbán Miklós álnéven publikálta.
Rajzolni a XIX. század neves festő1

jétől, Székely Bertalantól tanult.
Az állami színházak intendánsaként
a budapesti Nemzeti Színház és az
Operaház főigazgatói tisztét töltötte
be 1912 és 1918 között.
Az ő nevéhez fűződik Bartók Béla
(1881-1945) két, - az európai zenetörténetben is fontos - művének bemutatása. A két bartóki remekmű operaházi bemutatójához, „A fából faragott
királyfihoz” és „A kékszakállú herceg
várához” maga Bánffy tervezte a jelmezeket.
Az utolsó magyar király, IV. Károly
(1887- 1922) koronázási ünnepségének főrendezője volt. Bánffy a budai
Várban 1916. december 30-án tartott
ünnepélyes ceremónia díszleteinek
kialakításban a XX. század első felének kiemelkedő tehetségű építészeire
számíthatott: Pogány Móric az eskütételi talapzatot, Györgyi Dénes a
koronázási menet útvonalán kialakított díszeket, Lechner Jenő a Mátyástemplom belső terét, Kós Károly a

Szent György tér ideiglenes építményét és a „koronázási domb” kialakítását tervezte.
Gróf Bethlen István (1874-1946)
miniszterelnök kormányában külügyminiszteri feladatokat vállalt 1921 és
1922 között. A magyar diplomácia
vezetőjeként kiemelkedő szerepet
játszott abban, hogy Sopron városának hovatartozásáról sikeres népszavazás döntsön hazánk javára.
Erdélybe 1926-ban költözött vissza,
de szülőföldjén politikai szerepet
nem, viszont az Erdély Református
Egyházkerületben és az irodalmi életben vezető szerepet vállalt.
Az erdélyi irodalmi élet legmeghatározóbb lapjának az 1929 és 1944
között kiadott Erdélyi Helikonnak a
főszerkesztője volt. Ezen kívül rendszeres részvevője a Kemény család
marosvécsi kastélyában rendezett író
találkozónak. Az 1930-as években
készítette el a három regényből álló
„Erdélyi trilógiáját”.

Zátonyi Sándor felvétele

Gróf Bánffy Miklós szobra Sopronban (Párkányi Raab Péter
alkotása)

http://cultura.hu/aktualis/kozteri-szobrokkal-gazdagodik-sopron/
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Bánffy Miklósnak az Erdélyi Református Egyházkerület vezetésében
végzett szolgálatát Sípos Gábor történész dolgozta fel, akinek írása segítséget nyújt a gróf életének jobb megismerésében. Bánffyt hazatelepülése
után, az egyházkerület 1926-ban
megválasztott püspöke, Makkai Sándor (1890- 1951) egyre több feladattal kereste meg.
Először a Kolozsvári Református
Leányfőgimnázium főgondnoki tisztét vállalta el 1927 tavaszán. A gróf,
mint az iskola főgondnoka küzdött,
hogy az oktatási intézmény visszakapja a Román Királyságtól az 1920as évek elején elvett „nyilvánossági
jogát” (vizsgáztatási jogát). Az erdélyi szellemi élet két meghatározó
egyéniségének, Bánffynak és Makkainak közös harcát 1928. áprilisában
siker koronázta, és a román állam
visszaadta az elvett jogot.
Az 1928. novemberében tartott egyházkerületi közgyűlés az alábbi szavakkal emlékezett meg a gróf tevékenységéről: „Kétségen kívül igen
nagy érdeme van a sikerben dr. gr.
Bánffy Miklós főgondnok úrnak, aki
időt és fáradságságot nem kímélve,
többször személyesen volt segítségére
a főtiszteletű püspök úrnak a minisztériumokban, legutóbb is személyes
befolyásával eszközölte ki a végleges
döntést és hozta magával a nyilvánossági jogra vonatkozó iratokat.”
A fent említett, 1928. november 24én tartott közgyűlés választotta
Bánffyt az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokává. Az egyház-

kerület világi vezetőjeként két évtizeden keresztül segítette a történelem
viharaiban sok megpróbáltatásnak
kitett református közösségeket, a legkisebb missziói egyházközségektől a
több száz éves múltú kollégiumokig.
Főgondnoki tevékenysége nemcsak
szellemi, lelki értékek megőrzésére
terjedt ki, hanem az építészeti örökség megvédésére is. Makkai Sándor
püspök figyelmét 1928-ban Debreczeni László (1903-1986) építész hívta
fel az egyházkerülete pusztuló, sok
esetben középkori eredetű templomaira. Két évvel később, 1930-ban az
Erdélyi Református Egyházkerület
létrehozta a műemlékkel foglakozó
bizottságát, amelynek Bánffyn kívül
tagjai voltak Kós Károly, Csutak Vilmos múzeumigazgató, gróf Teleki
Domokos műgyűjtő és Ugron István
politikus.
E bizottság nemcsak a szakrális építészeti értékek, hanem a klenódiumok,
vagyis a szentségek kiszolgáltatásához
használt tárgyak számbavételét is végezte. Bánffy Miklós a bizottság felkérésére segítséget nyújtott abban,
hogy egy-egy nélkülözhető úrasztali
terítő, bortartó kanna, kehely eladásánál az egyházközség a műtárgy értékének megfelelő árat kapjon.
A II. világháború alatt az egyházkerület műemlékekkel foglakozó bizottsága
hadi célokra a templomok tornyából
elvinni kívánt ősi harangok megmentésében játszott fontos szerepet.
Makkai Sándor egészsége az 1930as évek közepén „megrendült”, ezért
lemondott az addig vállalt egyházvezetői feladatáról, akitől
Bánffy
az
1936. június
30-án tartott
egyházkerületi közgyűlésen búcsúzott a következő megrendült szavakkal:
„Reám hárul az a
megtisztelő,
de fájdalmas
A Fából faragott királyfi Bánffy Miklós által terve- feladat, hogy
… mindnyázett színpadképe (ERH digitális fotótára, eredeti:
junk nevéMTA Zenetudományi Intézet)
ben,
akik

4

vezérként követtünk, Istenhozzádot
mondjak az immár eltávozott püspökünknek. Talán ezért hárul ez reám,
mert engem is, mint annyi mást, az ő
példája, prófétai akarata és buzdítása
állított egyházunk cselekvő szolgálatába.”
Makkai Sándor utódjával, Vásárhelyi János püspökkel Bánffy Miklós
lelkiismeretesen folytatta az egyházkerült vezetésében rájuk háruló, a II.
világháború éveiben egyre nehezedő
munkát.
A német csapatok 1944-ben felgyújtották a Bonchida községben álló
impozáns kastélyát.
A világégés után elvállalta, annak a
bizottságnak az elnökségét, amely a
Kolozsvári Református Kórház és
Diakonissza Intézet bombázásban
megsérült épületeinek a helyreálltását
ellenőrizte. A romániai politikai helyzet, a magyarországihoz hasonlóan
1948-ig tette lehetővé, hogy a protestáns egyházak vezetésében a „régi
rendszer emblematikus” személyiségei is részt vegyenek. Gróf Bánffy
Miklós 1948-ig lehetett szeretett egyházkerülete főgondnoka. Az 1940-es
évek végen megbetegedve, nélkülözések között élt Kolozsváron.
Nagy nehézségek árán sikerült útlevélhez jutnia, amelynek segítségével
1949 októberében Budapestre költözött az akkor már itt élő feleségéhez.
A magyar fővárosba érkezése után
bő háromnegyed évvel, 1950. június
6-án hunyt el. A farkasréti temetőben
tartott gyászszertartáson Ravasz
László (1882-1975), a Dunamelléki
Református Egyházkerület 1921 és
1948 közötti püspöke búcsúztatta.
Bánffy Miklós végakarata, hogy
teste Kolozsváron ősei mellett, a házsongárdi temetőben nyugodjon, csak
1976-ba teljesülhetett. A „Kincses
Városban” ekkor rendezett végtiszteletadáson csupán a bonchidai református lelkész, pár presbiter és az egykori értékmentő és értékteremtő jó
barát, Kós Károly vett részt.
Bánffy Miklós egyedülállóan gazdag életművét a kommunista diktatúra, mind Romániában, mind Magyarországon felejtésre ítélte, csak a
rendszerváltás után nyílt lehetőség e
páratlan munkásság megismerésére,
műveinek újbóli kiadása által.

Debnár László

Rákoshegy a magyar hírügynökségek híreiben
A Magyar Távirati Iroda (MTI) és a Magyar Országos Tudósító Rt. (MOT) hírei között tovább
kutatva jutottam arra a gondolatra, hogy folytatom most már egész Rákosmentére kiterjedően a
korabeli hírek felkutatását. A most következő csokorban Rákoshegy lesz a középpontban. A településsel kapcsolatban született hírügynökségi közléseket kívánom újból felidézni.

Az

MTI 1921–től, működésének kezdetétől közölt csomagküldemények, postautalványok, utánhíreket, információkat Rákoshegyről.
vételek és megbízások felvételéve(l), toA legkorábbi hír éppen az önállósodásról, Rákoskeresz- vábbításával, leadásával, továbbá a postatakarékpénztári teendőkkel van megbízva.
túr községtől történő elszakadásról szól.
(MTI.)”
1921. november 11-én MTI rövidhíreként jelent meg,
Az egy évre rá megjelenő hírben, melyből megtudható,
hogy „A belügyminiszter megengedte, hogy a
Pestvármegyébe bekebelezett Rákoskeresztúr hogy „A kormány rendelete értelmében a közközség határához tartozó Rákoshegy /Zsófia szolgálatban álló tisztviselőknek és egyéb
- telep/ lakott telep önálló nagyközséggé alkalmazottaknak … havonként és fejenként
alakuljon. Az új község nevét ideiglenesen tíz kilogramm kedvezményes áru burgonya
jár”, már látszik a település önállósága, hiszen így
Rákoshegy névben állapította meg.”
folytatódik:
„Rákoscsaba,
Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget helységekben lakó igényjogosultak az 1922. július
1-től 1923. június 30ig terjedő tizenkét hónapra járó kedvezményes
áru
burgonyát
természetben kapják.” Mindez
azért volt, mert ezek a települések ugyan vidéknek számítottak,
ahol a törvény lehetővé tette a
készpénzes megváltást 25 Korona/kilogramm áron, de mégsem
tekintették teljes mértékben vidéki településnek Rákoshegyet.

A kép az eredeti oldal szerkesztett változata!

„§
Rákospalota
(1931.
A község önállóan 1922. január 1-től létezett egészen szerk.) március 21. Rákoshegy község vezető1950. január 1-ig, Budapestbe történt beolvasztásáig.
sége a község által létesített vízmű vízárait harminc százalékkal mérsékelte. A
A posta is hamar alkalmazkodott az új helyzethez.
község képviselőtestülete is megszavazta a
1922. december 1.
vízdíj mérséklését.” A hírt olvasván valószínűleg
mindenkinek eszébe juthat,
hogy mennyire örülhettek a
korabeli lakosok ennek a hírnek.
1936. január 10. Úgy tűnik
valami gond lehetett az üzletek
nyitva tartásával, mert a kereskedelem- és közlekedésügyi
miniszter a kereskedelmi miniszterrel egyetértőleg szabályozta a nyílt árusítású üzletek,
„§ Rákoshegy községben ma kir. postahivaa szatócs, a vegyeskereskedések nyitva tartását.
tal lépett életbe, illetve a korábbi
„A kereskedelem- és közlekedésügyi miKeresztur - nyaraló elnevezésű postai ügyniszter
az
iparügyi
miniszterrel
nökség »Rákoshegy» elnevezéssel postahivaegyetértőleg
elrendelte,
hogy
Kispest,
tallá alakult át, amely levél-, pénz- és
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Pestszenterzsébet, Rákospalota, Újpest megyei városok, valamint Albertfalva, Csepel, Pesthidegkút, Pestszent-lőrinc, Pestújhely, Rákoshegy, Rákosszentmihály es
Sashalom községek területén azokat a nyílt
árusítási üzleteket, amelyek túlnyomóan
élelmiszerek — ideértve a fűszerféléket és
a csemegét is — és állami egyedárusági
cikkek árusítására vannak berendezve, a
szatócsüzleteket és vegyeskereskedéseket,
a tejcsarnokokat, a cukorkás-, sütő-, mészáros- és hentesüzleteket január 13-ától
március 31-éig bezáróan a szombati, Csepel
községben a pénteki napokon este nyolc
órától, egyéb köznapokon pedig este hét
órától reggel öt óráig zárva kell tartani.
Ez a rendelkezés nem érinti a mészáros- és
hentesüzletek nyitására vonatkozó intézkedést, amely szerint ezeket az üzleteket
Kispesten, Pestszenterzsébeten, Rákospalotán, Újpesten, Albertfalván, Csepelen,
Pesthidegkúton, Pestszentlőrincen, Pestújhelyen, Rákoshegyen, Rákosszentmihályon és
Sashalmon február 29-éig bezárólag reggel
félhét óránál, márciusban pedig reggel hat
óránál korábban nyitni nem szabad. Ugyancsak nem érinti az élelmiszerüzleteknek a
munkaszüneti napot követő köznapon való
nyitására vonatkozó rendelkezést, amelynek
értelmében hétfői napokon az élelmiszerüzleteket — hacsak későbbi időpont nincsen
megállapítva — csupán reggel hat órakor
szabad nyitni. /M.T.I./”

nyitva tartani.”
1938. február 5. Rákosligeti keltezésű ugyan a hír, de
Rákoshegyet érinti.
„Rákoshegy
nagyközség
főjegyzőjévé
Pribelszky György eddigi helyettes főjegyzőt választották meg. /MTI./”
1938-tól rendszeressé váltak a különböző adományozók
nevének közlése. Ilyen volt pl. a kormányzóné ínségenyhítő mozgalmára küldött adományok közlése. December
27-én jelent meg, hogy a rákoshegyi Apolló Mozgó 5
Pengőt küldött az akció részére.
1939-ben a Nemzeti Egység Pártjának nagygyűlésén, a
pesti Vigadóban, Imrédy Béla miniszterelnök meghirdette
a fasiszta alapokon nyugvó Magyar Élet Mozgalmat. Az
egyik fő szervezője a Hungarista Pártból viták közepette
kilépett igazgatója volt. A mozgalom főbb jelszavai: nemzeti egység, földreform, fajvédelem, katonai szellemű fegyelem. A fajvédő mozgalom jelmondata: "Ősi magyar
földön új magyar élet." A Nemzeti Egység Pártjának
konzervatív körei is gyanakodva szemlélték, hogy az új
mozgalomban vezető szerepet játszanak a parlamenten
kívüli nagyközönség és részben parlamenti pártok is, akik
a légszélsőségesebben demagógok voltak. Hamarosan
megindult a tagtoborzás. Ennek során azt hangsúlyozták,
hogy csakis önkéntesen jelentkező mozgalmi tagokra van
szükségük, a belépés senkire nem kötelező és arra senkit
sem fognak kényszeríteni. Ez a mondat azért volt fontos,
mivel a közigazgatásban dolgozókra nagy nyomás nehezedett a belépéssel kapcsolatban, hiszen a Nemzeti Egység Pártjának szervezését Gömbös Gyula miniszterelnök
a helyi közigazgatással kapcsolta össze.(L.d.: Katolikus
Lexikon Nemzeti Egység Pártja szócikk)
A MOT 1939. január 14-i száma:

1938. szeptember 20-án
újabb nyitva tartási rendelkezés
érkezett. Ekkor a cukrász üzletekről rendelkeztek.
„V/L A Magyar Távirati Iroda jelenti: A
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az
iparügyi
miniszterrel
egyetértőleg elrendelte, hogy Budapest székesfőváros,
Kispest,
Pestszenterzsébet,
Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest megyei
városok,
Albertfalva,
Csepel,
Pesthidegkút,
Pestújhely, Rákoshegy,
Rákosszentmihály, Sashalom, Soroksár es Vecsés nagyközségek, valamint a Rákoskeresztúrhoz tartozó Bélatelep területén a cukorkás üzleteket köznapokon reggel 7 órától
este 6 óráig szabad
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A Statisztikai Értékmegállapító Bizottság 1922. március
11-én kelt Szervezeti Szabályzata alapján szerveződött
újjá. Közvetlenül a kereskedelmi miniszter alá volt rendelve. Elnöke a Központi statisztikai Hivatal elnöke. A
bizottság tagjait részben a miniszter nevezte ki, részben a
minisztériumok és állami nagyvállalatok (MÁV), továbbá
a gazdasági kamarák, testületek, és az ipar a kereskedelem köréből delegálták.

Bűnügyek, balesetek, bulvárhírek.
A kor emberének a kíváncsiságát ugyanúgy ki kellett
elégíteni ebben a körben akkor is, mint a mai időkben. A
híreket olvasva úgy tűnik Rákoshegyről nagyon sok ilyen
típusú hír kapott teret a kőnyomatos MTI- MOT hírekben.
Ezekből válogattam ide néhányat.
1930-ban veszedelmes tolvaj tartotta rettegésben Rákoskeresztúrt és Rákoshegyet, mint ez kiderül az 1930. augusztus 16. napjával kiadott hírekből.

Korábban a bizottság feladata Magyarország kereskedelmi forgalmában szereplő áruk „egységértékének a
megállapítása” volt. 1923-tól azonban új feladatokat kaptak. Egyes gazdaságilag és szociális szempontból fontos
áruk (ipari és élelmezési cikkek) árviszonyaira nézve is
feladatuk lett a tájékoztatásadás. Továbbá a gazdaság más
ágaira kiépülő statisztikai adatgyűjtésénél is közre kellett
működniük. Ebben az évben húsz szakosztálya volt a bizottságnak. 1928-ban már 23 szakosztálya működött.
Tagjait 6 évre választották. Az érték-megállapítás ekkor
még Koronában történt. (Forrás: Statisztikai Szemle 1923.
1-2. szám 36-37. oldal)

1932. augusztus 8. hétfő. Baleset a templom renoválása során

Ebbe a bizottságba került be a Rákoshegyen élő Félix
Aladár, a Calderoni és társa cég igazgatója 1940 márciusában. Igaz ekkor már csak két évre választották a tagokat. (Ez az a Calderoni, aki a fényképezésben illetve az
iskolai szemléltetőeszköz gyártásban sokáig piacvezető
volt Magyarországon egészen 1949-ig, amikor is államosították. Belőle szervezték meg a Tanszergyártó Vállalatot a későbbi TANÉRT-et.)

A korabeli tudósítások között elég gyakran szerepel egy
ma nagyon érzékeny téma, a cigányok által elkövetett
törvénysértések. Kommentár nélkül álljon most itt néhány
közülük.

„§ Rákoshegy, augusztus 8. Ifjú Virág
József 27 éves ácsmester ingyenmunkát végzett vasárnap a rákoshegyi templomon, miközben nyolc méter magasságból lezuhant.
Balkarja, két bordája törött, agyrázkódást
és belső zúzódást szenvedett. Állapota súlyos. A csendőrség megindította a vizsgálatot. /MTI/”
Esetleg van olyan ma élő ember, aki emlékszik még erre?

„§ Cegléd, (1932 szerk.) augusztus 15. A
csendőrség legutóbb őrizetbe vette Raffael
Kozák Lászlót és Raffael Borbála csavargó
cigányokat, akik a Rákoshegy és Rákoskeresztúr községekben az elmúlt hónapokban
Halálhírek
1923. december 7. Eltemették Szegedy Albertet a előfordult lopásokat elkövették. A tolvaj
rákoshegyi temetőben. Róla annyit tudhatunk meg, hogy cigányokat átszállították a kecskeméti kiő volt „a pestvármegyei Jegyzőegyesület díszelnöke, rályi ügyészségre. /MTI/”
Pestvármegye törvényhatósági bizottságának tagja”. A
Betörések
temetésen részt vett Agarasztó Tivadar alispán, a Községi
1933. január 3.
és Körjegyzők Országos Egyesülete képviseletében Mor„Rákoshegy községben két helyen törtek
vay János díszelnök, Vargha Károly pénztáros, Nagy Istbe.
Palásti József bádogostól nagyobb
ván titkár. A Jegyzők Országos Árvaházegyesületét
mennyiségű
ruhaneműt, Heurigs Nándornétól
Doboss Gábor elnök, és Brogli József igazgató képviselte.
A Pestvármegyei jegyzőket Bitskey Gyula és Gemperle ágyneműt vittek el. A csendőrség a betörőKároly vezette. A sírra koszorút helyezett többek közt ket keresi. /MOT/”
Rákoskeresztúr község is, amelynek hosszú ideig főjegy1938. március 23.
zője volt az elhunyt. Sírjánál Tarnay Béla rákoskeresztúri
„BETÖRÉS. Mára virradóra Kralovánsz Imréfőjegyző beszélt.
né rákoshegyi lakásába betörtek és nagyobb
Eljegyzés
mennyiségű ruhaneműt elloptak. A kár megállapítása folyamatban van. Az ismeretlen
1932. június 2.
„§ Eljegyzés. Szendrő Adrienne tánctanár- tettesek a lakás három ablakát és egy ajtaját törték fel. Kilétük megállapítására
nő. Tápiósüly és Bauer László MÁV hivatala csendőrség nyomozást indított, /MOT/”
nok, Rákoshegy jegyesek. /MTI/”
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Vasúti balesetek
1932. június 15.
„§ Gyömrő, június 15. Rákoshegy állomás
közelében szerdán éjjel egy órakor a
gyorsvonat elgázolt egy harmincöt év körüli férfit, A vizsgálat eddigi eredménye
szerin egy gyömrői munkásember öngyilkosságáról lehet szó. /MTI./”
1933. november 20.
„Gyömrő,
november
20.
Igó
István
tápiósági lakos tegnap délután jegy nélkül
szállt fel a vonatra a Keleti pályaudvaron
és tápiósági otthonába akart utazni. Mikor
a kalauz közeledett, Igó felmászott a kocsi tetejére, hogy így kibújjék a jegy
átadása alól. Rákoshegy állomás után a híd
leütötte a potyautast, aki eszméletlenül
terült el az egyik kocsi tetején. Maglódon
találtak rá az utasok, akik a tetőről
csurgó vér láttára, kutattak annak eredete
után. Alighogy leemelték Igó Istvánt, pár
perc múlva kiszenvedett. /MTI./”
Egyéb balesetek
1933. január 7.
„§ Cinkota, január 7. Rákoshegy közelében egy középkorú munkáskülsejű férfi
holttestére, akadtak. Nyomozás indult az
ismeretlen halott kilétének megállapítására. /MTI/”
1936. szeptember 15.
Rákoshegy
„Kovács János rákoshegyi napszámos felesége szappant főzött és a kifőtt anyagot
az üsttel az udvarra tette. A közelben
játszadozott a házaspár három éves Erzsébet
nevű leánya és játék közben beleesett a
forró lúgos anyagba. A gyermek kétségbeesett jajgatására anyja segítségére rohant,
és kihúzta kisleányát az üstből,de ez akkor
már harmadfokú égési sebeket szenvedett és
rövidesen meghalt. A felelősség megállapítására vizsgálat indult. /MTI/”

1947-ben nem volt ritka a vetkőztetés, az utcai lövöldözés sem. A korabeli beszámolók között egy érdekességre
bukkantam. Mischák György 43 éves Rákoshegy, Vörösmarty utca 35. szám alatti lakos abból próbált megélni,
hogy frissen eltemetett sírokat rabolt ki. Mindezt úgy
tette, hogy lehetőleg ne vegye észre senki. A frissen elhantolt halottak sírját éjjel kiásta, a halott ruháit leszedte,
majd a gondosan visszazárt koporsót újra eltemette. Még
a koszorúkat is úgy tette vissza, hogy ne tűnjön fel a rablás. A halottak ruháit a Teleki téren értékesítette.
Morbid és hihetetlen a mai olvasó számára. Az akkori
körülmények azonban sok hasonló cselekedetre késztették az embereket a megélhetésük biztosítása érdekében.
A háború pedig megtette hatását. A morális fékek feloldódtak sok emberben, hiszen a gyilkolás mindennapi
volt. Mi ez ahhoz képest?- gondolhatták.
1947 nyarától rendszeresen közölt híreket az MTI a
szovjet hadifogságba esettekről. Ezekben semmitmondó információk voltak. A típusszöveg így hangzott:
„…a következő magyar hadifoglyok üzenik,
hogy jól vannak, egészségesek és várják
hozzátartozóik válaszát az alábbi címre:„
Sok Rákoshegyitől is jött így életjel. Több volt, mint a
semmi, de a hadifoglyok nagy számához képest ez csak
csepp volt a tengerben.
1949-től a hírek szinte kizárólag politikai hírek voltak.
A kommunista párt propagandáját közvetítették. A Népfront képviselőjelöltje Bóbis Gyula lett (1949. április
29.), hírek az MKP által meghirdetett terv-kölcsön vásárlások eredményéről. Rákoshegyet, volt amikor bizony
elmarasztalta Rákosi propagandája (1949. szeptember
30.).
Az MTI Sportkiadásában 1949. június 13-án a TOTO
nyeremények kerülnek ismertetésre. „11 találattal
5058 Ft-ot nyert: Samu János, Rákos-hegy /
Sz.sz: 161.474/” és a mai Rákosmentéről még egy
személy bizonyos „Papp-József gyári m.,Rákoscsaba /Sz.sz: 165,722/”.
Ennyit a személyiségi jogokról. Ma már a 10 találatos
szelvény tulajdonosa is titkot képez.
Végül még csak annyit, hogy a 12 találat volt akkoriban
a telitalálat, csak később lesz 13 illetve 13+1 a főnyereményre jogosító fogadás.

1940. június 3.
„Zsigovits
László
gépkocsivezető
Rákoshegy
községben
tehergépkocsijával
haladt. Nánássy Endre MÁV tisztviselő,
rákoshegyi lakos kerékpárjával a gyalogjáróról nagy sebességgel nekihajtott a gépkocsinak. Nánássy oly súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy kórházba szállítás közben
meghalt. /MOT/”
1947 nyarán gyilkosság borzolta a kedélyeket
Rákoshegyen. Dömötör Józsefet megölték és kirabolták
rákoshegyi lakásában. Az előző oldalon olvasható az
eredeti tudósítás egy kicsit összemontírozva, mivel már
akkor is szerették a folytatásos beszámolókat.
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A hírek továbbítása még az 1980-as években
is főleg távgépíróval történt

Reitinger Ildikó

Rákoskeresztúr a sajtó tükrében

Az

1870-es években a megyeszékhelyeknek
mintegy harmadában jelent meg helyi
újság. Az 1880-as éveket követő
három és fél évtizedben kiszámítható
keretek között működött a nyilvánosság, nagy iramú gazdasági fejlődés
erősítette a technika és a városok
szerepét, és a tankötelezettségen alapuló, tervszerűen működő közoktatási rendszer növelte az olvasni tudó
lakosság számát. Ezek a feltételek
alapozták meg a sajtó gyors fejlődését, s lehetővé tették, hogy a lapkiadás üzletté váljék.

Mezőgazdasági Egyesület hivatalos
közlönye 1900. május 1-től 1902.
december 7-ig jelent meg. Felelős
szerkesztő és kiadó Rónay Károly
volt.

Gödöllői Hírlap, szépirodalmi,
társadalmi és közgazdasági hetilap, a
gödöllői járási Közművelődési Egyesület hivatalos lapja, 1928. december
2-től 1944. október 29-ig adták ki
Pestvármegye címmel közigazga- hetente, de 1934. december 23 és
tási, idegenforgalmi, közgazdasági 1937. január 10 között szünetelt.
magazin is volt 1930. április 10-től
Gödöllői Keresztény Híradó, tárjúlius 30-ig, valamint 1930. október sadalmi lap, mely 1919 decemberétől
15–től 1931. február 1-ig rendszerte- 1921 májusáig jelent meg havonta
len megjelenéssel, Czakó József fele- kétszer.
lős szerkesztésében.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye
részeként a megyei lapok voltak
azok, amelyek tájékoztatást nyújtottak a Rákoskeresztúrt is érintő ügyekről, rendeletekről, hírekről. A Pest
megye sajtóbibliográfiája 1794-1975
című kiadvány adatai, valamint az
Országos Széchényi Könyvtár és a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár BuPestvármegyei népművelés elnevedapest Gyűjteményének állományai zéssel jelentetett meg évente tíz alkaalapján e folyóiratok összeállítása a lommal Bocsánczi Lukács felelős szerkövetkező:
kesztő és Kehrerer Károly főszerkeszPest Megyei Közlöny című vegyes tő közművelődési folyóiratot, mely
tartalmú hetilap, melynek négy száma 1929 januárjától 1937 júliusáig élt.
jelent meg Egyesy Géza felelős szerPestvármegyei
Tűzrendészeti
kesztésében és 1876. január 1-től Közlöny, vármegyei jellegű tűzren1876. január 23-ig jelent meg.
dészeti lap, a Pest-Pilis-Solt-Kiskun

Gödöllői Közlöny, Gödöllő és az
egész járás érdekeit képviselő társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági
hetilap. 1902. július 20. és 1902.
szeptember 28. között adta ki Szabó
B. Géza felelős szerkesztő és kiadó.

Budapest Környéke címmel jelent
meg társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági lap, mely 1919-ben a GöPest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye vármegyei Tűzoltó-Szövetség hivata- döllői Járási Tanács közlönye volt.
Hivatalos Lapja hetenként jelent los lapja volt. 1912 júniusától 1915 1918 októberétől 1919. március 15-ig
meg 1903. január 7-től 1950 decem- júniusáig jelent meg havonta, felelős olvashatták havonta kétszer.
beréig.
szerkesztő és kiadó Pap Gedeon volt.
Előfordult, hogy a környező telepüPestmegyei Közlöny, közigazgatási, gazdasági és szépirodalmi hetilap
1886. április 22-től május 16-ig jelent
meg hetenként. Felelős szerkesztője
Csillag Máté, főszerkesztője Cs. Bellini József volt.

Pestvidéki Hírlap címmel adták ki
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye városainak és községeinek közlönyét.
1900. május 20-tól 1900. szeptember
9-ig, hetente jelent meg Radó Károly
felelős szerkesztésében.

Pestmegyei Közlöny címmel indíA vármegyén belül a Gödöllői játott társadalmi, szépirodalmi, és köz- ráshoz tartozott Rákoskeresztúr, ezért
gazdasági szélső radikális lapot Feny- fontos, és érdekes hírértékkel bírtak a
vesi Zsigmond, mely 1912-13-ban járási lapok is.
jelent meg.
Gödöllő és Vidéke, a gödöllői járás
Pestmegyei Tanügy volt a neve a hivatalos közlönye 1898. január 1-től
tanügyi, szépirodalmi és társadalmi 1934. január 28-ig jelent meg havonta
hetilapnak, mely 1901. február 3-tól háromszor.
1901. március 24-ig jelent meg hetenGödöllői Hírlap, Gödöllő és az
ként Pest-Szent-Lőrinczen.
egész járás érdekeit képviselő társadalPestvármegye társadalmi és me- mi, szépirodalmi és közgazdasági hetigyei érdekű hetilap, Pest-Pilis-Solt- lap, ami 1903. május 20. és 1915. okKiskun vármegye és a Vármegyei tóber 31. között jelent meg hetenként.
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lések a saját sajtójukban szenteltek
külön rovatot a Rákosmenti híreknek.
Így történt ez a Cinkota és Környéke című lapnál is (megjelent 1915.
szeptember 10-től 1918. október 24ig Friedrich István felelős kiadásában), ahol olvashatunk Rákoskeresztúrról is. 1915. november 10-én ismertetik, hogy vásár lesz Zsófiatelepen. 1916. március elsején pedig a
vasúttal kapcsolatos problémáknak
adtak hangot. „Sokat panaszkodnak
Rákoskeresztúr,
Rákoscsaba
és
Rákosliget lakosai a rossz közlekedés
miatt. Ritkán járnak, tömöttek, az
érkezett levelek a leglehetetlenebb
állapotokról tesznek tanúságot. Figyelmébe ajánljuk Tolnay Kornél
MÁV. elnökigazgató úrnak ezeket az
ázsiai állapotokat, szenteljen erre a

célra néhány percet és vizsgálja meg
e vonalak menetrendjét. Meg fogja
látni az igen tisztelt elnök úr, hogy
dacára a nagy háborúnak, ennyire
még sem kellene az állapotoknak elzülleni.” 1916 júliusától Rákos és
Cinkota néven folytatódik. Érdekes
hírek a következők: „1916. szeptember 10-én hangverseny lesz a Rákoskeresztúri Kaszinóban”, „1916. augusztus 26-án, Rákoskeresztúron a
községi képviselőtestületi ülésen megválasztották a vízvezetéki bizottságot.”, „1917 februárjában Rákoskeresztúron 3 roncsoló toroklob eset
fordult elő.”, „1917 márciusában
betörések történtek Rákoskeresztúron.
Nagy értékű fehérneműt, ágyneműt,
élelmiszert loptak a házakból, s ahová nem tudtak bemenni ott a baromfiállományt ritkították meg. A csendőrök nagy hajszát indítottak a tolvajok
kézre kerítésére, mely fényes eredménnyel járt.”

ményeket, kiállításokat, de nem maradtak el a mulatságok, egyházi ünnepek, orvosi vizsgálatok, házasságkötések, egyesületek, lopások és egyéb
érdekességek hírei sem. 1910. november 27-én megjelent számában a
Lángoló kastélyudvarról ír. Elmeséli,
hogy a kastélyban átalakítási munkálatok voltak, mely során a
szerszámosbódé, melyben az éjjeli őr
is fűtött kigyulladt. Szerencsére hamar megfékezték a tüzet így a szomszéd ház és a szalmakazal is megmemegemlíti, mint az ott élők érdekeit nekült.
képviselő politikai, társadalmi és közAz Országos Széchényi Könyvtárgazdasági hetilap. 1933 októberétől nak már csak katalógusában szerepel
1937 júliusáig jelent meg szünetek- két helyi folyóirat, példány nincs bekel, változó rendszerességgel, és más- lőlük. Az egyik Rákoskeresztúr címmás községek fontosabb eseményei- mel jelent meg 1897-ben, a másik
vel. Rövid híreket közölt esetenként pedig a Rákoskeresztúri Általános
Rákoskeresztúrról is a Rákos Vidéke Ipartestület Időszakos Értesítője
című társadalmi hetilap, mely Rá- 1935-ből.
kosszentmihályon jelent meg 1901.
Megtalálható azonban a Rákoskeresztmájus 12 és 1938. november 27 köúr és Vidéke című 1903 és 1904-ben
zött hetente.

A Rákosmenti községekben is adtak
ki helyi hírekkel, érdekességekkel
foglakozó lapokat. Ezek közül a legkorábbi a Rákosvidéki Hírlap, mely
1910. június 19-től 1916. május 28-ig
jelent meg, mint a Rákosliget, Rákoscsaba, Pécel, Rákoskeresztúr községek társadalmi, közgazdasági és kulturális érdekeit képviselő hetilap.
Hetente kétszer jelent meg Békássy
Lajos, Komáry Ödön és Füzessy Imre
A Pestkörnyéki Újság néhány szá- felelős szerkesztésében Rákosligeten
ma a harmincas évekből alcímében a VIII. utca 4. szám alatt. Tartalma18 község között Rákoskeresztúrt is zott tárcákat, hirdetéseket, sporteredA Rákosi Hírlap elnevezésű politikai hetilap pedig mátyásföldi kiadású
volt (1939-40-ben jelent meg hetente
Szikora Zsolt Zoltán felelős szerkesztésében és kiadásában), mégis a 11.
számától Rákosmenti Hírek rovatot
indított. Az első évfolyam 13. számából például megtudhatjuk, hogy új
állomásépületet, és új főjegyzőt kapott Rákoskeresztúr.

havonta kétszer megjelenő lap, melynek Kiss Károly volt a felelős szerkesztője, és Rákoskeresztúron adta ki
Sissmann Demeter. Rákoshegy lapjának indult 1931. március 14-én a
Rákoshegyi Szemle - Rákosvidéki
hetilap, de foglalkozott a többi település ügyeivel is. A hatodik számtól
már Rákosvidéki Szemle néven fut
tovább 1931. június 27-ig. Az első
évfolyam 10. számának egyik híre,
hogy kikövezik Rákoskeresztúr főutcáját, de a vármegye csak hat méter
szélesre óhajtja, míg a főjegyző,
Tarnay Béla nyolc méterre szeretné
úgy, hogy a különbözetet a község
vállalná.
Az egyházak is jelentettek meg korabeli kiadványokat, melyek Rákoskeresztúrról is szóltak. 1904. december 25-től 1918. december 25-ig jelent meg az Evangélikus Őrálló című egyházi és társadalmi hetilap,
mely a honi négy evangélikus egyházkerület hivatalos közlönye volt.
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2002-től olvashatták az itt lakók a
Helyi Hírek XVII. kerületi kiadású
független lapot.

Később már Rákoskeresztúron adták
ki 1935 májusától 1936 júniusáig A
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyház Értesítőjét. Negyedévenként
jelent meg, felelős szerkesztője Kósa
Pál volt. Katholikus Értesítő címmel
jelentetett meg körlevelet 1934. április 1-től 1938. április 15-ig a rákoskeresztúri és rákoshegyi egyházközség
mely kéthavonta jelent meg. A Budapest környéki református egyházak
lapja volt a Református Híradó
1929-től 1942-ig.
A sajtóirodalom nem említi, a
könyvtárakban pedig nem található
Rákoskeresztúrral foglalkozó lap a
hatvanas évek végéig. 1969-ből a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében fellelhető
egy Rákosmenti Híradó, mely az
utolsó oldalon így szólítja meg az
olvasót: „A Rákosmenti Tanácsi Hír-

volt 1976-tól 1989-ig.

Rákosmenti Miújság lett a címe a
Filács Kiadó kiadványának, mely
2004-2009-ig szórakoztatta a lakosságot.

A Helyi Téma kerületi megjelenése
A kilencvenes évek végétől elszaporodtak a helyi híreket, programokat szintén 2004-ben volt.
ismertető hirdetésekkel tűzdelt különRákosmenti Hírlevélként tájékozféle egyesületek, alapítványok, polgári
tat 2005-től a XVII. Kerületért Egyekörök, pártok lapjai. Megjelenésük
sület Lapja.
időrendjében ezek a következők:

Rákosvidék, helyi közéleti újság,
A Rákosmenti Múzeumbarát Egyemelyet a Rákosmenti Demokrata Liga sület kiadványa 2006 óta a
jelentet meg 1990 óta.
Rákosmenti Múzeumi Estek, mely
A Rá-zene, a Rákosmenti Zeneba- helytörténeti témáival évente négyrátok Egyesületének Lapja 1990 és szer jelenik meg.
1993 között élt.
Budapesti Lámpás XVII. kerület
címmel találkozhatunk az LMP fővárosi lapjával 2011 óta.
Helyi egyházi kiadvány Rákoskeresztúron a Katolikus Hírlevél, Rákoscsabán a Vasárnapi Híresztelő,
Rákosligeten a Ligeti Misszió és
Rákoshegyen a Hírmondó.
A
polgári
körök
lapjai
Rákoshegyen, Rákoskerten, Rákosligeten és Rákoscsabán jelennek meg.

adót ismét útjára bocsátjuk. Több
Tizenhetedik címmel indult polgári
meggondolásból tesszük. […] tevé- lap az Identitás Alapítvány működtekenységünkről a jövőben még széle- tésében 1990-ben.
sebb és folyamatosabb formában kívánjuk tájékoztatni kerületünk lakosságát.” Megtették, hiszen a XVII.
kerületi Tanács és a Hazafias Népfront jóvoltából egészen 1990-ig
megjelentették az újságot évente 3
alkalommal, de a korábban megjelent
híradóról nem emlékezik meg irodalom. 1991-től Hírhozó címmel folytatódott, mint a XVII. Kerületi ÖnRákosmenti Igaz Szó címet viselte
kormányzat értesítője.
a MIÉP XVII. Kerületi Szervezetének
Vállalati lapok is kiadásra kerültek Lapja 1999-től, de a kétezres évek
Rákoskeresztúron.
Egyik
a során megszűnt.
Rákosvölgye MGTSZ dolgozóinak
XVII.
itthon
elnevezésű
lapja Rákosvölgye címmel, mely rákosmenti lokálpatrióta lap 2001 és
1978-tól 1989-ig jelent meg. A másik 2002-ben jelent meg.
a Lombik nevet kapta, és az Egyesült
Vegyiművek dolgozóinak üzemi lapja
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A felsorolt lapok széles választékából jól látszik, milyen színes
Rákosmente sajtókínálata, és, hogy a

környék lakossága milyen sokféle és
sokirányú forrásból tud tájékozódni.
Irodalom:
Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Bp.,1993.
Békés József: Pest megye sajtóbibliográfiája.1794-1975.
Szentendre,
1977.

Dénes Zsófiának Erdős Renéevel készített riportja
a Színházi Élet 18. évfolyam 30. számában (1928. július 22-28.)
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- Folytatás a 2. oldalról Feladó: Dénes Károlyné
Címzett: Dénes Károly, K.u.K. F.K.R.N.34., Batterie N.5. Feldpost 23., Kelt.:
1915. XII.29-én
Édes fiam! A lapjaidat megkaptam, meg a mamáék is, aminek igazán nagyon
örültünk. Csak írjál sokat. Most boldog új évet kívánunk mindnyájan.
Zsófi anyuskád
Feladó: Dénes Károly, R.F.K. 53/Batt 1. K.u.K. Feldpost N.53. 227.
Címzett: Dénes Károlyné úrnő, Rákoscsaba, Pest megye, Kossuth utcza 98.
szám, Kelt.:1916. V. hó 11-én (Szanyi Dezső gyűjteményéből)
A borítékban lepréselt ibolyák és más növények vannak.
Kedves szeretett Anyuskám
Tudatlak, hogy Hála a jó Istennek egészséges vagyok, amit nektek is tiszta szívből kívánok. …. Én bizony amíg otthon voltam jól éreztem magam, de most
beteges vagyok és a lábaimba belegyütt a reuma és így egyik nap a jobb és a
másik nap a bal lábam fáj, úgyhogy még a csizmát is ölég le vagy felhúzni. …..
Igen kérlek, nem fogok haragudni, csak írd meg, hogy mi van otthon, hogy legyek egy kicsit nyugodt, mert gondolhatod, hogy milyen jólesik, ha én tudok
mindent, mert azt hiszem, ha én megírok mindent, akkor én is viszont várom. ….
Tisztelet és csókolok mindnyájatokat és téged számtalanszor ölellek és csókollak, de írjál, folyton rád gondol a te apukád, Karcsi.
Itt küld a te csúfapukád egy kis oroszországi virágot, melyet, ha akarod, tedd
el, mert ez igen veszélyes helyről van. De nem én magamtól szedtem, de oda
kellett menni dolgozni, a tiszt úrnak fedezéket, és így hajnalban kezdte, persze
nem nappal, hanem éjjel dolgozunk, amikor nem lát a muszka, mert éjjel nincsen lövöldözés csak egészen néha egy-egy fegyverlővés. És ezért tedd el ezt a
virágot, hogy legyen egy emlék, csókol apukád, Karcsi
Feladó: Dénes Károly, R.F.K. 53/Batt 1. K.u.K. Feldpost 523.
Címzett: Dénes Károlyné úrnő, Rákoscsaba Pest megye Kossuth utcza 98.
szám, Kelt.:1917. V.hó 20-án (Szanyi Dezső gyűjteményéből)
A borítékban lepréselt ibolyák vannak, egy külön lapocskában a levél mellett.
Kedves szeretett jó Anyuskám,
Tudatlak, hogy én hála a jó Istennek egészséges vagyok, melyet viszont kívánok
mindnyájatoknak, továbbá is tudatlak, hogy az ehon írt 14-iki levelet és 15-iki
lapot a mai napon egyszerre kaptam kézhez, melyben megértettem mindent és
írod, hogy jó volna, ha én is otthon volnék. Azt én magam is szeretném, de ha
nem lehet, mert most éppen úgy vagyok csak hogyha ma vagy holnap, de melyik
nap, azt nem tudjuk, úgy volt, hogy most 20-án, de megint még arra sem kaptunk választ, hogy igen – vagy nem. Szóval úgy vagyok, hogy várom. És írod,
hogy krumpli helyett mit fogtok kapni, bizony öleg baj, de mit tegyünk. Az csak
úgy van, de csak az a különbség, hogy krumplit, amióta elgyüttem, talán 2-szer
ettem, mert ide se hozzák. Itt folyton száraz zöldség van, igen gyenge kávé,
czukor nélkül, de azért megjárja, mert ezen segíteni nem lehet, tűrni kell ahogy
csak lehet. Majd csak megsegít bennünket és akkor majd csak jobb lesz minden.
Mostanában jobban kezd jönni a posta. Különösen a héten már 2 levél, egy lap,
de édes Anyuskám, én nem tudok minden egyesre válaszolni, mert nappal dolgozok és este nincsen világítás és így csak amikor nappal ráérünk, akkor tudok
írni. Továbbá én jól vagyok, hála Isten, csak várom, hogy mehessek haza. Most
tisztellek és csókollak mindnyájatokat és téged számtalanszor ölel és csókol hű
apukád. Vigyázz magadra édesem Karcsi
Feladó: „Schafon” Péter, Rákoskeresztúr, Hársfa u. 41.
Címzett: „Schafon” József, K.u.K. Feldpost N. 392. (ERH ltsz.: II.80.35.1.
- másolatban)
Szeretett, kedves fiam, Józsi!
Ma Május elseje, ünneplőben, józan megfontolással gondolkodom az elmúlt
felett, hogy ez a mai május hányadik, és ehhez hozzászámítva ezen majdnem
négy éves háború borzasztó velejáróját, úgy arra a meggyőződésre jutok, hogy
ez a mai Polgári társadalom megérett a pusztulásra, de menjen is a fenébe,
mert nem tudja a saját gyermekeit másra, mint a gyilkolásra nevelni és tanítani.
Tisztelünk és csókolunk ezerszer. Atyád.
Pontosítás: Az előző számunk (IX. évf. 1. sz.) 3. oldalán megjelent térkép a Habsburg Birodalom, ezen belül a Magyar Királyság harmadik katonai felmérése
(készítették 1872-1884, Erdélyben 1869-1873 között,) környékünket is bemutató
szelvényének részlete. Ennek a szelvénynek a felvételére 1882-ben került sor.
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