Rákoshegy története
Szülőhelyem virágzása, hervadása és jelene

3. rész
A virágkor: iskolák, gyermekintézmények, kultúra, sport, egészség
Az önálló nagyközségben a jómódú polgárok által fizetett adókból, a vállalkozók
befektetéseiből hamar életre keltek a szükséges intézmények, létesítmények. Többek
között: állami elemi iskola, könyvtár, orvosi rendelők, gyógyszertár, községháza,
postahivatal telefonközponttal, élelmiszer, ruha, iparcikk üzletek, vendéglők, fodrászatok,
csendőrőrs, tűzoltószertár, mozi, vasúti aluljáró, sportpályák, leánynevelő intézet vagyis
sok-sok minden, ami nem volt jellemző Magyarország más hasonló méretű településén.
1908-ban nyílt meg Tóth Terézia magániskolája. Később a Kossuth utcában (ma Kép
utca) felépült az állami elemi iskola, külön a lányoknak és külön a fiúknak. /A vegyes
osztályokat csak jóval később, az ötvenes években engedélyezték./ A húszas évek végén
már óvodába járhattak a kisgyermekek.
A magasabb,

polgári iskolába a 2‒3 km-re lévő Rákosligetre jártak a tanulók.

Gimnáziumba, szakiskolákba, egyetemre vonattal kellett ingázni. A reggeli és a délutáni
vonatok első kocsija a tanulóknak volt fenntartva, elválasztva itt is a lányokat és a fiúkat.

A Bél Mátyás utcában ma is látható a ház, ami először árvaházként,
majd a Országos Gyermekvédő Liga által működtetett nevelőintézetként funkcionált.
A „rosszéletű” fiatal lányokat igyekeztek itt jó útra téríteni.
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A közösségi élet egyik
központja a
Zsófiatelep Budapest
felőli szélén épült
Úri Kaszinó lett. Itt
többek között
irodalmi, művészeti
előadások, táncos
rendezvények,
kártyapartik, farsangi
és más ünnepi mulatságok elégítették ki a szórakozni vágyók igényeit. A kaszinóban két
tekepályán, mellette egy teniszpályán sportolhattak a rákoshegyiek. A Kaszinó melletti
Diófa vendéglőben műkedvelő kör működött, ahol színdarabokat mutattak be.
A vasútállomás mellett is működött egy tekepálya, ahol a gyerekek néhány fillért
kereshettek a bábuk felállításért és a golyók visszagurításáért.
A Jókai mozi állandó telt házzal üzemelt, nem csak a mozi homályában születő első
csókok, hanem a hetenként változó kitűnő magyar filmek miatt is.
A növényzettel benőtt egykori kavicsbánya a fiatalok paradicsoma volt. Tavasztól őszig
biztonságban

lehetett

itt

természet-búvárkodni,

bújócskázni,

cserkészeknek

számháborúzni a kicsit dzsungeles, vadregényes környezetben. Ha lehullott a hó,
előkerültek a szánkók, hangos gyerekzsivaj töltötte be a bányadombokat. Mindenki talált
magának megfelelő meredekségű, hosszúságú ugratókkal teli lejtőt. A kavicsbánya egyik
felében labdarúgópályát, sporttelepet alakítottak ki. A rákoshegyiek saját focicsapatnak
szurkolhattak itt.
Egészség
A harmincas években az itt élő lakosság többsége rendelkezett egészségbiztosítással.
Három körzeti orvos rendelt, ami a lakosság létszámához viszonyítva igen jó ellátást tett
lehetővé. Hajnal Dezső doktor a Kossuth utcai (ma Kép utca), dr. Meluzsin János és dr.
Schulcz Ernő a község központjában rendelt. Schulcz doktor a fogorvosi teendőket is
ellátta; kijárt a távolabbi, szerényebb életvitelű, biztosítás nélküli betegekhez is, akiket
több esetben honorárium nélkül gyógyított. A Lengyel család vállalkozása működtette a
község jól felszerelt patikáját.

/A következő rész: A virágkor: közlekedés, hitélet/

