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Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., 
VGB-elnök – a hónap 1. keddjén 
8.00-9.00-ig a Rákoskerti Művelő-
dési Házban, a hónap 2. péntekén 
17-18-ig a Rákoskerti Művelődési 
Házban, telefonon történő bejelent-
kezés alapján a bejelentő lakásán 
(mozgásában korlátozottak esetén) 
tel.: 06-30-944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-
elnök – a hónap 4. csütörtökén 17-
19 óráig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.

Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. 
– minden hónap első keddjén 18 
órakor a Diadal úti iskolában.
Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-
elnök – hónap 1. hétfőjén 18-19-ig a 
Kaszáló u. 45. sz. alatt.
kiss lajos – MSZP, 6. evk. – minden 
hó 4. hétfőjén 17-19-ig az MSZP-iro-
dában, a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – füg-
getlen, 1. evk. – hónap 1. hétfőjén 
17-18-ig a Hófehérke óvodában.

kovács istván – Itthon Rákosmen-
tén Egyesület – előzetes egyeztetés 
alapján, tel.: 06-20-569-2300.
lázár Attila – Jobbik – hónap 1. 
hétfője 17-18 óra, Jobbik-irodában, 
Pesti út 60.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. 
evk. – a hónap 1. keddjén 17-18 óráig a 
Csillagszem Óvodában (Újlak u. 114.).
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – 
Minden hónap negyedik hétfőjén 
17-18 óráig a Családi és Társadalmi 

frakció figyelmét: az ön-
kormányzat nem pártoktól, 
politikai testületektől nyeri 
el a pályázati pénzeket. A 
pályázati forrásokat felügye-
lő Pro Regio Kft. munka-
társai szakemberek és nem 
MSZP–SZDSZ delegáltak. 
Ők szigorú szabályok sze-
rint, éles versenyben szak-
mai döntéseket hoznak a 
pályázatokról. Itt nem ún. 
címzett támogatásokról van 
szó, amelyet a kormányzat 
osztogat a „csókos” telepü-
léseknek.

Hatvani Zoltán (Fidesz) 
rákoskerti képviselő a 197-
es busz elindítását üdvö-
zölte, hiszen körzete esik 
a legtávolabb Budapesten 
a belvárostól. 2008-ban 
vette kezdetét az a szak-
mai munkafolyamat, amely 
azt célozta, hogy a vasúti 
közlekedés felé fordítsák a 
rákoskertieket. A helyi fel-
mérésből kiderült, hogy a 
nagy többség támogatja az 
új buszjárat elindítását. A 
sofőrök részére kialakított 
pihenőhelyiséget kialakítot-
ták, a buszok pedig az ígértek 
szerint környezetkímélőek. 
A 197-es utasainak vissza-
jelzései rendkívül jók, sokan 
közelítik meg így a vasútál-
lomást, nem pedig gépko-
csival. A polgármester el-
mondta, egy Budapesten 
egyedülálló mintaprojektet 
valósítottak meg, melyben 
részt vesz a kerület, a MÁV, 

a BKV, a VEKE, a BKSZ és 
a Parking Kft.

 
Napirenden
Riz Levente javaslatára a 
testület egyhangúan döntött 
az Egészséges Rákosmentéért 
Díj megalapításáról. Az 
egészségügyi dolgozók lel-
kiismeretes és nélkülözhe-
tetlen munkájának megbe-
csülését az önkormányzat 
erkölcsi kötelességének 
tartja. Díjazottak lehetnek a 
kerületben dolgozó orvosok, 

nővérek, védőnők, asszisz-
tensek és az egészségügyben 
egyéb tevékenységet végző 
munkatársak. A díj átadása 
minden év szeptember 26. 
napjához kötődne, ez Szent 
Kozma és Szent Damján 
emléknapja. Az idei adomá-
nyozásra 800 ezer forintot 
biztosítanak a működési cél-
tartalék terhére. 

Módosították a 2010. évi 

költségvetésről szóló rende-
letet. Dunai Mónika, a Fidesz 
frakcióvezetője rákoscsabai 
képviselőtársával, Virág Mi-
hállyal együtt két kerékpá-
ros rendőr járőrt kívánnak 
felszerelni a munkavégzé-
sükhöz szükséges eszközök-
kel. Mindezzel a betörések 
elleni hatékonyabb véde-
kezést akarják elősegíteni. 
Lázár Attila és Hrutka Zsolt 
szerint minimum segédmo-
tort kellene adni a járőrök-
nek, amivel jóval gyorsabb 

helyváltoztatásra lennének 
képesek. Riz Levente fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
a kerékpáros rendőrök első-
sorban megelőző céllal jár-
őröznek majd, nem az audis 
betörőket fogják üldözni, vi-
szont elriaszthatják például 
a graffitizni szándékozókat. 
Ruthner György (MSZP) 
szerint a közterület-felügye-
lőknek is jobban ki kellene 

venniük a részüket a rend-
fenntartásból. Morauszky 
András teljes egyetértését 
fejezte ki az ötlettel kapcso-
latban, és saját keretéből 
felajánlott egy szolgálati bi-
cikli felállításához szükséges 
összeget (110 ezer Ft) a 2. 
választókerületben. A hatá-
rozati javaslatot végül nagy 
többséggel elfogadták.

A Gyurkovics Tibor Ál-
talános Iskolánál jelentősen 
megnövekedett feladatok 
indokolttá teszik az intéz-
ményvezető vezetői pótléká-
nak emelését a mindenkori 
pótlékalap 300 %-áról 500 
%-ára, amely összegszerűen 
100 000 Ft. A Gyurkovics 
Tibor Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciá-
lis Szakiskolai Előkészítő, 
Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézmény, 
Nevelési Tanácsadó és Tan-
uszoda zavartalan működése 
biztosításának érdekében 
szükségessé vált a Neve-
lési Tanácsadónál egy fő 
tagintézményegységvezető-
helyettes megbízása is. A 
testület 28 igen mellett el-
fogadta az előterjesztést. A 
testület egyhangúlag döntött 
arról, hogy csatlakozni kí-
ván a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához. Módosították 
Rákosmente Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratát. A tes-

Morauszky András
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Új buszjárat indult Rákoskerten 
A 197-es a vasúthoz hordja az utasokat

A Rákoskert vasútállomás 
- Kísérő utca - Rákoskert 
sugárút - Sáránd utca - Pesti 
út - Kucorgó tér - Zrínyi utca 
- Rákoskert sugárút - Kísérő 
utca - Rákoskert vasútállo-
más útvonalon közlekedő 
197-es buszjárat hétköznap-
okon csúcsidőben 20 perces, 
csúcsidőn kívül félórás me-
netsűrűséggel közlekedik. Az 
első kora reggeli járattal már 
el lehet érni a Keleti pálya-
udvar felé közlekedő, három-
negyed ötkor induló vonatot, 
este pedig negyed tízig köz-
lekedik a rákoskerti busz. Az 
önkormányzat közbenjárásá-
nak köszönhetően sikerült el-
érni, hogy a BKV a vonalon 
IK-412-es típusú, alacsony-
padlós, környezetkímélő bu-
szokat állítson forgalomba.

A sajtótájékoztatón Riz 
Levente hangsúlyozta, egy 
sikeres uniós pályázatnak 
köszönhetően épülhetett 
meg Rákoskerten a 69 férő-
helyes autóparkoló, a 20 fé-
rőhelyes kerékpártároló és a 
buszforduló, amely helyet ad 
a végállomásnak. Ez a fejlesz-
tés kimondottan Rákoskert 
közlekedési gondjain kíván 
segíteni, a kerületrész lakói 
átszállás nélkül juthatnak 
el a rákoskerti vasútállo-
másra, ahonnan vonattal 

mintegy fél óra alatt érhe-
tik el a Keleti pályaudvart. 
A rákoskertieknek érdemes 
lesz váltani a tömegközleke-
désre, hiszen sokkal gyorsab-
ban bejuthatnak a főváros 
központjába. Budapesten 
példa nélkül áll, hogy a vég-
állomásán egy busz rugalmas 

menetrenddel igazodik az ér-
kező vonatokhoz és megvárja 
a vonat érkezését még akkor 
is, ha esetleg késik – tette 
hozzá a polgármester.

Vitézy Dávid a kezdeti ne-
hézségekre utalva elmondta, 
négy évvel ezelőtt kezdődött 
a VEKE és Rákosmente Ön-
kormányzata együttműködé-
se annak érdekében, hogy 
Rákosmente közlekedésén 
javítsanak, és – hosszú évek 
téli álma után – a régóta 
esedékes fejlesztés irányába 
elinduljanak. Akkor még 
elég valószínűtlen tervnek 
tűnt, hogy a MÁV-val egy 
jó kapcsolatot létre lehet 

hozni és a vonat, mint köz-
lekedési eszköz komoly sze-
repet kapjon Rákosmente 
közlekedésében. Azóta nagy 
lépést tettek előre, a vasútál-
lomások mellett megépültek 
az autóparkolók, kerékpártá-
rolók, itt Rákoskerten pedig 
a buszforduló is. Megvalósult 

a Budapest bérlet is, amely 
lehetővé teszi, hogy a fővá-
ros határain belül BKV-bér-
lettel mindenki ingyenesen 
használhassa a vasutat. Ez 
azért fontos, mert a vonat 

évtizedek óta nem szerepel a 
köztudatban, mint budapesti 
közlekedési eszköz.

Hatvani Zoltán első, de 
nagyon fontos lépésnek te-
kinti az új járat elindulását, 
amely tervei szerint a későb-
biek folyamán – a szükséges 
útépítés után – a Zsigmond 
utcáig közlekedhetne, és on-
nan fordulna ki a Pesti útra, 
így ellátatlan területeket is 
bekapcsolhatnának a tömeg-
közlekedésbe. Gondolva az 
idősebb korosztályra azzal is 
számolni kell, hogy a maj-
dan megépülő ökomenikus 
templom közelében is legyen 
buszmegálló. Fohsz Tivadar 
örömmel számolt be arról a 
szerződésről, amely a végál-
lomáson álló buszok veze-
tőinek biztosít elhelyezést. 
A buszvezetők pihenőjét 
a Rákoskert Vasúti Közle-
kedéséért Alapítvány által 
gondozott állomásépületben 
alakították ki, a helyiséget 
Árvay Ferencné, az alapít-
vány elnöke, díjmentesen 
bocsátotta rendelkezésre. 

Közben a vonatról leszálló 
utasok is ismerkedtek az új 
rákoskerti busszal, pár pil-
lanatnyi tanácstalanságot 
követően bátran felszálltak 
a járatra, különösen az idő-
sebbek. 

Varga Zoltánné nyugdíjas, 
aki az unokájával szállt föl 
az első buszra, a Hírhozó-
nak elmondta, a család örül 
a lehetőségnek. Az új járat 
beindulásával különösen a 
lányának lesz könnyebb a 
közlekedés, hiszen most már 
nem kell a két pici gyerek-
kel annyit gyalogolnia az 
óvodáig. A 197-es busszal, 
majd vonattal otthonról ne-
gyedóra alatt beér rákoshegyi 
munkahelyére.

Kili Tamás 

Kétéves előkészület után augusztus 23-án elindult 
Rákoskerten a vasúti megállótól induló, körforgalom-
ban közlekedő buszjárat. Az első 197-es busz indu-
lását megelőző sajtótájékoztatón jelen volt Riz Levente 
polgármester, országgyűlési képviselő, Vitézy Dávid, a 
Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szóvi-
vője, valamint két rákoskerti önkormányzati képviselő, 
Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán.

Hatvani Zoltán, Riz Levente és Fohsz Tivadar

Örülnek az új járatnak
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Fizetett politikai hirdetés

14 ezer ajánlószelvény Riz Leventének
A rákosmenti Fidesz megismételte tavaszi sikereit

Ismét rekordmennyiségű 
kopogtatócédulát gyűjtött 
a Fidesz Rákosmentén – 
derült ki a párt szeptember 
6-án megtartott sajtótá-
jékoztatóján, ahol a helyi 
Fidesz elnöksége ismer-
tette a kerületi ajánlószel-
vény-gyűjtés eredményeit. 
Rákosmentén 70 ezren 
rendelkeznek szavazati jog-
gal, tőlük Riz Levente pol-
gármesterjelölt részére két 
hét alatt 14 320 darabot 
kaptak a szervezet önkén-
tesei. Az eredmény a fő-
városban a legjobbak közé 
tartozik.

A választókerületek szin-
te azonos eredményt hoz-
tak a pártnak, sőt néhány 

helyen közel 30 százalékos 
támogatottságot sikerült 
szerezni, például Hatvani 

Zoltán választókörzetében, 
Rákoskerten. Tarlós István 
személyére is több mint 14 

ezer kopogtatócédula érke-
zett.

Riz Levente kifejtette, 
bíznak abban, hogy október 
3-a után tovább folytathat-
ják városépítő munkájukat. 
Számos előkészített, meg-
valósításra váró projektjük 
van, elnyert uniós pályáza-
tok, amelyek révén tovább 
fejlődhet Rákosmente.  
2011-ben a lakótelep-, il-
letve közterület-rehabili-
tációval indul a városköz-
pont-beruházás második 
üteme, jövő tavasszal a 
Pesti út mentén építik a 
kerékpárutat, kerületszerte 
folytatják az útépítési prog-
ram megvalósítását.

Kili Tamás 
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Akadálymentes lett a bölcsőde 
Rákosmente Önkormányzata 18 millió forintból végezte el a fejlesztéseket

ingyenes lombzsákosztás a kerületben
 Név Dátum IDőpoNt HelyszíN
Koszorúsné Tóth Katalin  szeptember 24. 15.00–17.00  Hófehérke Óvoda (525. tér 1.)
Morauszky András  szeptember 24. 16.00–17.00 Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.)
Soltiné Kiss Katalin  szeptember 24. 16.00–18.00 Újlak u. 11-15. 
Ruthner György  szeptember 24. 16.00–17.00 Csillagszem Óvoda (Újlak u. 114.)
Barna Andor  szeptember 23. 17.00–18.00 Csicsergő Óvoda (Kaszáló u. 48.)
Kiss Lajos  szeptember 24. 16.00–17.00 Napsugár Óvoda (Földműves u. 2/b.) 
Nagy Anikó  szeptember 20. 17.00–19.00 Napraforgó Bölcsőde (Sági u. 5.) 
 szeptember 27. 17.00–19.00 CSTRH-ban (Csabai út 20.)
Fejér Gyula a Rákoshegyi Közösségi Házban (Podmaniczky u. 3.) a ház nyitvatartási idejében
dr. Bényi Zsolt  a Rákoshegyi Közösségi Házban (Podmaniczky u. 3.) a ház nyitvatartási idejében
Fohsz Tivadar szeptember 30. 17.00  Százszorszép Óvoda (Rezgő u. 15.)
 október 1.  17.00  Százszorszép Óvoda (Rezgő u. 15.)
Hatvani zoltán  szeptember 28. 8.00–10.00  Rákoskerti Művelődési Ház (Rákoskert sgt. 66.) 
 szeptember 30. 17.00–20.00 Rákoskerti Művelődési Ház (Rákoskert sgt. 66.)
 Házhozszállításra jelentkezni www.hatvanizoltan.hu, vagy sms-ben 06-30 944-0203 szeptember 30-ig.
Virág Mihály szeptember 25. 10.00–14.00 Rákoscsabai Közösségi Ház (Péceli út 222.)
Dunai Mónika  szeptember 25. 10.00–14.00 Rákoscsabai Közösségi Ház (Péceli út 222.)
Horváth tamás  szeptember 25. 9.00–11.00  Diadal Úti Általános Iskola (Diadal u. 43-49.)
 szeptember 25. 10.00–14.00 Rákoscsabai Közösségi Ház (Péceli út 222.)  
dr. Piláth Károly  szeptember 25. 9.00–11.00 Diadal Úti Általános Iskola (Diadal u. 43-49.)
Rózsahegyi Péter  szeptember 25. 9.00–10.00 Csekovszky Művelődési Ház (Hősök tere 9.)

Riz Levente polgármester 
kifejtette, hogy Rákosmente 
Önkormányzata kiemelt fi-
gyelmet fordít beruházásai 
során az általa fenntartott 
intézmények akadálymen-
tesítésére, amelynek ered-
ményeként Budapesten 
egyedülálló módon két év 
alatt kilenc intézmény aka-
dálymentesítése készül el. 
A Napraforgó bölcsődei be-
ruházás 18 millió forintból 
valósult meg, ebből az uniós 
támogatás a költségek 83 szá-
zalékát fedezte, a fennmara-
dó 3 millió forintot a kerület 
önerőből finanszírozta. Idén 

augusztusig az önkormányzat 
összesen 74 millió forintot 
fordított három bölcsőde és 
két óvoda akadálymentesí-
tésére, amelyből több mint 
60 millió forint uniós támo-
gatás. 

Az ünnepségen Vasdinyei 
Gézáné, az intézmény ve-
zetője a közösség nevében 
megköszönte a város vezeté-
sének és Nagy Anikó képvi-
selőnek a segítséget, amely-
nek köszönhetően a teljes 
épület akadálymentessé vált. 
Az épület megközelítését 
ezentúl akadálymentes par-
kolóhely kialakítása és a fő-
bejárathoz vezető járda csú-
szásmentes burkolata segíti. 
A belső közlekedést az új, 

akadálymentes ajtók köny-
nyítik meg. A látássérültek 
és vakok számára a bejáratnál 
és az intézményben elhelye-
zett kétoldalas piktogramos, 
illetve Braille-írással ellátott 
funkciójelző táblák segítik az 
eligazodást. A hallássérültek 
részére egy mobil indukci-
ós hurkot szereztek be. Az 

épületben új, akadálymentes 
WC-t alakítottak ki.

Dudás Judit, a Szülői Érdek-
képviselet elnöke kiemelte, 
a változások nem csak a biz-
tonságot növelik, de sokkal 
szebb is lett a népszerű, 120 
százalékos kihasználtsággal 
működő bölcsőde.

Szakács Zsuzsa 

Rákosmente Önkormányzata 18 millió forintból 
akadálymentesítette a Sági utca 5. szám alatt lévő 
Napraforgó Bölcsődét, amelyet az Európai Unió a Kö-
zép-Magyarországi Operatív Program keretében 15 
millió forinttal támogatott. A tavalyi rekordmennyiségű 
beruházás így 2010-ben is folytatódott Rákosmentén.

ÖNKORMÁNYZAT
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AuGuSZTuS 20.

A házban berendezett ter-
ménykiállítást, amelyen a 
Rákoscsaba-Újtelepi Kert-
barát Kör, a Rákoshegyi 
Kertbarát Kör, a Rákoskerti 
Kertbarát Kör és a Rákosligeti 
Kertbarát Kör tagjai tették 
közszemlére kertjeik leg-
szebb zöldségeit, gyümölcseit, 
megtekintette Szentmiklósi 
Ferenc, a Kertészek és Kert-
barátok Országos Szövetségé-
nek elnöke, Fenke Ferenc és 
Hatvani Zoltán önkormány-
zati képviselők, valamint 
Fohsz Tivadar alpolgármester 
is. András Károly klubvezető 
megnyitóbeszédét követően 
Szentmiklósi Ferenc tekintet-
te át a magyar kertbarát moz-
galom történetét. 

Díjak a kerület 
megszépítéséért
Az Ilex-Kert Kft. és a 
Corvinus Complex Kft. ál-
tal XI. alkalommal meghir-
detett „Szebb, virágosabb 
Rákosmentéért 2010” pályá-
zat eredményhirdetésén hat 
kategóriában jutalmazták az 
első három helyezettet. A 
nyertesek ajándékot, vásárlási 
utalványt kaptak, az önkor-
mányzat különdíját – kom-
posztálót, vagy ajándékkosa-
rat – pedig Riz Levente adta 
át a kategóriagyőzteseknek. A 
polgármester köszöntőjében 
szívből gratulált a pályázók-
nak, mert fantasztikus ered-
mények születtek, mögöttük 
óriási munkával. Megköszön-
te mind a résztvevőknek, 
mind a szervezőknek ezt a 

programot, hogy fenntartják 
a hagyományt, mert az önkor-
mányzat számára ez különösen 
fontos, és támaszkodik ezekre 
a közösségekre, akik nélkül 
Rákosmente nem lenne ilyen 

barátságos. Az önkormányzat 
is igyekszik mindent megten-
ni azért, hogy szebb és virágo-
sabb kerület legyünk, ennek 
érdekében indult 2006-ban az 
a faültetési program, amely-
nek eredményeképpen ma 
már több mint hatezer fá-
val, cserjével több zöldell a 
kerületben, mint korábban. 
Örömteli fejlemény, hogy év-
ről-évre egyre többen igényel-
tek fákat, és vállalták a facse-
meték gondozását, amivel az 
önkormányzatot is teherme-
netesítették. A villanyoszlop-

okon megjelenő muskátliktól 
is kicsit szebb lett a kerület, jó 
ránézni például Rákoskereszt-
úron a Kis utca, a Pesti út, vagy 
a rákoshegyi Kodolányi téren 
megjelenő virágszigetekre. A 

zöldhulladék elhelyezésére is 
próbálnak odafigyelni, hogy 
ne a kertekben kerüljön el-
égetésre, hanem az önkor-
mányzat maga gondoskodik 
az elszállításról – mondta a 
polgármester. A két kertbarát 
rendezvény között az Ilex-
Kert Kft. ajándékaként Pándy 
Piroska operaénekes adott 
ünnepi koncertet, zongorán 
kísért Hegedűs Valér. Az ün-
nepi kenyérszentelőre Szijártó 
József várta tárogatómuzsiká-
val az érdeklődőket, reperto-
árjában olyan dalokkal, mint 

a Szép vagy, gyönyörű vagy 
Magyarország, és az Ott, ahol 
zúg az a négy folyó.

Ökomenikus kenyéráldás
Az ökomenikus kenyéráldá-
son Szőke Lajos, a rákoscsaba-
újtelepi Árpád-házi Szent 
Erzsébet templom plébánosa 
Szent István életútját ismer-
tetve megkülönböztetett fi-
gyelmet szentelt arra, hogy 
első királyunk milyen törté-
nelmi körülmények között 
ajánlotta fel Magyarországot 
Máriának. Szent István csa-
ládnak tekintett a népét, aki-
nek szüksége van édesanyára, 
és ezzel a gesztussal azt fejezte 
ki, hogy az isteni gondvise-
lésben bízik elsősorban. A 
nemzeti színű szalagokkal át-
kötött kenyerek megáldása, 
megszegése után a népviselet-
be öltözött XVII. kerületi gö-
rög, lengyel, örmény, szlovák 
nemzetiségek menete vonult a 
Vida-dombra, ahol a Regélők 
Énekegyüttes ünnepi élő kon-
certjével folytatódott a Szent 
István napi mulatság.  A Szé-
kelyföldről érkezett négytagú 
formációt  Szép Ibolya mutat-
ta be lapunknak:  „Hivatalo-
san csak két éve álltunk össze,  
de az együtt töltött diákévek 
és a sok közös színpadi pro-
dukció már hosszú éve össze-
tart bennünket. Azt, hogy mit 
játszunk nehéz szóban kifejez-
ni. Hangszerelésünk akuszti-
kus, főszerepben az ének és a 
gitár. Törekvésünk a magyar 
zene megőrzése és ápolása. Ze-
nei világunkban fellelhetők a 

Szent István-nap Rákosmentén
Terménykiállítás, tűzijáték és Király Viktor koncertje is várta az ünneplő kerületieket

Rákosmente méltó módon ünnepelte augusztus 20-án 
Szent István királyunkat és a magyar államalapítást, 
immáron hagyományosan a Rákoskerti Művelődési 
Ház Lipcseyné Horváth Ágnes igazgató vezetésével 
változatos, színes programmal várta a kerület lakóit 
délelőtt a Rákoskerti Művelődési Házban, délután pe-
dig a Vida-dombon. 
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népköltészet motívumai, leg-
főbb előadási elvünk az egy-
szerűség és a szövegérthetőség, 
műsorainkat népdalokból, 
virágénekekből, népballadák-
ból, megzenésített versek és a 
kortárs zeneszerzők alkotásai-
ból, valamint saját szerzemé-
nyekből állítjuk össze.”  

Solymászok 
és lovagkori játékok
A domboldalon – közkívá-
natra – az idén is nagy sikerrel 
zajlott a solymászbemutató 
Gasztony Dániel vezetésével. 
Elsőként héja röppent fel, 
amelyről kiderült, képes csa-
ládi vállalkozásban, csapatban 
is vadászni. Következett az 
indiai uhu, amely rendkívüli 
hallásával és óriási szárnyai-
val emelkedik ki a szárnyasok 
közül, majd a nagy sebességű 
sólymok bemutatóját csodál-
hatta a közönség.

A futballkapura kifeszített 
fehér vászonra Vágó Zoltán 
rajzolta fel a Szent Koronát, 
amit az önként jelentke-
zők közösen festettek ki. A 
kosárlabdapályán - szintén 
a sport jegyében – olimpi-
ai ötkarikával díszített óriás 
csúszda állta a kiskorúak egész 
napos ostromát. A kézműves 
játszóházban a „környezet-
tudatos nevelés” jegyében 
zajlottak a foglalkozások, a 
játéksarokban lovagkori tár-
sasjátékok várták a kisgyere-
kes családokat. A játszótéren 
népi játékok, pengő pottyan-
tó, szalmakoszorú dobáló, dió 
gurító és még sok egyszerűsé-
gében nagyszerű játék várta a 
gyerekeket. És akinek még ez 
sem volt, részt vehetett a szín-
pad előtt zajló rajzversenyen. 

Sokan gondolják úgy, hogy 

az ünnepi forgatag szoros tar-
tozéka a különböző vásárfiák 
begyűjtése. Nagy volt a sike-
re a gödöllői tűzzománcosok 
magyar motívumokkal készült 
ékszereinek, a  hagyományos 
és a legújabb divatot képviselő 
játékoknak, de nem hiányoz-
hatott a vásári forgatagból a 
zsákbamacska sem. A nyaló-
kák, a különböző színű és íze-

sítésű vattacukorcsodák soha 
nem mennek ki a divatból, 
de méltán volt nagy sikere az 
Iváncsó-pincészet tokaji boro-
kat felvonultató kóstolójának 
is, akik Bodrogkeresztúrról ér-
keztek Rákoskertre.

Megakoncert és tűzijáték
Mire elkezdődött az LGT Em-
lékzenekar koncertje, bené-
pesült a Vida-domb is, hogy 
majd egy órán keresztül együtt 
idézzék fel a névadó együttes 
legismertebb dalait. Sok ezer 
ember énekelte a tízfős for-
mációval A Kicsi, a Nagy, az 
Arthur és az Indián, a Neked 
írom a dalt, Mindenki más-
képp csinálja, Ő még csak ti-
zennégy és a többi jól ismert 
LGT-nótát. A színpad gyors 
átszerelése után folytatódott 
az ünnepi műsor, Gallusz Ni-
kolett és Nagy Sándor elő-
adóművészek tolmácsolásá-
ban népszerű musicalrészletek 
hangzottak el. 

Király Viktor esti koncertje 
előtt Riz Levente polgármes-
ter köszöntötte a Vida-dombra 
kilátogató közel tízezer em-
bert, akik együtt ünnepeltek 
Rákosmentén Szent István-
napon. Mire elkezdődött a 
megakoncert, a rendezők 
nyugodtan kitehették volna 
a „Megtelt” táblát, annyian 
voltak kíváncsiak a negyedik 
Megasztár győztesére és az esti 
tűzijátékra. „Talán még soha 
ennyi ember nem ünnepelt 
közösen itt a Vida-dombon, 
mint az idén” – kommentálta 
a látottakat Hatvani Zoltán 
képviselő. A New Yorkban 
született, de Magyarországon 
vált híressé megasztár és ze-
nésztársai remek hangulatú 
koncertet adtak, ahol a sok 
külföldi sláger mellett, Király 
Viktor saját dalai is elhang-
zottak, mint a nagysikerű 
Forgószél és a Ha arra indulsz 
című dalok.

És még mindig lehetett te-
tőzni az ünnepi hangulatot. 
Ahogy megszólalt a hangszó-
róból Tabáni István Fényév 
távolság című nótája, elkez-
dődött az est fénypontja, a 
számtalan alakban, színben 
szikrázó tűzijáték. Majd ki-
hunytak a fények, sokan el-
indultak hazafelé, pedig még 
mindig nem volt vége az 
ünnepi műsornak. Befejezés-
ként a Prekovac és a Kalászi 
Tamburazenekar magyar és 
délszláv zenéjére sokan tánc-
ra perdültek, miközben már 
a Rákoskerti Polgári Kör 
önkéntesei és a Rákoskerti 
Művelődési Ház munkatársai 
elkezdték a rendrakást, amely 
egészen hajnalig, illetve más-
nap délelőttig is eltartott. 

Szakács Zs.–Kili T. 


