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A délelőtti ünnepséget 
Fohsz Tivadar alpolgármes-
ter nyitotta meg, aki kö-
szöntőjében az államalapító 
Szent Istvánra emlékezett, 
majd szólt arról, hogy az 
1992 húsvétján felállított 
Vida-dombi fakereszt a 
Rákoskerti Polgári Kör kez-
deményezésére 2012-ben 
megújult, hiszen az idő vas-
foga kikezdte a fát. Néhány 
hete elszállították az elkor-
hadt keresztet és államala-
pító királyunk ünnepén már 
egy újonnan faragott kereszt 
magasodik a Vida-dombon.

Az alpolgármester kö-
szöntője után négy egyház 
helyi képviselői – Nagyné 
Szeker Éva evangélikus lel-
kész, Szabó Lajos református 
lelkész, Mosolygó Marcell 
görög katolikus parókus és 
Újházi Lóránd római kato-
likus káplán – megszentel-
ték az új kenyeret. Nagyné 
Szeker Éva arról beszélt, 

hogy a napokban a Várban 
sétált és a tengernyi arra 
sétáló a Nemzet Kenyerét 
kóstolta, melyet a határon 
túli magyarok, és az anya-
országi gazdák idei búzájá-
ból sütöttek. Az emberek 
ismeretlenül is összemoso-
lyogtak az összefogás kenye-

rét látva egymás kezében és 
mindenki szemében látszott 
mennyire fontos a nemzet 

egysége. Mosolygó Marcell 
is azt emelte ki, hogy ma is a 
nemzet egységének visszaál-
lítása az egyik legfontosabb 
feladat. Ebbe az irányba 
halad ma Magyarország és 
bármennyire is próbálják 
külföldről, itthonról támad-
ni ennek az egységnek a lét-
rejöttét a nemzet összetarto-
zási vágya erősebb, mint az 
ártó szándék. 

Az ünnepi megemléke-
zésen közreműködött Kiss 
László, aki nemzeti érzelmű 
dalaival újra elkápráztatta a 
vendégeket.

A délelőtti ünnepségen 
részt vett Hatvani Zoltán 
rákoskerti képviselő, Szabó 
Tiborné Rákoshegy kép-
viselője, valamint Hrutka 
Zsolt, Ruthner György és 

Lukoczki Károly képviselők. 
A művelődési ház aulájá-

ban és termeiben a Rákos-
mentén működő kertbarát 
körök megszokott, szemet, 
szájat elcsábító gyümöl-
cseiből, terményeiből ösz-
szeállított kiállítást András 
Károly, az Ilex-Kert Kft. ve-
zetője nyitotta meg.

A Szebb, virágosabb 
Rákosmentéért pályázat 
eredményhirdetése után a 
rekkenő hőség ellenére so-
kan kísérték el a Piccolino 
fúvószenekart és a csinos 
maglódi mazsorettekből álló 
csoportot a Vida-dombra, 
hogy ott a hagyományokhoz 
híven, kora délutántól késő 
éjszakáig színes műsorokkal, 
mesterségbemutatókkal, 
kirakodóvásárral, majd sze-

Szent István napja Rákosmentén
Több ezren ünnepeltek a Vida-dombon

Rákosmente Szent István-napi ünnepségének idén is 
Rákoskert adott otthont. A Vigyázó Sándor Művelő-
dési Ház és tagintézményeinek, valamint Rákosmente 
Önkormányzatának szervezésében zajló ünnepségso-
rozat a Rákoskerti Művelődési Házban vette kezdetét. 
Az ünnepi kenyérszentelés és a hagyományos ter-
ménykiállítás után színes programok várták az érdek-
lődőket a Vida-dombon. Az augusztus 20-ai ünnepség 
az Ismerős Arcok koncertjével és tűzijátékkal zárult.
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met gyönyörködtető tűzijá-
tékkal ünnepeljenek Szent 
István napján. 

A nagyszínpadon Abaházi 
Csaba konferálta fel a Bar-
tók Béla AMI fúvósainak 
koncertjét, majd breaktánc- 
és fittnesbemutató követ-
kezett. A szervezők ezút-
tal sem felejtkeztek meg a 
gyermekekről, kora délután 
a Kaláka együttes Három 
székláb koncertjével foly-
tatódott a műsor. A Becze 
Gábor, Gryllus Dániel és 
Radványi Balázs alkotta ta-
pasztalt zenésztrió a színpad 
előtt éneklő, táncoló több 
generációs közönséggel 
együtt keltette életre a köz-
kedvelt magyar népmesék 
figuráit, valamint Kányádi 
Sándor, Weöres Sándor és 
Hajnal Anna verseire írott 
dalokat. A remek hangu-
latú koncertet különleges 
hangszerbemutatóval zárta 
a majd negyven éve töret-
len népszerűségnek örvendő 
Kaláka együttes.

A Pest Környéki Mada-
rász Kör amerikai héjával 
tartott bemutatót a domb-
oldalon, a bátrabb nézők 
akár meg is simogathatták a 
madarakat. 

A színpad mellett lévő 
játszótér kora délutántól az 
esti tűzijáték megkezdéséig 
teljes üzemmódban műkö-
dött. Sokan kipróbálták a 
gólyalábon való közlekedést 
és megpróbálkoztak a régi, 

hagyományos fajátékokkal 
is. A kézművesek utcájában, 
a hagyományőrző játszóház-
ban lószőrből, gyöngyökből 
és tűzzománcból ékszerek, 
csuhéból babák készültek 
az ügyes kezű anyukák és a 
Rákosmente Népművészeti 
Egyesület tagjainak közre-
működésével. 

A színpadon Tóth Vera, a 
közkedvelt tehetségkutató 
verseny első győztese ezút-
tal a Póka Egon vezette Kő-
bányai Zenei Stúdió hallga-
tóiból alakult SoundCircus 
zenekarnak a vendégéneke-
seként aratott nagy sikert. 
A fiatal zenészekből álló 
csapat, a manapság egyre 
ritkábban hallható élő ze-
nét népszerűsítő egri verse-
nyen első helyezést értek el. 
A kerületi kötődésű Miez 
Gomez zenekar latin-ame-

rikai és spanyol népzenével, 
illetve Gipsy Kings-, Paco 
De Lucia-, Carlos Santana-
feldolgozásokkal szórakoz-
tatta a közönséget. 

A rendezvény csúcspont-
ját az Ismerős Arcok együt-
tes élő koncertje jelentette. 
A Riz Levente polgármester 
meghívására Rákosmentére 
érkező zenekarnak (Nyer-
ges Attila ének, gitár, 
Práder Vilmos gitár, ének, 
Kovacsik Tamás dobok, 
Galambos Nándor basszus-
gitár, Tánczos István szaxo-
fon, ének, Leczó Szilveszter 
billentyűs hangszer) hét 
nagylemeze jelent meg az 
elmúlt tizenhárom év alatt, 
sokat koncerteznek határon 
túli magyar területeken, Er-
délyben és Felvidéken, így 
egyre ismertebbek a Kárpát-
medencében. Dalaikban 

mindig hangot adnak a ma-
gyar nemzet államhatárok 
feletti összetartozásának, 
a család és a hazaszeretet 
fontosságának, zenéjükben 
a népi elemek, népdalfel-
dolgozások mellett előfor-
dulnak hard rock és heavy 
metal stílusú alkotások is. 
Nyerges Attila, a zenekar 
szövegírója és énekese a na-
pokban vehette át a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetést. A zenekar ke-
rületi kötődéssel bír: a fúvós 
hangszereken játszó Tánc-
zos István (Stevie) család-
jával Rákoshegyen él.

A sokezer lelkes látogatót 
vonzó nagykoncert után a 
már hagyományos, látvá-
nyos Vida-dombi tűzijáték 
zárta Rákosmente augusztus 
huszadikai ünnepségét.

 Szakács Zsuzsa 
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A természet csodái címmel 
nyári természetismereti tá-
bort szervezett a Százszor-
szép Óvoda. A 20. jubileumi 
tábort, amelyen 30 fő vett 
részt Fadd-Domboriban, a 
Gemenci Erdei Iskola terü-
letén szervezte Dósa Kata-
lin táborvezető, óvodape-
dagógus. A gyermekek és a 
kísérő felnőttek nagyon sok 
változatos és érdekes prog-
ramon vehettek részt. A 
Duna-Dráva nemzeti park 

északi részének vízparti élő-
világával, a tolnai holtág 
madárvilágával és az erdő ál-
latvilágával ismerkedhettek 
meg a táborozók. A progra-
mok között szerepelt horgá-
szati, vadászati és madártani 
bemutató, kézműveskedés, 
lovaskocsikázás, csónakázás, 
gitárest és nem maradhatott 
el a hagyományos bátorság-
próba és az utolsó esti tábor-
tűz sem. 

Munkatársunktól 

Húsz éve táboroznak a Százszorszép ovisok
oktatás

Tízfős ipolynyéki pedagógus-küldöttség járt 
nemrégiben Rákosmentén, a vendégeket 
Rózsahegyi Péter rákosligeti önkormány-
zati képviselő gardírozta. A Balassi Bálint 
Alapiskola tanárai a Családi és Társadalmi 
Rendezvények Házában kaptak térítésmen-
tes szállást, városnéző programjaik 
között szerepelt többek között egy 
operaelőadás és a XVI. kerületi 
Csokoládé Múzeum megtekintése.

Jusztin Imre igazgató a Hírhozó-
nak elmondta, nem először járnak 
Rákosmentén, hiszen már-már 
testvérvárosi kapcsolatot ápol-
nak Rákosligettel. Rákosmente 
Önkormányzata tíz éven át em-
lékplakettel, oklevéllel jutalmaz-
ta meg iskolájuk legjobb tanárát, 
tanulóját, szülőjét. A Balassi-díj 
bronzplakettjét Oláh Szilveszter 
kerületi alkotóművész készítette, 

mint ahogy a kékkői Balassi-várban talál-
ható Balassi-domborművet és István király 
bronzszobrát, amely a közel 900 éves múltra 
visszatekintő Ipolynyék mezővárosi hangu-
latú főterét ékesíti.

Kili Tamás 

Pedagógiaiasszisztens-kép-
zés indul szeptemberben. 
Koszorúsné Tóth Katalin, a 
Hófehérke Óvoda vezetője 
elmondta, az óvodákban há-
rom csoportonként egy, az is-
kolákban száz tanuló után egy 
pedagógiai asszisztens foglal-
koztatható. A képzés megad-
ja az Europass bizonyítványt 
is. A lehetőség a meglévő 
munkaerők átképzését is elő 
akarja segíteni, csökkentve 
az érintettek munkanélkülivé 
válási esélyét. A felvehetők 
száma korlátozott. Jelentke-
zés és információ: 06-20-393-
7201 és a hofeherke@enter-
net.hu e-mail címen.

Felvidéki látogatók rákosmentén képzés 
pedagógiai 
asszisztenseknek

generációs szereposztás a gyereknevelésben
címmel

süveges gergő
műsorvezető, főszerkesztő, 4 gyerekes édesapa tart elő-

adást a

rákoshegyi református gyülekezetben
XvII. ker. szabadság u. 26. – a rákoshegyi vasútállomás 

aluljárójánál

2012. szeptember 9-én vasárnap délután 2 órakor.

A műsorvezető dedikálja eddig megjelent könyveit: 

Apa-kép-írás, Apaszem, Pál apostol

„Talán minden sokgyerekes háztartás zsonglőrmutatvánnyal ér fel. A művész csak 
hajigálja a levegőbe a karikákat, elkapja őket, megint feldobja… és közben 

azért élvezi is a repülés boldogságát, ezt a szemet gyönyörködtető játékot .A mi 
játékunk négykarikás. Majdnem olimpia.”   /idézet az Apaszem c. könyvből/

Kézműves-foglalkozás, játékok, 
a rákoshegyi víztorony várja a gyerekeket.


