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� KILI TAMÁS

N éhány hetes szü-
net után április

23-tól ismét fogad ven-
dégeket a Dózsa Mûve-
lõdési Ház teljesen
megújult Fórum-terme.
A 200 négyzetméteres
terem nyílászáróit ki-
cserélték, új álmeny-
nyezet készült, a süly-
lyesztett lámpatestek

beépítésével korszerû-
södött a világítás. A
praktikus, spalettasze-
rû fa térelválasztó be-
építésével mód nyílik
arra is, hogy egy helyi-
ségbõl két, önálló fény-
technikával felszerelt,
egymástól elválasztott
termet varázsoljanak. A
beruházás 5,5 millió fo-
rintba került, amelynek
felét az önkormányzat

biztosította önrészként,
2,7 millió forintot pedig
az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium pályá-
zatán sikerült elnyerni-
ük. A mintegy félmillió
forintba kerülõ festést
saját költségvetésébõl
biztosította a mûvelõ-
dési ház, a radiátorok
mázolását a ház dolgo-
zói vállalták.

Folytatás a 4. oldalon >

Megszépült a Fórum-terem
A beruházás felét egy nyertes pályázat biztosította

Rákosmenti Majális
Tízezres tömeg a kerület fõutcáján

� HORVÁTH TIBOR

E gész napos prog-
ramokkal (kreatív

játszóház, népi játszó-
ház, biciklis versenyek
és bemutatók, közösségi
játékok) várta az önkor-
mányzat az idelátogató-
kat május 1-jén, a Feri-
hegyi út lezárt szaka-
szán rendezett majáli-
son.  Az új helyszín be-
vált, több ezren keresték
fel a rendezvényt, köz-
tük különösen sok gyer-
mekes család. A színpa-
don reggel tíztõl késõ
estig váltották egymást
a fellépõk. A zenés éb-
resztést  a Piccolino ze-
nekar vállalta magára. 
Folytatás a 14. oldalon >

Árny alatt. Rendhagyó kiállítás nyílt a vakok életérõl
a Gregor József Általános Iskola VIII. utcai épületében áp-
rilis 15-én. Részletek a 18. oldalon

Közel tízezren voltak Demjén Ferenc koncertjén

Lakossági fórumok
Rákoshegyen 

és Rákoskerten
Riz Levente polgár-
mester két városrészi
lakossági fórumot is
tartott április végén. 

�MUNKATÁRSUNKTÓL

M íg a rákoshegyi
Helikopter lakó-

parkban élõk legna-
gyobb gondja a gyer-
mekeket ellátó intézmé-
nyek hiánya, valamint a
Ferihegyi repülõtérrõl
fel- és leszálló repülõ-
gépek zaja, addig a rá-
koskertiek az M0-s kör-
gyûrû zajától tartva a
betervezett véderdõért
aggódnak és a közleke-
dési gondjaik megoldá-
sát várják.

Bõvebben az 5. oldalon 
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig az Újlak utcai iskolában.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendez-
vények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõ-
pontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06-
20-225-5396.

Oláh László – SZDSZ, KB-elnök – egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hi-
vatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP – a hónap 3. szerdáján
18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hó-

nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
308-as szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., EUB-elnök – a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.

F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K

A leendõ játszótér és
sportpályájának

terveit ismertette a He-
likopter Lakópark Új-
majori utca-Risztics Já-
nos utca által határolt
zöldterület szélén tar-
tott szabadtéri lakossá-
gi fórumon Riz Levente
polgármester április 26-
án délután. A helyiek
közel kétszázan, nagy
érdeklõdést tanúsítva
jelentek meg a fóru-
mon, amely csaknem
két órán át tartott.

Riz Levente polgár-
mester és Szigeti János, a
polgármesteri hivatal
városfejlesztési irodájá-
nak vezetõje beszélget-
tek a lakókkal. Bemutat-
ták a játszótér és sport-
pálya terveit, a beruhá-
zás várhatóan júliusban
elkészül. 

A jelenlévõk több
problémát is fölvetet-
tek. Egyebek mellett az
áldatlan bölcsõdei hely-
zetet. Riz Levente el-
mondta, várhatóan

õsszel nyílik egy negy-
ven férõhelyes bölcsõde
a Gyökér utcában,
amely egyelõre csak
enyhíthet a helyzeten.
Dolgoznak a további
megoldásokon, ponto-
san tudják, hogy a lakó-
parkban bölcsõdére és
óvodára is szükség van.
A helyzetet megnehezí-
ti, hogy az elõzõ képvi-
selõ-testület úgy szabá-
lyozta a területet, hogy
nem kért köztulajdon-
ba, közcélra telkeket.
Így az önkormányzat
ma csak piaci áron tud
közintézmény létesíté-
sére alkalmas ingatlan-
hoz jutni.

Szó esett a külsõ ke-
rületi körútról, amely
az eredeti tervek szerint
a lakópark mellett ha-
ladt volna el. Ezt a ter-
vet végül a Fõvárosi
Közgyûlés Riz Levente
módosító javaslatára el-
vetette. A kerület állás-
pontja szerint a Csévé-
zõ utca felõl a Kozma

utca irányába kell ve-
zetni a nyomvonalat,
amely így elkerülné a
lakóparkot. Ez ellen vi-
szont az erdészet tilta-
kozik, a polgármester
tárgyalások útján kí-
vánja meggyõzni õket.

A Ferihegyi zajjal
kapcsolatban elhang-
zott, hogy az Alkot-
mánybíróság várhatóan
egy éven belül dönt az
önkormányzat beadvá-
nyáról, míg a reptér el-
leni birtokháborítási
perben június 3-án lesz
az elsõ tárgyalás. Szóba
került a buszközleke-
dés is, a polgármester
elmondta, sokat küz-
dött azért, hogy a 168-
as busz ritkítását elke-
rüljék, a dolgok most
bíztatóan alakulnak. Je-
lezte azt is, a BKV-hoz
fordult, hogy a lakó-
park a kerületközpont
felé közvetlen buszkap-
csolatot kapjon.

Forrás: 
Tizenhetedik Online

Találkozó a lakókkal  
Új játszótér és sportpálya a Helikopter Lakóparkban

Közösségi tér a szabad ég alatt

� KILI TAMÁS

R iz Levente polgár-
mester, Fohsz Tiva-

dar alpolgármester és
Hatvani Zoltán képvise-
lõ tartott lakossági fó-
rumot a Rákoskerti
Mûvelõdési Házban
április 29-én. 

Elõször Riz Levente
ismertette az idei inf-
rastrukturális fejlesztési
terveket. Az Andrásfa,
az Andráshida és a Tol-
di Miklós utcában lesz
útépítés kerítéstõl kerí-
tésig, vagyis új járda is
épül, és fákat is ültetnek
itt. A munkák június vé-
gén kezdõdhetnek el.
Az önkormányzat uni-
ós pályázaton 475 millió
forintot nyert útépítés-
re, amelybõl Rákosker-
ten további hat utcát
tudnak leaszfaltozni.
Fontos beruházás lesz a
Rezgõ utcai óvoda fej-
lesztése, mely tornaszo-
bával és egy csoportszo-
bával is bõvül. Legké-
sõbb június elején átad-
ják a kihelyezett ügyfél-
szolgálati és okmány-
irodát a Kucorgó térnél.

Hatvani Zoltán arról
számolt be, hogy a mû-
velõdési ház melletti
szelektív hulladékgyûj-
tõt térfigyelõ kamera
pásztázza majd, így re-
mélhetõleg a közterüle-
tet szennyezõk beazo-
nosíthatók lesznek.
Fohsz Tivadar elmond-
ta: június 8-án két em-
lékparkot avatnak Rá-
koskerten, s megrende-
zik a Kert nevû telepü-
lések találkozóját. 

Egy Andráshida utcai
lakó nehezményezte,
hogy a Kossuth iskola
miatt utcájában jelentõs
az autóforgalom, amely
nagy porral jár. Riz Le-
vente elmondta, a port
az útépítés megoldja,
Hatvani Zoltán az iskola
elõtti parkoló kialakítá-
sában lát esélyt a terhe-
lés csökkentésére. A
Postakocsi utcában ag-
gódnak, hogy az M0-s
átadására nem valósul
meg a véderdõ az autó-
pálya mellett. A véder-
dõ telepítése a beruházó
kötelessége, az önkor-
mányzat ezt megkövete-
li – mondta Riz Levente.

Fórum a rákoskerti
fejlesztési tervekrõl

Fohsz Tivadar, Riz Levente és Hatvani Zoltán 
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�MUNKATÁRSUNKTÓL

A 75 éves Rákosker-
tet ünnepelték az

ott élõk, április 20-án a
Rákoskerti Mûvelõdé-
si Házban. 1933. febru-
ár 19-én hozta meg Rá-
koscsaba képviselõ-
testülete döntését ar-
ról, hogy a terület gaz-
dája, báró Schell
Gyuláné felparcelláz-
hatja birtokának azon
részét, amelyen ma
Rákoskert fekszik.
Ugyancsak ennek az
évnek az elején épült
fel a vasútállomás
épülete és 1933. május
15-tõl Rákoskerten is
megállnak a vonatok,
így az új tulajdonosok
könynyedén megköze-
líthették telkeiket. Az
ünnepségen Szelep-
csényi Sándor, a Rákos-
kerti Polgári Kör elnö-
ke köszöntõjében be-
szélt arról, hogy 2007
nyarán határozták el,
hogy emlékérmet és
oklevelet adományoz-
nak azoknak a csalá-
doknak, amelyek 1950,
Rákoskert Budapest-

hez való csatolása elõtt
ezt a települést válasz-
tották otthonuknak.
Az emlékérmet Orosz
Károly és Szelepcsényi
Sándor közösen ter-
vezte. A bronzérmén
található jelképek: a
virágzó cseresznyeág,
egy szimbolikus adás-
vételi szerzõdés és Rá-
koskert címere látható.
Összesen 103 családot
sikerült találniuk,

amelyeknek a tagjai
még ma is Rákos-
kerten élnek. Köztük
van az az öt család is,
amelynek fiai, lányai
ugyan nem laknak
Rákoskerten, de szí-
vük továbbra is Rákos-
kerten dobog: a Büki, a
Ringbauer, a Simon, a
Szoboszlay és a Virágh
család. Az emlékpla-
kettek átadását ünnepi
mûsor követte, ahol el-

hangzott egy emlék-
dal, amelyet Zsuzsa
Mihály rákoskerti elõ-
adómûvész kompo-
nált a település 75 éves
évfordulójára. 

Riz Levente sem jött
üres kézzel, hiszen a
rákoskerti Ferenczi Zsu-
zsa textilmûvész és
Orosz Károly képzõmû-
vész festõvászonra nyo-
mott, vegyes techniká-
val készült montázsát

hozta ajándékba, amely
a mûvelõdési ház elõte-
rének falát díszíti.

A részleteken felis-
merhetõ Rákoskert pa-
norámája, Zsuppán bá-
csi üzlete, csoportkép
az iskola elõtt, a lerob-
bant állomásépület, a
Dalnok utca cseresz-
nyefái, a Merzse bok-
rai, iskolapecsét, egy
hatalmas jegenye ki-
égett odva, jégvirágos
ablak, stb. Az április
végi ünnepség része
egy rendezvénysoro-
zatnak, amelyet a jubi-
leumi emlékévnek
szentelnek a szervezõk.
Ebben lesz még egye-
bek mellett két emlék-
parkavatás és a Kárpát-
medencében lévõ Kert
nevû települések talál-
kozója, amelynek  Rá-
koskert éke, a Vida-
domb ad otthont au-
gusztus 16-án.

A rendezvénysoro-
zatot Riz Levente pol-
gármester, Hatvani Zol-
tán, Fohsz Tivadar és
Fenke Ferenc önkor-
mányzati képviselõk
támogatták.

Hetvenöt éves Rákoskert 
Százhárom család vehette át a Rákoskerti emlékérmet

Orosz Károly és Ferenczi Zsuzsa rákoskerti mûvészek Riz Levente polgármesterrel

Ingyenes szolgáltatások 
a Fidesz irodájában

Jogsegély Veresné Dr. Hole Ágnes
május 14-én (szerda) 18-19 óráig * Épí-
tésügyi szaktanácsadás Krupánszki Te-
réz május 13-án (kedd) 18-19 óráig *
EU-pályázati szaktanácsadás Herédi Ist-
ván. Elõzetes egyeztetés alapján: 06-20-
920-5145 heredi.istvan@ freemail.hu *
Növényvédelmi tanácsadás Gál Miklós
május 15-én (csütörtök) 18-19 óráig *
Informatikai tanácsadás Gulyás Lajos :
06-70-367-97-00 * Adózási, könyvelési
tanácsadás Góczán Péterné Anikó
május 21-én (szerda) 18-19 óráig 
Irodánk: Rákoscsaba, Péceli út 106. tele-

fon: 259-13-14
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 16-19 óra között

www.rakosmente.fidesz.hu
rakosmente@fidesz.hu

�MUNKATÁRSUNKTÓL

S zép eseményre
gyûltek össze a hí-

võk a rákosligeti Ma-
gyarok Nagyasszonya
templomban április 27-
én, Ilonka néni 106. szü-
letésnapját ünnepelték.

Bensõséges hangula-
tú szentmisén köszön-
tötték Ilonka nénit, aki
a meghatottságtól több-
ször könnyre fakadt.

Riz Levente polgár-
mester virágcsokorral,
Rózsahegyi Péter önkor-
mányzati képviselõ tor-
tával köszöntötte az
ünnepeltet.

Isten éltesse Ilonka nénit!

A 106 éves Ilonka nénit köszöntötték Rákosligeten
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Közlekedési elõadás
az ovisoknak

�MUNKATÁRSUNKTÓL

A nagycsoportos ko-
rú gyerekek szep-

tembertõl iskolások
lesznek. Van, akit az is-
kolába is autóval hoz-
nak és visznek szülei,
de lesz olyan gyerek is,
akit az elsõ napok után
már nem kísérnek el,
egyedül kell közleked-
nie. A Százszorszép
óvodában a kerületi
rendõrkapitányságtól
Tóth László közlekedési
fõelõadó tartott elõ-
adást a gyerekeknek a
gyalogos közlekedés
szabályairól.

Tóth László elõször
egy rövid rajzfilmet
mutatott be, majd a
gyerekekkel közösen
átbeszélték, hogy mit
láttak. Hol közleked-

tek a gyalogosok és hol
a jármûvek? Milyen
jelzései voltak a forga-
lomirányító lámpá-
nak? Hogyan kell át-
kelni a gyalogos átke-
lõhelyen?

A gyerekek sok isme-
rettel rendelkeznek,
így pontosan és helye-
sen válaszoltak a feltett
kérdésekre, átbeszélve
minden fontos részle-
tet. Tóth László az
egyik óvodás segítsé-
gével mutatta be, hogy
mennyi idõ telik el a
jármûvezetõ észlelése
és az autó megállása
között, ha valaki fi-
gyelmetlenül lép az út-
testre. A beszélgetés
után egy kicsi, de for-
galmas keresztezõdés-
ben vették át a tanulta-
kat az ovisok.

�MUNKATÁRSUNKTÓL

M árcius végén a
Kossuth Lajos

Általános Iskola ren-
dezte meg a Bendegúz
Gyermek és Ifjúsági
Akadémia nyelvÉSZ
országos versenyének
Pest megyei fordulóját.
A megnyitót követõen
a 300 résztvevõ 45 per-
cen keresztül írhatott.

A földszinten tánchá-

zat szervezett két taní-
tónõ, az emeleten virá-
got ragasztottak, gyön-
gyöt fûztek és ügyessé-
gi játékot készíthettek a
gyerekek, s magyar
népmeséket és termé-
szetfilmeket nézhettek
meg két teremben

A budapesti fordulón
az iskola 6. osztályos ta-
nulója, Ales Natasa elsõ
lett, így az országos
döntõbe jutott.

NyelvÉSZ-kedés 
a Kossuthban

Háromszázan versenyeztek nyelvÉSZ-etbõl 

Iskolatitkárt
keresnek

A Móra Ferenc Általános
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény pá-
lyázatot hirdet iskolatit-
kári munkakör betöltésé-
re, határozatlan idõre,
teljes munkaidõben.
Alkalmazás feltétele: 
közgazdasági szakközép-
iskolai végzettség, leg-
alább 3-5 év szakmai ta-
pasztalat, felhasználói
szintû ECDL, büntetlen
elõélet.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. június
16, módja: postai úton
Móra Ferenc Általános
Iskola és EGYMI címére
(1172 Budapest Naplás
u. 60.) és elektronikus
úton az e-mail címre. El-
bírálás határideje 2008.
június 30. A munkakör
betöltésének ideje: 2008.
augusztus 18.
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� SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákoskerti Mûve-
lõdési Házban

mûködõ Ascher Osz-
kár Színház társulata
április 19-én Szakonyi
Károly Adáshiba címû
színmûvét mutatta be
Hegyi Norbert rendezé-
sében. A premieren a
meghívott vendégek
között ott volt Dombó-
vári Csaba alpolgármes-
ter, Dunai Mónika kul-
turális tanácsnok, vala-
mint Szakonyi Károly
testvére, Erzsébet, illet-
ve az író leánya, Csilla.

A színmû elsõ bemu-
tatójára még 1970-ben
Várkonyi Zoltán rende-
zésében került sor Pá-
ger Antallal és Bulla El-
mával a fõbb szerepek-
ben. A darab hõsei a
hetvenes évek tipikus
családját formázzák
meg, de nem kell ahhoz
nagy merészség, hogy
kijelentsük, 2008-ban

sem vesztett semmit
aktualitásából Szako-
nyi több mint harminc
éve megfogalmazódott,
kínzó kérdéseket felve-
tõ mondanivalója.

Bódogék, a kor istené-
nek, a televíziónak bû-
völetében élnek, körül-
ülik, bámulják anélkül,
hogy valójában látnák,
értenék, éreznék mi is

történik körülöttük a
nagyvilágban. Azon-
ban így nem értik egy-
mást sem, mindegyi-
kük elbeszél a másik
mellett, hajtogatja a ma-
gáét, reménytelenül.
Ezáltal képtelenek ész-
revenni a legfontosab-
bat, a családjukban élõ-
ket, azok problémáit,
gondolatait. Egyedül a

legkisebb gyerek, Imrus
a kivétel, de hiába min-
den erõfeszítése, a meg-
váltás nem lehetséges.

Szakonyi Károly ko-
médiájában ezen az es-
tén is megszületett a
csoda, hisz az Adáshi-
ba nézése közben a ne-
vetésen keresztül látni
és élni tanított, amit a
nézõk vastapssal kö-
szöntek meg a darab
írójának, a színészek-
nek, valamint a rende-
zõnek.

Az ünneplés után a
vendégek és a társulat
együtt ment ki az elõ-
térbe, ahol Lipcseyné
Horváth Ágnes, a mûve-
lõdési ház igazgatója és
Hegyi Norbert rendezõ
virágot helyeztek el a
színház emlékfalánál,
és a megjelentek együt-
tes akaratának eleget
téve Csetényi Anikó és
Frech Ottó emlékének
ajánlották fel az elõ-
adást.

� SZAKÁCS ZSUZSA

R ákoshegyi lako-
sok, barátok, roko-

nok töltötték meg ápri-
lis 26-án délután a
Babtista Imaházat,
hogy részesei legyenek
Ballonyi László és Ballo-
nyi Pál Margit A gyü-
mölcsfák elballagnak
címû könyvének be-
mutatójának, amelyet a
Rákoshegyi Közösségi
Ház és a Vigyázó Fe-
renc Mûvelõdési Tár-
saság rendezett meg.
Rõthler István kiadó-
szerkesztõ, az est leve-
zetõjeként köszöntötte
a megjelenteket, Dom-
bóvári Csaba alpolgár-
mestert és Dunai Móni-

ka kulturális tanácsno-
kot, megemlítve, hogy
a kötet megjelenését az
önkormányzat is támo-
gatta.

A festõházaspár kö-
zösen írt könyve tulaj-
donképpen egy család-
regény, de helytörténe-

ti krónika is, hisz telje-
sen valós, hiteles sze-
mélyek és helyszínek
szerepelnek benne.
Ezért is ilyen nagy az
érdeklõdés, hiszen a
szerzõk róluk is írtak,
rákoshegyiekrõl, az ut-
cájukról, a forradal-
mukról, a vasútállomá-
sukról. De az is benne
van ebben az alkotás-
ban, hogy ez a Rákos-
hegy, már nem az a Rá-
koshegy.

Manyika õszintén
beszélt a vendégeknek,
akik részesei akartak
lenni a mûvészházas-
pár könyvbemutatójá-
nak, hogy milyen ne-
héz volt férje halála
után a félbemaradt re-

gényt és a sok jegyzetet
kerülgetni a lakásban,
de nem tudott, nem
mert vele mit kezdeni,
végül arra az elhatáro-
zásra jutott, folytatnia
kell, be kell fejeznie,
amit László elkezdett.
„A gyümölcsfák mi va-
gyunk, és azok a régi
rákoshegyiek, akik már
elmentek.”

A mûvésznõ vallo-
mása után szemelvé-
nyeket hallhattunk a
könyvbõl, majd az
unoka Dsida Jenõ versét
szavalta el. A bemutató
után a Rákoshegyi Kö-
zösségi Házban a mû-
vészházaspár festmé-
nyeit tekinthették meg
az érdeklõdõk.

Korunk istene a televízió
Szakonyi Károly Adáshibája Rákoskerten

A gyümölcsfák elballagnak
A Ballonyi házaspár könyvpremierje

A társulat Csetényi Anikó és Ferch Ottó emlékének aján-
lotta az elõadást, s virágot helyeztek el az emlékfalnál

Ünnepi mûsor 
az idõsek 

otthonában
� KILI TAMÁS

A nyák napi kultu-
rális mûsorral

szórakoztatták a Pesti
úti Idõsek Otthon lakó-
it április 23-án. A zsú-
folásig megtelt külön-
teremben Fohsz Tivadar
alpolgármester kö-
szöntötte az édesanyá-
kat, nagymamákat és
az intézet dolgozóit, az
eseményen megjelent
Lukuczki Károly, a Tár-
sadalmi Egyesülések
Szövetségének (TESZ)
elnöke is.

Bírtalan Csabáné, a
TESZ és a Karitász
aktvistája, a program
szervezõje a nyugdíjas
Ki mit tud résztvevõit,
kategóriagyõzteseit
hívta meg a mûsorba,
akik verssel, énekkel,
tánccal szórakoztatták
a lakókat. A fellépõket
Csikja Gyula tangóhar-
monika-mûvész kísér-
te. A mûsor végén süte-
ményekkel kínálták
meg az ünnepelteket,
akik Csikja Gyula mu-

zsikájára emlé-
kezhettek a ré-
gi szép idõkre.

Ballonyi Pál Margit

Mûsor
várta  a
lakókat 
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�MUNKATÁRSUNKTÓL

A Pécsett megrende-
zett Diákolimpia

Országos Torna Döntõ-
jén a rákoskerti Kossuth
Lajos Általános Iskola
alsó tagozatos leány
csapata országos elsõ,
olimpiai bajnok lett. A
lányok megkoronázták
azt a tizenhat évet, amit
az iskolában a torna
sportág rendszeres gya-
korlására fordítanak.

Történelmi és sport-
történeti esemény ez az
iskola és a XVII. kerület
életében is. A kossuthos
tornászok más tekintet-
ben is egyedülállóak.
Nincs az országban

még egy iskola, amely-
nek tornászcsapatai
mind a négy kategóriá-
ban (alsó tagozatos fiú,

lány, felsõ tagozatos
fiú, lány) az országos
döntõ résztvevõi, rá-
adásul nem elõször. Az

idei eredmények is szé-
pek: a fiúk (kicsik, na-
gyok) és a nagy lányok
egyaránt 7. helyezést

szereztek a tizenkét csa-
patos döntõben. A nagy
siker kovácsa Villám
Károlyné, a fiúk felkészí-
tõje pedig Sasvári Lász-
ló.

A diákolimpiai baj-
nok tornászok: Tóth Ré-
ka, Földvári Evelin, Tar
Kitti, Kassai Lili, Sár-
közi Bettina, Szabó Dori-
na. Sárközi Bettina és
Szabó Dorina egyben
az egyéni verseny elsõ
helyezettjei is lettek.

Kerületünket még a
Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Gimnázium és a Diadal
Úti Általános Iskola le-
ány csapatai is képvi-
selték Pécsett.

� KILI TAMÁS

A Magyar Tradicio-
nális Kyokushin

Karate Szövetség XVII.
kerületi RTK dojo szer-
vezésében rendezték
meg a hagyományos
Nyúl Kupa Kyokushin
karate utánpótlásver-
senyt a Gregor József
Általános Iskola torna-
csarnokában április 5-
én. Az egész napos
sportprogramra hét

klubból közel száz ver-
senyzõ nevezett.

Délelõtt az ovis kor-
osztály és a juniorok
püfölték egymást, dél-
után pedig a felnõttek
mérték össze tudásu-
kat és kitartásukat a
csapatbajnokság során.
A díjakat Tóth Tivadar-
né 4 danos szakosz-
tályvezetõ, vezetõedzõ
adta át, a versenyt az
önkormányzat támo-
gatta.

�MUNKATÁRSUNKTÓL

Á prilis 23-án ren-
dezték meg a Jó-

kai általános iskola
szervezésében az óvo-
dások Nyúlcipõ futó-
versenyét. A középsõ
csoportos lányoknál a
Hétszínvirág Óvoda
lett az elsõ, a Napsugár
Õzike csoportja a 2. és a
Piroska Óvoda a 3. A
középsõ csoportos fiúk-
nál a Hófehérke Óvoda

végzett az élen, meg-
elõzve a Hétszínvirág
és a Százszorszép csa-
patát. A nagycsoportos
lányoknál a Napsugár
Maci csoportja bizo-
nyult a legjobbnak, a
Hétszínvirág lett a 2. és
a Százszorszép a 3. A
nagycsoportos fiúknál a
Napsugár  Maci cso-
portja gyõzött, a 2. he-
lyet a Mézeskalács, a 3
helyet pedig a Hófehér-
ke Óvoda szerezte meg.

Kerületi diadal 
a minikosárlabdában
�MUNKATÁRSUNKTÓL

Á prilis 19-20-án
rendezték meg a

Keresztury Dezsõ Ál-
talános Iskolában és a
Zrínyi Miklós Gimná-
ziumban a 2-5. osztá-
lyos tanulók részére
meghirdetett I. Kõbá-
nyai Kenguru Kupa
Iskolai Minikosárlab-
da Tornát. Kerületün-
ket a Zrínyi, a Kõrösi
és a Gregor József Ál-
talános Iskola képvi-
selte.  Csapataink na-
gyon jól szerepeltek, a
Zrínyi 2. a Gregor pe-
dig 4. lett

Felhívás!
Rákosmente Önkor-
mányzatának Sporttele-
pén (Bakancsos u 3.) sa-
lakos teniszpálya és sa-
lakos futsalpálya bérel-
hetõ. Teniszpálya dél-
elõtt 1300.-Ft/óra, dél-
után és hét végén 1500.-
Ft/óra. Futsalpálya
2500.-Ft/óra. Tel: 256-
1683, 06-30-504-7005.

Felvették a nyúlcipõt

A gyõztes napsugáros Maci csoport ovisai

Közel száz versenyzõ csapott össze a versenyen 

A rákoskerti Kossuth iskola lányai a dobogó legfelsõ fokára állhattak fel

Rákoskerti siker a diákolimpián

Karateverseny a Gregorban
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HIRDETÉSFELVÉTEL már 
a Célpont ingatlan irodában is!

1173. Budapest, Pesti ut 156. 
Tel/fax:061-2562144 Mob:0630/546-3362, celpontingatlan@gmail.com

� HORVÁTH TIBOR

A zt is mondhat-
nánk, hogy a jazz

van annyira képlékeny,
hogy bármilyen zenei
világ formálható arcu-
latára. Sõt, azt is hozzá-
tehetnénk, hogy nem az
a jazz, amit játszunk,
hanem ahogy játsszuk.
Mindkét állítás igaz, en-
nek ellenére komoly ki-
hívás volt az Olamar
együttes számára, hogy
a reneszánsz zenei vilá-
gát dolgozza fel a tava-
szi fesztivál eszmeisé-
géhez igazodva.

A „vissza az idõben”
tett utazás során kide-
rült, hogy a reneszánsz
is egyfajta visszatérés
volt a szépségkultusz, a
boldogság, emberköz-
pontúság, a képzõmû-

vészet szabadságának
megtalálásához. Az
Olamar nem is a zenei
világból építkezett, ha-
nem Raffaello Santi, Mi-
chelangelo, Leonardo, Dü-
rer, Dante, Petrarca, Boc-
caccio alkotásaiból,
amelyek sokkal inkább
tükrözték az ember al-
kotói szabadságának
szárnyalását. Ez a jazz-

zene egyik legfonto-
sabb eleme. A koncer-
ten a klasszikus formák
tiszteletben tartása mel-
lett erõteljes kortárs
jazzt hallhattunk a
nemzetközi hírû mû-
vészek elõadásában. A
zenekar felállása: Szirtes
Edina, Oláh Zoltán, Oláh
Péter, Fábry Boglárka,
Martonosi György.

�MUNKATÁRSUNKTÓL

Május 11-én ünne-
peljük kerületünk

díszpolgára, Márk Tiva-
dar, a Magyar Állami
Operaház örökös tagja,
Kossuth-díjas, kiváló
mûvész, a Magyar Ál-
lam Mestermûvésze
születésének 100. év-
fordulóját. Márk Tiva-
dar a budapesti Ipar-
mûvészeti Fõiskola tex-
tiltervezõ szakán vég-
zett, emellett mûvé-
szettörténetet tanult.
1934-tõl az Operaház
tagja, 1938–1988 között
jelmeztervezõje. Töb-

bek közt olyan felejthe-
tetlen elõadások jelme-
zeit álmodta meg, mint
az Aida (Verdi), a Szé-

kelyfonó és a Háry Já-
nos (Kodály), a Bánk
bán (Erkel), a Trisztán
és Izolda (Wagner).
Számos híres film jel-
mezeit is megalkotta:
Ludas Matyi, Déryné,
Katonazene, Pacsirta.
Márk Tivadar négyezer
tervét õrzi az Országos
Széchényi Könyvtár
Színháztörténeti Tára
és az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum
és Intézet. Egy-egy
jelmezegyüttese vé-
dettnek van nyilvánít-
va (pl. a Don Carloshoz
és a Bohémélethez ter-
vezett alkotás).

�MUNKATÁRSUNKTÓL

Fegyveres rablást kí-
sérelt meg két tiné-

dzser a Pesti úton az
egyik telefonüzletben.

A fiatalemberek já-
ték fegyvert fogtak az

eladóra, aki kiabálni
kezdett, a rablók pedig
elmenekültek. Az el-
adó értesítette a rend-
õrséget, amely tíz perc-
cel a bejelentés után el-
fogta a két gyanúsítot-
tat. 

A jazz és a reneszánsz 
Olamar „Concerto Jazzenessance” a Jazz Pressóban

Nemzetközi hírû mûvészek a Jazz Presso színpadán

„Fegyveres rablás” a Pesti úton

Száz éve született
Márk Tivadar több jelmezét védettnek nyilvánították

Márk Tivadar

�MUNKATÁRSUNKTÓL

Á prilis 27-én a
Rákoskerti Mûve-

lõdési Ház szervezésé-
ben tartották meg az
immár hagyományos
Vida-dombi majálist.

A színes programok
sok érdeklõdõt vonzot-
tak. Csepregi Éva adta
meg dalaival a rendez-
vény alaphangulatát,
amit a további fellépõk
csak fokoztak. Nagy
tapsot kapott a Fröli-
cher Kreis Gyermek
Mûvészeti Tánccsoport,
valamint a Keresztúri
Szlovák Asszonykórus
és Tánccsoport. A Rene-
szánsz éve jegyében
meghívott Mátyás-me-
sék címû elõadást a
gyerekek mellett a fel-
nõttek is élvezték, a Rá-

koskerti Mûvelõdési
Házban mûködõ Cas-
sandra Táncstúdió nö-
vendékeinek látványos
show-mûsora pedig
mindenkit elkáprázta-
tott. Kacagni nemcsak
az Európa Bohócválo-
gatott mûsorán lehetett,
hanem a különbözõ tré-
fás versenyek alatt is.
Hamar elfogytak a sor-
számok a díjtalan arc-
festésre és a hennafes-
tésre is. Kovácsovics Fru-
zsina, Cozombolis és Ani-
ta fellépése nagy sikert
aratott, majd a Váradi
Roma Cafe következett,
akik gyerekeket hívtak
fel a színpadra. A zene-
kar tagjai a gyerekekkel
való közös tánc és ének
révén fergetegessé va-
rázsolták a majális utol-
só óráját.

Majális 
a Vida-dombon

A Cassandra Táncstúdió látványos mûsora nagy siker volt
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