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Kulturális Szemle a Vigyázóban
Az iskola diákjai közül idén tizenhárman vehették át a Laborcz-díjat
 KILI TAMÁS
Vigyázó Sándor
Mûvelõdés Házban április 24-én rendezte meg a Laborcz Ferenc Általános Iskola
Kulturális szemléjét. Az
iskola rajztagozatosainak legjobb munkáiból
a Ballonyi galérián nyílt
kiáálítás. A programot
Fohsz Tivadar alpolgármester, Kiss Lajos képviselõ, az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Esélyegyenlõséget Minden Gyermeknek Alapítvány támogatta. Az eseményen
részt vett az iskola névadójának két leánya, B.
Laborcz Flóra szobrászés Laborcz Mónika keramikusmûvész.
A kiállítást végigjárva
egyértelmûen bebizonyosodik, hogy a gyerekek nagyon jó iskolában

A

tanulnak, és kiváló
szaktanáraiknak
köszönhetõen csupa boldogságot árasztó alkotásokkal találkozhatunk
- mondta megnyitóbeszédében Fohsz Tivadar. Hihetetlenül sok a
tehetséges gyerek, közülük többen már olyan
alkotásokkal jelentkeztek, amelyek arról árul-

A Hófehérke Óvoda
pályázatot hirdet:
DAJKAI
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, dajkaképzõ tanfolyami végzettség vagy érettségi vizsga megléte,
egészségügyi alkalmasság, beszédhelyesség, gyermekcentrikus magatartás.
A pályázat benyújtásának
feltételei:
részletes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, elõnyt jelent a már meglévõ óvodai gyakorlat.
A pályázat benyújtásának
határideje:
2009. június 1.
A borítékra írják rá: Pályázat dajkai
álláshely betöltésére
A pályázatot az alábbi címre
postázandó:
Hófehérke Óvoda 1173. Budapest,
525. tér 1. sz
A pályázat elbírálásának
határideje: 2009. július 15.
Az állás elfoglalásának kezdete:
2009. augusztus 3.

kodnak, hogy életük során meghatározó szerepet játszik majd a képzõmûvészet, így most a
jövendõ kiváló festõinek,
grafikusainak
munkáiban gyönyörködhetünk tette hozzá
az alpolgármester.
A rajztanárok, Breitkopfné Losovy Beáta, Lukács Zsuzsanna, Rezsabek

Ágnes és Vitárius Nikoletta munkáját apró
ajándékkal, virággal
köszönték meg. Az iskola leendõ tanulói számára kiírt Ovi-suli rajzpályázaton is eredményt hirdettek, a díjakat Erdészné Nagy Éva
igazgató adta át a legjobbaknak. A pályázat
nyertes rajzát Árokszál-

lási Gina készítette, második lett Szakács Evelin,
a harmadik díjat pedig
Csillag Noémi vihette
haza,
szeptembertõl
mindhárman a Laborczban kezdik meg
tanulmányaikat.
Erdészné Nagy Éva igazgató az iskola egyik legtehetségesebb 7. osztályos tanulója, Bari Laura
alkotásával lepte meg
Fohsz Tivadart.
Valóságos díjesõ hullott a színházteremben,
amikor
kiemelkedõ
mûvészeti munkájuk
elismeréseként az iskola rajztagozatos diákjai
közül idén tizenhárman
vehették át a Laborczdíjat Erdészné Nagy
Évától és Fohsz Tivadartól. A ceremónia
után az iskola diákjai
vették birtokukba a
színpadot, zsúfolt nézõtér elõtt.

Almaosztás, ezúttal Rákoskerten

 KILI TAMÁS
sszesen kilenc vállalkozó és magánszemély felajánlásának köszönhetõen
Niedermayer
Kálmán, a XVII. kerületi
Piacfelügyelõség vezetõje és
munkatársa, Csermely Balázs
három rákoskerti oktatási
intézménybe szállított közel
ezer darab almát április 30-

Ö

án. A Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai 620, a
Százszorszép és a Piroska
óvoda apróságai pedig 150150 darab ropogós csemegét kaptak. Az almaosztásban aktív szerepet vállalt
két rákoskerti önkormányzati képviselõ, Fohsz Tivadar
alpolgármester és Hatvani
Zoltán is. A Százszorszép
óvodások duplán örülhet-

tek, egy névtelenséget kérõ
rákoskerti vállalkozó jóvoltából hazavihették Rácz
Kriszta és Rácz Kálmán Csináljunk zenekart címû lemezét is. Az ajándékot a két
képviselõ adta át a kicsiknek, akik örömükben néhány strófát is énekeltek a
vendégeknek, majd nekiláttak az épp tízórai idejére érkezõ alma elpusztításának.
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Frank Tamás kiállítása

Képzés fiataloknak
A Nyitott Képzések Egyesület „Európa a spájzban
van” projektjének keretében képzést hirdet
Rákosmente fiataljai számára a polgári
szerepvállalás, az aktív közösségi élet
és az európai értékek megvalósítása terén.
Helyszín: Rákoshegyi Közösségi Ház
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3.)
Idõpont: 2009. május 16., 17., 30.
minden nap 9-17 óráig
Célcsoport: 16-26 év közötti fiatalok, 18 fõs csoport
Módszerek: a témát játékos formában fogjuk feldolgozni, gyakorlatokon és csoportos megbeszéléseken
keresztül.
Jelentkezés: név, telefonszám, e-mail-cím és
életkor megadásával lehet jelentkezni a Rákoshegyi
Közösségi Házban Szabó Katalinnál, vagy e-mailben
Fejér Péternél (fejer.peter@yahoo.ca)
A jelentkezéseket beérkezés sorrendjében tudjuk
fogadni a létszámkeret erejéig.
Részvételi feltétel: a képzés ingyenes; mivel az
egyes alkalmak egymásra épülnek, ezért, aki jelentkezik, az vállalja a részvételt az összes alkalmon
Szervezõk és képzõk:
Kovács Erzsébet - a Nyitott Képzések Egyesület
elnöke, projektvezetõ
Fejér Péter - ifjúsági képzõ, innovációs menedzser
Szûcs István - képzõ, tanácsadó

ÉPÜLET
TERVEZÉS
INGATLAN
SZAKÉRTÉS
HOME ( center
ÉPÍTÉSI KÖZPONT
Bp. XVII. Pesti út 237. sz. A/1. iroda
(a földszinten)
T/F.: 257-5042, ill. (06-30) 9428-394

Tomcsik József
építészmérnök,
igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértõ

www.tomcsik.hu

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

 KILI TAMÁS
zelepcsényi Sándor
elnök kezdeményezése nyomán a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében Lovak és vadak címmel nyílt kiállítás Frank Tamás rákoskerti festõmûvész alkotásaiból a Rákoskerti
Mûvelõdési Házban
április 19-én, amelyet
Salamon György Rákoskertért-díjas festõmûvész nyitott meg.
Salamon György a
mûvész méltatása során
elmondta, hogy a ló és
az állatvilág egyedeinek
ábrázolása hatalmas fejezete a mûvészettörténetnek, az egyiptomiaktól a görögökön át, a
germán és a kínai ábrázolások tömegét ismerjük, amelyek a ló szépségét dicsõítik. Frank
Tamás állatábrázoláso-

S

FÛKASZÁLÁS
FÛNYÍRÁS
FAKIVÁGÁS
alpintechnikával
kedvezõ áron
Tel.: 06-70-322-5980

kat, vadászeseményeket fest immár több évtizede, képeit mívesen,
nagy hozzáértéssel készíti, amelyek azt a tudást is hordozzák, ami a
vadászathoz és a lovak
tenyésztéséhez is szükséges. Visszafogott színskálát használ, inkább a
rajzos elemek dominálnak. Lóábrázolásaiban
portrészerû hûségre törekszik, amivel szinte
megszemélyesíti a szeretett állatot.

Madárdombi
INGATLANIRODA
Vadkacsa u. 89.
2,5% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.
www.ingatlan.com/vadkacsa89

Ügyfélfogadás:
H–P: 10-19, Szo: 10-16
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

✚

A kiállítás-megnyitó
záróeseményeként Hatvani Zoltán rákoskerti
képviselõ mondott pohárköszöntõt, amelyben hangsúlyozta, hogy
mint eddig, a továbbiakban is szívesen támogatja a Rákoskerti Polgári Kör által szervezett kiállításokat is, de a
dicsõség a rákoskerti
civil szervezetet, a mûvelõdési házat és a
mindenkori
kiállító
mûvészt illeti.

GALLYAZÁS,
FAKIVÁGÁS,
SZIKLAKERT−,
PARKÉPÍTÉS,
FÜVESÍTÉS

a gondja???

Mi megoldjuk!
Hívjon, jövünk!
Tel./fax: (06-1) 258-1973
Mobil: (06-20) 932-0606

Gerendõ Géza
kertésztechnikus

1171 Budapest,
Rákoscsaba utca 20.

LIGET ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Rákosliget, Mátka u. 3. (Vegyimûveknél)

Kutyák, cicák, haszonállatok
teljes körû ellátása, ambuláns rendelés.
Mûtétek: cicák, kutyák speciális ivartalanítása,
baleseti sebészet. Immunizálási programok,
védõoltások veszettség ellen is.
Új szolgáltatás:
ultrahangos fogkõ-eltávolítás.
Rendelési idõ:
Hétfõ-péntek 17-19-ig, szombat 8-10-ig
Telefon:
258-0442
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(üzenetrögzítõ éjjel-nappal)
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