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Kampányzáró Demjén-koncerttel
Több ezren vettek részt a húsvéthétfõi rendezvényen
Folytatás az 1. oldalról >

A nagyszínpadon a
Piccolino fúvószenekar
koncertjével kezdõdött
a mûsor, majd a Kolompos együttes jól ismert
dalokkal köszöntötte a
tavaszt és húsvét ünnepét. A koncert végén a
színpadra hívták a sok
esõkabátos, gumicsizmás apróságot, hogy
közösen, ráadásul a
mágikus nádduda segítségével elõcsalogassák a tornyosodó felhõk
mögül a napot, sajnos
nem sok sikerrel. Lui, a
mágus, üveggömbökkel, kártyatrükkökkel
próbálta bebizonyítani,
hogy a gondolatátvitel
itt Rákoskeresztúron, a
sportpályán is mûködik.
A Mozgás Öröm
Sportegyesület tagjai –
Holl Bence, Csanádi Bence, Szalai Boldizsár Ujvári László vezetésével már hajnalban elkezdték építeni a több
méter magas, négy oldalú mobil mászófalat,
amit legelõször egy
ötéves kisfiúnak, Balogh Ákosnak sikerült
meghódítania ügyes
mászótechnikájával.
Igen népszerûnek bizonyult az Egészségünk hét próbája családi interaktív társasjáték, ahol minden állomáson környezetvédelemmel kapcsolatos
ügyességi feladatokat

kellett a versenyzõknek megoldaniuk. Sokan próbálkoztak a fából készült térbeli
amõba játékkal, a kézmûves-foglalkozásokon kivétel nélkül,
csak természetes anyagokkal folyt a munka,
volt folyami kavicsfestés, gyöngyfûzés, bábkészítés, hennafestés.
Igen vicces feladatnak
bizonyult az egykerekû, illetve a fordított
kormányú bicikli meglovaglása, aminek kipróbálását a vizes, csúszós fû még inkább nehezítette.
Közben a sátorban
Lõrincz Adrián újságírótól megtudtam, hogy
Pozsonyból érkezett –
a Tyzden, konzervatív
szlovák hetilap munkatársaival –, és Szlovákia egyetlen magyar
nyelvû újságjának, az
Új Szónak készített interjút Riz Levente polgármesterrel, a Fidesz
országgyûlési képviselõjelöltjével.

A szitáló esõ ellenére
sokan megcsodálták az
RTK íjász szakosztályának a versenyzõit –
Erdész András, Buda
Szilvia és Hassan Adham
–, amint vadász rendszerû csigás íjakkal tartottak bemutatót, de
akinek golfozni, vagy
akár szkanderozni támadt kedve ezen a
sportnapon, az sem ütközött különösebb akadályba.
A szabadtéri program Riz Levente és barátai koncertjével folytatódott, ahol a zenekar
tagjai felidézték az elmúlt évtizedek külföldi és hazai rock kedvenceit, a Bikini együttestõl a Uriah Heepig.
Ezután a zsúfolásig
megtelt sörsátorban
Lázár Vilmos hatszoros
világbajnok fogathatjó,
Rákosmente díszpolgárának élménybeszámolójával folytatódott a
program,
amelyen
részt vett Demjén Ferenc, az esti megakoncert fõszereplõje is, akirõl közismert, hogy
nagy rajongója a lovaknak. A kötetlen beszélgetés során Lázár Vilmos elmondta, hogy
2000-ben költöztek Rákoshegyrõl Domonyvölgyébe, de minden
ideköti Rákosmentéhez, itt nõtt fel, itt járt
iskolába, innen indult
tizenhét évesen élete

elsõ versenyére, és tizenegy évvel ezelõtt itt
lett testvérével, Zoltánnal díszpolgár. Megtudtuk, öccse azért
nem tudott eleget tenni
a meghívásnak, mivel
Izsákon, edzõtáborban
készül húsz lóval a közelgõ fogathajtó világbajnokságra. „Akik itt
élnek a Kárpát-medencében, azok a génjeikben hordozzák a ló
szeretetét. Én szenvedélybetege lettem ennek a sportnak!” –
ezzel a gondolattal zárta a világbajnok vendég a beszélgetést,
majd a résztvevõk egy
rövid filmet nézhettek
meg a Lázár testvérek
legnagyobb sikereirõl.
Lázár Vilmosné Piroska
kísérte el fiát Rákosmentére, aki elmesélte,
már unokái, Zolika,

vaszt idézõ idõben,
hogy élõben hallhassák az elmúlt évtizedek legjobb Rózsi-slágereit, illetve a tavaly
bemutatott album legújabb nótáit.
Rózsi most sem okozott csalódást, a régi,
mindenki által ismert
zenéstársakkal – Závodi
Gáborra, Solti Jánossal,
Menyhárt János Menyussal és a többiekkel
– eljátszották a várva
várt slágereket, A szabadság vándorát, a Darabokra törted a szívem, az Elveszett gyémántok, a Jégszív, a
Fekszem az ágyon és a
többi jól ismert nótát.
Persze ez az este sem
múlhatott el a Szerelem vonat, illetve a
Honfoglalás gyönyörû
dallamai nélkül.
Végezetül Demjén

Zsófi és Vili is ügyesen
megüli a lovat, de azt
is megosztotta velünk,
hogy kisebbik fiának,
Zolinak a versenyeit
vakmerõsége miatt – a
lovas szakma csak „ördöglovasként” tartja
számon – a mai napig
csak háttal bírja „végignézni”.
Mire
elkezdõdött
Demjén Ferenc, a magyar pop ikonikus figurájának megakoncertje a sportpályán,
már több ezren gyûltek
össze a nem éppen ta-

Ferenc a színpadra hívta a nap házigazdáját,
Riz Leventét, hogy egy
közösen elõadott nótával - Sajtból van a Hold
– búcsúzzanak Rákosmente, esõben is kitartó közönségétõl.
A Fidesz kampányzáró családi napján
részt vett Fohsz Tivadar,
Horváth Tamás alpolgármesterek,
Dunai
Mónika, Hatvani Zoltán,
Rózsahegyi Péter, Piláth
Károly, Virág Mihály,
Fejér Gyula és Bényi
Zsolt képviselõk.
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Tavaszköszöntõ
a Kossuthban
 MUNKATÁRSUNKTÓL
húsvéti szokások ápolását fontosnak tartja a
Kossuth Lajos Általános Iskola, napközis munkaközösségük erre az alkalomra is gazdag és változatos programot
kínált a gyerekeknek.
A harmadik osztályos tanulók a böjti és húsvéti szokásokat elevenítették fel. Locsolóverseket adtak elõ a fiúk, amelyeket a kislányok hímes tojással jutalmaztak.
Nemcsak a húsvéthoz, hanem általában a tavaszhoz is
kapcsolódik a zöldágjárás,
amely a tavaszt, a természet
megújulását is jelképezõ énekes játék. Ezzel és ehhez hasonló dalokkal mutattak be
körjátékokat az elsõsök.
A hagyományõrzõ programot kézmûves-foglalkozások
követték: a tojásfestés különbözõ módjaival ismerkedtek
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Polgári védelmi ifjúsági verseny
A Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVII. Kerületi Kirendeltsége április 13-án 9 órai kezdettel rendezi meg a kerületi szintû Katasztrófavédelmi Polgári Védelmi Ifjúsági Versenyt az RTK-pályán (Péceli út 144.).
A verseny célja veszélyhelyzetek megismertetése a tanulóifjúsággal,
a veszélyhelyzeti magatartásformákra való felkészítés, az önvédelmi
készség kialakításának segítése, a katasztrófavédelem rendszerének
bemutatása csapatverseny keretében.

A Föld napja Rákosligeten
meg a gyerekek. Volt többek
között berzselés, viasszal írt
tojások festése, gyöngyözés,
illetve tojástartóból készíthettek kis csibéket.
A program kitért a hagyományõrzõ játékok felelevenítésére is: ilyen volt a tojásgurítás és kakasdobálás. A tojásgurítás lényege, hogy a lejtõn
legurított festett tojások törés
és repedés nélkül érjenek célba. Izgalmas és népszerû volt
a kakasdobálás is. A fából készült, felfüggesztett kakas lyukas hasán kellett átdobni egy
kislabdát. A legügyesebbek
jutalmat is kaptak.

Április 24-én, szombaton, 14-18 óráig
- Aszfaltrajzverseny, játszóház, kvízjátékok
- Fa- és virágültetés, zöldsávszépítés a Ferihegyi úton és a Hõsök terén
- Filmvetítés: Luc Besson: Home (Otthonunk) a Maros Moziban
- Kötetlen beszélgetés környezetvédõk és szakemberek társaságában

