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Egy sikeres rendezvény története
2021. szeptember 4. 7 órára. A levegő hőmérséklete
12 Celsius fok. A felkelő nap sugarai érdekes sátortábor képződményen törnek meg az Erzsébet körúti parkolóban és a művelődési ház kertjében. Álmos buszra
várakozó emberek elmélkednek: ideiglenes befogadó
tábor. Az nem lehet hisz, oly messze a határ. No, akkor
mi ez és mikor került ide? Tudja a fene, majd kiderül…
Nyolc órakor megérkezik az első csapat, a Mohácsi
vész. Régi ismerősök, már évek óta színesítik a Horváth
Előd lecsófőzőverseny forgatagát.
A rendezvény szervezői (Rákoskerti Lemaradás
TSSZE), a Rákoskerti Művelődési Ház lelkes dolgozói
és néhány szintén lelkes, Polgári körös önkéntes segítségével végezte el az előkészítő munkálatokat a VIII. Horváth Előd lecsó főzőversenyre. Meglepően sokan jelentkeztek az idei versenyre. Összesen 24 versenyző csapat
gyújtotta meg a tüzet Dunai Mónika országgyűlési képviselő és Horváth Tamás polgármester köszöntője után.
Az idei versenyen több új csapat is jelentkezett:
örömmel köszönthettük a Csabai természetjárók, a Piroska Óvoda, a 112 Team (kerületi tűzoltó csapat és
rendőrség dolgozói), és a Csepeliek társaságát is. Viszszatérő vendégként már másodszor tisztelt meg minket
jelenlétével a helyi Roma Önkormányzat is.

2021. szeptember

mutatták meg főző tudományukat Dunai Mónika országgyűlési képviselő volt sokadszorra a verseny fővédnöke. Nem volt olyan csapat, akinek a lecsójába ne kavart volna bele, ezzel is elmélyítve az összetartozásunkat. A megmérettetés során felhasznált több mázsa
zöldségen kívül elfogyott két hordó sör, több liter pálinka, és számtalan rostos üdítő illetve jeges tea a Rauch
Hungária felajánlása jóvoltából.
A héttagú zsűri pontozásos döntése alapján a versenyt a Kossuth Lajos Általános Iskola csapata nyerte
fantasztikus lecsókölteményével, második helyet a
Mohácsi vész csapata érte el, harmadik lett a 112 Team.
Különdíjban részesült a Piroska Óvoda csapata. Rákoskert zászlóval díjazta a zsűri a Lajosok csapatát. Meg
kell említenünk még a többi csapatot is, volt itt szarvas
májas, egzotikus trópusi, fantasztikus cigány lecsó és
megannyi más csoda a bográcsokban. A Rákosmente
Partizán szövetség például elkészítette a Forradalom
Tüze névre hallgató kulináris fenoménját.
Véleményem szerint, mindenki nyert aki ott volt.
Egy gyönyörű napot, új és régi barátokat, ismerősöket,
rengeteg élményt szerzett melyekből töltekehezhetünk a
hétköznapokon. Bízom, benne, hogy jövőre újra találkozhatunk.
A Rákoskerti Lemaradás következő rendezvénye a
pandémia miatt elhalasztott Merzse nappali túra lesz
október 9-én 7 órától 10-ig.. Rajt-cél a Rákoskerti
Művelődési Ház udvara. Várunk mindenkit sok szeretettel!
A Rákoskerti Lemaradás nevében
Pintér Károly

Ezt a beruházást sokan észre se vennék,
pedig fontos a Szigetcsép utca
108-110-ben és a szomszédban élőknek

A rendezvény ikonikus résztvevője Suták Pista és
csapata, akik 100 adag lecsót főztek az érdeklődőknek.
Rákosmente Önkormányzata nem csak támogatta a Lecsófőző Versenyt, hanem a polgármester úr vezetésével

Sok helyen okoz gondot az extra mennyiségű csapadékvíz, amikre napjainkban egyre többször kell számítani. 2019 őszén keresték meg a lakók a helyi önkormányzati képviselőt azzal a panasszal, hogy nagyobb
esők idején rendre elönti őket a közterületről befolyó
csapadékvíz. 2020 tavaszán a szakemberek felmérték a
területet és egy műszaki megoldási javaslatot tettek le
az önkormányzat asztalára. 2021. évi költségvetésben
pedig közel 800.000 Ft-ot kötöttek le erre a beruházásra. Az elkészült területen jól látszik, hogy "folyókákat"
építettek be a járdapadka elé és az itt összegyűlt vizet
vezették be a csapadékvízgyűjtő csatornába. A járdák
javítása, aszfaltozása augusztus végén fejeződött be.
Hatvani képviselő szerint „ezzel ismét letudva egy
gond”.

Ismét lombzsákosztás

dunk adni. Akik ezeknél nagyobb lakásszámú társasházban élnek, ott nem tudok zsákot adni, csak előre
egyeztetett időpontban egy meghatalmazottnak. Ez pl.
az Ököl utca 4. és 6-ban élőkre vonatkozik. Akinél a
közterületen nincs fa, az ne kérjen zsákokat, hiszen ott
nincs mit beleszedni ezekbe! Akik állandó, bejelentett
címmel nem rendelkeznek Rákoskerten, Szárazhegyen
(a lakcímkártya szerint is csak tartózkodási hely van a
körzetben), nekik nem tudok emblémás zsákot adni. A
szomszéd, ismerős, barát, rokon adagját csak úgy lehet
elvinni, ha a sorban álló bemutatja annak lakcímkártyáját és személyi igazolványát. Saroktelekre a nagyobb
közterület miatt idén is 12 db zsákot tudok adni, ha ezt
a közterületen álló fák száma indokolja. Lakatlan ingatlanra nem jár ingyenes lombgyűjtő. Aki a megadott
határidőig nem vette át a zsákját vagy nem rendelte
meg azok házhozszállítását, az a megmaradt készlet
erejéig, előre egyeztetett időben a házamnál veheti át a
neki járó zsákot. Ha a házhozszállítás és osztás során
elfogynak a zsákok, akkor erre nem lesz lehetőség!
Ezek a fekete (néha zöld csíkos) emblémás zsákok a
Sáránd utca 34. alatt található COOP ABC-ben korlátozott mennyiségben megvásárolhatók 250 forintért.
A korlátozás oka, hogy a fővárosban nyár eleje óta
hiánycikk a zöldhulladékos zsák. Az ABC vezetői
3.500 darab zsákot tudtak még korábban beszerezni, de
az FKF azóta sem tud zsákokat szállítani.

Hogyan juthat hozzá az ingyenes lombzsákokhoz?
Vagy eljön a művelődési házba, vagy megrendeli a
házhozszállítást.

(Hatvani Zoltán 9. sz. evk.)

Közismert, hogy a fővárosban 2010 óta, sőt 2020 óta
már az egész országban tilos a zöldhulladék égetése és
remélem mára már az is tudott, hogy a kukások csak az
FKF (fekete vagy zöld) emblémás zsákokat szállítják el
a porták elől. A közterületen álló fák leveleinek összegyűjtése az ott élők kötelezettsége. Az önkormányzat
ezeknek a faleveleknek az elszállításában próbál azzal
segíteni, hogy minden olyan ingatlantulajdonosnak ingyen biztosít 8-8 db zsákot, ahol van a közterületen fa.
Kivétel saroktelkek esetén, amennyiben a zöldfelület
növényborítottsága indokolja, ebben az esetben 12 darab zsákot tudok átadni. Ezeket a telirakott zsákokat az
FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk elől. Ahol
jár a hétfői "zöld kukásautó" (Rákoskerten, Szárazhegyen mindenhol jár), ott a kommunális szeméttel az
FKF nem szállítja el a faleveles zsákokat. Idén is a körzetemben (9. számú egyéni választókerület) élő, oda
bejelentett telektulajdonosok tőlem vehetik át a zsákot a
következők szerint. Ha nem kér házhozszállítást, akkor
az osztás a Rákoskerti Művelődési Ház udvarán lesz
október 13-án (szerdán) 7:30 és 8:30, október 14-én
(csütörtök) 17:00-18:00 között. Akik a művelődési házba jönnek a zsákokért, nekik az átvétel során be kell
mutatniuk a személyi igazolványukat és amennyiben
ebben nem szerepel a bejelentett cím, úgy a lakcímkártyájukat is. A zsákok átadás-átvételét az átvevőnek aláírásával kell igazolnia. Azt szeretném kérni, hogy csak
az jöjjön a fent megadott helyszínre, akinél nem lehet a
kertbe bedobni a zsákokat, mert a kutya széttépi, a
szomszéd bejár és elviszi, nincs házszám az ingatlanon,
vagy pedig szeret sorban állni, hiszen idén is van mód
megrendelni a lombzsákok házhozszállítását. Ezt kizárólag nálam lehet megtenni a következők szerint:
képviselői honlapomon: www.hatvanizoltan.hu. /
zsákrendelés. A program visszaigazolást küld
képviselői Facebook oldalamon (Rákoskerti, szárazhegyi képviselő, Hatvani Zoltán), lehetőleg privát
üzenetben, így nem látja illetéktelen a megrendelő
nevét és címét. A megrendelésről visszaigazolást küldök
a házam (Dalnok utca 48.) postaládájába bedobott cetlin (ebben az esetben nem tudom visszaigazolni a megrendelést)
A házhozszállítás igényének leadásának határideje: 2021.10.01. (péntek) éjfélig.
A házhozszállítást október 08-án kezdem és október
11-én fogom befejezni.
Ha ez alatt az időszak alatt nem kapja meg a zsákokat, akkor már nem is fogja. Ennek több oka lehet:
Nincs házszám az ingatlanon, nincs fa a közterületen.
Ha telefonon felhív, akkor tisztázhatjuk a dolgot.
Néhány fontos tudnivaló az elmúlt években összegyűlt tapasztalatok alapján. Minden megrendelőnek
vagy sorban állónak jut zsák, ha valaki mást állít, az
nem mond igazat. Csak az rendeljen házhozszállítást,
akinél a kapun, vagy a házon jól látható a házszám. Ha
nincs kint a házszám, akkor nem vállalunk felelősséget
a pontos teljesítésért. Ikerházak esetén 4 db zsák jár,
nyolclakásos társasházak lakóinak csak egy zsákot tu-

(Timmel Ede 8. sz. evk.)
Rákosmente Önkormányzata az idei évben is biztosít biológiai úton lebomló FKF Zrt. által kibocsájtott
zöldhulladékgyűjtő zsákokat, amellyel az ingatlantulajdonosok támogatását szeretné megvalósítani a közterületi zöldsávok karbantartásakor keletkező zöldhulladék
elszállításából fakadó anyagi terhe alól.
Részletek a lombzsák igénylésének menetéről:
A tavalyi évben nagy sikert arató lombzsák házhozszállítási szolgáltatásomat idén is folytatom, a rendeléseket az alábbiak szerin módokon lehet leadni:
írásban e-mail-en az ede.timmel@gmail.com
telefonon és sms-ben a 06-20-310-10-00
facebook oldalamon privát üzenet formájában
(Timmel Ede - Rákoskerti-Rákoscsabai képviselő),
az üzenetnek tartalmaznia kell az ingatlan tulajdonos nevét és címét, valamint kérem, hogy ha az ingatlan saroktelek, úgy kérem, hogy azt is tüntessék
fel a megrendelő üzenetben.
Házhoz szállítás igényének leadásának határideje: 2021.10.01 (péntek)
A házhoz szállítandó zsákok kiszállításának határideje: 2021.10.11 (hétfő)
Szeretném kiemelni, hogy ingatlanonként 8 darab
zsákot tudunk átadni, saroktelkek esetén, amennyiben a
zöldfelület növényborítottsága indokolja 12 darab zsákot tudunk átadni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan személyes átvételre is
lesz mód, ennek helyszíne a Rákosmenti Százszorszép
Óvoda (1171 Budapest, Rezgő u. 15.) lesz, annak érdekében, hogy mindenki hozzájusson a zsákokhoz két
időpontot biztosítok, az első átvételre október 13-án
(szerda) 7:30 és 8:30 között lesz mód, a másodikra pedig október 14-én (csütörtök) 17:00 és 18:00 óra között.
Kérem mindazokat, akik személyesen vennék át a
lombzsákokat, készítsék elő személyi és lakcím kártyájukat, valamint ha szomszédnak szeretné elvinni a zsá2

kot hozzák magukkal a szomszéd lakcím kártyáját és
meghatalmazását.
Fontos kiemelni, hogy csak az állandó, bejelentett
lakcímmel rendelkezők vehetik igénybe a szolgáltatást.
Ez azt jelenti, hogy akinek több ingatlana van csak arra
veheti igénybe, ahol életvitel szerűen él.
Továbbá a társasházak egy ingatlannak megfelelő
zsákmennyiséget igényelhetnek, ez azt jelenti, hogy
például egy ikerházfél 4+4 zsákot, míg egy társasház
szintén összesen 8 zsákot igényelhet, mivel az utcafront
mérete megegyezik egy önálló családi házéval.

Az útjavítási program bejelentése óta elkészültek a
kátyúzások, vagyis az Ököl, Becske és a Borzavár utcák ismét „jobb” állapotba kerültek, mint korábban voltak.
Az aszfaltozó gépek a Bottyán utcában jelentek meg
elsőként szeptember 6-án. Néhány óra múlva a képviselőt már hívta is egy lakó, aki elmondta a telefonban,
hogy szomorú, hogy nem épül szegélykő az aszfaltút
mellé. Ez így van, de a korábbi tájékoztatásban is elmondták, hogy egy a beavatkozás nem engedélyes útépítést jelent, hanem „csak” útjavítást, aminek nem
része a szegélykő, vízelvezetés, kocsibeállók építése,
járdaépítés, stb. Ebben az évben erre volt forrás, komolyabb útépítésekre csak fővárosi, vagy kormányzati támogatásból remélhetünk.
A korábbi főpolgármesternek volt egy ígérete, mely
szerint minden fővárosi utcát leaszfaltoznak 2022-ig, ha
a helyi önkormányzat kiépíti a vízelvezetést, de ez jelenleg nem érvényes, hiszen 2019-ben új vezetése lett a
fővárosnak, nekik pedig új ígéreteik voltak, amiben
nem szerepelt ez az útépítési program.

Jól halad a padfelújítás Rákoskert főterén
2021.09.06-án megkezdte a helyszínen a munkát a
Rákosmente Kft, de még nem fejezte be. A határidő
szeptember végén jár le, de ha ilyen jól haladnak, akkor
biztosan előbb is készen lesznek. A munkálatok során
most már a padok hátlapját is kicserélik egy időjárásálló (WPC) anyaggal. Van a téren egy furcsa alakú padunk, ezt nem érinti a felújítás, mert ezt ezzel a technológiával nem lehet leburkolni. Ennek a padnak a felújítására korábban jelentkezett egy helyi lakó, de ő sajnos
eddig nem kezdte meg a munkát

Rákoskerti Parkgondnoki Szolgálat
nyárvégi beszámolója

Elindult a rákoskerti útjavítási program!

Az idei nyári szezon is eseménydúsan tel a parkgondnokain számára, növekvő feladatok és új eszközök
színesítették hétköznapjainkat. A civilek és cégek által
támogatott csapatunk sokak által elismert munkájának
névjegyei eddig is számos közterület ápoltságán volt
megfigyelhető, de lakossági igények mindig újabb és
újabb „gazdátlan” területet hoznak a látóterünkbe.
2021-ben a Zsigmond utca zöldsávjának fűnyírását,
valamint a Kucorgó téri Nemzetőr szobor környezetének rendbetételét vállaltuk magunkra. Az elvárásoknak
való megfelelés céljából új akkumulátoros fűnyíró és
szegélyvágó gép került a birtokunkba, amelyet részben
önkormányzati képviselőink támogattak képviselői keretből, másrészt magánfelajánlásokat kaptunk.
A tervszerű feladataink néha színesednek, a nyár közepén több helyen is rongálásra lettünk figyelmesek,
ismeretlen személyek több P alakú utcanévtáblát súlyosan megrongáltak, ezek pótlását mi végeztük, a táblák
elkészíttetésért szeretnénk köszönetet mondani egy helyi cég tulajdonosának, aki magára vállalta a táblák legyártatásának anyagi terhét.A táblacsere az alábbi utcákban valósult meg: Aknász utca, Rózsaszál utca,
Kékliliom utca, Olcsva utca, Merzse-mocsár, Sáránd
utca
A Strázsa-hegyen is voltak fejlesztéseket, ugyanis a
lakosok kérésére Timmel Ede önkormányzati képviselő
támogatásával két padot, egy szeméttárolót és két gyalogos átkelésre alkalmas pallót helyeztünk ki a Vasad
utcában található Panoráma parkba. Külön szeretnénk
kiemelni a helyi kutyásközösség tagjainak segítségét,
akik rendszeresen segítenek a szemetes környékének
tisztántartásában.
Környezetünk épségének és ápoltságának fenntartása
közös ügyünk, ezért kérjük, hogy amennyiben észrevételük van, feltétlenül jelezzék azt Hatvani Zoltán és
Timmel Ede önkormányzati képviselőknek.

2021. augusztus közepén jelent meg Hatvani Zoltán
képviselői Facebook oldalán a következő hír:
„Végre jó hírt kaptam Horváth Tamás Polgármester
úrtól a helyi útjainkkal kapcsolatban. A tájékoztatás
alapján napokon belül megindul az aszfaltterítéses útjavítás a következő utcákban:
1. GÖRÖMBÖLY utca a Sáránd utca és a Ráspoly utca
között (46 millió Ft.)
2. BOTTYÁN utca a teljes hosszában (26 millió Ft.)
3. RÁSPOLY utca a teljes hosszában (15 millió Ft.)
4. BÖGÖTE utca a Görömböly utca felől korábban
kimaradt 80 méteres hosszban (4 millió Ft.).
Ezen túl a kerület kátyúzó gépei is Rákoskertre érkeznek legkésőbb szeptemberben és a következő utcákat
kezdik kijavítani:
1. ÖKÖL utca a Pesti út és a Szigetcsép utca között
2. BECSKE utca a teljes hosszában
3. BORZAVÁR utca a teljes hosszában
A fent felsorolt munkák elvégzése után, a végleges
költségeket látva folytatjuk az egyeztetést Polgármester
úrral a PÁSZTORFALVA utcáról. Ennél az utcánál az
Erzsébet körút és a Tiszanána utca közötti szakasz a
legrosszabb, de a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése miatt a lentibb szakaszra is ráférne a javítás.
Sajnos az ANDRÁSFA utca javításáról (Bodonyi
utca és a Sáránd utca között) még nem tudok pontos
tájékoztatást adni, mert itt a javítási technológián van
még "vita" a szakemberek között.
Szeretném itt is megköszönni a helyieknek az általam kiírt "véleménybekérő népszavazáson" való aktív
részvételt! Önök nélkül nem sikerült volna!
Köszönöm Horváth Tamásnak is, hogy elviselt az
elmúlt 3-4 hónapban akkor, amikor az útjaink miatt
zaklattam. Külön köszönöm Dr. Bakos András alpolgármester úrnak, hogy fogadta a neki küldött sok-sok
lakossági panaszt és észrevételt.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem útépítésről adtam
most tájékoztatást, a fent közreadott munkálatok csak
útjavításnak felelnek meg. A végleges útépítésekre
még várnunk kell!”
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A Rákoskerti Művelődési Ház programjai

Az Ascher Oszkár Színház gyermekeknek szóló előadása:
Október 17., vasárnap 11 óra
Hurkacövekleves
Andersen meséje alapján írta: Csetényi Anikó
5 éves kortól ajánlott.
A meseszínház után: EGÉRTANYA – SZÍNES EGEREK VARÁZSMŰHELYE családi kézműves foglalkozás a legkisebbeknek
és a legnagyobbaknak is. Vezeti: Zsigár Cecília textilművész
Belépő: 1000 Ft (a mese utáni bábkészítő foglalkozással együtt)
Előzetes jelentkezést kérünk!

Telefon: 06-1/257-4498, e-mail: rakoskert.szervezes@vigyazomh.hu, honlap:
www.kertimuvhaz.hu

Szeptember 27, hétfő 18 óra Makovecz Imre
megemlékezés a Templom Alapítvány szervezésében
Vendég: Mészáros János Elek magánénekes
A belépés díjtalan.
Október 3., vasárnap 10 óra
Kerti Kölyökkuckó: Babszem Jankó
– bábjáték a Ziránó Bábszínház előadásában
Belépő: 800 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk!
Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek
részére díjtalan belépő igényelhető szeptember 27-ig
az alábbiak szerint:
8. sz. körzet: Timmel Ede képviselőtől e-mailen
(ede.timmel@gmail.com), illetve sms-ben (06 20 310-1700) a szülő
neve, lakcíme, telefonszáma, valamint az igényelt gyermekjegy és
kísérőjegy mennyiségének feltüntetésével.
9. sz. körzet: Hatvani Zoltán képviselőtől interneten:
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselő)

Üzenet
Mindannyiunknak vannak/lehetnek olyan személyes élményei/történetei, melynek keretében el kell ismernünk/be kell
látnunk, hogy ott és akkor nem rajtunk múlt életünk kapujának nyitva maradása, hogy a biztos pusztulás helyett, - csodával határos módon – megmaradt a folytatás lehetősége.
Ki-ki saját pillanatnyi összállapotának megfelelően értékeli
az efféle élet-halálhelyzeteket, vonja le annak tanulságait.
Vannak, akik a véletlennek-, „vak szerencsének”-, a természet ismert, vagy még ismeretlen törvényeinek gondolják-,
mások „Isten ujjának” vélik az életveszélyes körülmények
jóra fordulását. Közülük az ún. klinikai halál állapotáig
jutók, majd abból közénk visszatért személyek, szinte egységesen különös, légies érzületről, szemkápráztatóan szép
látomásról, a test és a lélek elválásáról, életre szóló fényélményről, és Isten létének megbizonyosodásáról számolnak
be. A halálos stádium pillanatában előállt revelációt – függetlenül az átélők korábbi világlátásától – még véletlenül
sem a véletlennel, vagy a materialista természeti törvényszerűségekkel hozzák összefüggésbe. Az efféle élet-halálélményt
megtapasztalók az ateista professzoroknak az agy oxigénhiányos állapotáról szóló tudományos blabláját elnéző mosollyal engedik el a semmibe. Nincs miről vitázniuk, hiszen
ők a bizonyosság-, a tudás-, a lélekérzet más dimenzióját
érzékelték, amit elhalványítani, átértékelni, vagy kitörölni
nincs földi hatalom. A harmónia, a boldogság, a bizonyság
olyan állapotával szembesültek/élték át, mely tudati/lelki
összállapot hétköznapi szavakkal le sem írható, ami földi
életük utolsó percéig betölti a testükbe átmeneti időre viszszaköltözött lelküket és a megvilágosult emberi tudatot.
Szinte mindannyiuk bánja a földi létbe való visszatérést,
miközben előzetes jutalomnak, különleges ajándéknak tudják
be a páratlan élményt. Nyilván oka lehet annak, hogy csak
ritka kiválasztottak – többnyire korábban nem elkötelezett
istenhívők - találkozhatnak a földi lét határát féllábbal át-,
majd visszalépés életre/halálra meghatározó, felülmúlhatatlan tapasztalatával. Bizonyos, hogy
üzenet ez mindannyiunk számára.
Üzenet és vigasztalás: mert bár a bibliai tudás fájáról leszakított almából egy harapásnyi is elegendőnek bizonyult a
Paradicsomból való kiűzetéshez – ennyire jutottunk a magunk szabad akaratából, a megszerzett tudományunk- és a
karunk erejéből – mégis van visszaút, létezik szerető megbocsátás, nem a semmibe hullunk, ha úgy akarjuk, a földi lét
után, lehetséges/bizonyos a folytatás.

Október 9., szombat 18 óra
Az utcáról a világ tetejére
Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd, hegymászó előadása
Az előadó az első és máig egyetlen magyar csúcsmászó, aki a
nehezebb, tibeti oldalon juttatta el nemzeti zászlónkat az Everest
csúcsára. Tette mindezt asztmás betegsége és a csúcstámadás idején
a halálzónában átélt asztmás rohamai ellenére. Az előadás könnyed,
elgondolkodtató és helyenként sokkoló. Közben pedig a közönség
akár azt is érezheti, hogy Emillel közösen mássza épp meg az
Everestet a nehezebb útvonalon.
Belépő: 1000 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk!
Október 16., szombat 18 óra
Nagy János Trió jazzkoncertje
Nagy János Yancha - billentyűs hangszerek,
Frankie Látó - hegedű és Joubert Flóra - dob
A belépés díjtalan!
Előzetes jelentkezést kérünk!
A koncert a „Köszönjük, Magyarország!” projekt keretében
valósul meg.
Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől, új Irodalmi Kávéház
sorozattal várja a színházkedvelő közönséget. Az előadások minden
alkalommal a művelődési ház színháztermében kerülnek színpadra,
ahol kellemes kávéházi környezetet tudunk biztosítani nézőink
számára.
Szeptember 19., vasárnap 17 óra
„Azt írta az újság…”
Kecső Andrea és Csőre Csaba megidézi a régi idők rádiókabaréinak
üdítő hangulatát. Hisszük, hogy a nevetés és a kabaré sohasem
megy ki a divatból.
Szeptember 26., vasárnap 17 óra
Félúton - Frech’ Gábor önálló estje
Az ember életének fontosabb állomásai, fordulópontjai, járható és
járhatatlan útjai jelennek meg egy biztató jövő felé mutatva,
magyar költők versein és Cseh Tamás dalain keresztül.

Bukta Mihály
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Október 10., vasárnap 17 óra
Sok szép kis jelen - éjszakai lélekjárás Dévényi Ádám dalaival
Hegyi Norbert, Joós Tamás és Sándorfi Bence zenés irodalmi
estje
Egy álomszerű, kicsapongó este története: a késő délutánból induló,
s hajnalig tartó éjszakajárás során a dalokon keresztül megpillantjuk,
megéljük újra "a sok szép kis jelent", a gyerekkort, apát, anyát,
szerelmeket, földi és égi hatalmakat, jelentős és jelentéktelen, de
mégis emlékezetes pillanatokat. S talán megtudunk valamit arról,
hogy összeállnak-e a szilánkok valami lehetetlen, színes egésszé.
Belépő az előadásokra: 1000 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
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