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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csü-
törtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Ház-
ban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mû-
velõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ

bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (moz-
gásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-
0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – a hónap 1.
keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolá-
ban.

Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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Járatritkítás helyett járatsûrítés
A BKV teljesítménye kilenc százalékkal bõvül a kerületben

Folytatás az 1. oldalról >

Az erõfeszítéseket siker
koronázta. A most elfo-
gadott, a BKV honlap-
ján olvasható, végleges
Paraméterkönyv ugyan
Budapest szintjén egy-
milliárdos megtakarí-
tást tartalmaz, azonban
a XVII. kerületben 9
százalékkal (!) nõ a
BKV teljesítménye. Szá-
mítások szerint Rákos-
mente járt a legjobban a
kerületek között.

Az új menetrend két
lépcsõben, augusztus
21-én és szeptember 6-

án lép hatályba. A
XVII. kerületben meg-
valósulnak a járatösz-
szekötések, minden vá-
rosrészbõl lesz közvet-
len metrókapcsolat.
Összehangolják a me-
netrendeket, növelik az
alacsonypadlós buszok
számát, új megállóhe-
lyeket építenek ki. 

Néhány újdonság:
szeptembertõl Rákos-
csabáról közvetlenül le-
het utazni az Örs vezér
terei és Kõbánya-Kis-
pest metróállomásokra.
Rákoskertrõl az Örs ve-
zér terére megy busz,

de ugyaninnen egy má-
sik járat Rákoscsabán
áthaladva Kõbánya vá-
rosközpont felé szállít
majd utasokat. A 80-as
és a 198-as busz egye-
sül, létrejön Budapest
egyik leghosszabb vo-
nala, a Pestszentlõrinc
és Rákoscsaba-Újtelep
között közlekedõ járat
szeptembertõl betér az
uszoda irányába is, a
Széchenyi-Borsó utcá-
kat érintve végül a Pes-
ti úton haladva éri el az
Elágazást. A madár-
dombiak így közvetlen
járatot kapnak a kerü-

letközpontba, illetve to-
vább, Rákosliget felé. A
piros 176-os a jövõben
kimegy a Tóalmás utcai
198-as végállomásáig,
így a Rákoscsaba-Újte-
lep keleti részén lakók
is egy busszal eljuthat-
nak a metróhoz. A ko-
rábban megszüntetés-
sel fenyegetett piros 61-
es és 276E busz meg-
marad, a maihoz ha-
sonló menetrenddel
fog járni. 

Több járatot sûríte-
nek, így például a 168-
ast, amely a Helikopter
lakóparkot és Rákos-

hegyet érinti. Új busz-
megállók is létesülnek,
több esetben pedig át
kell építeni a megálló-
kat, mert szóló buszok
helyett csuklósokat ve-
zetnek be, például Rá-
koscsabán és Rákos-
kerten, itt hamarosan
modern Volvo buszok
is megjelenhetnek.

A kerületi városveze-
tés a változásokról
részletes tájékoztató ki-
adványt készít, ame-
lyet az új menetrend
bevezetése elõtt min-
den kerületi postaládá-
ba eljuttatnak.

A BKV új Paraméterkönyve járatösszekötésekkel, sûrûbb buszközlekedéssel javítja Rákosmente tömegközlekedését 
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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, – egyeztetés után, tel: 06-
20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP, EUB-elnök – a hónap 3.
szerdáján 18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban.
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., KVB-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.
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� KILI TAMÁS

G õzerõvel folytató-
dik az útfelújítási

program megvalósítása
Rákosmentén – mondta
Horváth Tamás alpolgár-
mester a Hírhozónak,
mintegy tizenkét utcá-
ban folyt útfelújítás a
közelmúltban. Az út-
burkolati munkákat pá-
lyázati pénzbõl finan-
szírozták, míg a felszíni
vízelvezetõ rendszerek
kiépítéséhez szükséges
pénzt a XVII. kerületi
önkormányzat biztosí-
totta saját forrásból.

Teljesen megújult, és
ahol szükséges volt, a
felszíni vízelevezetést is
kiépítették az alábbi ut-
cákban: Rákoscsaba ut-
ca, 513. utca, 516. utca,
Csabagyöngye utca,
Oroszvár utca, Tápió-
bicske utca, Battonya
utca, Rózsaszál utca,
Tura utca, Dormánd ut-
ca, Tanár utca, Kõhúr
utca. Ezek közül egye-
dül a Tanár utcában
nincs még kiépítve a
csapadékvíz-elvezetõ
rendszer, ott jelenleg is
folynak a munkák. Az
útfelújítások szeptem-

berben tovább folyta-
tódnak, várhatóan októ-
ber 30-ig még az alábbi
utcák kapnak új aszfalt-
burkolatot teljes hossz-
ban, vagy szakaszosan:
Robogó, Szent Imre her-
ceg, Kép, Szántó Géza,
Temetõ, Hõsök tere, X.,
Pipishegy, Strázsahegy,
Bodonyi, Nyomdász,
Bocskai, Csongrád, Tál-
patak és az Almásháza
utca.

A kerületi útépítési
program is célegyenes-
ben van: most zajlik a
közbeszerzési eljárás
második fordulója, en-

nek befejeztével, várha-
tóan július-augusztus fo-
lyamán az alábbi földes
utcák kapnak aszfalt-
burkolatot: 513. utca
folytatása, 545., Damja-
nich, Toldi Miklós, And-
rásfa, Andráshida, Szi-
getcsép, Kisvárda, Kis-
kút, Alsópetény, Jász-
dózsa, Részes, valamint
a VIII. és a XII. utca.

Az EU-pályázaton
nyert 475 millióból és a
mellé kerületi önrész-
ként tett 300 millió fo-
rintból szeptember-ok-
tóber folyamán további
utak épülhetnek az

alábbi utcákban: II., III.,
IV., Abaliget, Dallamos,
Olcsva, Aknász, Nyom-
dok, Tiszafüred, Fuva-
ros és Kékliliom utca.

Az utakkal kapcsola-
tos beruházások mellett
összesen kilenc Tempo
30-as övezet épül hama-
rosan Rákosmentén, va-
lamint még ebben az
évben szeretnék befe-
jezni a Tálpataki zápor-
tározó felújítását, bõví-
tését, és a Vanilia utca
csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének kiépíté-
sét. – mondta Horváth
Tamás.

JÚNIUS 7-ÉN 15 ÓRÁTÓL
Átadásra kerülõ kitüntetések:

„BUDAPEST FÕVÁROS 
XVII. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” CÍM

Kitüntetettek:
Szinte Gábor festõmûvész

Laborcz Ferenc Munkácsy-díjas szobrász-
mûvész  (posztumusz)

„RÁKOSMENTE 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” 

EMLÉKÉREM

Kitüntetettek:
Marton Rudolf, a Delta 

XVII. Polgárõr Egyesület elnöke 
és Miskó Tamás tûzoltó fõtörzsõrmester

a „XVII. KERÜLET SPORTJÁÉRT
VÉGZETT KIMAGASLÓ 

TEVÉKENYSÉGÉRT” díj
Kitüntetett:

Juhász Mihály 2 danos mester, 
a JUDO Szabadidõ Küzdõsport XVII. 

Sportegyesület elnöke
A díjakat átadja: Riz Levente polgármester

Helyszín: Dózsa Mûvelõdési Ház

A felújított Rákoscsaba utca A Tanár utcában a vízelvezetést is megoldják

Útfelújítás, útépítés kerületszerte
A burkolati munkákat pályázatokból, a vízelvezetõket önkormányzati forrásból finanszírozzák
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� SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákoskerti Mûve-
lõdési Ház adott

otthont május 18-án a
XVII. kerületi Bolgár
Kisebbségi Önkor-
mányzatnak, hogy
Szent Cirillt és Szent Me-
thódot, valamint a bol-
gár kultúrát és írásbeli-
séget ünnepelje kerüle-
tünkben élõ honfitársa-
ikkal, valamint az idelá-
togató vendégekkel. A
háziasszony szerepét
ezúttal is Fráter Violetta
töltötte be, aki immár
harmadik mandátumát
tölti, mint a Bolgár Ki-
sebbségi Önkormány-
zat vezetõje.

Iliana Uzunova – a bol-
gár nagykövetség ke-
reskedelmi hivatalának
vezetõje – ünnepi meg-

nyitó beszédében meg-
köszönte Rákosmente
Önkormányzatának,
hogy segítséget nyújtot-
tak abban, hogy ezt a
számukra igen fontos
napot kellõ módon
megünnepelhették itt, a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házban. „Számomra a
bolgár kultúra napja,
május 24-e, egy külön-
legesen szép nap, hisz
ez az ünnep mutatja
meg igazán, hogy mit
adtunk a világnak, de
megmutathatjuk azt is,
hogy még mit adha-
tunk” – mondta Uzuno-
va asszony. 

Riz Levente, Rákos-
mente polgármestere,
beszédében kitért arra,
hogy sok rokon vonás
van a két ország törté-
nelmében, hisz nagyon

nehéz évszázadokat élt
át mind a két nép a
hosszan tartó idegen el-
nyomás alatt, míg vé-
gül önálló és független
szabad ország lehet-
tünk. 

Az ünnepi beszédek
után a látogatók egy ti-
zennyolc darabos ikon-
kiállítást csodálhattak
meg, valamint Bebrevsz-

ki Jordan fotómûvész
képei által szebbnél
szebb bulgáriai tájak-
ban gyönyörködhettek. 

Fráter Violetta a Hír-
hozónak elmondta,
hogy huszonkét bolgár
anyanyelvû, kettõs ál-
lampolgárságú honfi-
társuk él itt Rákosmen-
tén, akik bolgár kerté-
szek, illetve kereskedõk

leszármazottai, vagy itt
alapítottak családot. 

A nap folyamán még
láthattuk a zsúfolásig
megtelt színházterem-
ben a Zornica hagyo-
mányõrzõ együttest és
Bulgária déli részébõl,
Jambolból autóbusszal
idelátogató fiatalok
néptánccsoportját, akik
fo lk lórmûsorukka l
nagy sikert arattak. A
mûsor befejeztével
gasztronómiai kóstoló,
majd táncház várta a
vendégeket, ahol a Fal-
kafolk együttes bolgár
dallamokat játszott a
táncolni vágyó vendé-
geknek. 

A rendezvényen
megjelent Hatvani Zol-
tán és Fachet Gergõ ön-
kormányzati képvise-
lõ is.

A bolgár kultúrát ünnepelték
Rákoskerten a bolgár kisebbségi önkormányzat adott ízelítõt a déli nép hagyományaiból

Huszonkét bolgár anyanyelvû polgár él Rákosmentén

A Dózsa Mûvelõdési Ház
(1173 Budapest, Pesti út 113.)

NYÍLT, JELIGÉS PÁLYÁZATOT ÍR KI 
a mûvelõdési ház Vigyázó Sándor névre 

való átnevezése kapcsán egységes arculati
megjelenésének grafikai megtervezésére.

A pályázat célja: 
Rákoskeresztúr múltjához szorosan kötõdik a
Magyar Tudományos Akadémiát jelentõs va-
gyonnal támogató Podmaniczky-Vigyázó csa-
lád története.
Annak érdekében, hogy e történelmi család  em-
lékét kerületünkben méltó módon megõrizzük,
Rákosmente Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete úgy döntött, hogy 2008. szeptember 6.
napjától a Podmaniczky-Vigyázó család egyik je-
lentõs tagjáról, id. gróf Vigyázó Sándorról le-
gyen elnevezve kerületünk legnagyobb közmû-
velõdési intézménye, a Dózsa Mûvelõdési Ház. 
Ehhez kapcsolódóan új arculati tervezésre van
szükség, amely a következõ elemeket foglalja
magában.
Új intézményi logo tervezése, amely minden ki-
adványon, céges levélpapíron és borítékon, il-
letve az internetes portálon szerepel, és min-
den felületen egyaránt használható, jól mutat.
A logo tartalmazza az intézmény új nevét is.
Frappáns tömörséggel tükrözze az intézmény
profilját, jól használható legyen színesben és
fekete-fehérben egyaránt.

Mûsorfüzet tervezése, amely magában foglalja
a külsõ borító minden hónapban azonos formá-
ban megjelenõ képét, illetve a belsõ szövegel-
helyezésre vonatkozó grafikai és tördelési ter-
vet. Formátuma: 99 mm x 210 mm

A pályázat díjazása: 
Bruttó 250.000 Ft 
(kettõszázötvenezer forint)

A pályázat jellege:
Nyílt, jeligés pályázat

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be 
a XVII. kerületben élõ 
képzõ- és iparmûvészek.

A pályamûvek benyújtása:
Minden pályázó maximum három tervet nyújt-
hat be. Kérjük, hogy a terveket CD-lemezen és
papírra is kinyomtatva, 1-1 példányban készít-
sék el, és helyezzék jeligés borítékba. Egy pá-
lyázó minden tervét elhelyezheti egyetlen borí-
tékban.
Minden tervet színes és fekete-fehér változat-
ban is el kell készíteni.
Nyilatkozat, hogy a pályázati anyag nyomdai
munkáinak során felmerülõ, elõkészítõ tevé-
kenységeiben való részvételére számíthatunk,
amennyiben a pályázatot megnyeri.

A pályamûveken semmi nem utalhat az alko-
tó személyére. A borítékra semmit nem lehet
írni, egy másik, szintén címzés nélküli borí-
tékba kell helyezni az alkotó nevét, címét, te-
lefonszámát. Átvételkor a borítékok sorszá-
mot kapnak, amellyel azonosítjuk a pályamû-
veket az alkotókkal.

A pályázat beadásának helye és határideje:
Dózsa Mûvelõdési Ház, igazgatói titkárság,
munkanapokon 9-15 óráig
1173 Budapest, Pesti út 113.
Határidõ: 2008. június 20., péntek 10 óráig.

A pályázat elbírálása és eredményhirdetése:
A pályamûveket benyújtó pályázók vállalják,
hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik
magukat.
Eredményhirdetés: 2008. június 25-ig.
Az eredmény június 26-tól megtekinthetõ a
www.dozsamh.hu weboldalon.
A nyertes pályázót írásban és telefonon is érte-
sítjük.

A pályamûvek felhasználása:
A nyertes pályamû alkotójával a Dózsa Mûvelõ-
dési Ház írásbeli szerzõdést köt.

További információkért
Hajnal Csilla igazgatóhelyetteshez lehet fordul-
ni a 256-4626-os telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MofS
Highlight
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� HORVÁTH TIBOR

M ájus 24-én teltház
fogadta a Rákos-

kerti Közösségi Ház-
ban a hazai stand up
comedy mûfaj két faj-
súlyos és túlsúlyos ki-
válóságát, Szõke And-
rást és Badár Sándort. A
fiúk személyes vallo-
mással kezdtek: „rég-
óta barátok vagyunk,
mert elég komoly pén-
zekkel tartozunk egy-
másnak”. 

Badár, aki társa sze-
rint „hard drinker”
volt elég hosszú idõn
keresztül, figyelmez-
tette a fiatalkorú nézõ-
ket, hogy éveket fog-
nak öregedni az elõ-
adás alatt. A publiku-
mot olyan kulisszati-
tokba is beavatta, mi-
szerint szülõvárosa,
Szentes a második leg-
nagyobb kerékpár-fel-
használó city a világon
Sanghaj után. Itt végez-
te el a középiskolai ta-
nulmányait, amelynek
idején egy osztályki-
rándulás keretében út-
juk a debreceni krema-
tóriumba vezetett, a
következõ évben Pes-
ten tekintettek meg egy
Fradi–Dózsa mérkõ-
zést. Szõke kapitányról
megtudtuk, hogy egé-
szen fiatalon született
Szentesen és gyorsan
festõmûvész lett, egy
félreértésnek köszön-
hetõen. Pillanatnyilag
vízvezetékcsövekkel
foglalkozik, illetve
népszerûsíti a Szõke-
wellnest, amelynek att-
ribútuma a látvány-
disznóvágás. Ezt köve-
tõen értesülhettünk a
szentesi emberek 45 fo-
kos szögben lezajló
közlekedésérõl, ami-
nek okozója nem más,
mint a „kövibor”,
amely szõlõszemet
nem látott, csak szárat.

A zenei élményt Szõke
orrfurulyája szolgáltat-
ta, ennek a nemes
hangszernek a megszó-
laltatásába egy szeren-
csés nézõt is beavatott.
Szõke családfáját is fel-
vázolta: parasztbarokk
épületben laktak,
nagyszüleirõl fennma-
radt két 1951-es gipsz-
szobor. Nagyanyja,
Csernus Lukács Francis-
ka szálkás izomzatú,
„látó” zugivó volt, aki
egybõl el tudta venni a
piát bárkitõl. A Lakos
Imre utca 16. szám
alatt tengették életüket.
Sorsfordító esemény
volt a család életében a
mangalica kandisznó,
Misi megérkezése. Misi
harci disznó volt, még
az állatorvosra is rátá-
madt és a szemfogával
nyakon harapta. Kény-
telenek voltak disznó-
ólban elhelyezni az ag-
resszív állatot, de senki
nem mert bemenni ide,
ugyanis az a hír járta
városszerte, hogy „Mi-

si öl”. Az ól agyagfalát
a karakteres sertés az
évek folyamán körbe-
vizelte, ennek követ-
keztében le is omlottak
a falak. Szõke apuka
még rodeózni is megta-
nult a szenzitív fülû
Misi hátán, 42 km/órás
sebességgel vágtázott
vele el, egészen a kubi-
kos Józsi házáig.

Prof. Badár kedvenc

nyaralását idézte fel:
1982-ben Bulgáriában
nyaraltak, esténként
pedig az egyszemélyes
csehszlovák sátrában
hajtották le a fejüket
Andrással, holott hete-
roszexuális beállított-
ságúak voltak már ak-
kor is. Szõke még so-
vány volt, és Speedo
fecskében pörgött a
tengerparton, a bolgár

hölgyeknél pedig még
nagyon nem volt divat
a fazonigazítás… A két
jó barát már akkoriban
is foglalkozott a moz-
gásszínházzal, egy
Pink Floyd-számra
(Wish you were here)
mozogtak elképesztõ
beleéléssel. Ha Szente-
sen érte õket a legfor-
róbb évszak, itt a nyári
szánkózásnak hódol-
tak, egy fûrészpor ku-
pacba érkezvén meg a
járgányukkal. Badár 12
évet húzott le a MÁV-
nál, ezért a szentesi
vasútállomás élete
alapvetõ színtere volt.
Itt a mozdonyvezetõk
általában viccmesélés
végett álltak meg, volt
olyan, hogy 42 percig
nem húzták fel a so-
rompót. Dúsabb hajú
humoristánk kedvenc
baktertársáról, az al-
kesz Fásy bácsiról el-
árulta, hogy egyszer té-
vedésbõl pia helyett
egy liter svédcseppet
ivott meg, s azóta nincs
az a madárinfluenza,
amely leverné a lábá-
ról. A legmókásabb él-
ménye Fásy bával ak-
kor volt, amikor kapa-
tos állapotában sikerült
rábírnia az öreget arra,
hogy lelegelje a rózsa-
kertet. Ez azért volt
fontos, mert a rózsa-
szirmok elfogyasztása
elmulasztja az alkoho-
los hatást, így nem kell
tartani a bármikor be-
toppanó ellenõröktõl.

A kétórás poénka-
valkád végén Szõke
András bíztatta a ven-
déglátókat, hogy hív-
ják meg máskor is:
„Mindent elvállalok,
mert nem átutalásos.
Húsvétkor is fellépek.”
A méltán népszerû duó
26 részbõl álló népdal-
csokorral búcsúzott,
amelyet eredeti nyel-
ven énekeltek.

Szõke–Badár stand up comedy 
A kétórás poénkavalkád végén a duó népdalcsokorral búcsúzott

Szõke (balra) családfáját is felvázolta: nagyanyja „látó” zugivó volt

Badár (balra) egyszer Fásy bával lelegeltette a rózsakertet
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� SZAKÁCS ZSUZSA

A rákosligeti Cse-
kovszky Árpád

Mûvelõdési Házban
folytatódott a Mûvésze-
ti Szalon 2008 címmel
meghirdetett elõadás-
sorozat, amelynek kere-
tén belül május 20-án
Mátyás király korának
képzõmûvészeti emlé-
kei címmel Domonkosné
Krusnyák Magdolna vetí-
tett képes elõadásán ve-
hettek részt az érdeklõ-
dõk.

A mûvészettörténész
asszony – aki tanulmá-
nyait a Magyar Képzõ-
mûvészeti Fõiskolán,
majd az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen
végezte – és családja rég-
óta jelentõs szerepet tölt
be Rákosmente képzõ-
mûvészeti életében.
Édesapja, Krusnyák Ká-

roly (1889–1960) festõ-
mûvészként a Nemzeti
Szalon alapító tagja volt
és a Benczúr Társaság el-
nöke, fia Domonkos Lász-
ló és menye Bán Mária
ma is a kerületi mûvé-
szeti élet ismert és elis-
mert alkotói.

Ez az este Mátyás ki-
rályról és a reneszánsz-
ról szólt, így az elsõ ve-
tített képen a vajdahu-
nyadi várat láthattuk,
amelynek a Hunyadi
család biztosított örök
hírnevet. Hunyad vára
a mai idõkre is sokat
megõrzött hajdani
pompájából, valamikor
Magyarország területén
szebbnél szebb várak
álltak, ebbõl a Hunyadi-
aknak huszonnyolc volt
a birtokában. A városli-
geti Vajdahunyad vár
ennek a másolata, Alpár
Ignác építész készítette

az 1896-os millenniumi
ünnepségek tiszteletére.

A következõ képen
Buda vára tárult a sze-
münk elé, Mátyás kora-
beli tornyokkal megtûz-
delve, amelybõl ma már
csak a Budavári Nagy-
boldogasszony-temp-
lom (ismertebb nevén a
Mátyás-templom), a
Mária-Magdolna-tem-
plomnak a tornya, vala-
mint a Hilton szálló ká-
vézójában, a Domonkos

templom gótikus ma-
radványai láthatóak.

Mátyás király kedvelt
tartózkodási helye volt
Visegrád, aminek kö-
szönhetõen jelentõs
építkezések zajlottak
ebben az idõszakban,
ekkor készült el a palo-
ta híres díszudvara a
gótikus kerengõvel és a
reneszánsz erkélyfolyo-
sóval, amelynek re-
konstrukciója jelenleg is
tart. A díszudvar – ahol

négy királyt teljes
lovaskíséretével el tud-
tak helyezni – közepén
állt a híres Herkules
kút, jelenleg a múze-
umban folyik az eredeti
részek helyreállítása. A
két épületegyüttes kö-
zött, egy felsõ teraszon
állt a Szent György ká-
polna, amelynek színes
mázas tetõcserepei már
messzirõl láthatóak vol-
tak. Mátyás címerét a
kútkáva közepén a 30-
as években találták
meg, és 1941-ben rakták
össze a restaurátorok.

Az elõadás alatt még
sok érdekes történetet
hallhattunk, szó esett
angyalfejekrõl, majoli-
ka padlóról, brokát kár-
pitokról, dombormû-
vesre hímzett miseru-
hákról, és arról, ami
Mátyás királyt és a re-
neszánsz kort idézte. 

� SZAKÁCS ZSUZSA

S zalóki Ági énekesnõ
már jó ismerõsként

érkezett a Rákoskerti
Mûvelõdési Házba má-
jus 18-án, hisz két hó-
nappal ezelõtt nõnapi
ajándékként nyújtotta
át Karády Katalin leg-
szebb dalait az idõsebb
korosztálynak. És most,
akkori ígéretéhez híven
ismét eljött, hogy bemu-
tassa óvodás és kisisko-
lás korú gyerekeknek,
valamint szüleiknek ké-
szült Cipity Lõrinc címû
lemezét, amelyet 2007-
ben Fonogram-díjjal
tüntettek ki, és még ab-
ban az évben az év gye-
rekalbuma címet is el-
nyerte. Fohsz Tivadar al-
polgármester, Hatvani
Zoltán és Fenke Ferenc
képviselõk a helyi ér-
deklõdõ fiatal korosz-

tálynak – nem csak a
nagycsaládosoknak –
ingyenes belépõt bizto-
sítottak a jelentkezés
sorrendjében.

Az énekesnõ, miután
színpadra lépett, nagy
örömmel köszöntötte a
zsúfolásig megtelt né-

zõtéren helyet foglaló
gyereksereget. Elmesél-
te, hogy amikor õ kicsi
volt, szülei sokat mesél-
ték neki Nemes Nagy
Ágnes Mit beszél a ten-
gelice? játékos, kedves
versét, amely egy kis-
madárról szólt, akinek

neve Cipity Lõrinc. És
máris eljutottunk a kon-
cert névadójához, Ci-
pity Lõrinchez, de rajta
kívül még hallhattuk
Petõfi Sándor, József Atti-
la, Weöres Sándor és
Kányádi Sándor egy-egy
megzenésített versét a

hallgatóság nagy-nagy
örömére. 

Szalóki Ági elmondá-
sa szerint édesanyja ro-
ma származású, édes-
apja félig sváb, félig
magyar: „tehát így let-
tem én tipikusan ma-
gyar” – mondta nevet-
ve az énekesnõ. Ezen a
vidám, jókedvû vasár-
nap délelõttön a verse-
ken és meséken kívül
még hallhattunk ma-
gyar és cigány népdal-
feldolgozásokat, vala-
mint saját szerzemé-
nyeket, amelyek hol
reaggie, hol bossa nova
stílusban szólaltak meg
a fiatal Zeneakadémiát,
illetve Jazz Fõiskolát
végzett zenészek –
Lamm Dávid gitár, Dés
András ütõhangszerek
és Kovács Zoltán nagy-
bõgõ – nagyszerû kísé-
retében.

Szalóki Ági és Cipity Lõrinc Rákoskerten

Reneszánszból sosem elég
Mûvészeti Szalon Rákosligeten

Szalóki Ági Cipity Lõrinc címû lemezét mutatta be Rákoskerten

Domonkosné Krusnyák Magdolna Mátyás korát mutatta be

MofS
Highlight
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Öreg néne õzikéje
Rákoskerten

� SZAKÁCS ZSUZSA

A R á k o s k e r t i
Mûvelõdési

Ház május 16-án
vendégül látott 200
óvódást. Az ovi-
soknak a szülõk
valószínûleg az
elõzõ napi esti Fa-
zekas Anna, immár
klasszikusnak szá-
mító Öreg néne
õzikéje címû köny-
vét olvasták fel. 

A Színházikó
Társulata Öreg né-
ne õzikéje címû ze-
nés mesejátékában

Gyöngyperje a fõ-
szereplõ, aki tanu-
ló tündér, és meg-
szökik a duplaba-
nyák elõl, mert az
boszorkányt akar
belõle nevelni. Me-
nekülés közben a
szipirtyók õzgidá-
vá változtatják, s
futás közben eltö-
rik a lába. Öreg né-
ne megtalálja az er-
dõben a síró õzikét,
és meggyógyítja
sok törõdéssel és
szeretettel a törött
lábat. A banyák
bosszút esküsznek,

kõvé változtatják
az erdõt minden
lakójával együtt,
ha nem kerül elõ
Gyöngyperje. A
tündér elindul,
hogy megküzdjön
a banyákkal, amit a
gyerekek vérmér-
sékletük szerint,
hol sikongással,
hol lélegzet vissza-
tartva figyeltek. Ez
a mese is pont úgy
végzõdött, ahogy a
többi, a tündér le-
gyõzi a boszor-
kányt, a jó elnyeri
méltó jutalmát.

A Rákosmenti 
Fotóklub kiállítása

� SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákosmenti
Fotóklub tag-

jainak tárlata má-
jus 27-én nyílt meg
a Dózsa Mûvelõ-
dési Ház Ballonyi
Galériájában. A ki-
állítást T. Szántó
György fotóriporter
nyitotta meg, kö-
szöntve a klub tag-
jait, valamint a tár-
laton megjelent
Dombóvári Csaba
alpolgármestert,
aki szintén a fotó-
sok nagy családjá-
hoz tartozik.

A Rákosmenti
Fotóklub 1999-
ben, Dobai Tivadar
vezetésével alakult
a Dózsában. Tagjai
száznegyven, zsû-
ri által kiállított
képpel szerepeltek
országszerte fotó-
pályázatokon, és a
Magyar Fotómû-
vészeti Alkotócso-
portok Országos
Szövetségének a
tagjai közé tartoz-
nak. 

A klub munkájá-
ban résztvevõk el-
sõsorban az egy-
mástól való tanu-
lást, a közös fotó-
séták hangulatát,
és a jószándékú
kritikát értékelik
nagyra ezeken az
összejöveteleken. 

Dobai Tivadar és
Koren Pál képein  a
természet adta
örök témát dolgoz-
za fel, Kovács László
fotóin már megje-
lennek a bogarak
és a kutyák is.
Maksai Éva Hanna
Párhuzamos vilá-
gának fekete-fehér
megjelenítése szin-

te vonzza a tekin-
tetet, Pleva Gábor
Kék, nem barokk!,
Utas és holdvilág
képein is örömmel
idõzött el a szépet,
érdekeset keresõ
látogató.

Tingecz Dávid
igen jó pillanatokat
tud elkapni, amit
bizonyít Zöldtün-
dér mámorában cí-
mû portréja is,
amit T. Szántó
György megnyi-
tójában a National
Geographic cím-
lapján pár éve hí-
ressé vált afgán
lány fotójához ha-
sonlított.

A tárlatot T. Szántó György fotóriporter nyitotta meg
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Kerületi autóversenyzõk sikere 
Dobogós helyek a Hungaroringen és a Pannóniaringen 

� KATONA CSABA

A Sasadliget Kupa
keretében zajlott

az idei Duna-Autó Au-
tós Gyorsasági Orszá-
gos bajnokság elsõ két
fordulója a Hungaro-
ringen. A Suzuki Swift
Kupában a XVII. kerü-
leti Proex Motorsport
versenyzõi végeztek az
élen mindkét forduló-
ban. Assenbrenner Tibor
mindkét napon az elsõ
lett a 14 körös verseny-
ben, Lendvai István pe-
dig a dobogó harmadik
fokára állhatott fel,
szintén mind a két for-
duló után. A kettõs
gyõzelemnek köszön-
hetõen Assenbrenner
Tibor vezeti a bajnoksá-
got 144 ponttal, Lend-
vai István 102 ponttal a
3., Bittmann Attila a 7.,
Bús Edina a 8. (mind-
annyian a Proex Motor-
sport versenyzõi).

Rácz István a Bovi
Motorsport színeiben
indult az idei versenye-
ken, és az együléses for-
maautók között Silver

Sting versenyautójával
mindkét fordulóban az
elsõ lett.

A Seat Leon Kupa ke-
retében Csuti László, a
szintén kerületi Procar
Motorsport versenyzõ-
je, az elsõ fordulóban a
11. helyezést érte el, a
másodikban pedig a 7.
lett, így összesítésben
52 ponttal a 8., Nagy Ti-
bor összesítésben a 10.,
Nagy Brigitta pedig a 12.

az összesítésben (õk is a
Procar Motorsport ver-
senyzõi).

A bajnokság harma-
dik és negyedik fordu-
lójára a Pannóniaringen
került sor május elején.
A Suzuki Swift Kupá-
ban továbbra is kerüle-
tünk autóversenyzõi
voltak a leggyorsabbak.
Assenbrenner Tibor
megnyerte mindkét fu-
tamot (a negyedik fu-

tam során ráadásul rajt-
cél gyõzelmet aratott,
mivel megnyerte az
idõmérõt is). Lendvai
István ismét a 3. lett
mindkét futam során,
nagy csatában Farkas
László (Fõnix Motor-
sport) megelõzte mind-
két nap a Proex Motor-
sport fiatal versenyzõ-
jét. Elekfy Witold (Procar
Motorsport) a 4. helyen
fejezte be a versenyt,

míg Bittman Attila az 5.
helyen ért célba mind-
két nap.

A Seat Leon Kupa ke-
retében Csuti László a
harmadik fordulóban
az 5. helyezést érte el,
csak országos bajnokok
elõzték meg. A követ-
kezõ fordulóban vi-
szont sikerült még en-
nél is jobb eredményt
elérnie, a dobogóra is
felkerült. Harmadik lett
Wéber Gábor (Zengõ
Motorsport) és Kiss
Norbert (IMC Motor-
sport Egyesület) mö-
gött.

Rácz István a Pannó-
niaringen a nagy túra-
autók kategóriában
Porsche-val a második
helyen végzett, majd a
negyedik fordulóban az
elsõ helyrõl kicsúszott,
a formaautók e csoport-
jában egy Renault-val a
negyedik, illetve har-
madik helyezést ért el a
kétnapos verseny so-
rán. Szabolcs Róbert
(Proex Motorsport) a
nagy túraautók kategó-
riában a hatodik lett.

� MUNKATÁRSUNKTÓL

A kerület óvodái
idén is megmér-

kõztek az ovi-foci ku-
páért. Németh József az
óvodások edzõje szer-
vezte a napot. Május
28-án délután a Zrínyi
Iskola focipályáján so-
kan összegyûltek, hogy
lássák az ügyes focis-
tapalántákat.

Kilenc óvoda vett
részt a játékos tornán,
mindegyik csapat kivá-
lóan küzdött a kupáért.

Nagy küzdelemben,
tizenegyes rúgásokkal
dõlt el, hogy a bronzér-
met az Újlak utcai, Csil-

lagszem Óvoda gyere-
kei vihették haza. Szo-
ros volt a döntõ, végül
2-1 nyertek a Százszor-
szép Óvoda ovisai a

Rezgõ utcaiak ellen.
A Csillagszem Óvo-

dából választották ki a
gólkirályt, C. Enriquet,
aki 7 gólt rúgott. Enri-

que érdemelte ki a leg-
jobb mezõnyjátékos cí-
met is. A legjobb kapus
Fenyvesi Tibor lett a Ma-
zsola Óvodából.

Gyõzelem
Zadarban

� MUNKATÁRSUNKTÓL

A ranyéremmel ér-
keztek haza Za-

darból, a serdülõ világ-
kupáról, a tekeváloga-
tott játékosai. 

A versenyen tizen-
négy országból száz já-
tékos közt dõlt el az el-
sõ hely sorsa. Németh
László és Sajermann Nó-
ra (tavaly vb-bronzér-
mes) a Rákoskerti Te-
kézõk Baráti Köre
Egyesület tagja, ki-
emelkedõ tarolással (77
fa) gyõzött. Ez az ered-
mény volt a legmaga-
sabb, így ez volt a vb
rekordja.  A bronzérmet a Csillagszem ovisai vihették haza 

Rácz István a rajt elõtt

Nagy küzdelem az ovi-foci kupáért




