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SZAKÁCS ZSUZSA

A Diadal Úti Általá-
nos Iskolában

Olejnik Ilona igazgató fo-
gadta a vendégeket
szeptember 11-én, hogy
együtt köszöntsék Kó-
kainé Fülöp Klára nyu-
galmazott szakvédõnõt,
hogy az önkormányzat
„Rákoscsaba-Újtelep-
ért” Díjjal jutalmazta
több éves példamutató
munkájáért.

Piláth Károly képvise-
lõ elismerõen szólt arról
a sok évi lelkiismeretes
munkáról, amit Kókai-
né Fülöp Klára végzett
a családok körében,
aminek köszönhetõen a
gyerekekbõl egészsé-
ges, kiegyensúlyozott
felnõttek váltak. Ha kel-
lett gyalog, vagy bicikli-
vel járta a körzetét, köz-
ben észrevette milyen
nagy szükség lenne

olyan szüléselõkészítõ
tanfolyamra, ahol alap-
talan félelmektõl lehet
megszabadítani a kis-
mamákat, egyben sok
hasznos tanáccsal is el-
látta õket. Még mindig
sokan hálásak neki
azért az odafigyelésért,
gondoskodásért, szere-
tetért, amivel ellátta a
környék kisgyerekes
családjait. Klára asz-
szony fontosnak tartot-
ta, hogy az anyukák és
az apukák még szülés
elõtt megtanulják, mi-
ként kell ezekkel a töré-
keny csöppségekkel
bánni, ezért csecsemõ-
gondozási tanfolyamot
szervezett, aminek óriá-
si sikere lett. Hirdette az
anyatej és a szoptatás
fontosságát, azt vallotta,
hogy ennél nincs jobb
elmélyítési módja anya-
gyermek kapcsolatnak.
Részt vett minden olyan

rendezvényen, ahol fel-
világosító elõadásaival
hozzájárulhatott az ép-
pen aktuális témákhoz,

szívesen megosztotta,
továbbadta tapasztala-
tait orvostanhallgatók-
kal, kezdõ védõnõkkel.  

Horváth Tamás alpol-
gármester nyújtotta át
Kókainé Fülöp Klárá-
nak az elismerést – Kiss
György rákoshegyi
szobrászmûvész alkotá-
sát –, valamint Budai Ti-
bor grafikusmûvész ál-
tal készített díszokleve-
let. Utána Frech’ Gábor
elõadómûvész „Tiszta
szívvel” címû József At-
tila költeményeibõl ösz-
szeállított mûsora hang-
zott el. Az állófogadá-
son Horváth Tamás al-
polgármester mondott
köszöntõt.

Rákoscsaba-Újtelep

KÓKAINÉ FÜLÖP KLÁRA, szakvédõnõ
1976-tól a Diadal utcai Általános Iskola és
a Mici Mackó Óvoda védõnõje volt. Cse-
csemõgondozási tanfolyamokon és isko-
lai egészségnapokon színvonalas elõadá-
sokat tartott, amit mindig saját készítésû,
rengeteg munkát igénylõ, igényesen ösz-
szeállított poszterekkel illusztrált. Rákos-
mente egészségügyi programjain, így az
anyatejes világnapon több mint tíz éve öt-
leteivel, szóróanyagaival szolgálta a ren-
dezvények sikerét.  A „Nõk egészsége”

program keretében több éven keresztül
szûréseket végzett, felvilágosító elõadá-
sokat tartott, szülésfelkészítõ tanfolyamot
szervezett. Orvostanhallgatókat, védõnõ-
ket készített fel leendõ hivatásukra.
Kókainé Fülöp Klára védõnõ tanácsaival,
munkaköri kötelességén túl is sokat tett
az újtelepi gyermekekért, családokért.
Mindig hûséges lakója volt Rákoscsaba-
Újtelepnek,  nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból életmûve megbecsüléseként kapta a
városrész díjat. 

SZAKÁCS ZSUZSA

A csordultig megtelt
színházteremben

Bordi András köszöntöt-
te a díjazottat, családját,
valamint a megjelent
vendégeket, köztük Kál-
mán Sándort, Esztergom
Kulturális és Sport Bi-
zottságának elnökét,
majd bejelentette, hogy
idén a képviselõ-testü-
let a „Rákoskertért” Dí-
jat Zsuzsa Mihály énekes
színmûvésznek adomá-
nyozta.

„Hiszek a zenében,
mert a tartalmas zene
jobbá, és lelkileg gazda-

gabbá teszi az embere-
ket” – Hatvani Zoltán,
Rákoskert képviselõje
ezzel a Zsuzsa Mihály-
idézettel kezdte a díja-
zott méltatását, aki már
több mint húsz éve él
Rákoskerten. Gyermek-
kora óta zenél, harmo-
nikázik, gitározik, zon-
gorázik, de elsõsorban
hangjának köszönheti
sikereit, amit hazánk
különbözõ társulatának
színpadain zenés dara-
bokban, és önálló este-
ken ért el. Két éve mu-
tatta be nagy sikerrel a
mûvelõdési házban Én
utam címû mûsorát. 

Miután Riz Levente
polgármestertõl átvette
Zsuzsa Mihály az em-
lékplakettet – Orosz Kár-
oly keramikus alkotását
–, valamint Budai Tibor
grafikusmûvész által
készített díszoklevelet,
a színpadon termett, és
természetesen dallal
„mondott” mindenki-
nek köszönetet. A gála-
mûsorban elsõként He-
gedûs Valér Liszt Vi-
gasztalás címû mûvét
adta elõ zongorán, majd

Bácskai János színmû-
vész Ady Endre leg-
szebb verseibõl nyújtott
át egy összeállítást. A
mûvelõdési ház mun-
katársai meglepetés-
ként két régi jó barátot

is meghívtak az esti mû-
sorba: Szóka Júlia ének-
mûvészt és Pándy Piros-
ka operaénekesnõt,
akivel fantasztikus mû-
sort rögtönöztek a szín-
padon. 

A „Rákoskertért” Díj átadása elõtt, szeptember
12-én délután Fohsz Tivadar alpolgármester
mondott rövid köszöntõt, hogy elkészült a
Rákoskerti Mûvelõdési Ház homlokzatának
festése, így helyére kerülhetett az új cégtábla –
Orosz Károly helyi képzõmûvész alkotása.

Rákoskert ZSUZSA MIHÁLY, aranykoszorús nótaénekes, színmû-
vész 1952-ben született Béren, 1987 óta él családjával
Rákoskerten. A Színmûvészeti Fõiskola operett és musi-
cal szakán szerzett diplomát 1983-ban.A gyõri Kisfaludy
Színházban kezdte pályafutását, ahol operában, operett-
ben és prózai darabokban is játszott, majd a budapesti
Népszínházhoz szerzõdött. Gyakori szereplõje TV mûso-
roknak, szórakoztató elõadásoknak és önálló esteknek.
Operától a kupléig minden mûfajban otthonosan mozog.
Slágerek, magyar nóták, musical dalok szövegírója, több
magyar nóta szerzõje.
Aktív résztvevõje a rákoskerti közéletnek, tevékenységé-
vel kivívta a lakóhelyi közösség õszinte elismerését, tisz-
teletét és szeretetét. Lokálpatrióta voltát nem csak sza-
vakkal, tettekkel is bizonyította, amit jól példáz a tavalyi
„Rákoskert 75 éves” ünnepségsorozatban betöltött sze-
repe. Vállalta a mûsorok összeállításában való közremû-
ködést, erre az alkalomra írta „Napfény és cseresznyevi-
rág” címû válogatást. Gyakran fellép a kerületi jótékony-
sági mûsorokban, nyugdíjas rendezvényeken. 

Városrészi díjazottak
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Kirándulás a Merzse-mocsárhoz
Még mindig több védett növény- és madárfajnak ad otthont a terület

SZAKÁCS ZSUZSA

A míg a gyerekek az
iskolában regge-

liztek, Budainé Balogh
Éva biológia-földrajz
szakos tanár - egyben az
öko munkacsoport ve-
zetõje - büszkén újsá-
golta, hogy június óta a
Diadal is az Ökoiskola
cím jogos használója.
„Régóta kiemelt figyel-
met fordítunk a környe-
zeti nevelésre, ezért
most semmi különöset
nem kellett véghez vin-
nünk, csak dokumen-
táltuk azt, amit eddig is
tettünk, hisz már évek
óta a napi tevékenysé-
günkbe illeszkedik a
környezettudatosság. A
tanárok rég felismerték
a környezeti nevelés

szerepét, szemléletfor-
málását, és ennek alkal-
mazását a diákok is szí-
vesen elfogadták. A
megtisztelõ címet há-
rom évre kaptuk, ezért
huszonöt különbözõ
kritériumnak kell meg-
felelnünk.”

Somogyi Szabolcstól, a
Rákosmenti Mezei Õr-
szolgálat munkatársától
megtudtuk, kirándulá-
sunk célja napjainkban
már nyomaiban sem vi-
seli a mocsár sajátossá-
gát, csak a nevében idé-
zi azt az idõt, amikor itt
magas sásos, nádas, bo-
korfüzes ligeterdõ és a
száradó kékperjés láp
húzódott, de szerencsé-
re még mindig több vé-
dett növény- és madár-
fajnak ad otthont a

Merzse-mocsár. Az is-
kolások ökocsapatát
Oláh Csaba szolgálatve-
zetõ és munkatársai fo-
gadták. A kölcsönös be-
mutatkozás után a gye-
rekek meghallgatták a
terület történetét, majd
megkezdõdhetett Méder
Ferenc vezetésével a ve-
télkedõ, amelyben fotók
alapján kellett kitalálni,
beazonosítani a környé-
ken élõ honos bokrokat,
fákat, állatokat. Nagy
sikere volt az erdõ-ma-
nó akadályversenynek

is, ahol lajhármászással
bizonyították a gyere-
kek ügyességüket. Az
autók csomagtartójából
elõkerültek a messzelá-
tók, hogy a diákok
szemügyre vegyék a
környéken fészkelõ ma-
darakat. Szilvási István-
tól megtudtuk, hogy a
több pár barna rétihéja
költ itt rendszeresen, és
ha szerencsénk lesz, lát-
hatunk akár barkóscine-
gét, nádirigót, nádi-
poszátát, gyurgyalagot,
vagy sárgarigót. Nagy-

számú fácán, fogoly is
él itt, és a többféle va-
dászható faj mellett a
védett menyét is megta-
lálható a környéken. 

Oláh Csabát – agrár-
és környezetvédelmi
szakmérnök – arról kér-
deztük, hogy a három
hónapja alakult mezei
õrszolgálat milyen ta-
pasztalatokat szerzett
ez idõ alatt. „Rákos-
mente mezõgazdasági
jellegû vidék, 4200 hek-
tár felett õrködünk na-
ponta, és már túl va-
gyunk száz intézkedé-
sen. Az egyik legna-
gyobb gondot az illegá-
lisan lerakott szemét
okozza, de már fülel-
tünk le fakivágást, mû-
anyag kábelégetést is.
Állandó jelenlétünk
már most komoly visz-
szatartó erõt jelent a
vandáloknak, de nagy-
ban segíti munkánkat a
sok lakossági bejelentés
is.” 

Családi nap a Hófehérke óvodában
KILI TAMÁS

Minden év szeptem-
berében rendez

családi napot a Hófe-
hérke Óvoda, ahol ün-
nepélyesen adják át a
Köszönet-díjat az óvoda
egyik dolgozójának, és
félretéve a hétköznapok
rohanását, kötetlenül
szórakozhat, beszélget-
het az óvoda apraja-
nagyja, a szülõk és a
dolgozók. Szeptember
12-én már kora reggel
gyerekzsivajtól volt
hangos az 525. tér, az
ugrálóvárak telt házzal
üzemeltek, többszáz
gyerek és szülõ rendez-
gette az asztalokat, és a
bográcsoknál is meg-
kezdõdött a nem min-
dig egyszerû tûzgyújtá-

si rituálé. Már ínycsik-
landozó illatok vitték
hírét a környéken a gu-
lyásnak és a slambuc-
nak, amikor az óvoda
mozaikfalánál - amely
Albrecht Júlia rákoshe-
gyi keramikusmûvész
keze munkáját dicséri -
megkezdõdött a díjáta-
dó ünnepség. Az ese-

ményen részt vett Fohsz
Tivadar alpolgármester,
Virág Mihály képviselõ,
mint a rendezvény fõ-
védnöke, valamint Me-
cseki Hargita szobrász-
mûvész.

Koszorúsné Tóth Kata-
lin óvodavezetõ idén
hatodik alkalommal
adta át a Köszönet-díjat

annak a dolgozónak,
akit arra a szülõk a leg-
méltóbbnak tartottak.
Javaslatuk alapján Me-
cseki Hargita szobrász-
mûvész kisplasztikáját
Schlechmann Jánosné da-
dus kapta.

Fohsz Tivadar ki-
emelte, nagy megtisz-
teltetés számára, hogy
az oktatásügyet fel-
ügyelheti, és örömmel
tapasztalja, hogy az
óvodák, iskolák az ínsé-
ges idõkben is kiválóan
látják el munkájukat,
ami egyrészt köszönhe-
tõ a vezetõknek és
munkatársaiknak, más-
részt a szülõknek, akik
mindenhol lelkesen
részt vesznek az intéz-
mények építésében-szé-
pítésében. Ezek a csalá-

di napok mutatják meg
igazán, milyen kapcso-
lat alakult ki az óvoda
és a szülõk között. Az
országos megszorítá-
sok ellenére a kerület
vezetése úgy gondolja,
szükség van a férõhe-
lyek bõvítésére, ezért
erõn felül is folytatják a
bölcsõdék, óvodák épí-
tését, bõvítését, enyhít-
ve a zsúfoltságot. Leg-
késõbb jövõ év közepén
megnyithatja kapuit a
Helikopter Óvoda, a
tervek már elkészültek,
és hamarosan megin-
dulhat a közbeszerzési
eljárás is. Azt kívánta a
gyerekeiknek, ha a ke-
rületszerte ismert jó hí-
rû óvodából kirepül-
nek, egy jó iskolába, kö-
zösségbe kerüljenek.

A Rákosmenti Mezei Õrszolgálat munkatársai
szeptember 7-én reggel - tanítási idõben - két
terepjáróval parkoltak le a Diadal úti Általános
Iskola bejáratánál, hogy a 2. a osztályt kirán-
dulni vigyék a Merzse-mocsárhoz. 
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Pályaavató Rákoskerten
Már a streetball is várja a sportolni vágyókat a játszótéren

SZAKÁCS ZSUZSA

A z ünnepélyes át-
adásra eljött Buday

Zsolt, a Pest Megyei
Streetball Szövetség el-
nöke, Budayné Tóth Ro-
zália, a szövetség fõtit-
kára, Riz Levente pol-
gármester, Fohsz Tiva-
dar, Horváth Tamás al-
polgármesterek, Lázár
Attila sporttanácsnok,
valamint a házigazda,
Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselõ.
Errõl a délutánról ter-
mészetesen nem hiá-
nyozhattak a fõszerep-
lõk, a környéken élõ

gyerekek, de Domokos
Éva kosárlabdaedzõ is
elhozta tanítványait, a
Keresztúri Kosársuli
legjobbjait, hogy õk is
részesei legyenek az új
mûanyag borítású pá-
lya avatásának.

A hivatalos ceremó-
nia után azonnal elkez-
dõdött a kosárra dobás,
amibõl az öltönyös ven-
dégek is kivették részü-
ket, olyannyira, hogy
Horváth Tamás alpol-
gármester egy labdale-
vételnél kificamodott
hüvelykujját a szövet-
ség elnökének és Do-
mokos Évának kellett

visszarakni a helyére. A
rögtönzött elsõsegély-
nyújtás után B. Nagy
Attila vezetésével meg-
kezdõdtek a versenyek
az új pályán, a Gebauer
testvérek egy kosárlab-
dát vihettek haza ügyes
játékuk jutalmául, de a
szövetség elnöke által
hozott mezek is gazdá-
ra találtak. 

Régi ismerõsként üd-
vözöltem Murányi Lacit,
Mukit, akirõl tavaly - a
fából készült pavilon
átadásánál - hamar ki-

derült, hogy az itteni fi-
atalok egyik hangadója,
aki azóta is barátaival
vigyázza ezt a játszóte-
ret. Arra a kérdésemre,
hogy szerinte miért
streetballpályát avat-
nak ma itt, és miért nem
focipályát, mosolyogva
annyit mondott, hogy õ
a lábtengó-pályára sza-
vazott, de úgy látszik a
kosarasok többen vol-
tak.

Hatvani Zoltán el-
mondta, hogy az össz-
költség öt és fél millió

forint volt, amibõl öt-
milliót Rákosmente Ön-
kormányzata, ötszázez-
ret pedig õ adott egyéni
képviselõi keretébõl.

- Három réteg gumi-
borítást kapott a 9x10
méteres terület, ami
azért nagyon fontos,
mert kíméli a lábakat já-
ték közben, remélem ke-
vesebb lesz így a kifor-
dult boka. A street-
ballpálya szerves része
a játszótérnek, így a
nyitva tartása sem fog
különbözni, aki utoljá-
ra elmegy, az bezárja a
kaput, ahogy eddig is
tették. Fohsz Tivadar-
ral megbeszéltük,
hogy jövõre egy lábte-
niszpályát szeretnénk
átadni a helyieknek,
mert arra is igen nagy
lenne az igény – ezzel
a jó hírrel fejezte be a
rövid nyilatkozatát
Hatvani Zoltán képvi-
selõ, és a játék ment to-
vább, sötétedésig.

HORVÁTH TIBOR

S zeptember 8-án
mérte össze erejét

az U19-es nõi váloga-
tott a Békési György
S z a k k ö z é p i s k o l a
Grund FC-s sporttago-
zatos focistáival a klub
vadonatúj pályáján. A
fiúk ebben a sportág-
ban még mindig erõ-
sebbek, ezért nem volt
meglepõ a 4-1-es vég-
eredmény, ám így is di-
cséret illeti a korosztá-
lyos válogatott lányo-
kat.

Turtóczki Sándor szö-
vetségi kapitány la-
punknak elmondta, egy
ilyen meccsnek sokkal
több a tanulsága annál,

mint ami a végered-
ménybõl leszûrhetõ.
„Egy ilyen meccsen a
srácoktól el lehet lesni
az erõszakosságot, ami
sajnos a nõi futball hiá-
nyossága. A fiúk gyor-
saságát ismerve, jól be
lehetett gyakorolni a
biztosításokat és az
együtt védekezést.” –
mondta a kapitány.

A válogatott szep-
tember 19-én kezdte
meg az Európa-bajnoki
selejtezõk elsõ körét,
amelynek során Lettor-
szággal, Örményor-
szággal és Belgiummal
kell megküzdeniük. Ha
ezt sikerrel veszik, kö-
vetkezhet a középdön-
tõ, onnan pedig már
csak egy ugrás az Eb…

A nyári átigazolási
idõszakban a

Grund 1986 FC soraiból
Gáspár Dávid és Mile Ba-
lázs az Újpest U19-es, il-

letve U18-as csapatához,
Jakab Kata és Pinczi Anita
pedig az MTK Hungária
FC felnõtt együtteséhez
igazolt.

Rákosmentén a futball mellett egyre nagyobb
népszerûségnek örvend az utcai kosarazás, így
nagy volt az öröm a Vida-domb alján szeptember
16-án délután, amikor átadták kerületünk elsõ
mûanyag borítású streetballpályáját, amit azonnal
birtokba is vettek a kosarasok. A rákoskertiek már
eddig is joggal büszkélkedtek játszóterükkel -
amit a környéken lakó fiatalok tisztességgel õriz-
nek, óvnak a vandáloktól -, ahová ezentúl még
több gyereket, felnõttet várnak mozogni, játszani.

Az U19-es nõi válogatott
meccse a Grund FC pályáján

Kerületi
tehetségek

A 15 éves Pinczi Anita elsõ bajnoki mérkõzése augusztus
16-án

MofS
Highlight




