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Bartókos évadzáró kiállítás
A Bartók Béla Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
képzőművészeti
tanszakának tizenötödik alkalommal
megtartott évadzáró grafikai kiállítását Fohsz Tivadar alpolgármester nyitotta
meg június 4-én a Vigyázó
Sándor Művelődési Ház aulájában. Az alpolgármester
köszöntőjében hangsúlyozta,
Breitkopfné Losovy Beáta
tanszakvezető tanítványai
egytől egyig megtapasztalhatták, hogy a rajzolás során
a hétköznapi dolgokban is
felismerhetik az egyszeri és
megismételhetetlen elsajátítását, hisz a megörökítés
is egyszeri és véletlenszerű.
Az elmúlt években a Bartók
Béla AMI-s diákjai sok elismerést kaptak. A Szépművészeti Múzeumban komoly
kiállítási felületen mutatkozhattak be az ifjú tehetségek,

az Árkádban, a divathéten
az általuk tervezett és kivitelezett selyemruhákban
lejthettek a kifutón. A környezet védelme mellett is
demonstráltak alkotásaikkal,
kukászsákokból, újságpapírból és még ki tudja milyen
hulladékanyagokból mutatós
estélyi ruhákat készítettek,
amit szintén ők mutattak be.

Elballagtak az ovisok
Bensőséges ünnepség keretében június 1-jén elköszöntek
második otthonuktól a rákoskerti Százszorszép Óvoda nagycsoportosai, hogy a következő tanévben már egy általános
iskola padjait koptassák. A ballagáson részt vett a kerületrész két önkormányzati képviselője, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán is.
Fohsz Tivadar alpolgármester a pedagógus nap alkalmából köszöntötte az intézmény nevelőit, segítő munkatársait,
majd a gyerekeket emlékeztette: lezárult egy élményekkel
teli, játékos korszak, szeptembertől pedig a kevés játék mellett inkább a tanulás veszi át a főszerepet. Az ünnepi alkalmat kihasználva az alpolgármester Hatvani Zoltán képviselőtársa nevében is ígéretet tett arra, mindent megtesznek,
hogy az óvoda minél hamarabb egy tornaszobával is büszkélkedhessen. Hatvani Zoltán sem érkezett üres kézzel, 30
darab cirkuszjeggyel ajándékozta meg az apróságokat, akik
a kerületben vendégszereplő Exit Cirkusz és a Kínai Állami
Cirkusz műsorát tekinthetik meg. Béres Károlyné óvodavezető is elbúcsúzott a végzősöktől, majd megköszönte az óvodában 22 éve dolgozó Pádáné Tóth Andrea óvónő példamutató, áldozatos munkáját.
A családi napon a szülők, nagyszülők legnagyobb örömére
az iskoláskorba lépők zenés-táncos programokkal intettek
búcsút óvodájuknak.

Kili Tamás 
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Breitkopfné Losovy Beáta
megosztotta a jelenlévőkkel
milyen versenyeken indultak tanítványai, és a legsikeresebbek elismerő oklevelet,
illetve ajándékot vehettek át
a tanszak vezetőjétől.
Az idei tanév legeredményesebb tanítványa Balog
Katica, a Gregor József Általános Iskola 5. osztályos

tanulója lett, aki a VI. Országos Grafikai Versenyen,
a II. kategóriában 1. helyen
végzett. A III. kategória
döntősei voltak: Triebl Tímea, Kladiva Anna, Szilágyi
Petra Lili, Takács Zita; a IV.
kategóriában Németh Mirtill.
Fővárosi versenyek eredményes növendékei: Vörös
Viktória, Troszt Éva, Szamák
Éva, Molnár Liza Marietta, Blankó Eszter. Fővárosi
középiskolai komplex rajzversenyen Daragó Norbert
1. helyen végzett a 15-16
évesek között. Kerületi versenyeken eredményesen szerepelt Balog Bíborka, Tarcsa
Gréta, Tímár Vilma, Ádám
Jázmin, Bögér Alexandra,
Varga Imola, Szabó Karolina, Fehérvári Lilla. Kerületi komplex rajzversenyen
(13-14 évesek kategóriában)
Kun Barnabás 1. helyen végzett.

Szakács Zsuzsa 

Színes ceruzák

Juniális a Sugársuliban
Úgy tartja a mondás, búcsúzni csak szépen érdemes,
ezért a Szabadság Sugárúti
Általános Iskola közössége
minden évben vidám, egész
napos juniálissal teszi ezt a
mögöttük lévő tanévtől. Az
idén mindezt sikerült még
azzal tetézniük, hogy a reggeli órákban a tantestület
tagjai, a diákok és meghívott vendégeik részt vettek
iskolájuk új címerének avatóünnepségén. A megújult
iskolafal előtt Jurecz Emil
igazgató köszöntötte a résztvevőket, köztük Lakatos
Edit képzőművészt, az iskola új címerének alkotóját.
Virág Mihály önkormányzati képviselő hangsúlyozta,
mi sem bizonyítja jobban,
milyen sokan szeretik Rákoscsaba százéves iskoláját,
mint ez a mostani ünnepség
is, ahol az egykori tanár, aki

három éven át tanította rajzra a diákokat, most az általa
készített címerrel ajándékozta meg iskoláját. A Sugársuli
új kerámiacímerét Szőke Lajos plébános szentelte fel. A
rendezvényen részt vett Domokos Lajos, a Rákosmenti
Erőforrás Bizottság tagja, valamint Kiss Antal, az iskola
volt igazgatója is.

Az ünnepség az iskola
udvarán folytatódott, ahol
az első és a nyolcadik évfolyam küldötteinek közreműködésével
emlékfát
ültettek. Hudák Ferenc kerületi vállalkozó ajándékozta az iskolának a Japánból
származó smaragdfát, amely
évente két-három métert is
nő, liláskék virágzata majd

egy hónapig illatosítja és
díszíti a fát. Ez a különleges
növény hatalmas men�nyiségű szén-dioxidot nyel
el, leköti a szállóport, miközben levelei oxigént termelnek, mondhatjuk, igazi
iskolabarát.
A hivatalos ceremónia
után megkezdődött az önfeledt mulatság. Megszólalt
a zene, kezdetét vette a rodeóbika-verseny, a légvármászás, a célbadobás, óriási
sikere volt a rönkbeverésnek. Volt, aki sorban állt
a hennafestésnél, az arcfestésnél, de sokan készítettek
ékszereket
gyöngyökből,
színes fonalakból. Miután
lezárták az utcát a forgalom
elől, elrajtoltak a gokartosok. Az udvaron felállított
színpadon táncbemutató
zajlott, majd a gyerekek
négylábú barátai mutatták
meg milyen szófogadóak és
ügyesek.
Szakács Zsuzsa 


Gyermeknapi programok Székelyudvarhelyi
a Bóbitában
vendégek a Kőrösiben

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium tehetséges diákjainak rajzaiból, Színes ceruzák címmel nyílt
kiállítása a Vigyázó Sándor Művelődési Ház Ballonyi Galériában. A rákoskeresztúri iskola tanulói egy színes, vidám,
játékos világot jelenítettek meg kiállított munkáikon, amelyet a szülők is megtekinthettek a már hagyományos év végi
Szakács Zsuzsa 
tárlaton.
HÍRHOZÓ

A Bóbita Óvodában június első hete a gyermeknapi
meglepetések jegyében telt.
A hét elején az egyik
nagy-középső csoportos kislány édesanyja, Beke Csilla
ismét gitározott, rajzfilmslágereket adott elő. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindannyian nagy élvezettel hallgatták a számukra már többnyire ismerős dalokat, majd közös tánccal zárult a délelőtt.
A Bóbita Óvoda nagycsoportosai e hét közepén nagy szeretettel meghívták a közeli Gesztenyés Óvoda iskolába készülő gyermekeit egy közös kidobó játékra, ezzel is erősítve a
két közeli intézmény kapcsolatát.
A héten még egy meglepetés várt a bóbitásokra, a pénteki napokon tartott szokásos játszóházi foglalkozások keretén belül a kis-középső csoportosok két óvónénije az általuk
készített eszközökkel elbábozta Az aranyos tarajas kiskakas
zenés betétekkel kibővített mesét.
A programok szervezését könnyítette egy pedagógiai as�szisztens besegítése az óvodapedagógusok munkájába, aki a
kötelező gyakorlatának idejét az óvodában töltötte.

Munkatársunktól 
2013. június 20.

Negyven székelyudvarhelyi diákot és tanáraikat látták vendégül a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Kicsinyek Kórusának tagjai május utolsó hetében.
Medvenics Éva, a rákoskeresztúri iskola énektanára, a Kicsinyek Kórusának vezetője lapunknak elmondta, tavaly a
kőrösi diákok vendégeskedtek Erdélyben, most ők fogadták a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Iskola kórusát. Sziklai Kornélné és Medvenics
Éva szervezésében az erdélyi diákok
négy napot töltöttek Magyarországon,
az itteni kórustagok családjainál, ahol
nagy szeretettel fogadták a gyerekeket. Ellátogattak az állatkertbe, megnézték a Hősök terét, vasárnap pedig gyermeknapi programokon vettek részt a fogadó családokkal.
A székelyudvarhelyi és a rákoskeresztúri Kicsinyek Kórusa május 25-én közös hangversenyt adott a Békésy György
Szakközépiskolában, ahol Hicz János, a Kőrösi igazgatója
köszöntőjében hangsúlyozta, ezeknek a látogatásoknak fontos célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon ki
a magyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok és
Szakács Zsuzsa 
iskolák között. 
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Ünnepeink Rákosmentén

Rákoskert nyolcvanéves

Ünnepeink Rákosmentén címmel az
Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény
és Kiállítóterem háromrészes helytörténeti tárlaton mutatja be kerületünk
múltbéli családi és nemzeti ünnepeit,
ezekhez kapcsolódó szokásokat. Családi ünnepek címmel, május 17-én Kiss
Emília etnográfus nyitotta meg a helytörténeti tárlat második részét, hangsúlyozva, az itt látható szokásrendszerek
elsődleges célja az volt, hogy bemutassák, megismertessék a változásokat.
A fennmaradt tárgyi emlékek, fotók
segítségével bárki megtapasztalhatta,
miként élték meg őseink az elmúlt évszázadok egyszeri, megismételhetetlen
társadalmi eseményeit, ünnepeit, amelyek kiemelkedtek a hétköznapokból.
Ilyen volt például a lakodalom, a keresztelő és a temetés.
A házasságok országszerte falun belül
köttettek, így volt ez Keresztúron is. A
lakodalmakat a szüret befejezése után,
egészen András napig tartották. Ilyenkor összefogott a falu, a lányos háznál
az asszonyok készítették a csigatésztát,
sütötték a süteményeket, a férfiak borjút, marhát, disznót vágtak. A szobákat
kiürítették, csak asztalok és lócák kerültek a helyiségekbe, mint ahogy azt az
Erdős René Ház kiállításán is láthattuk.
A lány felderítése volt a háztűznéző,
ha anyagilag meg tudtak a családok
egyezni, megtörtént a lánykérés. A
templomban háromszor kihirdették a
jegyespárt, miközben már készült a kelengye. A kiállításon megcsodálhattuk
a kelengyegyűjtő ládát, amelyben tizen-

Rákoskert létrejöttét annak
a báró Schell Gyulánénak
köszönheti, aki, hogy férje
adósságait rendezze, elhatározta, hogy a mai Rákoskert
helyén fekvő birtokot felparcellázza. 1931-ben elkészültek a tervek, a Kucorgó
csárda egyik helyiségében
megnyílt a parcellázási iroda,
és Rákoscsaba képviselő-testülete 1933. február 19-én
jóváhagyta a báróné terveit.
A rákoskertiek ezen a napon
ünneplik lakóhelyük születésnapját, az idén éppen a
nyolcvanadikat.
Természetesen az idei
Rákoskert Nap is a 80. születésnap jegyében zajlott, a
Rákoskerti Művelődési Ház,
a Rákoskerti Polgári Kör, a
rákoskerti civil közösségek
és intézmények közös szerve-

öt hétköznapi és tíz ünnepi alsószoknya
lapult. A vőfély a lakodalom előtt egy
héttel elkezdte hívogatni a vendégeket.
Az esküvő napján a lányos házhoz vonultak a legény vendégei, hogy kikérjék
a menyasszonyt. Ezután elindult a nászmenet a templomhoz, de közben sokszor megálltak, az anyós menyecskekorsót vágott a földhöz, hogy a cserepekből
kiderüljön hány gyermek várható. Egészen 1914-ig a keresztúri lányok lakkcsizmában, a németek pántos cipőben
mentek férjhez. Ez alkalomból fejükre
gyöngyöspárta, a sokszoknyára fehér
kötény került. Szokás volt, hogy piros
almákba rozmaringágat dugtak, ami a
termékenységet szimbolizálta. Ezt a kiállításon is láthattuk, miközben megkóstolhattuk az eredeti recept alapján
készült kuglófot. Palkó Jánosné Magdi
szaloncukorból és kalácsból elkészítette
az örömfát, amit a lakodalmas menet
élén volt szokás vinni.
A terhesség nem járt kiváltságokkal,
ugyanúgy dolgoztak az asszonyok, mint
máskor. Szülés után a komaasszonyok,
keresztszülők egy héten át reggelit vittek a gyermekágyas kismamának.

Nagy siker a POSZT-on
Idén 13. alkalommal rendezték meg a magyar színházi élet
legrangosabb fesztiválját, a Pécsi Országos Színházi Találkozót. Verseny- és Offprogramok, szakmai beszélgetések,
zene, tánc, könyvkavalkád és sok-sok színész várta az érdeklődőket.
A rákosligeti Gózon Gyula Kamaraszínház idén is részt
vett a találkozón. Május 9-én láthatta a közönség Énekes
madár című székely népi játékukat, és a szűnni nem akaró
taps jelezte a biztos sikert.
Reméljük, jövőre is meghívást kap a színház, és megmutathatják ismét, mit is tud a Gózon Gyula Kamaraszínház.

Munkatársunktól 
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Keresztúr közössége a halál időpontjában is együtt tartott. Ha gazdag ember halt meg a faluban három haranggal, a szegényt egy haranggal hirdették
ki. Akkoriban otthonról temettek. A
tisztaszobában felravatalozták a halottat amíg elkészült a koporsó, szemére
pénzdarabot tettek, amit temetéskor a
szegényeknek adtak. Éjjel-nappal virrasztottak mellette, a temetés után tort
ültek, majd osztozkodtak a vagyonon.
Egy évig tartották a gyászt.
A Családi ünnepek címmel megnyílt
kiállítást Hódos Mária és Ádám Ferenc
rendezte, berendezte Orosz Károly és
Ferenczi Zsuzsanna. A tárlat július 20ig tekinthető meg.
Szakács Zsuzsa



zésében. A Platánsoron állították fel a nagyszínpadot,
itt rendezték meg a kirakodóvásárt, a mesterség-bemutatókat, itt üzemelt az interaktív kézműves játszóház és a
babasarok, itt készültek el a
születésnapi emlékfotók, és
innen indult utasaival ünnepi körútjára a környezetbarát
lovaskocsi is.
A reggel a vasútállomáson, a második világháború

rákoskerti áldozatainak emléktáblájánál Szelepcsényi
Sándor, a polgári kör elnöke
mondott köszöntőt, majd
koszorút helyezett el Fohsz
Tivadar alpolgármester és
Hatvani Zoltán képviselő.
A hivatalos program után a
Bartók Béla AMI Piccolino
fúvószenekar ébresztette a
kertieket, majd a színpadon
népi mesejáték kezdődött.
A nap folyamán volt zász-

A fodrásznő
A Vigyázó Sándor Művelődési Ház országosan elismert színjátszócsoportja, a
Szivárvány Színpad május 11-én évadzáró pódium-előadáson mutatta be
Szergej Medvegyev A fodrásznő című
darabot. A kortárs orosz drámaíró művét Almássy Bettina rendezésében láthatta a közönség. A színjátszócsoport
tagjai sallangoktól mentes, rövid, de
precízen felépített történetet elevenítenek meg a harminc-negyven közötti

egyedülálló nők kétségbeesett társkeresési próbálkozásairól, vagy inkább
megpróbáltatásairól. A kisemberek

lóátadás a Jubileumi emlékparkban, táncbemutató,
vidám műsorral készültek
az óvodások, a Kossuth és a
Zrínyi iskola diákjai is. Mivel a Szomszédolás hagyományőrző napja is mostanra
esett, a rákoskertiek meghívták vendégségbe az Isaszegi
Asszonykórust és a maglódi
Kacamajka néptáncegyüttest. Délután Fohsz Tivadar
alpolgármester születésnapi
köszöntőt mondott, majd
képviselőtársaival,
Dunai
Mónikával és Hatvani Zoltánnal felvágták a kertieknek szánt óriási ünnepi tortát. A tortaevés után Zsuzsa
Mihály énekes, Rákoskert
díszpolgára a Rákoskerti Dalos Klubbal lépett nagy sikerrel színpadra. Majd a születésnapi utcabálon a Jerry
Lee,s Rock,n,Roll Service
együttes szolgáltatta a talpalávalót.  Szakács Zs. 

tragédiáját már-már gogoli groteszkséggel ábrázolja Medvegyev, de A fodrásznőben van valami örökérvényű is, mert
végső soron a szerelem és a boldogság
megtalálása mindennek a mozgatórugója itt is.
Szereplők. Irina: Barta Klaudia/
Kusovszky Beáta; Viktor: Gulyás Péter; Jevgenyij: Mucsi Kristóf; Alekszej
Nyikolajevics: Fogarasi Gergely; Nyikolaj: Horváth Lajos; Tatyjana: Szabolcsi-Lázár Enikő; Író: Barta Klaudia/
Kusivszky Beáta.  Szakács Zsuzsa 

Frekventált helyen, újonnan nyíló, klimatizált
szépségszalonba, gyakorlattal rendelkező
fodrász, műkörmös, kozmetikus vállalkozónak,
kedvező feltételekkel hely kiadó.
XVII. ker. Pesti út. Érd.: 06-20-3770-160

RÁKOSMENTE

A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Hirdetésfelvétel

tel/fax.: 259-0511, mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu, hirhozo@gmail.com

HÍRHOZÓ

2013. június 20.
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Dirt BMX-pálya épült Keresztúron
Június 1-jén vették birtokba a kerületi bringások
Rákosmente első BMX-földpályáját a Kaszáló utca és a
patak közt elterülő réten.
Az ünnepélyes pályaavatón
nyeregbe pattant Bakó Viktor, világbajnoki negyedik
helyezett BMX versenyző
és Somogyi Miklós, a Magyar BMX Szakági Szövetség elnöke, az 1984-es Los
Angeles-i olimpia helyett
vigaszként rendezett Barátság Versenyek kerékpáros
győztese. Az új BMX-pályát
délelőtt megtekintette Dunai Mónika, a Rákosmenti
Erőforrás Bizottság elnöke,
valamint Fohsz Tivadar alpolgármester és Rózsahegyi
Péter önkormányzati képviselő is.
A majális hangulatát idéző
egész napos Patak Partyn kerékpáros ügyességi verseny,
pedálos gokartverseny, gör-

korcsolyatúra, ládamászás,
lovaglás, ugrálóvár, falmászás, KRESZ vetélkedő, lufis versenyek, kerékpáros
bemutatók, valamint Hódos
Mária, a Kölyökkaland Alapítvány vezetője irányításával kézműves foglalkozások
várták a kicsiket és nagyokat. Este Kardos-Horváth
János koncertje, kertmozi és
tűzzsonglőr szórakoztatta a
közönséget.
A pályaépítés, illetve az

egész napos rendezvény
költségeit a Kölyökkaland
Alapítvány az Európai Unió
által társfinanszírozott „Szociális célú városrehabilitáció
Rákosmentén”
című,
KMOP-5.1.1./C-092f-2011-0002 kódszámú pályázat közvetett támogatások
rendszerében a „Helyi lakosság bevonását célzó kisebb
közösségi programok támogatása” című miniprojekt
kiíráson nyerte el. A „Sza-

Szenzációs táncsikerek
A Hatvani Csenge és Hatvani Szabolcs
testvérpáros, a Kossuth Lajos Általános Iskola két diákja, az A+A Mozgásközpont ifjú versenyzői három nemzetközi megmérettetésen, Párizsban a
FESTINFO Táncversenyén, Porecben,
az European Show Dance Union világbajnokságon és legutóbb, a Nagykanizsán megrendezett IDF Táncszövetség
világbajnokságán több kategóriában
is szenzációs sikert arattak látványos,
akrobatikus elemekből felépített gyakorlatukkal. A párizsi nemzetközi
versenyen Csenge Acro Dance kate-

góriában első helyen, a Show Tánc
kategóriában második helyen végzett.
Szabolcs a Hip Hop egyéniben hozta
el az aranyérmet. A testvérpáros a hip
hop duóként kiírt versenyszámban sem
talált legyőzőre, ebben a kategóriában
is őket hirdették ki győztesnek.
Májusban, a horvátországi Porecben
21 ország részvételével megrendezett ESDU (European Show Dance
Union) világbajnokságon ismét óriási sikert arattak a Hatvani testvérek.
Szabolcs a juniorok között a második
helyen végzett a világbajnokság hip

Új kültéri fitness-park a Rákos-patak partján

badtéri lakótelepi és kerekpáros közösségi programok”
című pályázati felhívás célja
olyan szabadidő eltöltését
szolgáló programok szervezése, amelyek a szociális célú
városrehabilitációs projekt
akcióterületén élő lakosság
minél nagyobb arányú részvételével valósulnak meg.
A miniprojektnek olyan, az
akcióterületen élő lakosság
számára térítésmentesen elérhető programokat kell tartalmaznia, amelynek célja az
aktív közösségi élmény megteremtése, közösségépítés,
ismeretterjesztés, illetve ingyenes szórakozási lehetőség
biztosítása. A miniprojekt
összköltsége 1,3 millió forint, a támogatás mértéke
1 millió forint, a közel 300
ezer forintos önrészt az alapítvány finanszírozta.
Kili Tamás



hopban. Csenge Acro Dance kategóriában tizennégy versenyzővel mérte ös�sze tudását, remek egyéni gyakorlatával
a hatodik helyen végzett.
A Nagykanizsán megrendezett IDF
Táncszövetség világbajnokságáról három aranyéremmel tértek haza az A+A
versenyzői. A vb-t 19 ország részvételével rendezték meg. Hatvani Szabolcs
hip hop szolóban, Hatvani Csenge és
Szabolcs hip hop duóban, Csenge és
Ignáczy Ivett fantasy duóban világbajnoki első helyezést értek el. Hatvani
Csenge fantasy szólóban 48 versenyző
közül az 5. helyen végzett.

Szakács Zsuzsa 

Eboltási és chipelési akció 2013.08.31-ig

A szociálisan rászoruló (nyugdíjas, nagycsaládos stb.) ebtartók részére 20%-os árengedménnyel végzem el kutyájuk
veszettség elleni oltását és mikrochippel való megjelölését, hogy elkerüljék a legalább 30.000 Ft-os büntetést.
Cím: 1173 Bp. Bakancsos u. 3. Rendelési idő: H, Sze, P: 9-11 óráig K, Cs: 17-18 óráig
Dr. Szondy Sándor Tel: 256-9403, 06-20-347-2224
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Rekreációs
tornapálya
épült a szintén nemrég átadott BMX-pálya szomszédságában a Rákosmente
Önkormányzata által elnyert KMOP-5.1.1/C-092f-2011-0002 számú, „Szociális célú városrehabilitáció
Rákosmentén” című projekt keretében a Mozgás
Öröm Sportegyesület közreműködésével. A szabadtéri
sporteszközöket június 5-én
Riz Levente polgármester,
országgyűlési képviselő adta
át a sportolni vágyóknak.
Az eseményen részt vett
Fohsz Tivadar alpolgármester, dr. Fenke Ferenc, a
körzet önkormányzati képviselője és Petrőczy Dániel
önkormányzati képviselő.
Köszöntőjében a polgármester rámutatott, a szociális célú városrehabilitáció
több mint 1 milliárd forint
értékben Rákoskeresztúr
városközpont területének
megújítását célozza, kapcsolódva a Fő tér, a Fuchskastély kertje, illetve a

Szent Kereszt tér megújításához. Ez a pályázat az
akcióterületen élő civilek
bevonásával valósít meg
fejlesztéseket. Ennek része
volt többek között a Kaszáló utcai játszótér felújítása,
a BMX-pálya, és ugyanez az
uniós pályázat finanszírozta
3 millió forinttal a kültéri
fitness-park megépítését is.
Az elmúlt időszak jól példázza – hangsúlyozta Riz Levente, hogy az önkormányzat igyekszik a XXI. század

követelményeinek megfelelni, amikor olyan beruházásokra áldoz, amelyek
lehetőséget biztosítanak a
szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészséges életmód
gyakorlására. Rákosmente
jövője
elképzelhetetlen
a sportcélú, egészségvédő
fejlesztések nélkül, ezért
a várospolitikát ebben az
irányban is kívánják alakítani. Hamarosan átadják a
felújított Egészségház utcai
és Akácvirág utcai játszó-

tereket, a Népkertben az új
gördeszkapályát, valamint
a többgenerációs játszóteret.
A test minden részét átmozgatni képes tornapálya
mindjárt át is esett a tűzkeresztségen: a kerülethez
kötődő Kállai Ildikó fitness
világbajnok irányításával
a Gregor József Általános
Iskola diákcsapata zenés
tornagyakorlaton mutatta be az eszközökben rejlő
mozgáslehetőségeket, majd
a „Hunbars és Psf team”
(Hordós Márk és Kővári
Gábor) tartott látványos
tornabemutatót.
Világbajnokunk a Hírhozónak
elmondta, átgondolt koncepciót tükröz a remek
helyszínválasztás, hiszen a
néhány méterre futó kerékpárút bringásai, kocogói
kiváló kiegészítő gyakorlatokat végezhetnek el mind
a tornaeszközökön, mind a
közeli BMX-pályán.
Kili Tamás



Gyermeknapi úszókupa
A Kékdelfin 17 SE június 2-án délelőtt a Ferihegyi úti
Tanuszodában a legkisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak az Újlak utcai uszodában rendezte meg a 2.
Gyermeknapi Úszó Kupát. Az egyesület 2011 óta működik
Csapó Éva irányításával, aki lapunknak elmondta, fontosak ezek a rendezvények, mert ilyenkor alkalom nyílik értékelni a gyerekek egész éves teljesítményét. – Persze most
ne valami másodpercekre lebontott, hivatalos értékelést
várjon tőlem, hisz nem ez a lényeg. A gyerekek egészsége
a legfontosabb, ezért kell minden alkalmat megragadnunk,
hogy népszerűsítsük ezt a sportágat. Az úszás az egyetlen
olyan sport, ami a legtöbb izomcsoportot megmozgatja, javítja a légzést, kedvező hatással van a fejlődő gyermekek
idegrendszerére, a csontokra.
Az egyesület áprilisban Rákosmente óvodásainak rendezett úszóversenyt, amit minden évben szeretnének megismételni. Az idei győztes csapatot az Összefogás Óvoda
2013. június 20.

úszópalántái alkották, akik egy évig őrizhetik a vándorkupát. Tavaly decemberben nagy siker volt a Mikulás Kupa,
nyárra pedig úszótáborba hívják az érdeklődőket. Csapó
Éva elmondta, a Családsegítő Központ segítségével kiválasztották azokat a rászoruló gyermekeket, akik díjmentesen vehetnek majd részt a nyári úszótáborban a Kékdelfin
17 SE támogatásának köszönhetően.  Szakács Zsuzsa 
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