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ÖnKoRmányzat ÖnKoRmányzat

Május 22-én tartotta ren-
des havi ülését Rákosmente 
képviselő-testülete. Riz 
Levente polgármesteri tá-
jékoztatójában elsőként a 
kerületi járóbeteg szakren-
delőről beszélt. "Az épüle-
tet a ’70-es években emel-
ték, amikor még csak 50 
ezren éltek a kerületben. 
Jelenleg közel 90 ezren va-
gyunk Rákosmentén, így 
nyilvánvaló, hogy ez az 
épület már nem tud ennyi 
embert kellő színvonalon 
ellátni, bővítésre, korsze-
rűsítésre van szükség. A 
szakrendelő emeletráépíté-
séről még 2006-ban készült 
egy koncepció, amely végül 
nem jutott el az építési en-
gedélyig, főleg az új parko-
lóhelyek kialakításának ne-
hézségei miatt. Másfél éve 
kezdeményeztem az állami 
fenntartónál, hogy készít-
sék el az engedélyes terv-

dokumentációt, kérésemre 
a szükséges tervezési költ-
séget biztosították. A par-
kolási problémát meg kell 
oldani, parkolóhelyeket 
kell létesíteni a Főváros és 
az önkormányzat tulajdonát 
képező területeken. Bízunk 
benne, hogy az idei évben 
meglesz a jogerős építé-
si engedély a fejlesztésre. 
Annak ellenére, hogy nem 
az önkormányzat az épület 
tulajdonosa és üzemeltető-
je, a beruházás forrásainak 
előteremtésébe besegítünk. 
Előkészítettünk egy újabb 
szociális városrehabilitációs 
EU-s pályázatot, amely-
nek ez lesz a zászlóshajója.  
A polgármester sok sikert 
kívánt Fenke Ferencnek, 
akit nemrég a szakrendelő 
vezetőjévé neveztek ki. „A 
kinevezéshez szívből gratu-
lálok képviselőtársamnak. 
Mindenképpen örvendetes, 

hogy a kerületet jól ismerő 
szakember vezeti ezt az álla-
mi intézményt."

Riz Levente arról is szólt: 
az önkormányzat az egész-
ségügyi alapellátás fejlesz-
tése érdekében felújította 
a Baross utcai, a Csongrád 
utcai és a Ferihegyi út 81. 
szám alatti rendelő épüle-
tét. Idén a Naplás úti orvosi 
rendelőt korszerűsítik, ahol 
a jövőben megnövekedett 
alapterületen a gyermek-
orvosi ellátást biztosítják. 
A felnőttorvosi rendelést a 
jelenleg felújítás alatt álló 
Diadal út 40. szám alatti 
épületben alakítják ki. A 
Péceli úti orvosi rendelőt 
nyáron akadálymentesítik 
és liftet építenek. Az ön-
kormányzati beruházá-
sok nyomán összesen 270 
millió forint áramlik az 
egészségügyi alapellátásba 
Rákosmentén. 

440 millió 
bölcsődefejlesztésekre
Az elmúlt években a Gó-
lyafészek, a Kippkopp és a 
Mirr Murr bölcsődékben 
zajlottak a legnagyobb fej-
lesztések. „A Mirr Murrban 
97 milliós beruházás ke-
retében 52 új férőhely és 
13 új munkahely létesült, 
a Kippkopp épületét 150 
millió forintból alakítottuk 
ki, ahol száz új férőhely és 
17 új munkahely jött létre, 
a Gólyafészekben a nyitott 
bölcsődei csoport létreho-
zásával két új munkahe-
lyet teremtettünk, a most 
befejeződött 140 millió 
forintos újabb bővítést egy 
KMOP-pályázat és a szociá-
lis városrehabilitáció révén 
tudtuk tető alá hozni. Itt 
28 új férőhely jön létre és 
tíz új munkahely is létesül. 
Összességében az elmúlt 
években 440 millió forintot 

Növekedő gazdasági pályán Rákosmente
Fejlesztések a kerületi oktatásban és egészségügyben 

fektettünk be bölcsődefej-
lesztésekbe, 180 új férőhely 
és 42 új munkahely létesült. 
Jelenleg összesen 420 férő-
hellyel rendelkezünk. A be-
iratkozások alapján minden 
helyünk telített.”

A polgármester beszélt 
még az iskolák eszközfej-
lesztésének támogatásáról, 
végül megköszönte a Te 
szedd! akcióban részt vevő 
polgárok segítségét.

Közbiztonsági 
beszámoló
Szikszó Sándor r. őrnagy 
az elmúlt hónapot rend-
védelmi szempontból nyu-
godtabbnak értékelte. „A 
majálison lovas rendőrök 
is segítették a munkánkat, 
nem is történt valódi rend-
bontás. A közúti balesetek 
száma nem csökkent, a hé-
ten viszont egy halálos ki-
menetelű motoros baleset is 
történt. A rákosligeti vasúti 
átjárónál egy személygép-
kocsi ütközött a vonattal, 
amelynek során két személy 
súlyosan megsérült.” A ke-
rületi iskolák és óvodák 
részéről több bejelentés is 
érkezett egy magamutoga-
tó férfival kapcsolatban, 
akit sikerült is elfogniuk. 
A trükkös tolvajok tárháza 
kifogyhatatlan, a célszemé-
lyek továbbra is elsősor-
ban az idősek. A legutóbbi 
ilyen eset alkalmával a bű-
nöző „a Tanácstól” hozta a 
megrendelt edénykészletet, 
amiért 150 ezer forintot 
kért, ezt sajnos ki is fizette 
neki a sértett. Besurranásos 
módszerrel több lakásba is 
behatoltak ismeretlen elkö-
vetők, ami a nyitva hagyott 
kapuknak és bejárati ajtók-
nak köszönhető. „Ezeknél 
az eseteknél képbe került 
egy elkövetői kör, amelyet 
remélhetőleg sikerül beazo-
nosítanunk. Nem kerületi 
lakosokról van szó, hanem 
átutazó bűnözőkről.” – tette 

hozzá a kapitány. Egy intéz-
kedés alá vett férfi nem en-
gedelmeskedett a rendőrök-
nek, ezért egy szántóföldig 
üldözték, az igazoltatás so-
rán kiderült, hogy ittas volt. 
Az ittas vezetés ellen külön 
akciókat szervez a rendőr-
ség, mert ez a jelenség elég-
gé elszaporodott az elmúlt 
időszakban. Az új piac te-
tőtéri parkolójából elloptak 
egy autót, amely pár nap 

múlva előkerült párszáz mé-
terrel odébb. „Komoly erő-
ket mozgósítottunk, amikor 
egy fegyveres rablásról kap-
tunk bejelentést. Hamar ki-
derült azonban, hogy a beje-
lentőnk eljátszotta a pénzét, 
ezért tett valótlan bejelen-
tést. Ellene természetesen 
eljárást indítottunk.” Isko-
lák, óvodák környékén is 
több gépjárművet törtek fel 
az ott felejtett pénztárcák-
ra, mobilokra és laptopok-
ra utazva. Az elmúlt héten 
elfogtak egy személyt, aki 
erősen gyanúsítható ilyen 
jellegű bűncselekmények 
elkövetésével. Szikszó vé-
gezetül bemutatta új kol-
légáját, a Rákosmentén 
nevelkedett Mikó Attila r. 
századost, aki a bűnügyi osz-
tályt vezeti május 1-től.

Nótin Tamás (Jobbik) 
megjegyezte, hogy egy hvg.
hu-n megjelent írás szerint 
kerületünkben a felderített 
gépkocsilopások száma gya-
korlatilag nulla, ami nem 
áll összhangban a rendőrség 

statisztikáival. „Azt gondo-
lom, hogy az önkormányzat 
mindent megtett az elmúlt 
években, hogy a rendőr-
ség munkáját segítse. Van 
azonban még javítaniva-
ló, ami innentől kezdve a 
belügyminisztérium és a 
kormány felelőssége. Több 
járműre és rendőrre lenne 
szüksége Rákosmentének, 
ezért fel is szólítom Du-
nai Mónika képviselő asz-

szonyt és a polgármestert, 
hogy lobbizzanak ez ügy-
ben.” – jelentette ki Nótin. 
Hatvani Zoltán (Fidesz) 
rákoskerti képviselő a kör-
zeti megbízottak jelentősé-
gére hívta fel a figyelmet, 
akik már hivatali telefon-
számmal is rendelkeznek. 
Hatvani felhívta a figyel-
met két hajléktalanra, 
akik a Rákoskert sugárút 
– Sáránd utca sarkán lévő 
buszmegállóban életvitel-
szerűen tartózkodtak ko-
molyan zavarva a helyiek 
nyugalmát. A bejelentés 
után a rendőrség közbelé-
pésének köszönhetően a 
buszmegállót elhagyták. „A 
helyi médiumokat pedig 
arra kérem, hogy közöljék a 
körzeti megbízottak elérhe-
tőségét.”

Dunai Mónika frakcióve-
zető (Fidesz) megnyugtat-
ta Nótint, hogy felszólítás 
nélkül is a kerület érdekeit 
tartja szem előtt az Ország-
gyűlésben, főleg, ha a köz-
biztonságról van szó. Virág 

Mihály (Fidesz) rákoscsabai 
képviselő kitűnő megoldás-
nak tartotta, hogy a kör-
zeti megbízott fogadóórája 
eddig egybeesett az önkor-
mányzati képviselőkével, 
ez viszont a következő hó-
naptól már nem lesz így, 
ami a közvetlen kapcsolat 
megszakadásához vezethet. 
A képviselő ezért arra kérte 
a kapitányt, hogy ez marad-
jon szinkronban a jövőben 
is. A kapitány megígérte, 
hogy a képviselőkhöz iga-
zítják majd a kmb-s foga-
dóórákat a továbbiakban is. 
„A kerületből ellopott gép-
járművek közül sokat meg-
találunk, a tendencia egyre 
javuló. A létszám növelése 
szerintem is szerencsés len-
ne, bízzunk benne, hogy ez 
a jövőben meg is valósul-
hat.”

Napirenden
Elsőként Petrőczy Tibor 
pályázatának támogatásá-
ról döntöttek egyhangúan, 
amely a Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola intézmény-
vezetői beosztásának el-
látásáról szól. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 68. § 
(1) bekezdése szerint az ál-
lami intézményfenntartó 
központ által fenntartott 
köznevelési intézmény ve-
zetőjét - nevelési-oktatási 
intézmény esetében a ne-
velőtestület, a fenntartó, az 
intézmény székhelye szerint 
illetékes vagy az intézményt 
működtető települési ön-
kormányzat véleményének 
kikérésével, az oktatásért 
felelős miniszter bízza meg 
öt évre. „Petrőczy úr hosszú 
évek óta vezeti magas szín-
vonalon ezt az intézményt, 
ezért további munkáját is 
támogatom.” – fűzte hozzá a 
polgármester.

Támogatta a testület 
Mosányi Emőke pályáza-
tát a Fővárosi Pedagógiai 

Nótin Tamás
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Különleges élményben volt 
részük a Hófehérke és az 
Összefogás Óvodából érke-
zett gyermekeknek, vala-
mint az egykori hófehérkés 
ovisoknak, amikor megcso-
dálhatták az Újlak Utcai 
Általános Iskola tornater-
mében felállított, felfújható 
planetárium segítségével a 
csillagos égbolt varázslatos 
jelenségeit. Mindez köszön-
hető annak, hogy tavaly, 
egy országosan meghirde-
tett internetes szavazáson 
a legtöbb voks a rákoske-
resztúri Hófehérke Óvodára 
érkezett. A remek közösség 
nyereményeként több száz 
rákosmenti kisgyermeknek 

mesélt az égbolt az utazó 
planetárium segítségével 
május 28-án.

Riz Levente polgármester 
gratulált a szülőknek, az óvo-
dapedagógusoknak, hogy 
összefogásuknak köszön-
hetően gyermekeik ilyen 
nagyszerű űrbéli kalandban 
vehetnek részt. A csillagos 
égbolt látványa mindig is 
lenyűgözte az embereket, 
de hogy miket is látunk va-
lójában, mit tudunk róluk, 
hogyan keletkeztek, milyen 
messze vannak, ezekre a kér-
désekre talán választ kapunk 
azt utazó planetáriumban. 

Koszorúsné Tóth Katalin, 
a Hófehérke Óvoda vezető-

je is köszönetet mondott a 
szülőknek a kollektív sze-
retetért, és jó szórakozást 
kívánt az ovisoknak.

Az utazó planetárium 
munkatársainak elsődle-
ges célja az oktatás és is-
meretterjesztés. A digitális 

technikának köszönhetően 
most már bárki megismer-
heti a csillagok lenyűgöző 
világát, a csillagos égen 
megfigyelhető szabályosan 
és szabálytalanul ismétlődő 
jelenségeket.

 Szakács Zsuzsa 

A rendezvényen részt vett 
Erőssné Kovács Edit, Erőss 
Zsolt édesanyja és özvegye, 
Sterczer Hilda, Kiss Péter 
szülei, Nébald György és 
Kovács Ágnes olimpiai baj-
nokok, Kollár Lajos és Mécs 
László, a Magyar Himalája 
expedíció tagjai, valamint 
Dunai Mónika országgyű-
lési képviselő, Riz Levente 
polgármester és Virág Mi-
hály rákoscsabai képviselő. 
A tárlaton kiállított fotó-
kat, amelyek az expedíciók 
alkalmával készültek, még 
Erőss Zsolt adományozta a 
Rákoscsabai Közösségi Ház-
nak, amellyel 2007 óta igen 
jó kapcsolatot ápolt.

Riz Levente köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, a magyar 
hegymászó tradíció Erőss 
Zsolttal kezdődött. Kivé-
teles pályafutása során első 
magyarként mászta meg a 
Föld legmagasabb hegyét, 
a Csomolungmát, összesen 
tíz, 8000 méternél magasabb 
csúcsot hódított meg, ebből 
kettőt műlábbal teljesített. 
A fiatal Kiss Péter is az ő 
hatására kezdett el hegyet 

mászni. Mindketten a hegy-
mászásban találták meg éle-
tük célját, amely számukra 
nem csak kihívást, de egy-
ben harmóniát és tisztaságot 
is jelentett.

Nébald György a két 
hegymászó sportbeli érde-
meit az olimpiai bajnokok 
sikereihez hasonlította, 
akik mindig megküzdenek 
a maguk elé kitűzött célo-
kért. A siker elérése együtt 
jár viszont azzal, hogy a sze-
retett sportág szenvedéllyé 
válik. Ez történt a két hegy-
mászóval is. Talán a magas 
hegyekben hibás döntést 
hoztak, amely lentről akár 
őrültségnek is tűnhet, fenn 
viszont, ahol a körülmények 
elképzelhetetlenül mások, 
mint a normális magassá-

gon, a sikert vagy a túlélést 
is jelentheti. Ők emelt fő-
vel veszítettek, fogalmazott 
az olimpiai bajnok. Kollár 
Lajos, az expedíció vezetője 
arról beszélt, az elmúlt na-
pokban majd ötszázan egy 
erdélyi túrán emlékeztek 
meg a hegyekben maradt 
társaikról. A gyergyóiak azt 
tartják, ha jókedvűen, nem 
gyásszal mennek végig az 
úton, akkor minden egyes 
barátjukat haza tudják hoz-
ni, akik a magas hegyekben 
maradtak.

A Magyar Olimpiai Bi-
zottság Környezetvédelmi 
és Fenntartható Fejlődés 
Bizottsága díjat alapított a 
2013-ban elhunyt legendás 
hegymászó, Erőss Zsolt em-
lékére. Kovács Ági olimpi-
ai bajnok úszó, a bizottság 
elnöke a filmvetítés előtt 
lapunknak elmondta, Zsolt 
nem csak a bizottság tagja, 
de egyben az arca is volt. 
Példakép volt sok ember szá-
mára, tetteivel, életvitelével 
mindenkit arra ösztönzött, 
hogy odafigyeljen a környe-
zetére és jobb világot te-
remtsen. Nála jobban talán 
senki sem szolgált rá arra, 
hogy környezetvédelmi díj 
viselje a nevét. Erőss Zsolt 
helyét a bizottságban ezen-
túl özvegye, Sterczer Hil-
da fogja betölteni, mondta 
el lapunknak Kovács Ági 
olimpiai bajnok.

Sterczer Hilda, miközben 
Zsolt örökké mosolygós fo-

tóit nézegettük, elmondta, 
további életében is férje em-
lékét kívánja ápolni, képvi-
selve azt az aktív, tartalmas 
életet, ahogy ő élt. Arra a 
kérdésre, hogy mászik-e még 
nyolcezrest, határozott nem-
mel válaszolt. Óriási a koc-
kázat, amit ő már két gyerek 
mellett nem tehet meg, de 
túrázni most is sokat járnak.  

Kiss Péter édesapja a 
megemlékezés után levél-
ben köszönte meg a Rá-
koscsabai Művelődési Ház 
munkatársainak a meghitt 
hangulatú, magával ragadó 
rendezvényt. „Az önöknél 
töltött minden percért hálás 
vagyok, köszönöm a munká-
jukat és kívánok Önöknek a 
jövőre nézve további sikere-
ket és jó egészséget. Köszö-
nettel Kiss Péter”

A Magyar Fair Play Bizott-
ság május 26-án Kiss Péter 
hegymászót (posztumusz) 
Fair play-díjban részesítette.

  Szakács Zsuzsa 

Utazó planetárium Az utolsó expedíció
Rákosmente Önkormányzata május 21-én a Rákos-
csabai Közösségi Házban filmvetítéssel egybekötött 
fotókiállítás megnyitásával emlékezett a két kiváló 
sportember, Erőss Zsolt és Kiss Péter hegymászók tra-
gédiájára, akik egy évvel ezelőtt vesztették életüket a 
8586 méteres kancsendzöngai csúcstámadás során.

oKtatás

50 éves általános 
iskolai találko-
zójukat tartották 
május 30-án a 
rákoskerti Kos-
suth Lajos Álta-
lános Iskolában 
1964-ben végzett 
egykori diákok. 

Az 1964-ben 
végzett nyolcadi-
kos évfolyam osz-
tálylétszáma 42 főről alaposan megcsappant, sajnos tízen 
már nem élhették meg azt a jeles napot – mesélte a Hír-
hozónak Fábián Lászlóné Bodó Erzsébet főszervező. Nem 
volt irigylésre méltó helyzetben, amikor elvállalta a talál-
kozó megszervezését, de szinte majdnem mindenkit sikerült 
elérni, szerencsére tizenegynéhányan Rákoskerten, illetve 
az agglomerációban laknak. A tanárok közül négyen még 
élnek, hárman el is jöttek az eseményre.

Az osztálytársakat, tanárokat Szauter Mária köszöntötte, 
aki ma is sűrűn látogatja egykori iskoláját, ugyanis a Kos-
suthban tanít matematikát. Az osztálytalálkozóra meghí-
vást kapott az iskola rendszeres támogatója, az Iskolaszék 
tagja, Hatvani Zoltán is. Rákoskert önkormányzati képvise-
lője nem érkezett üres kézzel, egy finom csoki tortával lepte 
meg az ünneplőket. Örömmel tett eleget a meghívásnak, 
mert a kerületben meglehetősen ritka esemény az ötven-
éves iskolai évfordulók megtartása. Kili Tamás 

50 éves iskolai 
találkozó a Kossuthban

Magyarok a világ nyolcezre-
sein. Erőss Zsolt a 14 nyol-
cezres közül 10-et mászott 
meg: 1999 – Nanga Parbat 
(8126 m), 2002 – Csomo-
lungma (8848 m), 2003 
– Gasherbrum II (8035 m), 
2006 – Dhaulagiri (8167 
m), 2007 – Gasherbrum I 
(8068 m), 2007 – Broad 
Peak (8047 m), 2008 – 
Makalu (8463 m), 2009 
– Manaszlu (8156 m), 
2011 – Lhoce (8516 m) – 
műlábbal.
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Ingatlan értékesítése  
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.) Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Képviselő-testületének 144/2014. (V. 22.) Kt. határoza-
ta alapján az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi 
lakásingatlant kívánja értékesíteni:

További információ a (06-1) 253-3423 telefonon, valamint a www.
rakosmente.hu oldalon, a Hirdetőtábla/Ingatlan hirdetményeknél található. 
Az árverés időpontja és helyszíne: 2014. július 8. 10.00 óra, Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti 
út 165. III. emelet 301.)

Cím  (m2 ) Kikiáltási ár (Ft) Árverési letét (Ft)

Sági u. 7.,  135 Bruttó  Bruttó 

Tápiógyörgye u. 4.  20.000.000,- 600.000,-

A ép. III. lph. I/4.
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25. alkalommal tartot-
ták meg kerületünkben, a 
Szent Erzsébet-templomban 
a pünkösdi kórustalálko-
zót. A rendezvényt június 
5-én Virág Mihály önkor-
mányzati képviselő nyitot-
ta meg. Három nap alatt 
mintegy 24 énekkar – köz-

tük a horvátországi Lovran 
és a lengyelországi Krosno 
Járás kórusainak – szerep-
lését tekinthették meg az 
érdeklődők. A színvonalas 
zenei program rendezője a 
Rotunda Kórus Alapítvány, 
művészeti vezetője Tóthné 
Mózer Annamária volt.

A Rákoskert sugárút tölgy-
fáinak árnyékában június 
1-jén hatodik alkalommal 
rendezték meg a Rákoskert 
Napját. A zenés ébresztőről 
a sugárúton végigvonuló 
mazsorett csoport gondosko-
dott. A Rákoskerti Polgári 
Kör és a Rákoskerti Művelő-
dési Ház közös szervezésében 
megvalósult eseményen ez 
alkalommal is színes tér- és 
színpadi programokkal, já-
ték és vásárlási lehetőségek-
kel készültek a vendéglátók.

Délelőtt a II. világháború 
rákoskerti áldozataira emlé-
keztek a vasútállomáson, az 
áldozatok neveit megörökítő 
emléktábláknál Szelepcsényi 
Sándor, a Rákoskerti Polgári 
Kör elnöke mondott beszé-
det, közreműködött Kecső 
Andrea, az Ascher Oszkár 
Színház tagja. A polgári kör 
elnöke Az emléktábláknál 
Rákosmente Önkormányzata 
képviseletében Hatvani Zol-
tán önkormányzati képvise-
lő, a Rákoskerti Polgári Kör 
nevében pedig Szelepcsényi 
Sándor koszorúzott. A szer-
vezők a legkisebbek szórakoz-

tatásáról is gondoskodtak, 
a Szeleburdi meseszínház a 
csillagszemű juhász című me-
sét mutatta be.

Kora délután zászlóátadás-

sal folytatódott a műsor, 
a Jubileumi Emlékpark-
ban két Rákoskertért-dí-
jas, Harmatovszki László 
és Zsigó Barnabás magyar 

zászlókat adott át azoknak 
a rákoskertieknek, akik ezt 
korábban igényelték. 

A színpadon ezután a Száz-
szorszép és a Piroska Óvoda 
apróságai léptek fel, majd 
a Kossuth Lajos Általános 
Iskola citeramuzsikusai és 
néptáncosai. A Tornádó 
Táncegyesület táncosainak 
akrobatikus rock and roll 
bemutatója után remek 
műsorral szerepelt az A+A 
Mozgásközpont, Böjtös Re-
náta és Gecse Laura, a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola di-
ákjai, valamint a Cassandra 
Táncstúdió. A Szomszédo-
lás nevű program keretében 
idén a Nagytarcsai Néptánc 
és Asszonykórus kedveske-
dett a magyar nótákat ked-
velő közönségnek. Az esti 
finálé előtt Fohsz Tivadar 
köszöntötte a Rákoskert 
Napja résztvevőit, majd Zsu-
zsa Mihály népszerű operett 
és hazafias dalokat, magyar 
nótákat énekelt, később az 
általa vezetett Rákoskerti 
Dalos Klub is bekapcsoló-
dott a szórakoztatásba. Az 
egész napos rendezvényt az 
EMeRTon-díjas Bereczki 
Zoltán énekes, színész kon-
certje zárta. Kili Tamás 

Pünkösdi kórustalálkozó Rákoskert Napja 2014
KultúRa KultúRa

Fotók: Federiko Sterle

Lisányi Endre festőművész, 
esztéta Mérmű című faliké-
pével gazdagodott a Vigyázó 
Sándor Művelődési Ház, a 
műalkotást ünnepélyes ke-
retek között Horváth Tamás 
alpolgármester leplezte le 
május 13-án. 

Lisányi Endre monumen-
tális faliképe nem csak esz-
tétikailag, hanem gondolati-
ságával is gazdagítja a házat, 

és az idejáró látogatókat is. 
A művész a Ballonyi Galéria 
lépcsőfordulójába álmodta 
meg alkotását, kitöltve egy 
eddig kihasználatlan falfelü-
letet. Erre utalt Feledy Ba-
lázs művészeti író is, amikor 
méltatásában rámutatott: 
a művész igen jól illesztet-
te be ebbe a környezetbe a 
150x250 centiméter méretű 
faliképét. A Mérmű éppen 

határeset, egy kicsit festészet 
is, meg textilmű is, nem ösz-
szeszorítja, hanem inkább 
kinyitja ezt a zárt teret, egy-
fajta levegő be- és kijárását 
teszi lehetővé.

Kili Tamás 

A Seventeen Big band Szász Zsolt vezeté-
sével remek hangulatú, fergeteges szólók-
kal, swing-, latin és rockzenével, valamint 
hatalmas show-műsorral ajándékozta meg 
közönségét május 29-én 
a Vigyázó Sándor Műve-
lődési Ház színháztermé-
ben.

A koncerten felléptek 
a Bartók Béla Alapfokú 
Művészetoi Iskotatási 
Intézet volt és jelenlegi 
növendékei, tanárai, va-

lamint vendégei: Német Linda szaxofon, Ba-
logh Lázár ének, Román Viktória trombita, 
Weninger Attila ének, Andor Balázs trom-
bita, Szőke Richard ének, Magasvári Bence 

gitár, Kosztolánszki Do-
minik gitár, Veres Gyula 
és dob tanszaka, Braun 
Zsolt tanorkürt, Négye-
si Richard basszus gitár. 
Az idei koncert vendégei 
voltak az iskola színját-
szói. 

  Szakács Zsuzsa 

Rákoshegyi Sokadalom címmel szer-
vezett egész napos családi programot a 
Rákoshegyi Közösségi Ház május 24-én. 
A színes rendezvénysorozat kismaratoni 
örömfutással indult, közben megkez-
dődtek a Fakanálviadal főzőverseny 
előkészületei a Podmaniczky utcában. 
A ház udvarán délelőtt a gyerekek kéz-
műves-foglalkozásokon vehettek részt 
kerületi képzőművészek, pedagógusok 
irányításával. A Fakanálviadalra nyolc 
csapat nevezett, a zsűrizést ezúttal is dr. 
Gaál József, a Rákoshegyért Alapítvány 
kuratóriumi tagja és Nemeskövi Dénes 
többszörös olimpiai és világbajnok mes-
terszakács vállalta. 

Az udvari színpadon a Hétszínvirág 
óvoda apróságai szerepeltek zenés-

táncos produkcióval, és a magyar 
népviseletbe öltözött Eszterlánc gyer-
mek néptánccsoportnak tapsolhatott 
a közönség. A Rákoshegyi Rezedák 
dalkör Palojtay Érsek Ágnes vezeté-
sével énekelt, citerán közreműködött 
Gerencsér Anna Petra, Pál apostolos 
diák. A zenés blokk befejezéseként 
Málinger Anita és Kiss László Dalok 
szárnyán című műsorában elsősorban 
magyar slágerek csendültek fel. Este 
kiállítás és könyvbemutató várta a 
házban az irodalomkedvelőket. Vá-
rosok ölelkezése címmel nyílt kiállítás 
Márk László alkotásaiból, amit fele-
sége, Jánosi Olga Hullámverte em-
lékezet című könyvének bemutatója 
követett, a két, egymást követő ese-

ményt a Nemzeti Énekkar előadása 
színesítette.

Vacsoraidőben Szabó Tiborné és kol-
légái finom lencse gulyásra invitálták a 
sokadalom vendégeit, a táncos mulat-
ságon a talp alá valót a Diamonds trió 
húzta. A rendezvényt Szabó Tiborné 
és dr. Bényi Zsolt rákoshegyi önkor-
mányzati képviselők támogatták.

Kili Tamás 

Falikép a vigyázóban

seventeen Big band-koncert

Rákoshegyi sokadalom
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