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Rákoskerti Torna Kupa

Bibliai
Szabadegyetem

A Rákoscsabai Közösségi Házban 2007. júniusáig, minden kedden
18 órától Bibliai Szabadegyetem lesz. A szemeszterek végén a
résztvevõknek az Adventista Teológiai Fõiskola igazolást, emléklapot ad. Az elõadás házigazdája Simon István
lelkész. Tel.:06-30/6643092. E-mail cím: simlak@freemail.hu. További információk a fenti címen,
valamint
az
info@csigahaz.koznet.
hu-n, illetve a 256-9526
telefonszámon.

Az élet nagy
kérdései

Elõadás-sorozat indul
Az élet nagy kérdései Isten igéjének fényében
címmel a Rákoscsabai
Közösségi Házban a
szeretet és az összefogás jegyében. Idõpont:
minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától. Január 30-án Minden bûn
megbocsátható? Elõadó: ifj. László Gábor.
Február 27-én Valami
hiányzik az életembõl.
Elõadó: Dr. Mosolygó
Marcell.

Remekeltek kerületünk sportoló diákjai
 SZABÓ ANIKÓ
Kossuth Lajos Általános Iskola testnevelõ tanárai – Villám
Károlyné és Sasvári László – 1995-ben úgy döntöttek, hogy a sportot
népszerûsítve országos
tornaversenyt rendeznek, hisz a sport következtében a test és a lélek is egészségesebb
lesz. Az iskola azóta
évrõl évre megtartja a
Rákoskerti Torna Kupát, mely az intézmény
felújítása miatti kétéves
szünet következtében
2006-ban ünnepelte tízéves évfordulóját.
A jubileumi versenyre december elején került sor az iskola tornatermében, és a pedagó-

A

gusok mellett a diákok
is örömmel fedeztek fel
ismerõs arcokat a viszszatérõ sportolók között. Az egész napos,
meghívásos tornaversenyre számos távoli
városból érkeztek csa-

patok – többek között
Szegedrõl, Komáromból, Egerbõl és Gyõrbõl. A fiúk ezúttal talajon, gyûrûn és ugrásban versenyeztek, míg
a lányok a talaj- és ugrásgyakorlatok mellett

Visszatekintõ

Tavaly elõször, Riz Levente polgármester kezdeményezésére karácsonyfát állított a XVII.
kerületi önkormányzat a rákoskeresztúri Elágazáson. Az Elágazás szemközti oldalán a
JOBBIK szervezete fából faragott kettõs keresztet helyezett el az ünnep alkalmából.

Képzõmûvész-palánták jelentkezését várják
A Rákoshegyi Közösségi Házban február 3án, szombaton 18 órakor nyílik kerületi mûvészünk tárlata. A tárlat
hétköznap 9-tõl 19 óráig tekinthetõ meg.

Hírhozó

 MUNKATÁRSUNKTÓL
ebruár 1-tõl a Bartók
Béla Mûvészeti Iskola tanszaka képzõmûvészeti csoportot indít az
„Újlak-ban” 8 éven túli
gyerekeknek, akik a különbözõ képzõmûvészeti
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technikákkal szeretnének megismerkedni. A
foglalkozások csütörtökön 14.30-tól kezdõdnek
és Ferenczi Károly festõmûvész-tanár fogja tartani. Érdeklõdni lehet
Ferenczi Károlynál a
257-0183-as telefonszá-

mon, illetve a ferenczi_k
@freemail.hu e-mail címen. Beiratkozás a Bartók Béla Mûvészeti Iskola titkárságán 2007. január 29-én és 30-án (hétfõ és
kedd) 8 órától 19 óráig
cím: Bp. 1173 Pesti út 80.
Térítési díj: 8850 Ft.

gyûrû helyett gerendán
mutatták be legjobb tudásukat.
A versenyszámok kiértékelését követõen
Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselõ és
Lázár Attila sporttanácsnok adták át a díjakat a legjobbaknak. A
kerületbõl a Kossuth
iskolán kívül a Diadal
és a Kõrösi iskolák csapata vett részt. A lány
I-II. kategóriában a
Kossuth „A” csapata
lett aranyérmes, lány
III-IV. kategóriában a
Kõrösi tanulói harmadik helyezést értek el.
A fiúk csatározásában
a Kossuth sportolói
ezüst-, illetve bronzérmesek lettek.

Ez az Ön
hirdetésének
a helye!
Hirdessen most
még
tavalyi áron
a Hírhozóban!
Keresse
szerkesztõségünket a
257-9589-es
számon,
írjon e-mailt a
hirhozo@chello.hu
címre vagy
keresse
hirdetésszervezõnket
a (06-20)
934-1257-es
számon!

Ha nem kapja
a Hírhozó címû
lapot, hívja a
257-9589-es
telefonszámot!

