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Tisztelt Szerkesztőség!
„A magyar kultúra napja” Rákoskerten
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
„A magyar kultúra napja” Rákoskerten című rendezvényre a Rákoskerti
Művelődési Házba.
Időpont: 2011. január 16-án (vasárnap) 15.00 órakor
Helyszín: 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66. (Rákoskerti Művelődési Ház)
A műsor előtt köszöntőt mond:
Fohsz Tivadar
alpolgármester
Rákosmentén 2011. január 16-án a felvidéki magyar kultúra jegyében „A
magyar kultúra napja” című rendezvény kerül megrendezésre a Rákoskerti
Művelődési Házban. Rákosmente a hagyományoknak megfelelően figyelmet
szentel a nemzeti tudat erősítésére, az itt élők múltjára, értékeire.
A magyar kultúra napját hivatalosan 1989 óta ünnepeljük januárban. Ezen az
emléknapon számos kulturális rendezvényt tartanak országszerte. A Rákoskerti
Művelődési Ház három órás programmal emlékezik meg eme jeles ünnepről.
A program keretében Écsi Gyöngyi felvidéki népdalénekes tart előadást, valamint Lukács
János felvidéki fafaragó, szobrászművész kiállítását tekinthetik meg a kedves vendégek.
A kiállítás megnyitásakor Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Szerencs város
polgármestere mond köszöntőt.
Écsi Gyöngyi népdalénekes „Az élet és a halál vize” című bábos előadását mutatja be,
majd „A felvidéki népi líra gyöngyszemei” népmesék és népi dallamokkal kápráztatja el a
jelenlévőket. Écsi Gyöngyi hosszú évek óta gyűjti és tolmácsolja a népdalokat.
Zoborvidék és Gömör énekelt kincse áll hozzá legközelebb, emellett énekli a magyarlakta
területek valamennyi tájegységének dalait, virágéneket, históriás éneket, népéneket,
világzenét.
Lukács János felvidéki fafaragó aktív szobrászattal csak néhány éve foglalkozik, annak
ellenére, hogy a művészettel gyermekkora óta kapcsolatban állt. Alkotókészségét először
a kőfaragó szakmában hasznosította. A 2007-es év nagy áttörést jelentett számára,
amikor is elkészült az első köztéri, egészalakos bronzszobra Árpád-házi Szent
Erzsébetről. Magyarországon ez az ötödik kiállítása, Budapesten harmadik alkalommal
van jelen. A tárlat megtekinthető 2011. január 16-tól február 6-ig, minden hétköznap 820 óráig, hétvégén pedig a programokhoz igazodó időpontokban.
Szeretettel várjuk!
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