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Rákosmente díszpolgára 2014-ben a ligeti születésű  
világhírű operatőr, Ragályi Elemér!  

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A „Rákosmente díszpolgára” cím idei díjazottja, sokunk személyes ismerőse, Ragályi Elemér 
operatőr Rákosligeten született, idén húsvétkor töltötte be 75. életévét, ezúton gratulálunk a 
jeles évfordulóhoz is! 
XVII. kerületi gyermekkora és diákévei után a Mafilmnél volt világosító, laboráns, segédopera-
tőr, majd felvételvezetőként működött. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett operatő-
ri diplomát. Az ún. „Illés-iskola" egyik stílusteremtő alakja, kézi kamera-kezelése és világítás-
technikája a hetvenes években tette ismertté. Filmjei számos díjat nyertek, közöttük Oscar-
díjat, Emmy-díjat és ACE-díjat is. A Magyar Filmszemlén hatszor ítélték neki a Legjobb operatőr 
díját, ezen kívül Balázs Béla-díjas Kossuth-díjas, érdemes művész, kiváló művész.   

        (folytatás a 2. oldalon) 
 

Liget 115.!:  Csopják Sándor kapta idén a „Rákosligetért” Díjat 
 

Rákosliget születésnapján a 
Csekovszky Árpád Művelődési 
Házban adta át ünnepélyesen Riz 
Levente polgármester a 
„Rákosligetért” Díjat Csopják Sándor 
nyugalmazott üzemgazdásznak, a 
Rákosligeti Polgári Kör tagjának. 
Tompa Attiláné, a Kaszap Alapítvány 
elnöke méltatta díjazottunk sok 
évtizedes közéleti tevékenységét 
pártonkívüli tanácstagként, szülő-
ként, egyháztanácsosként, járdaépí-

tésektől a faültetéseken át Gózon Gyula hagyatékának ápolásáig. Az ünnepi műsorban megle-
petésvendégként az évtizedes barát, Újvári Zoltán, a Nemzeti Színház színművésze szavalt és 
anekdotázott. Hajnal Piroska, Szolnoki Fatime és Horváth Tamás, Rákosmente alpolgármestere 
dalcsokorral készültek, Alföldi Mária zongorakíséretével. Végül Csopják Sándor népes családja 
a nyolc boldogság énekével köszöntötte a családfőt, 17 unoka nagypapáját.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mafilm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oscar-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oscar-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emmy-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=ACE-d%C3%ADj&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Filmszemle
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A1zs_B%C3%A9la-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g_%C3%89rdemes_M%C5%B1v%C3%A9sze_d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g_Kiv%C3%A1l%C3%B3_M%C5%B1v%C3%A9sze_d%C3%ADj
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(folytatás a címlapról)    
 

Mi, Rákosmente lakói Ragályi Elemért 
szakmai sikerei mellett emberi-közösségi 
érdemei miatt becsüljük nagyra, hiszen 
köztudomású, hogy máig élő kapcsolata 
van Rákosmentével és szűkebb pátriájá-
val, Rákosligettel. 
 

Egy 2012-ben megjelent, „Pest-budai 
séták” című főváros-ismertető albumban  
hírességek történetein, kedves helyszí-
nein keresztül mutatják be a budapesti 
kerületeket. Rákosmentén Ragályi Elemér kalauzolja az olvasót, rendkívül személyes hangvé-
tellel a ligeti katolikus templomtól Karácsonyiék édességboltján,  a Maros Mozi gépházán, a 
Gózon-villán, az Erdős Reneé Házon keresztül a Podmaniczky-Vigyázó kastélyig, ahol 55. 
érettségi találkozójukat tartották egykori osztálytársaival. 
Mi rákosmentiek büszkén forgatjuk ezt a kiadványt, megtisztelő, de ugyanannyira érdekes is 
számunkra, ahogyan a világhírű film-alkotó vall bensőségesen lakóhelyünk értékeiről. 
Mert bár Saint-Exuperynek általában igazat adunk, miszerint 
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”, 
azért Ragályi Elemér életútja felmentés ez alól a szentencia alól: lokálpatriótaként is a szemével 
rögzítette szívébe, operatőrként pedig filmjein keresztül jeleníti meg azokat a pillanatokat, sze-
mélyeket, helyeket és mozzanatokat, amelyek életünkre szólóan meghatározók lehetnek. 
 

Így tesz hitet egykori lakóhelye mellett: „Bármerre jártam a világban, a mérték tudat alatt mindig 
ez az egykori kisközség maradt, a maga személyességével, átláthatóságával, végtelen egysze-
rűségével. Több, mint ötven éve, hogy elhagytam ezt a települést, s azóta sok minden átalakult. 
Ám egyvalami nem változott: a léptékek. Persze, hogy innen indulva nem találtam otthonra s 
otthonosságra Los Angelesben, sem Londonban. S biztosan másképpen alakul az életem, talán 
a karrierem is, ha gyermekkorom kedvenc helyei nem égnek be olyan mélyen a tudatomba.” 
 

Rákosmente vendége volt Ragályi Elemér Rákosliget 113. születésnapi fesztiválján, ahol nem-
csak akkor 30 éves sikerfilmjét, a Dögkeselyű című krimit vetítettük a Maros Moziban, de szíve-
sen maradt a vetítés után közönségtalálkozóra is – messze túl a megbeszélt időkereten. Ez 
sokak számára jelentett egyszerre nosztalgikus vagy szakmai, de mindenképpen életre szóló 
élményt. 
A világhírű operatőr azon kiválóságok közé tartozik, akik életrajzi nyilatkozataikban mindig 
megemlékeznek szülőföldjükről, gyermekkoruk helyszínéről és közösségéről. 
Sokakkal együtt érezzük úgy: ezek a gesztusok teszik igazán méltóvá Ragályi Elemért opera-
tőrt, Rákosliget egykori lakóját, közösségünk tagját a „Rákosmente díszpolgára” címre. 
 

Köszönjük, hogy itt van velünk – a mai ünnepen is! Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.”    
 

 (képviselői köszöntés-méltatás, elhangzott: október 23-án, a díj átadásakor a Vigyázó MH-ban) 

 
                      Rózsahegyi Péter, Ragályi Elemér és Dunai Mónika 
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Közadakozás a 100 éves katolikus templom felújítására 
 

„Templomunk évfordulójára, 2015-ben szeretnénk befejezni a Borromei 
Szent Károly Katolikus Kört, valamint felújítani a templomot, amihez 
kérjük a kedves lakosok támogatását. Cégeknek igazolást tudunk 
kiadni, ami lehetővé teszi, hogy az adomány összege leírható legyen 
az adóalapból. Érdeklődni lehet személyesen a plébánián vagy az 
alábbi elérhetőségeken: Telefon/fax: +36-1/257-9427  
E-mail: ligeti.misszio@gmail.com 

Bankszámlaszám: OTP 11717009-20041920 
                           Köszönettel: Tampu-Ababei József plébános” 

 

Ültessen egy fát Rákosligetért 2014 őszén is!  

Várjuk azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egy vagy akár több fát a házuk előtt vagy 
közeli közterületen szakszerűen elültetnek, és a jövőben gondozzák. 

A faigényeket 2014. november 15-ig várjuk a rakosliget@gmail.com e-mail címre vagy  
levélben a Csekovszky Árpád Művelődési Ház címére (Hősök tere 9.)  
Kérjük, tüntessék fel az ültetés pontos címét és a kívánt fajtát.  
Ha az nem beszerezhető, ajánlunk hasonlót helyette.  Köszönjük! 
 

Képviselői fogadóórák novemberben 
 

- november 6-án (csütörtökön) a Csekovszky Árpád Művelődési Házban  
 

(Rákosliget, Hősök tere 9.) 18-19 óráig 
 

- november 19-én (szerdán) a Robogó Óvodában 
 

(Rákoscsaba-újtelep, Robogó utca 3.) 17-18 óráig 
 

                                                            hivatali e-mail: rozsahegyi.peter@rakosmente.hu 
 

Rákosliget naptár 2015 – „Ablak a múltra” – két változatban 
 
 

A Kézdi Nagy Géza és Szabó Tibor nagy sikerű 
kiállítása alapján készített naptár   

november 3-tól rendelhető  
- személyesen a Csekóházban 

- a  rakosliget@gmail.com  e-mail címen vagy  
-  20-225-4945 telefonszámon,lehetőleg sms-ben 
Javasolt ár: fekete-fehér: 1500 Ft, színes: 2000 Ft 

A támogatást a Maros Mozi fenntartására fordítjuk. 
Köszönettel: a Rákosligeti Polgári Kör                                                                                                 
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A 29th International Blues Challenge győztese koncertezik nálunk! Az Amerikában élő 
magyar bluesgitáros, -énekes visszatér a gyökereihez: Szűcs Gábor a Hősök terei iskolába 
járt, péntekenként pedig gyakran bulizott, majd fel is lépett a Csekóban barátaival.  
Szóval büszkén várjuk haza Little G-t! Vendégként a Blues Radio Budapest zenél majd. 
  

  (további programok: csekohaz.hu | facebook.com/csekohaz) 
 

FRECH’ GÁBOR: „FG45” 
Cseh Tamás-emlékkoncert 
zene és film a Maros Moziban 
November 14., péntek 18 óra 
Gábor rendhagyó születésnapi 
koncertjén barátaival Cseh 
Tamás dalait adja elő, együtt-
éneklésre hívják a közönséget. 
FILM: A turné  (1993., 90perc) 
Büfé lesz, a mozi lelátórészét fűtjük majd.  A belépés ingyenes, támogatást szívesen fogadunk. 
 
        TOVÁBBI HÍREK, KÉPEK, INFORMÁCIÓK: facebook.com/rakosliget     


