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Folytatás az 1. oldalról >

Milliárdos 
bevételcsökkentés

A Magyar Köztársaság 2010.
évi költségvetésrõl szóló tör-
vény rendelkezései értelmében
Rákosmente Önkormányzatá-
nak bevétele 2,5 milliárd fo-
rinttal csökkent a tavalyi mó-
dosított elõirányzathoz képest,
amibõl a mûködési célú bevé-
telcsökkenés meghaladja az 1,2
milliárd forintot. Ennek része a
bölcsõdék, óvodák, iskolák ál-
lami normatív finanszírozásá-
nak drasztikus csökkentése, az
átengedett központosított
adók és az áfa megnyirbálása.
Mindezek súlyosan megnehe-
zítik az önkormányzat munká-
ját és feladatainak megfelelõ el-
látását. 

Ezzel mûködõképességünk
határához jutottunk - rögzítette
a polgármester a testületi ülé-
sen. A 2010. évi központi for-
ráselvonás hatása olyan nega-
tívan érinti az önkormányzato-
kat, ami az elmúlt húsz évre
visszatekintve példátlan. Min-
den normatívát jelentõsen
csökkentett a kormány és a
parlament, ami oktatási, szoci-
ális és mûvelõdési területen
súlyos hatásokat eredményez.
A 2006. évhez képest - említet-
te példaként Riz Levente, 2010-
ben az iskolai nevelésben és
oktatásban 370 millió forintos
normatíva-visszaeséssel kellett
számolnia az önkormányzat-
nak. Tehát nominális értékben
is többszázmilliót vettek el
Rákosmentétõl, amelyet tetéz
az azóta mért infláció, az
energiárak, az áfa növekedése,
az iparûzésiadó-bevétel csök-
kenése. 

Az idei forráselvonást ráadá-
sul január 1-tõl vezették be, ed-
dig példátlan módon, a tanév
kellõs közepén csökkentették
az állami normatív támogatá-
sokat, veszélybe sodorva sok
településen a tanulmányi év le-
zárását, a tanárok fizetésének
folyamatos biztosítását, a dolo-
gi kiadások finanszírozását.

De ezzel még nincs vége.
Kedvezõtlen változást hozott a
dologi kiadások között megje-
lenõ rehabilitációs járulék,
amelyet az önkormányzat az
APEH-nek fizet. Ez az összeg a
tavalyi évhez képest több mint
a hatszorosára növekedett, 106
millió forinttal terhelve meg
Rákosmente kasszáját. Komoly
csapás, hogy összességében
635 millió forinttal csökkent a
dologi kiadások kormányzati
támogatása. Megszûnt továb-
bá az önkormányzatok földhi-
vatali illetékmentessége, min-
den eljárásért ezután fizetniük
kell. Örök téma a fõvárosi for-
rásmegosztás. A forrásmeg-

osztási törvény 2007. január 1-
jén hatályba lépett, Rákos-
mentét sújtó hatásai évente
megközelítõleg 300 millió fo-
rint bevételkiesést okoznak a
helyi önkormányzatnak.

Takarékossággal
reagálnak

Nincs tovább, elértünk a fal-
hoz, még egy ilyen évet nem
bír ki az önkormányzati rend-
szer - mondta Riz Levente. A
polgármester jelezte, az elvo-
nások ellenére 2010-ben sem
zárnak be intézményt, a mun-
kahelyeket megvédik, nem
terveznek elbocsátásokat. Idén
elõször 500 milliós mûködési
hiánnyal kellett tervezniük, de
tartalékot is képeztek, reméli,
hogy nem szorulnak rá a hitel-
felvételre. Mindenki takaré-

koskodik, az óvodáktól 5%, az
iskoláktól 6%, a Polgármesteri
Hivataltól 10% kiadási elõi-
rányzatot kényszerültek el-
vonni, hogy túléljék az évet.
Riz Levente a testület elõtt
megköszönte a kerületi intéz-
ményekben dolgozó vezetõk,
munkatársak szolidaritását,
összefogását, ami lehetõséget
ad a mûködés színvonalának
megõrzésére.

Az intézmények
szemszögébõl

Lapunk három oktatási/neve-
lési intézmény vezetõjének vé-
leményét is megkérdezte a
megszorításokkal és azok ke-

rületi hatásaival kapcsolatban.
A Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola és Gimnázium
igazgatója, Hicz János szerint
eleve problematikus, hogy a
költségvetési év nem egyezik
meg a tanévvel. A kerületi in-
tézményvezetõk nem tudtak a
saját intézményük költségve-
tésébõl 10%-ot elvenni, mert
az radikális színvonaleséssel
járt volna. „A kormány buzo-
gánycsapását szerencsére jól
kivédte az önkormányzat. Ha
ez nem történik meg, össze-
omlik Rákosmente közoktatá-
sa.” Az igazgató szerint a mos-
tani kormányzati oktatáspoli-
tika semmilyen jövõképpel
nem rendelkezik. 

A Százszorszép Óvoda ve-
zetõjét, Béres Károlynét elkese-
rítik az újabb és újabb megszo-

rítások, de öröm az ürömben
számára, hogy az óvodáknak
csak 5%-ot kellett megvonniuk
maguktól. A túlórákkal spó-
roltak, de megtartották az ét-
kezési hozzájárulást. Az óvo-
davezetõ asszony szerint be-
csülendõ az önkormányzat ha-
talmas erõfeszítése az irány-
ban, hogy minden közintéz-
ményt rendeltetésszerûen mû-
ködtessen ezekben az ínséges
idõkben. A kerület lélekszáma
folyamatosan nõ, ami többlet-
feladatokat ró a közintézmé-
nyekre, ezért is érintik draszti-
kusan Rákosmentét a szûnni
nem akaró megszorítások. 

Bella Tibor, a Gregor József
Általános Iskola igazgatója el-
mondta, az elvonások miatt el-
érkeztek az iskolák a mûködõ-
képességük határához. Ez az-
zal jár, hogy minden intéz-
mény pedagógiai programjá-
hoz hozzá kell nyúlni. Az igaz-
gató szerint helyi viszonylat-
ban sokkal jobb az oktatáshoz
való hozzáállás, mint országos
szinten. Közoktatásunk egyál-
talán nem élvez prioritást, hiá-
ba hangoztatja ezt a nagypoli-
tika. Ez azért is szomorú, mert
minden gazdasági fejlõdés
alapja a jó oktatáspolitika. A
magyar közoktatás szakmai
válságban van, ami egyáltalán
nem lenne szükségszerû, poli-
tikai akarat nélkül azonban
nem lehet elõrébb lépni. „A
közoktatás irányításához,
szerkezetéhez, ellenõrzéséhez
és finanszírozásához egyaránt
hozzá kéne nyúlnunk. Ha ér-
demi változást akarunk, abba
komoly szellemi és anyagi tõ-
két kell befektetnünk, mert
máshogy nem fog menni.” A
pedagógusok bérét 2002 óta
nem emelték nominálisan, rá-
adásul a válság idején nemrég
egyetlen tollvonással elvonta a
kormány a 13. havi illetményt. 

Ennél rosszabb már nem jö-
het. - hangzott el a képviselõ-
testület februári ülésén.  Van
benne igazság. Ennél tömö-
rebb végszót mi sem tudunk
kitalálni. 

Brutális költségvetési elvonás
sújtja az önkormányzatot
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A múlt század egyik
legnagyobb ma-

gyar írójára, Wass Al-
bertre emlékeztek febru-
ár 21-én Rákoskerten.
Jelen volt és az író szob-
ránál virágot helyezett
el Riz Levente polgár-
mester, Fohsz Tivadar al-
polgármester, Hatvani
Zoltán rákoskerti kép-
viselõ, valamint Lázár
Attila listás képviselõ. A
szervezõ Rákoskerti
Mûvelõdési Ház nevé-
ben Lipcseyné Horváth
Ágnes külön köszöntöt-
te a kezdeményezõ és
mecénás Tamási Gézát,
Bedey Gábort, a szobor
alkotóját és Varga Ist-
vánt, a tér rendezéséban
közremûködõ rákos-
kerti vállalkozót. A kö-
zös összefogás eredmé-
nyeként már második
alkalommal emlékez-
hettek  Wass Albert
szobránál.

Simó József, a Czegei
Wass Albert Alapít-
vány magyarországi el-
nöke beszédében mél-
tatta az írót, aki 1998-

ban a floridai Aston-
ban, kilencvenéves ko-
rában halt meg február
17-én. Hamvai a zarán-
dokhellyé lett maros-
vécsi kápolnában nyug-
szanak. Az Erdélyben
született író népszerû-
sége szenvedélyes sze-
retetébõl fakadt, ami
ma is sok embernek ad
erõt. Arra kérte a meg-
jelenteket: „Büszke ma-
gyarként  ápoljuk nyel-
vünket, viseletünkkel
üzenjünk egymásnak,
élelmünk beszerzésével
védjük gazdáinkat,
földjeinket. Merni kell!
Ezen múlik minden. A
bátrakat szereti csak az
Isten. Az Úristen erõt
ad ahhoz, hogy meg-
szabaduljunk a gonosz-
tól, összetartással, bé-
kességgel, mindig ma-
gunkért, soha mások el-
len!” – zárta ünnepi
megemlékezését Simó
József.

A Wass Albert-emlék-
nap a mûvelõdési ház-
ban folytatódott, ahol  a
tizenöt éves, Magyar
örökség-díjas Kiss Stú-
dió Színház – amely az

egyetlen folyamatosan
mûködõ magyar nyelvû
magánszínház Erdély-
ben – mûvészei, Kiss-
Törék Ildikó és Varga Vil-
mos Wass Albert mûvei
alapján Üzenet az ottho-
ni hegyeknek címû szín-
padi játékot mutatták be
óriási sikerrel a zsúfolá-
sig megtelt színházte-
remben.  

Riz Levente polgár-
mester az elõadást kö-

vetõ pohárköszöntõjé-
ben büszkén emléke-
zett arra a két évvel ez-
elõtti napra, amikor Bu-
dapesten elsõként Rá-
koskerten avattak fel
közterületen Wass Al-
bert- szobrot. 

A rendezvényt  Rá-
kosmente Önkormány-
zata, Fohsz Tivadar,
Hatvani Zoltán és Dr.
Fenke Ferenc képviselõk
támogatták.

„Meg kell mutassam az embereknek, 
hogy nem a vagyon teszi az urat, hanem 
az erkölcs. És hogy nem a rendszerek 
a fontosak az emberiség életében, hanem 
a hûség, a tisztesség és a jóakarat.” 

(Wass Albert)

Wass Albertre emlékeztek
Az erdélyi író elsõ budapest köztéri szobrát Rákoskerten állították fel

Értesítjük a tisztelt szülõket, és
azokat, akik a Bulyovszky-Gyökér

utcai Óvoda gyermekeiért
Alapítvány javára utalták adójuk 1
%-át, hogy a számlánkon 2009-
ben 380 582 Ft. gyûlt össze. Ezt

az összeget a gyermekek
fejlesztését szolgáló eszközökre

fordítjuk. Fejlesztõ játékokat,
könyveket, udvari játékokat

vásároltunk a befolyt összegbõl.
Köszönjük támogatásukat!

TÁPLÁLKOZÁS? EVÉS? EGÉSZSÉG?
Miért növekszik rohamosan az emésztõrendszeri megbetegedések-
ben szenvedõk száma?
A rákkeltõ: reflux, fekélyek, Helicobakter-pylori fertõzés, autoim-
mun-betegségek és gyulladásos bélbetegségek.
Figyeljünk szervezetünk jelzéseire!
A puffadás, hasmenés, székrekedés és ezek váltakozásai komoly
jelzések. Fontos a mielõbbi korrekció, ezzel megakadályozhatjuk a
komolyabb betegségek kialakulását.
Elõadások és tanácsadások: minden hónap elsõ páros hetének

keddjén 18-20 óráig a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házban. 
A következõ elõadás: 2010. március 9.

Elõadó: dr. Vadas Miklósné Katalin táplálkozási és életmód tanácsadó 
06-30-573-8631

Jogsegély Veresné Dr.
Hole Ágnes március 4-én
(csütörtök) 18-19 óráig *
Építésügyi szaktanács-
adás Krupánszki Teréz
március 9-én (kedd) 18-19
óráig csak XVII. kerületiek
számára * EU-pályázati
tanácsadás Berey István
berey@hu.inter.net * Infor-
matikai tanácsadás Gu-
lyás Lajos: 06-70-367-97-
00 * Adózási, könyvelési
tanácsadás bejelentkezés:
Góczán Péterné Anikó
színvonal1@t-online.hu,
06-20-574-5518.  

Irodánk: Rákoscsaba,
Péceli út 106. 

telefon: 259-13-14
Nyitva tartás: 
hétfõ-péntek 

16-19 óra között 

www.rakosmente.fidesz.hu, 
rakosmente@fidesz.hu

Ingyenes 
szolgáltatások 

a Fidesz 
irodájában

A nemrég elhunyt Ko-
vács Pista bá megújuló
cserkészcsapata várja az
ön támogatását is: Rá-
kosligeti Hunyadi János
Cserkészcsapatért Ala-
pítvány. Adószám:
18239706-1-43.

1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1%



2010. FEBRUÁR 25. KKKK UU LLTT ÚÚ RR AA 25

SZAKÁCS ZSUZSA

R égen úgy tartotta a
szokás, hogy víz-

kereszttõl hamvazó-
szerdáig mindenki leg-
alább egyszer részt vett
valamilyen farsangi
mulatságon, hogy vi-
dám hangulatban ûzze
maga mögé a telet. Erre
remek alkalom nyílt
február 13-án a rákosli-
geti Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban,
ahol Dévényi Kata igaz-
gató és munkatársai
„Itt a farsang, áll a bál”
címmel színvonalas
családi farsangolást
szerveztek hagyo-

mányõrzõ programok-
kal.

A mûvészeti szalont
Bodnár Kata, a Néprajzi
Múzeum munkatársa
nyitotta meg, akitõl
megtudtuk, Magyaror-
szág farsangi szokásai

egészen a középkorig
vezethetõk vissza, ami-
kor a tavaszvárás õsi
örömünnepét evéssel,
ivással, jelmezes felvo-
nulásokkal és elmarad-
hatatlan – varázserõvel
bíró – szalagos fánkkal

ünnepelték. A délután
itt sem múlhatott el
fánk nélkül, errõl Szige-
tiné Demeter Szilvia, két
kisfiú anyukája gon-
doskodott, aki nagyon
sajnálta, hogy a kör-
nyéken élõ idõsebb
asszonyok nem nevez-
tek be a fánksütõ-
versenyre, pedig a fia-
talabb asszonyok még
szívesen tanulnának
tõlük. Szilvia az inter-
netrõl vette le a recep-
tet, de ez – bizton állít-
hatom! – nem ment a
minõség rovására, a
házi baracklekvárba
mártogatott dagadt
fánkok pillanatok alatt

eltûntek a tálakból. A
Gregor József Általá-
nos Iskola másodikosai
énekkel, tánccal jelení-
tették meg a farsangi
szokásokat Erdélyi Ág-
nes tanításával, majd
bemutatkozott a Sens-
dance tánciskola cso-
portja is. A családi far-
sangolást táncmulatság
zárta, ahol Tálas Ágnes
és a Bekecs zenekar
gondoskodott az önfe-
ledt vidámságról. A
gyerekek a tánclépése-
ken, közös játékokon
kívül még a hangsze-
rekkel is közelebbrõl
megismerkedhettek a
zenészek jóvoltából. 

Itt a farsang, áll a bál!

Százéves néniket köszöntöttek
KILI TAMÁS

F ebruár 5-én ünne-
pelte 100. születés-

napját Rákoskerten az
Andráshida utcában
Bezák Lászlóné, akit a jó
szomszédok, egyetlen
rokona, valamint az ön-
kormányzat nevében
Riz Levente polgármes-
ter és Hatvani Zoltán, a
körzet önkormányzati
képviselõje is felkö-
szöntött.

Marika néni hosszú
évek óta egyedül él,
csak egy rokona van,

unokaöccsének gyer-
meke, aki rendszeresen
látogatja.

Hogy mi lehet a
hosszú élet titka? – tette
fel a kérdést önmagá-
nak, majd meg is vála-
szolta: a jó Isten talán
azért ajándékozta meg
ilyen hosszú életkorral,
mert egész életén át
csak a családnak élt, sú-
lyosan beteg férjét éve-
ken át nagy-nagy szere-
tettel ápolta.

Csekovszky 
Mûvészeti Napok

Március 9-14. 

Március 9. 18.30 A mûvészeti napok rendez-
vénysorozatát Fohsz Tivadar alpolgármester nyit-
ja meg. 
Mûvészeti Szalon 2010. A zeneoktatás és zenei
élet 100 éve Rákosligeten címmel a Bartók Béla
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárainak
és növendékeinek mûsora.
Március 10. 9.30 és 11.00 A Magyar Állami Ope-
raház mûvészeinek Hangszervarázs címû interaktív
mûsora. A hangszervarázs vezetõje Nagy Mária.
Március 12. 14.00 Ötletkuckó. Részvételi díj:
300 Ft. Elõzetes bejelentkezést kérnek.
Március 12. 20.00 Rock- Blues Klub. Korcs ze-
nekar. Belépõdíj: 800 Ft.
Március 13. 15.00 Délutáni zenés forgatag.
Táncbemutató, zenei vetélkedõ, hangszerkészítés
Csiki Lóránttal. A vetélkedõ résztvevõi értékes ju-
talomban részesülnek.
Március 14. 18.00 Március hangjai - Herencsár
Viktória cimbalommûvész és a Testore Vonósné-
gyes koncertje.

MUNKATÁRSUNKTÓL

K arczag Gyuláné, Ha-
ni néni február 8-án

töltötte be 100. évét, eb-
bõl az alkalomból kö-
szöntötte õt Riz Levente
polgármester a madár-
dombi Idõsek Otthoná-
ban. Hani néninek há-

rom lánya, hat unokája,
tíz dédunokája van. 

Riz Levente átadta a
miniszterelnök jókí-
vánságait tartalmazó
oklevelet, amelyet ki-
egészít a minden 100
esztendõt megélt ma-
gyar polgárnak járó
100 ezer forint.


