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södni fog: 2010-hez képest 
további 328 millió forinttal 
csökken a kerület iparűzési 
adóbevétele. Ezt a gazdaság 
a válság lenyomata. A hely-
zet arra inti a városvezetést, 
hogy a lehető legfegyelme-
zettebb módon tervezze meg 
a kiadásokat. Az intézményi 
szférában ésszerűen és taka-
rékosan kell gazdálkodni, az 
előirányzatokat felhasználni 
csak szigorú rend szerint le-
het. Intézmények átszerve-
zésére is szükség lesz a kiadá-
sok csökkentése, a működés 
bevételi és kiadási oldalá-

nak egyensúlya érdekében. 
„Működési hiányt nem sza-
bad tervezni, mert az a lejtő. 
A költségvetés stabilitása 
rendkívül fontos.” – mond-
ta Riz Levente. Fejlesztések 
terén 2011-ben kizárólag a 
pályázatok által támogatott 
projekteket valósítja meg 
az önkormányzat, ezeknek 
száma sem kevés (szociális 
városrehabilitáció Kereszt-
úron, útépítések). Ruthner 
György (MSZP) jelezte, az 
intézményi átszervezésről 
további információkat kér. 
Lukoczki Károly (MSZP) a 
fővárosi költségvetési meg-
szorítások kerületi hatásai 
kapcsán érdeklődött. Az 
átszervezésekről előterjesz-
tések születnek majd, ame-
lyeket időben a testület elé 
tárnak. A Főváros vezeté-
sével konzultálnak a város-
üzemeltetési feladatokról, a 
kerület elvárja, hogy pozitív 

előrelépés és ne romlás tör-
ténjen ezen a téren. – hang-
zott a polgármesteri válasz. 
Hatvani Zoltán (Fidesz) ar-
ról számolt be, hogy György 
István főpolgármester-he-
lyettes tájékoztatása szerint 
egy olyan monitoring rend-
szert állítanak fel tavasszal, 
amely nagyban fog javítani 
a Főváros által finanszíro-
zott kaszálás eddigi haté-
konyságán. Az előterjesztést 
a testület 15 igen, 5 tartóz-
kodás mellett elfogadta.

A képviselők ezt követő-
en egyhangúlag döntöttek 

Laborcz Ferenc dombor-
művének a felállításáról a 
róla elnevezett általános 
iskola előtt, majd határoza-
tot hoztak a Polgármesteri 
Hivatalban a teljesítmény-
követelmények alapját ké-
pező kiemelt célokról (20 
igen). Ezek a következők: 
a szolgáltató jelleg előtérbe 
helyezése, a hatósági ügy-
vitel fejlesztése, a működés 
szervezettségének és sza-
bályozottságának hatéko-
nyabbá tétele, hozzájárulás 
az önkormányzat 2011. évi 
költségvetése sikeres telje-
sítéséhez, végül a 2011. évi 
országos népszámlálás sike-
res lebonyolítása.

Ezután a városatyák 
megszavazaták, hogy raktá-
rozás céljából az önkormány-
zat év végéig bérbe adja a 
Magyar Vöröskeresztnek a 
Kis utca 3. szám alatti föld-
szinti helyiséget, amelyet 

korábban is ők használtak 
(20 igen). 

2011. az önkéntes 
tevékenységek európai éve
Rózsahegyi Péter (Fidesz) Az 
aktív polgárságot előmozdító 
önkéntes tevékenységek eu-
rópai éve 2011. program he-
lyi megvalósításáról szólva 
kihangsúlyozta, hogy ez nem 
önkormányzati, hanem egy 
civil program, amely mögé 
az önkormányzat is odaáll. 
Költségvetési forrást a prog-
ram nem igényel, de komoly 
nyilvánosságot biztosíthat az 

önkormányzati támogatás. 
Lukoczki Károly is üdvözölte 
a programot, és felajánlotta 
ehhez a TESZ XVII. kerületi 
szövetségének a segítségét. 
Fenke Ferenc (KDNP) a 
koordinációs feladatok ellá-
tására Dunai Mónika, Szabó 
Tiborné és Rózsahegyi Péter 
képviselőket javasolta. A 
javaslatot egyhangúlag elfo-
gadták.

XII. Keresztúr Találkozó
Idén immár 12 alkalommal 
rendezik meg a Keresztúr 
Nevű Települések Nemzet-
közi Találkozóját, amelynek 
kerületünk lesz a házigaz-
dája. A találkozó költségei-
nek fedezésének céljából az 
önkormányzat Brüsszelhez 
nyújtott be támogatási kérel-
met. Lukoczki Károly arról 
érdeklődött, hogy lehetne-e 
úgy megrendezni a mostani 
találkozót, hogy ne kerüljön 

annyiba, mint a 2007-es. 
„Nem lehet, hanem kell. A 
szervezés tekintetében a ta-
karékosságra kell törekedni, 
de úgy, hogy a színvonal ne 
csökkenjen.” – mondta vá-
laszában a polgármester. Az 
előterjesztést egyhangúlag 
elfogadták.

Forrásmegosztás
A forrásmegosztásról szó-
ló törvényt 2006 decem-
berében fogadta el az ak-
kori Országgyűlés, amely 
Rákosmente számára na-
gyon súlyos károkat okozott, 
minden évben 300 milliós 
mínuszt jelentett ez a kerü-
let költségvetésében. A tör-
vény átfogó módosítása még 
várat magára. Riz Levente 
a törvényhez tavaly ősszel 
benyújtott egy sikeres parla-
menti módosító indítványt, 
amely révén 163 millió fo-
rintot tudott megtartani 
Rákosmentének. Ez fontos 
előrelépés, de a polgármes-
ter-képviselő szerint addig 
nem lehetünk elégedettek, 
amíg teljesen meg nem újul 
a budapesti forrásmegosztás, 
ezért azt javasolja, a testü-
let ne támogassa a jelenlegi 
rendszert. A testület ennek 
megfelelően egyhangúlag 
nemmel szavazott a fővárosi 
önkormányzat előterjeszté-
sére. 

„Ültess egy fát 
gyermekednek!”
Elfogadták az „Ültess egy fát 
gyermekednek!” programot. 
A 2010–2014-es ciklusban 
megújítják az önkormányzat 
faültetési programját, ennek 
keretében minden egyes új-
szülöttnek fát kíván ültetni 
a városháza. A facsemete 
állhat a szülők háza előtt 
vagy akár egy közösségi hely-
színen. A szülők oklevelet is 
kapnak a gondozott fáról. 
„Ezzel is szeretnénk a szüle-
tés ünnepét köszönteni.” – 
tette hozzá Riz Levente. A 

Koszorúsné Tóth Katalin Lukoczki Károly Rózsahegyi Péter

Reka
Highlight



172011. január 27.

KuLtÚrA

Az élet és a halál vize című 
interaktív bábos előadáson 
Écsi Gyöngyi felvidéki nép-
dalénekes és a népi hangsze-
reket megszólaltató Kováts 
Marcell a Jankó királyfiról 
és Tündérszép Ilonáról szóló 
palóc népmesében arról me-
sélt a gyerekeknek, mennyi 
bölcs döntést kell hozni ah-
hoz, hogy az emberfia bele-
kóstolhasson az élet vízébe.

A programsorozat ki-
emelt eseményeként került 
sor Lukács János felvidéki 
fafaragó-szobrászművész ki-
állításának megnyitójára, 
ahol Szoborfák című szer-
zeményével közreműködött 
Orliczki Frigyes gitárművész. 
Ez a dal a címadója a Szo-
borfák című 50 perces, zenés 
dokumentumfilmnek, amely 
a Gömöri Kézművesek Tár-
sulását mutatja be. A filmet 
egy történelmet író helyen 
és korban Gömörországban, 
a Krasznahorka vára mellet-
ti Várhosszúréten forgatták 
a hagyományok 
továbbé lé sé -
ről, az élni- és 
tenniakarásról, 
azokról, akik 
azt keresik, ami 
összeköti a Kár-
pát -medence 
itt élő, egymást 
tisztelni és el-
fogadni tudó 
népeit. A felvi-

déki születésű Koncz Ferenc 
megnyitóbeszédében hang-
súlyozta, különösen közel 
áll a szívünkhöz Felvidék, 
ahol minden fában egy szo-
bor lakozik, minden fának 
lelke van, és pontosan ezt 
látjuk megjelenni az itt ki-
állított szobrokban. Jól érzé-
kelhető, hogy minden egyes 

alkotás miként találja meg 
azokat az eredeti vonalakat, 
amelyek benne vannak a 
fában. Az is nyilvánvaló – 
tette hozzá, hogy a kiállított 
darabokat férfikéz alkotta, 

hiszen az örök 
téma, a nő, 
egyértelműen 
meg je l en ik , 
szépséget és 
erőt sugároz-
va számunkra. 
Érezhető az a 
hangulat, hogy 
a gyengébbik 
nem képvise-
lői bizony erő-

sebbek nálunk, hiszen mit 
is kezdenénk magunkkal mi 
férfiak, ha a nők nem lenné-
nek a közelünkben? A miliő 
a tornai, a gömöri erdők-
mezők buja illatát, a csendes 
esőt, a szelet, a csodálatos 
Szádelői-hasadékot idézi, és 
mindent, ami ott van benne 
a történelmünkben.

A magyar kultúra koráb-
bi értékei mára már sajnos 
elhalványodtak – mutatott 
rá ünnepi köszöntőjében 
Fohsz Tivadar. A Kölcsey, 
Petőfi, Madách, Liszt, Bar-
tók, Munkácsy és Ybl által 
képviselt értékrendet elő-
ször a kommunista rendszert 
kiszolgáló, népinek csúfolt 
internacionalista kultúra, 
majd a rendszerváltás után 
lezajlott átrendeződést kö-
vetően kisebb szünetekkel 
az új világszemlélet „értéke-
it” is megjelenítő, a nemze-
ti értékeket semmibe vevő 
globális kultúra váltotta fel. 

Nekünk az a felelősségünk, 
hogy ezen is változtassunk. 
Szerencsére vannak és vol-
tak is mindig olyanok, akik 
küzdöttek a magyarság ősi 
értékeinek alapjára építkező, 
a korok változását figyelem-
be vevő nagybetűs magyar 
kultúra továbbvitelén, élet-
ben tartásán. Az egyetemes 
magyar kultúra ünnepén en-
nek ékes példáját láthatjuk 
ma Rákoskerten, ahol olyan 
művészeket köszönthetünk, 
mint Lukács János, Écsi 
Gyöngyi és Kováts Marcell, 
akik sokat tesznek a felvidé-
ki magyar kultúra megőrzé-
séért, gyarapításáért – hang-
súlyozta Fohsz Tivadar.

A műsorfolyam zárásaként 
A felvidéki népi líra gyöngy-
szemei címmel felnőtteknek 
szóló népmesék és népdalok 
csendültek fel Écsi Gyön-
gyi előadásában, aki hosszú 
évek óta gyűjti és tolmácsol-
ja a népdalokat. Különösen 
a Zoborvidék és Gömör 
énekelt kincse áll hozzá a 
legközelebb, de más magyar 
tájegységek dalait is szíve-
sen énekli. Ősi népi hang-
szereinken – tekerőlanton, 
kecskebőr dudán, tárogatón 
és furulyán – közreműkö-
dött Kováts Marcell kassai 
népzenész. Az állófogadáson 
Hatvani Zoltán mondott 
pohárköszöntőt.

 Kili Tamás 

A kultúra ünnepe Rákoskerten
Felvidéki művészek előadásai – Kiállítással, népmesékkel, népdalokkal várták a közönséget 

Január 16-án a felvidéki magyar kultúra jegyében gaz-
dag, szívet melengető családi programmal várta ven-
dégeit a Rákoskerti Művelődési Ház. A magyar Him-
nusz megszületésének emléket állító jeles ünnepre a 
felvidéki Gömör, Szepsi és a Zoborvidék környékéről 
érkező művészek hoztak egy csokorra valót nemzeti 
hagyományaink felbecsülhetetlen kincseiből. Az ese-
ményt megtisztelte Szerencs polgármestere, Zachariás 
István, Szepsi város polgármestere, valamint Fohsz Ti-
vadar alpolgármester és Hatvani Zoltán rákoskerti ön-
kormányzati képviselő is.
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Az idén is nagy szeretettel 
és odafigyeléssel látta ven-
dégül Rákosmente óvodása-
it a Zrínyi Miklós Általános 
Iskola január 8-án, hogy a 
zsúfolásig megtöltött tor-
nateremben megrendezett 
oviolimpián kiderüljön me-
lyik intézmény sorakoztatta 
fel Rákosmente legügye-
sebb és egyben legfiatalabb 
olimpikonjait. Petrőczy 
Tibor igazgató köszöntője 
után az iskola másodikosai 
látványos tornagyakorlatot 
mutattak be, majd a gye-
rekek közösen részt vettek 
a Kedvenc mesém címmel 
meghirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetésén. Az 
iskoláskor előtti versenyre 
hat óvodából 122 pályamű 

érkezett, a szakavatott zsűri 
tizenhét óvodásnak ítélte 
oda az Aranyecset-díjat. 
Az Aprófalva, a Betlehem, 
a Mézeskalács, a Napsugár, 
a Piroska és a Százszorszép 
óvodások színes, változatos 
munkái az olimpia alatt, 

illetve még két hétig látha-
tók az iskola aulájában.

A kiállítás-megnyitó 
után, óriási biztatás, zászló-
lengetés közepette megkez-
dődött a nagycsoportosok 
hat fordulóból álló verse-
nye, hogy kiderüljön, me-

lyik az a tízfős csapat, akik 
a legügyesebben pókjárnak 
vagy nyusziugranak. Ezen 
kívül megmérkőztek a gye-
rekek cicajárásban, labda-
gurításban, színes alagúton 
való átkelésben, illetve 
nagy derültség közepette, 
egymás lábát fogva, négy-
kézláb haladva a százlábú 
csapat is összemérte tudá-
sát, zsámolyokat kerülgetve. 
A jó hangulatú oviolimpia 
nyertesei Fenyvesi Mátétól, 
a Ferencváros labdarúgó-
csapatának egykori kivá-
lóságától és Virág Mihály 
képviselőtől vehették át a 
díjakat: 1. Aprófalva Óvo-
da, 2. Napsugár Óvoda, 3. 
Százszorszép Óvoda.

Szakács Zsuzsa 

Január 6-án este Zavadszky 
Gáborra, az öt évvel ez-
előtt, 31 éves korában, 
tragikus hirtelenséggel 
elhunyt válogatott lab-
darúgóra – Rákosmente 
posztumusz díszpolgárára – 
emlékeztek az RTK-pályán 
lévő szobornál, ahol a fiatal 
középpályás családtagjai, 
barátai és tisztelői gyújtot-
tak gyertyát.

Szakács Zsuzsa A Keresztúri Központi Sportsuli DSE kosárlabda szakosz-
tálya (KKS) Domokos Éva szakosztályvezető és Kanazirev 
Iván elnök szervezésében, az önkormányzat támogatásával  
december 18-án a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnáziumban rendezte meg Keresztúri Karácsonyi Kupáját 
serdülő fiú és kadett korosztály részvételével.

Mindkét csoportban négy csapat küzdött a serlegért, a 
helyi kosarasok mellett az Újbuda TC és a Budapesti Bi-
kák mérték össze tudásukat. A házigazdák a serdülőknél és a 
kadetteknél is fölényes győzelemmel érdemelték ki a kupát, 
amit Petrőczi Dániel önkormányzati képviselő és Varró Jó-
zsef  adott át. A mérkőzések után az egyéni teljesítményt is 
értékelték a szervezők, a Karácsonyi Kupa legjobb játékosa 
címet serdülő korosztályban Szabó Richárd (KKS), a házi-
gazdák kiválósága, kadet korosztályban pedig Nyula Bence, 
szintén a KKS B játékosa érdemelte ki.

Szakács Zsuzsa 

Oviolimpia a Zrínyiben

Kosarasok karácsonya zavára emlékeztek

éjszakai gyalogtúra
Február 11-én pénteken újból téli, éjszakai gya-
logtúra lesz. Indulás-érkezés: Magyar Harcos 
Sportegyesület Sporttelepe (Temető u. 22.). Gyü-
lekezés 21 órától, indulás 21.15-kor. 
A rövid táv kb. 8 km, a hosszabb: kb. 16 km. 
Zsíros kenyér, meleg tea, lesz, meg amit hozunk! 
Mivel éjjel végzünk, lehetőség van ott aludni a 
sporttelepen. Hálózsák nem árt.

Információ: Koska György 06-20-971-3499, 
http://mhsebaranta.gportal.hu/.


