ÖNKORMÁNYZAT
ről szóló 9/2012. rendelete
(18 igen, 3 tartózkodás). A
rendeletalkotási javaslatot
15 igennel, 3 nem és 3 tartózkodás ellenében fogadták el.
Költségvetés 2013-ban
„Általában két szélsőséges
gyakorlat ismert az önkormányzati gazdálkodásban.
Az egyik arról szól, hogy a
közösség pénzét gátlástalanul el lehet szórni választási
vagy egyéb célokra, hiszen
egy önkormányzatot úgysem zárnak be a hitelezői.
Ez a felelőtlenség általában teljes eladósodással jár
együtt. A másik szélsőséges szemlélet, ha az önkormányzatot vállalatként vezetik, ilyenkor csak a profit
és a megtakarítás a fontos.
Ez esetben nincsenek önként vállalt feladatok és
kötelezettségek,
például
játszóterek és bölcsődék
építése, van azonban rendszeres adóemelés. Hiszem,
hogy nekünk egy józan középúton kell haladnunk, felelős gazdálkodással, amely
épít az uniós, az állami és
a helyi bevételekre, ugyanakkor eszébe sincsen túlterjeszkedni a lehetőségein.
Az európai gazdasági válság
ötödik évében járunk, folyamatosan szűkülő forrásokkal, csökkenő vagy stagnáló állami támogatással.
Megtanultuk: addig nyújtózkodhatunk, ameddig a
takarónk ér. Intézményrendszerünket hozzáigazítottuk a válsághoz, hogy
továbbra is hatékonyan
láthassa el feladatait. Idei
költségvetésünk is takarékos szemlélettel készült,
amelynek egyik legfőbb értéke a működési egyensúly,
sőt többlet, hiszen működési bevételeink meghaladják
a kiadásainkat. Így van lehetőségünk fejleszteni és új
munkahelyeket teremteni
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a kerületben, amiről krízis
idején sem mondhatunk
le. Ahogy eddig, a jövőben
is mindent megteszünk az
állami és uniós pályázati
sikerekért. Nem túlzás azt
állítanom, hogy a 2013 a
fejlesztések éve lesz. Idén rekordnagyságú összeget, több
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amiért a lakosság is hálás
lenne. Ruthner arra is felhívta a figyelmet, hogy a
zajszennyezéstől leginkább
szenvedő rákoshegyiek joggal várják el, hogy a Budapest Airporttól befolyó
adóból ők részesüljenek a
legnagyobb
hányadban.

Rózsahegyi Péter és Ruthner György

mint 3,5 milliárd forintot
fordítunk városfejlesztésre.
Ebből kétmilliárdot biztosítunk útépítésekre, ezt a forrást országgyűlési képviselőként módosító indítványok
útján tudtam megszerezni
a kerületnek. 1,3 milliárdból megépítjük a Ferihegyi
utat, a maradék pedig földutak leaszfaltozását szolgálja. Emellett ott vannak uniós pályázataink 1,5 milliárd
forint értékben; a szociális
célú városrehabilitáció, a
Pesti úti csapadékcsatornaberuházás, a Gólyafészek
bölcsőde és a Hétszínvirág
óvoda bővítése. A fejlesztéseket stabil költségvetés
mellett valósíthatjuk meg.”
– hangzott Riz Levente ös�szefoglalója.
Ruthner György (MSZP)
is örült a fejlesztéseknek, de
véleménye szerint az adósságkonszolidáció is jelentős
változásokat hozhat a költségvetésben. A szocialista
politikus szeretné, ha a növekményeket bevonnák a
járdafelújítási programba,

„A csökkentett feladatállományú, átalakított önkormányzati rendszer is
nyilván jelentős módosításokat eredményez majd. Az
iskolák üzemeltetése lehet,
hogy drágább lesz a betervezettnél.”
Nótin Tamás is pozitív
változásokat lát a költségvetés főszámaiban, és abban
is, hogy eltűnt az idei költségvetésből a működési célú
hitel. A képviselő szerint
viszont az ország ciklusokon
átívelő válságmenedzselése
korántsem kielégítő. Nótin
a helyi adók megemelését
kifogásolta (építmény- és
telekadó), majd a választókerületi céltartalékra kitérve elfogadhatatlannak tartotta, hogy annak egy részét
médiaköltségre fordítsák a
körzeti képviselők „lakossági tájékoztatás” címén.
„2012-ben már több mint
11 millió forintot költöttek
el a képviselők ilyen célra.
Erre inkább egy külön tételt
volna célszerű szerepeltetni
a költségvetésben, hogy ne

a képviselők költsenek erre
közpénzt, ami a választásokhoz közeledve egyre emelkedik.”
Riz Levente válaszában
kifejtette, hogy a 20 milliós önálló járdaépítési kereten felül a 625 millió forint
értékű útépítések során
minden érintett utcában
járda is épül. „A Budapest
Airport által fizetett telekadóból jut természetesen
rákoshegyi fejlesztésekre is,
de ez egy működési jellegű
bevétel, amely Rákosmente
egészét kell, hogy szolgálja. Rákoshegy így is jól jár
idén, hiszen a városrészben
1,3 milliárd forint értékben megépülhet a Ferihegyi út folytatása, amely
tehermentesíti a lakókat
az átmenő forgalomtól. Az
iskolák üzemeltetése kapcsán az előirányzott működési kiadások véleményem
szerint elegendőek lesznek,
főleg úgy, hogy a nyugdíjba menő technikai dolgozók helyére újakat már
nem veszünk fel. Az állami
adósságátvállalás minimum
40%-os lesz a kerületünkben, amely összességében
1,2 milliárd forint megtakarítást jelent, tovább javítva
a mérlegünket.” Nótin felvetésére a következő polgármesteri válasz érkezett:
„Kerületünk a válságot jól
kezelte, végig stabilan gazdálkodott, számos fejlesztés
valósult meg. A nehezebb
időszakot magunk mögött
tudva, 2013 újra a fejlesztések éve lesz.” A polgármester a képviselők keretének
felhasználását
korlátozó
Nótin-féle javaslatot nem
támogatta, mondván, egy
képviselőnek joga van arra,
hogy körzetének lakóit tájékoztassa munkájáról. A
hírleveleknél költséghatékonyabb megoldás a meglévő médiumok használata,
majd hozzátette: az összeg,
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amelyet a képviselők ilyen
célra elkölthettek 2012ben, idén csökkenni fog.
Virág Mihály (Fidesz) felolvasta az idevágó passzust
miszerint „a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása”. A rákoscsabai
képviselő hozzátette, hogy
az ellenzéki képviselők
közül, Lukoczki Károly kivételével, igen kevéssel
lehet találkozni a kerületi
rendezvényeken. A testület végül elutasította Nótin
Tamás módosító indítványát, amely megszüntetné a
választókerületi céltartalék
tömegtájékoztatásra fordításának lehetőségét (4 igen,
12 nem, 5 tartózkodás).
A képviselők ezt követően döntöttek arról, hogy a
Polgármesteri Hivatalban
10 fős létszámcsökkentést
hajtanak végre, amelynek
során az álláshelyek megszüntetése
felmentéssel,
nyugdíjazással, átszervezéssel, illetve üres álláshelyek
megszüntetésével valósul
meg (15 igen, 6 nem). Ennek kapcsán határozatot
fogadtak el, hogy pályázatot kívánnak benyújtani
a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési
támogatás
elnyerése érdekében (15
igen, 3 nem, 3 tartózkodás).
Végezetül a 2013. évi költségvetési rendeletet fogadták el (15 igen, 3 nem, 3
tartózkodás).
Határozatok
Állami adósságátvállalás
Az Országgyűlés a múlt év
végén döntött arról, hogy
az 5000 fő feletti települések adósságállományát is
részben konszolidálja, ez a
kerületünk esetében 40%ot jelenthet. „Adósságunk
jelenleg két összetevőből
2013. március 8.

áll. Az egyik az MSZP-s
városvezetés idején felvett
iskolaépítési lízing majd
kötvény, a másik pedig az
uniós pályázatok önrészéhez szükséges MFB-s hitel.
A testület határozott arról,
hogy igénybe kívánja venni
a költségvetési törvényben
írt feltételekkel az adósságállomány magyar állam ál-

övezetekre is (pl. Pásztortűz
utca). Fohsz Tivadar alpolgármester válaszában kifejtette, hogy az egész területet
célszerű egységben kezelni,
hiszen a szabályozási tervet csak közterületek által
határolt területekre vonatkozóan lehet megalkotni.
Ez indokolja, hogy miért
mentek túl a Zrínyi utca

Hatvani Zoltán

Lukoczki Károly

tal történő átvállalását (20
igen, 1 tartózkodás).
Egyhangú döntés született
arról, hogy a könyvvizsgálói
feladatok ellátásával 2013.
április 1-jétől 2014. március 31-ig továbbra is a PrimAudit 2005 Könyvszakértő
és Adótanácsadó Kft.-t bízzák meg. A díjazás havi ös�szege 250.000 Ft + áfa.
Elfogadták
Rákoskert
alközpont szabályozási tervének elindításáról szóló
határozatot a Zrínyi utca
– Rezgő utca – (139005)
hrsz-ú közterület – Pásztortűz utca – Lilaorgona
utca – Nyomdász utca által
határolt terület vonatkozásában (18 igen, 3 tartózkodás). Az önkormányzat
célja, hogy elindítson egy
városrészközpont-fejlesztést, amihez szükséges egy
szabályozási terv. A költségvetésben 80 millió forint
áll rendelkezésre ilyen célú
fejlesztésekre. Lukoczki Károly (MSZP) arról érdeklődött, hogy a terv miért
lett kiterjesztve a lakóházas

vonalán. Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselő megjegyezte, hogy nincsen szó új
kerületi alközpont létesítéséről, mert az továbbra is a
Kucorgó téren van, ahol remélhetőleg a tulajdonosok
elindítanak egy fejlesztést
belátható időn belül.
A képviselők ezt követően ingatlanvételről döntöttek: 2008-ban az önkormányzat elfogadott egy
szabályozási tervet, amely
lehetővé tenné egy forgalom tehermentesítő út épülését a Pesti út és a Ferihegyi út között. Az út területe
magántulajdonú ingatlanokat érint. A most megvásárolt 926 m2 területű ingatlant jóval az értékbecslés
alatti áron, 750.000 Ft-ért
sikerült megvásárolni, amelyet a testület egyhangúlag
hagyott jóvá.
Beszámolók
Elsőként a Rákosmenti
Erőforrás Bizottság beszámolóját fogadták el a 2012.
év IV. negyedévében átru-

házott hatáskörben hozott
döntéseiről (18 igen, 3
tartózkodás), majd a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság IV.
negyedévi
beszámolóját
(17 igen, 4 tartózkodás),
a szociális célú gazdálkodási tartalék (21 igen), a
polgármester
átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szólót (15 igen, 6 tartózkodás), az általános célú
gazdálkodási tartalékkeret
(18 igen, 3 tartózkodás), a
választókerületi céltartalék
(15 igen, 3 nem, 3 tartózkodás), a 2012. év IV. negyedévében lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót (15 igen,
6 tartózkodás), végül a főépítész tavalyi tapasztalatait összefoglaló tájékoztatót
szavazták meg egyhangúlag.
Napirend után
A Pesti út 88. szám alatti
Tesco Express megnyitása
kapcsán Nótin Tamás érdeklődött a jegyzőnél. A
képviselő tisztában van azzal, hogy az áruház megnyitása megosztja a lakosságot,
de nem szerencsés az előtte
lévő terület szemet szúró
rendezetlensége, elhagyatottsága sem. Fenke Ferenc
(KDNP) frakcióvezető szerint volt olyan időszak, amikor a nemzeti radikalizmus
és a realitás kapcsolatban
állt egymással. A keresztúri képviselő egy lakossági
levélből idézett, amelyben
elpanaszolták neki a kisközértek körül uralkodó
balkáni állapotokat, az italozást és az ezzel járó egyéb
kellemetlenségeket. Fenke
megjegyezte, hogy a kerület korábbi döntését a Kormányhivatal felülbírálta,
így az áruház elindításába
nincsen az önkormányzatnak beleszólása. Rúzsa Ágnes jegyző elmondta, hogy
2011-ben az önkormányzat
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a szabályozási terv alapján
a Tesco működési engedély
iránti kérelmét elutasította.
Ezt a Tesco megfellebbezte, majd a Kormányhivatal
másodfokon kiadta a működési engedélyt, arra hivatkozva, hogy az épületnek a
használatbavételi engedélye 1982 óta kiskereskedelmi tevékenység folytatására
vonatkozik, és ezen azóta
sem változtattak. „Hatóságként döntési pozícióval
nem rendelkezünk ebben
a kérdésben, az ellenőrzés
jogával viszont igen, amivel
élni is fogunk.” – mondta a
jegyző.
Rákoskerti főtér
Hatvani Zoltán arról a jó
hírről számolt be, hogy a
mai testületi döntésnek
köszönhetően második fokozatba kapcsolt a leendő
rákoskerti főtér motorja.
„A 2009-ben megálmodott
régi-új térrel kapcsolatban
Fohsz Tivadar és én tartottam lakossági tájékoztatókat. A helyiek 34 észrevételt és ötletet osztottak meg
velünk. A tervek szerint
a terület szép burkolatot,
sok-sok virágot, parkolókat, szökőkutat és díszvilágítást kaphat, sőt egy új közösségi épület kialakítására,
valamint az orvosi rendelő
felújítására is lehetőség
nyílhat.” A Szárazhegy utcában élőket viszony rémhírekkel és név nélküli
szórólapokkal rémisztgetik,
amelyben ingatlanjaik elértéktelenedéséről, életkörülményeik romlásáról és
megnövekedő tehergépjármű-forgalomról kaptak hamis tájékoztatást. Hatvani
mindezeket cáfolta.
Kovács képviselő elkésett
vagyonbevallása
Piláth Károly (Fidesz) a
Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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elnökeként arról tájékoztatta a testületet, hogy
egyedül Kovács Istvánnak
(IRE) nem sikerült határidőre benyújtania vagyonnyilatkozatát. (Kovács István nem először hadakozik
a határidővel. Az Itthon
Rákosmentén Egyesület a
Hírhozó kiadójának immár
négy éve tartozik a 2009-es
rákosligeti időközi választás fizetett politikai hirdetéseinek árával, összesen
212.000 Ft + áfa értékben.
A szervezet kampányfőnöke Kovács István volt.- a
szerk.).
Etika és etimológia
Fenke
Ferenc
idézte
jobbikos képviselőtársának,
Nótin Tamásnak február 10-én megjelent írását,
amely szerint múlt havi
felszólalása „értelmetlen,
felforgató, hangulatkeltés
volt, irodalmi szóvirágokba
ágyazott támadás”. Fenke
erre így reagált: „Képviselő
úr! Van egy rossz hírem, rövid közvélemény-kutatást
követően arra jutottam,
hogy csak ön nem értette,
amit mondtam. Van viszont jó hírem is, 17 éves
kor felett is javítható a
szövegértési készség. Men�nyire volt bölcs dolog a
széles nyilvánosság előtt
bevallania azt, hogy nem
értette, amit mondtam?
Holott egyetlen dolga lett
volna csak, csendben bocsánatot kérnie azoktól,
akiket megsértett, és nem
kardoskodnia egy olyan témában, amelyben nem várható el öntől, hogy értsen
hozzá.” Nótin reakciójában
elmondta: elegánsabbnak
tartaná, ha írásbeli kérdést
vagy interpellációt intézett
volna hozzá képviselőtársa,
hogy ne csak ügyrendi keretek között tudjon rá válaszolni.

Horváth Tibor 
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Képviselői fogadóórák
Polgármester, Országgyűlési képviselő
Riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 2533398.
Jegyző
Dr. Rúzsa Ágnes jegyző: április 15. Előzetes bejelentkezés:
1/253-3320; 253-3319.
Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – március 18. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz – április
29. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.
A képviselő-testület tagjai
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtökén
17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Dunai Mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap első szerdáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület, egyeztetés
alapján, tel.: 06-30-989-2625, (képviselő-testületi iroda).
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 4. evk., minden hónap első hétfőjén a Polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 14-15 között.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 1718-ig a Rákoskerti Művelődési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 9. evk., a hónap 1. keddjén
8.00-9.00-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, a hónap 2.
péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, telefonon
történő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Horváth Tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első
keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában, minden hónap első
szerdáján 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, minden hónap 1. hétfőjén 1819-ig az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – Fidesz, 1. evk. – hónap 1.
hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület – előzetes
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lukoczki Károly – MSZP, minden hónap 1. hétfőjén 1819-ig az MSZP irodában, Kaszáló utca 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfőjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények
Házában, Csabai út 20. Lehetséges más időpontokban is
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06- 20-225-5396.
Nótin Tamás Jobbik – előzetes telefonos egyeztetés alapján
Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első keddjén
18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első hétfőjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 18-19 között.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban, minden hónap harmadik szerdáján17–18 óráig a Robogó óvodában.
Ruthner György – MSZP – a hónap 1. hétfőjén 18-19-ig
az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Szabó Tiborné KDNP, 5. evk. minden hónap utolsó csütörtökén 17-18 között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Várbíró Anita Fidesz, 2. evk. – minden hónap első hétfőjén az
Újlak utcai Általános Iskolában 18-19 között. Tel: 06-20-251-4801
Virág Mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda
8-9 óráig Edző téri Fehér Akác gondozási központ, 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.

HÍRHOZÓ

Civil kerekasztal-tanácskozás
Dunai Mónika, a Rákosmenti Erőforrás Bizottság
elnöke meghívására közel negyvenen vettek részt
kerületi civil szervezetek
képviselőiként a Polgármesteri Hivatalban február
28-án megrendezett kerekasztal-tanácskozáson. A
nagy érdeklődésre számot
tartó eseményen megjelent
Lukoczki Károly, Fohsz Tivadar, Koszorúsné Tóth
Katalin, Rózsahegyi Péter,
Szabó Tiborné és Virág Mihály önkormányzati képviselő is. A fórum meghívott
vendége, Huszár Orsolya, a
Századvég Alapítvány Civil Információs Centrum
(CIC) munkatársa a civil
szervezet működését, célját,
szolgáltatásait ismertette a
hallgatósággal.
Dunai Mónika bevezetőjében elmondta, nemrég
született meg az új civil
törvény, amelynek nyomán
országszerte civil információs központok alakultak,
működtetésükre a minisztérium nyilvános pályázatot
írt ki. A pályázatot Budapesten a Századvég Politikai
Iskola Alapítvány nyerte el,
2012. július 1-től a főváros
civil szervezetei számára
szolgáltatások széles körét
kínálja, amelyeket folyamatosan bővít. Dunai Mónika
reményét fejezte ki, hogy a
budapesti CIC gyümölcsöző
kapcsolatot alakít ki nem
csak a helyi civil szervezetekkel, hanem egy szerződés
keretében Rákosmente Önkormányzatával is.
Huszár Orsolya mindenekelőtt arról a kormányzati szándékról beszélt, ami
a civil szféra felpezsdítésére
irányult: a civil szervezetek több információhoz
jussanak, hatékonyabban
működjenek, a mindenna2013. március 8.

pokban felmerülő gondjaik
orvoslására kapjanak olyan
segítséget, mint például pályázatírás, forrás előteremtése, stb. A CIC alapvető
célja a civil szektor működésének támogatása Budapest
területén, interaktív együttműködésen alapuló partnerség kialakítása, a budapesti
civil társadalom innovatív
fejlesztése. Tevékenységi
körükkel kapcsolatban Huszár Orsolya hangsúlyozta,
megbízatásuk végéig, 2014.
december 31-ig Partnerség
Információs Napokat tartanak a fővárosban összesen
30 alkalommal, valamint
115 alkalommal jelennek
meg valamilyen program
keretében Budapest kerületeiben. A civil szerveze-

teket minden bizonnyal
az
információszolgáltatás
érdekli a legjobban, ebben
nyújt segítséget az elektronikus hírlevél, GYIK,
információs
tartalmak,
webmegjelenés saját honlapon és a Facebookon. A
civil szervezetek ingyenes
szaktanácsért fordulhatnak
a CIC felé például jogi,
közhasznúsági,
pénzügyi,
könyvviteli, adózási, pályázati, társadalmi felelősségvállalási, forrásteremtési,
számítógép-kezelési
és informatikai ügyekben.
Ezek közül sok online szolgáltatásként is működik, az
eddigi tapasztalatok kiválóak. Huszár Orsolya kitért
azokra a képzésekre, amelyeket nyertes pályázatuk-

ban vállaltak: hamarosan
elindul a közigazgatás civil
szférát érintő 200 főt érintő képzés, valamint a nonprofit menedzsmentképzés,
egyéb szolgáltatásként pedig más közfeladatot ellátó
civil szolgáltatókkal való
együttműködés. Eddig három budapesti kerület önkormányzatával kötöttek
együttműködési megállapodást, ennek keretében
a CIC többek között megjelenik az önkormányzat
rendezvényein, a kerületek
civil szervezetei számára oktatási és tanácsadói szolgáltatást nyújt, valamint szakmai konzultációkat tart.
A kerekasztal-tanácskozás során a résztvevők kérdéseket is feltehettek, az
egyik nonprofit civil szervezet képviselője például
azt nehezményezte, hogy
sehonnan sem kapnak információt, milyen adózási,
könyvelési formában működhetnek. A civil törvény
ezzel mindössze öt sorban
annyit ír, hogy a szabályoknak megfelelően, de senki
sem tudja, melyek ezek a
szabályok. Huszár Orsolya
válaszában hangsúlyozta,
nyugodtan fordulhat mindenki ilyen kérdésekkel a
budapesti CIC irodához,
kiváló adó és könyvelési
tanácsadók segítenek az eligazodásban. Tapasztalatok
alapján a civil szervezetek
rendkívül nehezen birkóznak a pályázatok megírásával, ezért arra biztattak
mindenkit,
kérdéseikkel
forduljanak bizalommal a
CIC szakembereihez. Az
érdeklődő civil szervezetek
a www.szazadveg.hu weboldalon szerezhetnek további információt a budapesti
CIC működéséről.
Kili Tamás 
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Emlékezés Wass Albertre
Zsigó Barnabás kapta a Rákoskertért Díjat
Halálának tizenötödik évfordulója alkalmából az
erdélyi magyar irodalom
egyik legkiválóbb írójára,
Wass Albertre emlékeztek
immáron ötödik alkalommal Rákoskerten, az ő nevét
viselő téren február 17-én.
A Wass Albertet ábrázoló
mellszobornál dr. Papp Lajos
szívsebész mondott lélekemelő beszédet, közreműködött Szijártó József tárogatón és Kiss László gitáron.
Dr. Papp Lajos szívsebész
egy kérdéssel kezdte beszédét: miért félnek még ma
is egyesek Wass Alberttől?
Azért, mert Wass Albert
nem a magyar emberek agyához, hanem a szívéhez szól, a
leggyönyörűségesebb hazafias versek tőle olvashatók.
Míg Romániában büntetik a
Wass Albertre emlékezőket,
mekkora boldogság az, hogy
e csonka hazában mi ezt
megtehetjük. Dr. Papp Lajos az író Hagyaték című írásából idézett: „Aki nem tud
belenyugodni abba, hogy a
hazugság mindennél hatalmasabb ezen a Földön, és a
magyar nemzet jövendőjét
immár elnyeli véglegesen a
gonoszság özönvize, akinek
lelkében van még bátorság
ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel, és

odakiáltsa az árnak: Megállj,
s térj vissza, ahonnan jöttél!
(…) Bízzatok magyarok, a
rabság és szenvedés napjai
megszámláltattak, a szabadság hajnala már dereng!” Az
idézet fonalát továbbfűzve
dr. Papp Lajos hozzátette, a
magyarság feltámadását éljük, Wass Albert azt üzeni
nekünk, hogy ne csüggedjünk, a Jóisten velünk van,
ha az ő törvényei szerint
cselekszünk. A szabadtéri
megemlékezés befejezéseként Fohsz Tivadar alpolgármester, Dunai Mónika,
Rákosmente Önkormányzata Erőforrás Bizottságának
elnöke, Hatvani Zoltán, dr.
Fenke Ferenc és Nótin Tamás önkormányzati képviselő, Szelepcsényi Sándor,
a Rákoskerti Polgári Kör
elnöke, és sokan mások a

Átadták a Finisszázs-díjat
A magyar kultúra napja tiszteletére
hagyományosan megrendezett képzőművészeti kiállítás záróeseményeként
finisszázst tartottak az Erdős Renée
Házban február 10-én. Az idei kiállítás búcsúztatón másodszor adtak át
alkotói díjat annak a művésznek, akit
művésztársai arra a legérdemesebbnek
tartottak. A Finisszázs-díj elnyerésével járó pénzjutalmat 2013-ban is
20

szobor talapzatára helyezték
a megemlékezés virágait. Az
emlékműsor a Rákoskerti
Művelődési Házban folytatódott, ahol Mihályi Győző
Jászai Mari-díjas színművész
és Kátai Zoltán, Tinódi-lant
díjas énekmondó közös, zenés-irodalmi műsorral tisztelgett nagy írónk emléke
előtt olyan gyöngyszemekkel, mint az Üzenet haza,
vagy az Adjátok vissza a
hegyeimet! című költemények.
A Wass Albert-emléknap
keretében adták át ünnepélyesen a „Rákoskertért”
Díjat. A városrész díját
2013-ban Zsigó Barnabás,
nyugalmazott vegyésztechnikus, a Rákoskerti Polgári
Kör tagja nyerte el. A díjjal
járó díszoklevelet, amelyet
Budai Tibor grafikusmű-

vész készített, valamint a
művészi kivitelezésű bronz
emlékplakettet, Orosz Károly, „Rákoskertért” Díjas
keramikusművész alkotását
Riz Levente polgármester,
országgyűlési képviselő adta
át a kitüntetettnek. Hatvani Zoltán elmondta, ebben az évben egy ízig-vérig
rákoskerti, egy igazi lokálpatrióta, egy, az ország és a
nemzet dolgaiért szüntelenül aggódó és mindig tenni
vágyó igazi magyar kapja a
díjat. A kilencvenes évek
elején alapító tagjai között
volt a Rákoskerti Szépítő
Egyletnek, részt vett a Vidadombon felállított kereszt
megvalósítási munkálataiban, szerepet vállalva az
ünnepi átadás misztériumjátékán. Zsigó Barnabás a
helyi politikában is szerepet
vállalt, rendszerváltóként
egyik alapítója volt a kerületi MDF-nek, 1998–2002
között pedig tagja volt a
XVII. kerületi Közbiztonsági
Bizottságnak. Hétvégenként
szívesen vesz részt a közösségi megmozdulásokon.
Az ünnepi műsorban közreműködött Petrás Mária,
Magyar Művészetért Díjas
népdalénekes, a számos hazai és nemzetközi díjjal büszkélkedő Muzsikás együttes
tagjai közül Sípos Mihály,
Éri Péter és Hamar Dániel, valamint Zsuzsa Mihály
Aranykoszorús nótaénekes.
Kili Tamás



Dobosok Farsangja tizennyolcadszorra
Ez év február 23-án ismét
Rákoskeresztúron, a Vigyázó
Sándor Művelődési Házban
adott egymásnak randevút
Magyarország, láthatóan főként férfiakból álló ütős „társadalma”, a fiatal tehetségektől egészen a nemzetközi hírű
profi zenészekig. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett Dobosok Farsangjához
csatlakozott
Magyarország
legnagyobb hangszerkiállítása, valamint mesterkurzusok
Jancsovics Mátéval, Sümegi
Tamással, Krecsmáry Zsolttal.
Délután, az esti szuperkoncert előtt zsúfolásig megtelt az
emeleti balett-terem, köszönhető ez a két kiváló dobosnak,
Borlai Gergőnek – aki fiatal
kora ellenére már húsz éve
meghatározó alakja a hazai és
a nemzetközi zenei életnek,
az első és egyetlen magyar

dobos, aki felkerült a legnevesebb dobos weboldalra – és
Banai Szilárdnak, aki tizenöt éve aktív tagja a magyar
zenei életnek, Fonogram-,
eMeRTon-, Arany Dobverő
díjas. Borlaitól, a bemutató
után megtudtuk, a Dobosok
Farsangja az egyetlen olyan
fesztivál, amire ha felkérést
kap, minden gondolkodás
nélkül, azonnal igent mond.
Martonosi Györgyöt, számos hazai és nemzetközi ütős
fesztivál és kurzus szervezőjét,
résztvevőjét felállva, hosszan
tapsolta meg az értő közönség az esti szuperkoncerten.
Hajnal Csilla, a ház igazgatója
köszönte meg az elmúlt tizennyolc év munkáját, kívánva
még egészségben és a zene
világában eltöltött hosszú,
szép éveket. Ezután Gyuri
bácsi átvette a fellépők közös

ajándékát, a rákoskerti H&H
Percussion manufaktúra által
gyártott és felajánlott, tölgyből készült handmade dobot.
A szuperkoncerten nagy sikerrel mutatkoztak be a jövő
reménységei, Szegény István,
Márkosi András és Vetési
Gergő. A tizennégy fős Visegrádi Szent György Lovagrend

dobosai felelevenítették a középkori katonai menetdobolást. Itt debütált Bordás József
(a Dob Mánia Tábor megalapítója) és a HungaDrum legújabb produkciója, amelyben
népmeséket hip-hop, soul,
R&B stílusban dolgoztak fel
népdalbetétekkel. A késő
esti hangulat különleges produkciója volt a RIDDIN,UP
fellépése, Kálmán András, Koroknay András és
Krecsmáry Zsolt közös formációja. A remek hangulatú ütős
koncert befejezéseként három
zseniális magyar dobművész,
Banai Szilárd, Szendi Gábor
és Borlai Gábor dobshowjának tapsolt a nagyérdemű,
megköszönve a fantasztikus
dobszólókat, a közös zenélés
semmihez sem hasonlítható
különleges élményt.
Szakács Zsuzsa



Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő ajánlotta fel.
A szavazatszámlálás eredménye szerint ebben az évben Rabie M. Hadie
keramikusművész és Kusovszky Bea
festőművész egyformán 5-5 szavazatot
kapott, így a díjat megosztva nyerték
el. Hatvani Zoltán bejelentette, hogy
ne kopjon ennek a díjnak a fénye, az
elismeréssel járó 50 ezer forintos jutalmat kivételesen mindketten megkapják.
Kili Tamás 
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