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Ö N K O R M Á N Y Z AT

Az ingyenes Ikarus nosztalgiabusz menetrendje
az autómentes napon

M0-s fórum
Rákoskeresztúron

Rózsahegyi Péter fotókkal illusztrálta az MO-s autóúttal
kapcsolatos környezetvédelmi beruházások hiányosságait

 HORVÁTH TIBOR
zeptember 5-ére Riz
Levente polgármester térségi egyeztetõ fórumot hívott össze az
M0-s keleti szektorának
zajvédelme ügyében. A
meghívottak az új autópálya-szakasz által érintett települések (XVI. kerület, Pécel, Ecser, Maglód, Kistarcsa, Nagytarcsa, Csömör) polgármesterei, illetve hivatali
szakértõi voltak. A tanácskozást azért kezdeményezte a XVII. kerület, mert számos helyrõl
érkezett jelzés, tapasztalat, hogy a beruházással
kapcsolatos környezetvédelmi intézkedések
(zajvédõ fal, véderdõ)
nem, vagy csak részlegesen valósultak meg.
Riz Levente azt javasolta, hogy közösen lépjenek fel a települések
ezek érdekében.
A beruházás környezetvédelmi vonatkozásaival Rákosmente mellett Maglódnak, a XVI.
kerületnek és Kistarcsának is akad problémája.
Pécel és Ecser sem zárkózott el a közös fellépéstõl, ha ezzel lehet hatékonyan a terveknek
megfelelõ munkára bírni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-t.
Rákosmentének fõként a zajszennyezés és

S

a por elleni védekezés
hiányosságai
miatt
vannak észrevételei.
Hatékony zajvédõ falat
és a cserjék, csenevész
fák helyett a kiviteli terveknek megfelelõ véderdõt szeretne látni az
út mentén kerületünk
vezetése. Bolberitz Henrik kerületi fõépítész és
Rózsahegyi Péter, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke a fórum kezdetekor helyszíni fotókkal illusztrálták: az
ígért zajvédõ falak nem
mindenütt készültek el
mostanáig, a fásítás, illetve a véderdõ-telepítés több helyütt hiányzik. A nemrégiben ültetett fákat pedig láthatóan nem gondozzák, jelentõs hányaduk már el
is száradt. Kérdéses, mi
lesz a sorsa a késõbbiekben a zaj- és porvédelmet nagymértékben
javító növényzetnek,
érdemes az érintett önkormányzatoknak e tekintetben is ellenõrzõ
szerepet vállalniuk – javasolta
Rózsahegyi
Péter.
Riz Levente javaslatára a települések közös
nyilatkozatot készülnek
kiadni az átadás elõtt,
amelyben sürgetik a
M0-shoz kapcsolódó
környezetvédelmi intézkedések maradéktalan megvalósítását.

RÁKOSKERESZTÚR – RÁKOSHEGY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rákoskeresztúr, városközpont
Szent Kereszt tér
Bakancsos utca
Kis utca
Borsó utca
509. utca
501. utca
525. tér
501. utca
526. sor
Újmajori utca
Dedics Ferenc utca
Lõrinci út
Melczer utca
Baross utca
Ady Endre utca
Kodolányi János tér
Ferihegyi út
Ásvány utca
Napkelet köz
Széchenyi utca
Petõfi utca
Madárdomb köz
Füstifecske utca
Uszoda
Újlak utca, ltp.
Kis utca
Bakancsos utca
Szent Kereszt tér
Rákoskeresztúr, végállomás

korábbi Keresztúr busz felszállóhelye (BKV)
(BKV, 46, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, 46, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, 68)
(BKV, 68)
(BKV, 68)
(530. utca sarkánál, feltételes megálló)
(BKV, 168E)
(BKV, 168E)
(BKV, 168E)
(BKV, 168E)
(Melczer utcában, balra kanyarodás elõtt)
(BKV, 98, 198)
(BKV, 98, 198)
(BKV, 98)
(BKV, 98)
(BKV, 98)
(rendezvény északi határa)
(feltételes megálló)
(BKV, 198)
(BKV, 198)
(BKV, 198)
(BKV, 198)
(BKV, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, 46, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, 46, 161, 162, 162A, 202E)
(BKV, leszállóhely)

9:00
9:01
9:03
9:05
9:07
9:10
9:12
9:14
9:16
9:19
9:24
9:26
9:32
9:34
9:36
9:39
9:41
9:43
9:45
9:47
9:50
9:57
9:59
10:01
10:03
10:05
10:08
10:11
10:13
10:15

indulás ideje
13:00
16:00
13:01
16:01
13:03
16:03
13:05
16:05
13:07
16:07
13:10
16:10
13:12
16:12
13:14
16:14
13:16
16:16
13:19
16:19
13:24
16:24
13:26
16:26
13:32
16:32
13:34
16:34
13:36
16:36
13:39
16:39
13:41
16:41
13:43
16:43
13:45
16:45
13:47
16:47
13:50
16:50
13:57
16:57
13:59
16:59
14:01
17:01
14:03
17:03
14:05
17:05
14:08
17:08
14:11
17:11
14:13
17:13
14:15
17:15

10:30
10:33
10:35
10:37
10:39
10:41
10:42
10:44
10:46
10:48
10:50
10:53
10:56
10:59

indulás ideje
14:30
17:30
14:33
17:33
14:35
17:35
14:37
17:37
14:39
17:39
14:41
17:41
14:42
17:42
14:44
17:44
14:46
17:46
14:48
17:48
14:50
17:50
14:53
17:53
14:56
17:56
14:59
17:59

11:00
11:02
11:05
11:07
11:09
11:11
11:13
11:16
11:18
11:20
11:22
11:23
11:25
11:27
11:30
11:32
11:35
11:38
11:40
11:42
11:45
11:47
11:49
11:52
11:54
11:57

indulás ideje
15:00
18:00
15:02
18:02
15:05
18:05
15:07
18:07
15:09
18:09
15:11
18:11
15:13
18:13
15:16
18:16
15:18
18:18
15:20
18:20
15:22
18:22
15:23
18:23
15:25
18:25
15:27
18:27
15:30
18:30
15:32
18:32
15:35
18:35
15:38
18:38
15:40
18:40
15:42
18:42
15:45
18:45
15:47
18:47
15:49
18:49
15:52
18:52
15:54
18:54
15:57
18:57

RÁKOSLIGET - RÁKOSCSABA-ÚJTELEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rákoskeresztúr, városközpont
Rákosliget, vasútállomás
IV. utca
Hõsök tere
XX. utca
Ananász utca
Bártfai utca
Naplás út
Diadal utca
Bártfai utca
Ároktõ utca
Hõsök tere
Rákosliget, vasútállomás
Rákoskeresztúr, városközpont

(BKV, korábbi Keresztúr busz felszállóhelye)
(BKV, 198)
(BKV, 198, 276E)
(BKV, 198, 276E)
(BKV, 276E)
(BKV, 276E)
(BKV, 276E)
(BKV, 276E)
(BKV, 276E)
(BKV, 276E)
(BKV, 276E)
(BKV, 146A, 198)
(BKV, 146A, 198)
(BKV, korábbi Keresztúr busz felszállóhelye)
RÁKOSCSABA - RÁKOSKERT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Rákoskeresztúr, városközpont
Ferihegyi út
Mezõtárkány utca
Oroszvár utca
Sági utca
Tápióbicske utca
Szabadság sugárút
Kucorgó tér
Kékliliom utca
Rózsaszál utca
Nyomdász utca
Sáránd utca
Rákoskert sugárút
Erzsébet körút
Zrínyi utca
Rózsaszál utca
Nagyszentmiklósi utca
Császárfa utca
Regélõ utca
Alsódabas utca
Csaba vezér tér
Óvónõ utca
Eszperantó utca
Szabadság sugárút
Érpatak utca
Rákoskeresztúr, városközpont

(BKV, Keresztúr busz korábbi felszállóhelye)
(BKV, 97E, 161, 162, 169E, 202E)
(BKV, 97E, 202E)
(BKV, 97E, 202E)
(BKV, 97E, 202E)
(BKV, 97E, 202E)
(BKV, 97E, 202E)
(BKV, 97E, 202E)
(BKV, 97E)
(BKV, 97E)
(BKV, 97E)
(BKV, 97E)
(BKV, 97E)
(BKV, 97E)
(BKV, 97E)
(BKV, 97E)
(BKV, 162, 202E)
(BKV, 162, 202E)
(BKV, 202E)
(BKV, 202E)
(BKV, 169E, 202E)
(BKV, 169E, 202E)
(BKV, 162, 169E, 202E)
(BKV, 162, 169E, 202E)
(BKV, 162, 169E, 202E)
(BKV, Keresztúr busz korábbi felszállóhelye)
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ZÖLDOLDAL

Ingyenes lesz a lombzsákosztás
idén is az egész kerületben
I
dén õsszel is díjmentesen biztosít a rákosmentieknek zöldhulladékgyûjtõ zsákokat az önkormányzat a
zöldhulladék-program
részeként. A zsákokat
ezúttal is az FKF Zrt.
célgépei szállítják el a
pusztazámori
komposzttelepre, tehát a le-

velek és nyesedék biztosan újrahasznosul,
nem keveredik a háztartási hulladékkal.
A lombzsákok az
alább feltüntett idopontokban vehetõk át a
készlet erejéig.
Az igényeket a lakcímnek megfelelõ átadóhelyszíneken tudjuk

KÖRZET

IDÕPONT

teljesíteni. Reméljük,
hogy a káros avarégetés
helyett idén is a lombzsákokat választják! A
programmal kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat a kornyezet@rakosmente.hu címre várjuk.
Rózsahegyi Péter
A Környezetvédelmi
Bizottság elnöke
ÁTADÁS HELYSZÍNE

Akadémia-Újtelep, Madárdomb (1.)
Rákoskeresztúr (2.)

okt. 6-7-8-án 8-10-ig és okt. 9-10-én 15-18-ig Hófehérke óvodában
szeptember 27-én 11-17 óráig
Újlak iskola elõtti téren
A zsákigények jelezhetõk a 06-20-225-4723-as telefonszámon is
Rákoskeresztúr (3.)
szeptember 26-án 16-18 óráig (fogadóórán)
Újlak utca 11-15.
Rákoskeresztúr (4.)
szeptember 27-én 11-17 óráig,
Újlak iskola elõtti téren
valamint október 6-án 18-19 óráig (fogadóórán) Kaszáló utca 45.
Rákoskeresztúr (5.)
október 1-jén 17-18 óráig (fogadóórán)
Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában
Rákoskeresztúr (6.)
szeptember 22-én 17-19 óráig (fogadóórán)
Kaszáló utca 45.
Rákoskeresztúr (7.)
október 27-én 17-19 óráig (fogadóórán)
(CSTRH) Csabai út 20.
Rákoshegy (8.,9.)
októbertõl
a Rákoshegyi Közösségi Házban
Rákoskert (10.)
október 2-án 16.30-tól
a Százszorszép Óvodában (Rezgõ utca)
Rákoskert (11.)
október 17-én 16-19 óráig
a Rákoskerti Mûvelõdési Házban
házhoz szállítás (okt. 10-17.) is kérhetõ a www.hatvanizoltan.hu honlapon
Rákoscsaba (12.,13.,14.)
október 9-én (fogadóórán) 15 órától
a Rákoscsabai Közösségi Házban
Rákoscsaba-Újtelep (15.,16.)
október 4-én 9-12 óráig
Diadal úti iskolában
Rákosliget, Régi-Akadémiatelep (17.) október 4-én 9-12 óráig
a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban

Gazdasarok
Szita András mezõgazdasági tanácsai

Együtt vagy egyedül?
Figyelem az alacsony felvásárlási ár miatt demonstráló szabolcsi almatermelõ gazdákat. Az övék legteljesebb tiszteletem és nagyrabecsülésem. Ám ugyanakkor felvetõdik bennem a kérdés: ha így, ilyen elszántan képesek együtt küzdeni, hogyan lehetséges
az, hogy nem voltak képesek az elmúlt hosszú évek
alatt egy almalé-feldolgozó üzemet és néhány hûtõházat létrehozni? Ennek híján miben bíztak? Talán
nem voltak korábban jelei annak, hogy a multinacionális cégek kereskedelmi láncai nem csak a Nyugat
erõsebb tagállamaiban elõállított, de még a kínaiak,
dél-amerikaik által gyártott levet vagy sûrítményt
elõbb kiraknak a pultra, mint a mi gazdáinkét? Nem
tagadhatjuk, hogy Európában egykor vezetõ élelmiszer-feldolgozó üzemeinket, a teljes magyar növényolaj ágazatot, cukoriparunkat is elkótyavetyélték
1992–96 között. Emiatt már hiába sírunk. Újra kell
kezdeni a hazai élelmiszer-feldolgozó iparunk fejlesztését. Elõször hazai piacra, aztán exportra is.
Elõbb kicsiben, otthon, ismeretségi körben, majd településeken, a régióban. Azért mert jobb minõséget,
a magyarok ízlésének jobban megfelelõ, a megszokott ízeket tudjuk elõállítani, mint mások. Ezt õk is
tudják, csak mi nem. Ehhez társulni kell. Nem is értem, hol vannak tehetõs nagyvállalkozóink? És hol
vagyunk mi magunk? Mert lehet, hogy történik egy
s más, és újra az egészséges élelem lesz a legfontosabb. Nem az autó, a benzin, a technikahabzsolás.
Az élen kell haladnunk az élelmiszer-termelésben,
mert kiválóak az adottságaink.

Merzse Morzsa az autómentes napon
Nézzük meg
mi van
az Elágon!

Szaladjunk
egyet, kell egy kis
testmozgás!

De jó, hogy
nem pöfögnek
az autók!

Itt csak
a biciklisek
mehetnek!
Munkába is,
suliba is így kéne
menni!

Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:

kornyezet@rakosmente.hu
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Ismét találkoztak a Keresztúrok
Béke honolt a Kárpátok gyûrûjében
 SZAKÁCS ZSUZSA–KILI TAMÁS
Keresztúr Nevû
Települések IX.
Nemzetközi Találkozójának idén Ráckeresztúr
adott otthont augusztus
29-31-én. A rendezvényen a vendéglátókkal együtt 23 település
vett részt Magyarországról, illetve a határon túlról. A XVII. kerület delegációját Fohsz Tivadar alpolgármester
vezette, Hatvani Zoltán
és Barna Andor önkormányzati képviselõ társaságában. Az ünnepélyes megnyitón védnökként részt vett Duray Miklós, a felvidéki
Magyar Koalíció Pártja
ügyvezetõ alelnöke és
Dudás Károly, a Vajdasági Magyarok Szövetsége alelnöke.
A nyitónap hagyományosan elsõ programjaként a résztvevõ települések delegáltjai végigvonulnak a vendéglátó
település fõutcáján. A
ráckeresztúri felvonulók sora a Kastélykertbõl indult, a menet elején sámándobosok, Árpád-sávos és címeres
magyar lobogó kíséretében vezették a települések színes, népviseletbe
öltözött felvonulását. A
felvonulók hosszú sorát
a Nemzeti Érzelmû Motorosok Egyesülete képviseletében egy huszonöt motorosból álló konvoj zárta. A menet megállt és felsorakozott a
Polgármesteri Hivatalnál, ahol Ónody Miklós
köszöntötte a keresztúriakat, majd a hivatal
elõtt emelt kõ emlékhely apró teraszaira
azon települések vezetõi ültettek virágot, akik
az elsõ ráckeresztúri találkozón nem vettek
részt. A virágoknak bölcsõül szolgáló földet, és

A

Az emlékhelyre azok a települések ültettek virágot, amelyek az elsõ találkozón nem voltak ott

az új emléktáblát Schröder Gyula, Ráckeresztúr
katolikus
plébánosa
szentelte fel, áldást
mondott Felházy Klára
Ördögkeresztúr református lelkész asszonya,
valamint Szombatfalvi
József, Székelykeresztúr
unitárius esperese.
A rendezvény a közeli tornacsarnokban folytatódott, az ünnepélyes
megnyitón
beszédet
mondott Kovács József, a
Keresztúr Nevû Települések Szövetségének
elnöke, Bárdos János, Balatonkeresztúr egykori
polgármestere, ma a
szövetség tiszteletbeli

elnöke, valamint Duray
Miklós és Dudás Károly.
A magyar és a székely
Himnusz közös eléneklése után Kovács József
köszöntötte elõször a
résztvevõket, különösen azokat a településeket, amelyek elsõ alkalommal vettek részt a
találkozón. Utalt a kezdetekre, amikor elmondta, hogy az 1999es nagy bodrogi és tiszai árvíz óriási károkat
okozott Bodrogkeresztúron. Ekkor sietett a
károsultak megsegítésére Balatonkeresztúr, és
a segítõ szándék hamar

Kovács József, Duray Miklós és Dudás Károly

barátsággá érett. Ez a
szomorú esemény adta
az ötletet, hogy a Keresztúr nevû települések alkossanak egy szövetséget, évente rendezzenek találkozókat, és
ha kell, segítséget nyújtsanak egymásnak a bajban.
Nagy szerencse, hogy
a rendszerváltozás után
szokássá vált a különbözõ Kárpát-medencei
találkozóknak a megszervezése – mondta
Duray Miklós. Nagyon
fontos, hogy nem csak
úgy
véletlenszerûek
ezek a találkozások, hanem van kimondott történelmi és jövõbe mutató okuk. Az azonos gyökerû, vagy az azonos és
hasonló nevû települések találkozója sokkal
többet jelent, mint
ahogy azt elsõ hallásra
gondolnánk. Ennek az
üzenete szinte páratlan,
ugyanis ha szétnézünk
a nagyvilágban, akkor
egyedülálló, hogy a történelmi Magyarország
területén lévõ települések nevébe hogyan van
belekódolva az orszá-

galapítás és az államszervezés. Ezek az azonos nevû települések is
mutatják azt, hogy
mennyire átgondoltan
volt megszervezve ez
az ország egy évezreden keresztül. A hasonló gyökér azt bizonyítja,
hogyan épül egymásra
Szent István országában
az ország, az állam és a
haza. Mert tudvalévõ
az, hogy azt az országot
tudjuk igazán magunkénak elfogadni, ahol
az államot értünk szervezik, és akkor ez az ország hazává válhat. Így
volt ez ezer éven át, és
ennek az emlékét elevenítjük fel ezekkel a találkozókkal – mondta Duray Miklós.
A fesztiválsátorban
folytatódott a program,
ahol többek között fellépett a székelykeresztúri
Pipacsok Táncegyüttes,
a ráckeresztúri Palánta
Tánccsoport és a bodrogkeresztúri Dalárda,
késõ este pedig a ráckeresztúri Pro Pátria Kör
Wass Albert-emlékmûsorát láthatta a nagyérdemû. Az utcabál fél
tízkor kezdõdött, a talpalávalót
Steimann
György és Szûcs Imre
húzta.
2008-ban két erdélyi

Rajzpályázat
Az én Keresztúrom rajzpályázaton Bakos Tamás, a Kossuth Lajos
iskola 6. osztályos tanulója III. helyezést ért el
és könyvjutalomban részesült, kiváló eredményt ért el Horváth
Flóra, Kerekes Adrienne, Benkõ Fruzsina, Rékai Anett és Bodrog Lilla alsó tagozatos tanulók, valamint a felsõsök
közül Markos Barna,
Gulyás Zsófia, Berecz
Tímea.

2008. SZEPTEMBER 11.

település csatlakozott a
mozgalomhoz, a Kolozs
megyei Ördögkeresztúr
és a Maros megyei
Gerendkeresztúr, küldöttségeik elõször most
vettek részt a keresztúrok találkozóján.
Szombat reggel négy
busszal indult a rákosmenti küldöttség Ráckeresztúrra, Fohsz Tivadar alpolgármester az
önkormányzat parkolójában azzal köszöntötte
a kora reggeli órában
megjelenteket:
„Ma
nincs más dolgunk,
mint hogy jól érezzük
magunkat!”
A vendéglátók a polgármesteri hivatal és a
tornacsarnok környékén gyülekeztek, hogy
ismerkedjenek az újon-

KERESZTÚROK
lickie Trióval érkezett,
akik mindjárt a mûsor
elején nagy sikert arattak a fesztiválsátor színpadán. Utánuk a Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekara következett Dely Csaba vezetésével, akik ezen a
szombaton is igen jó
hangulatot teremtettek
magas színvonalú muzsikálásukkal. A harmadik rákoskeresztúri
formációt, a VonzArt
táncmûvészeti iskola
növendékeit is nagy
tapssal ünnepelte az
egyre éhesebb vendégsereg. És mivel az ebéd
még mindig nem érkezett, sétára indultunk,
aminek köszönhetõen
megismerkedtünk Almáskeresztúr polgár-

muskotály szõlõbõl készült borait hozta el,
hogy a többi névazonos
társat megkínálva, hozzájárulhassanak a jó
hangulathoz, és eldicsekedhessenek, hogy feléjük ilyen finom borok
teremnek. A borász és
családja hét hektáron
mûvelik a szõlõt, s elmondásuk szerint az
idei esõs idõjárás miatt
nekik ez a három nap a
nyaralás, mert idáig folyamatos munkát adott
a szõlõ. De panaszra
nincs okuk, mert ha
szép napsütéses lesz a
szeptember, nagyon jó
szüretnek néznek elibe.
Délután kettõtõl a
Hõsök téri iskolában
rendezték meg a Szövetségi
közgyûlést,

A résztvevõ települések felvonultak Ráckeresztúr fõutcáján

nan érkezett keresztúriakkal. A fesztiválsátorhoz igyekezvén belestünk egy fák közt megbújó jurtába, ahol Tamás
Klára és Benkõ László
(Nagybenyás) elmondta, hogy õk a kivételek,
hisz nem valamelyik
Keresztúrról, hanem
Ónody Miklós ráckeresztúri polgármester
hívására, a közeli Tordasról érkeztek. Megmutatták rovásírással
készített
újságjukat,
majd nekünk ajándékoztak két receptet.
A rákoskeresztúri delegáció három fiatal lengyel énekessel, a Micha-

mesterével, Pásztó Józseffel. Elmesélte, hogy
már csak negyvenkét
család, azaz nyolcvanegy ember él a félreesõ,
festõi környezetbe lévõ
völgybe épült kis baranyai településen. De
akik mégis ott maradtak, nagyon büszkék
festõgalériájukra – a világon egyedülálló kazettás mennyezetével -,
amit Heil József festõmûvész hozott létre, hogy
saját festményeinek és
kortárs mûvészek alkotásainak adjon otthont.
Bodrogkeresztúrról
Iváncsi Imre és felesége
hárslevelû, furmint és
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amelyen részt vett a
Kárpát-medence huszonhárom keresztúri
településének polgármestere. Az összejövetelrõl Fohsz Tivadar el-

Hatvani Zoltán, Fohsz Tivadar és Barna Andor

mondta, hogy terveik
szerint megjelenik egy
könyv, amelyben az
összes Keresztúr nevû
település szerepel majd.
Az igazságosabb teherviselés érdekében megváltoztatták a tagdíjak
elosztását is, az eddigi
három helyett – lélekszámukat figyelembe
véve – tíz sávba sorolták a településeket. Szó
volt arról is, hogy a kisebb – de földrajzilag
egymáshoz viszonylag
közel fekvõ – települések, akik önállóan nem
képesek ilyen volumenû háromnapos programsorozat megtartására, esetleg közösen rendezhessenek találkozókat,
hosszú
távon
ugyanis nem lenne szerencsés a résztvevõ delegációk létszámának
befagyasztása,
vagy
csökkentése. A polgármesterek azt a közös
óhajukat is kinyilvánították, hogy emlékplakettel kellene díjazni
azokat, akik kiemelkedõen sokat munkálkodtak a szövetség létrejöt-

Kulturális mûsorról is gondoskodtak a találkozó szervezõi

tében, a szervezésben,
vagy a lebonyolításban.
Az elsõ bronzplakett és
oklevél átadására jövõre, a X. találkozón kerül
majd sor.
A nap folyamán még
láthattuk a csernakeresztúri hagyományõrzõk csoportját, a helyi
fiatalok fergeteges botos táncát, Maroskeresztúrról népdalénekesek
váltották egymást, majd
Székelykeresztúrról a
már sokak által ismert
és szeretett Pipacsok
néptánccsoport mutatta
be tánctudását. Estére
nagyon sokan lejöttek a
faluból is, lengtek a
zászlók, és már mindenki a Kormorán koncertre hangolt, ami este
tizenegykor el is kezdõdött. Koltay Gergely harminckét éve alapította a
formációt, amely most
is töretlenül népszerû
különleges muzsikájával, a magyarság sorsát
bemutató dalszövegeivel, amely a Kárpát-medence és helyenként a
Balkán archaikus népzenéibõl táplálkozik.
Már vasárnap volt mire
elindult az autóbusz
Rákoskeresztúr felé.
Vasárnap
délelõtt
ökumenikus istentiszteleten vettek részt a keresztúriak a római katolikus
templomban,
majd a záróünnepségen
Ónody Miklós polgármester a vándorzászlót
továbbadva elköszönt a
vendégektõl, a jövõ évi
viszontlátásig, Balatonkeresztúron.

