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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden
hó 1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ
óvodában.
Dr. Benkõ Péter – megbeszélés szerint a Polgármes-
teri Hivatalban. Tel: 06-20-950-9381
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utol-
só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes

telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Ár-
pád Mûvelõdési Házban.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képvi-
selõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – hónap utolsó csütör-
tökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Ház-
ban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-el-
nök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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megállapítása felõl ér-
deklõdött, a polgármes-
ter írásbeli választ ígért.

A napirend elõtti poli-
tikai vita lezárását köve-
tõen a testület egyhangú
szavazással módosította
saját szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát, majd
rendeletet alkotott a pol-
gármesteri hivatalban
pályázati eljárás nélkül
betölthetõ munkakörök-
rõl. Ezután határozatot
fogadott el a pedagógu-
sok kötelezõ óraszámá-
nak emelésébõl adódó
létszámcsökkentés költ-
ségeihez járó központi
költségvetési támogatás
igényléséhez, és ehhez
kapcsolódóan módosí-
totta a 2007. évi költség-
vetési rendeletet. A lét-
számcsökkentés össze-
sen öt kerületi általános
iskolát érintett, és mind-
össze 9 álláshely szûnt
meg.

A testület ezután hatá-
rozatban döntött arról,
hogy csatlakozunk a
Bursa Hungarica Felsõ-
oktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.  

Ezután került napi-
rendre a Lázár Attila (Fi-
desz) önkormányzati
képviselõ által benyúj-
tott javaslatának megvi-
tatására. Lázár Attila a
Dózsa Mûvelõdési Ház
elnevezésének megvál-
tozatását kezdeményez-
te. A képviselõ Vigyázó
Sándorról javasolta elne-
vezni a mûvelõdési há-
zat. Indokolásában a
képviselõ a Vigyázó csa-
lád kerületi kötõdésén
túl azt emelte ki, hogy
Vigyázó Ferenc apja, Vi-
gyázó Sándor végrende-

letének megfelelõen a
grófi család hatalmas va-
gyona a Magyar Tudo-
mányos Akadémiára
szállt, mivel Vigyázó Fe-
renc örökös nélkül
hunyt el. Az egykori Vi-
gyázó birtokon helyez-
kedik el egyebek mellett
a Dózsa Mûvelõdési
Ház, a Vigyázó-Pod-
maniczky-kastély, a
Népkert, a futballpálya,
sõt az egész Akadémia-
telep is az eladományo-
zott Vigyázó-birtok ré-
sze volt. A testületi ülé-
sen részt vett Martono-
siné Orosz Márta, a Dózsa
Mûvelõdési Ház igazga-
tója is, aki elmondta, ko-
rábban is felvetõdött
már az intézmény nevé-
nek megváltozatása. Az
igazgató szerint is sze-
rencsétlen döntés volt
1962-ben Dózsa György-
rõl elnevezni az intéz-
ményt. Orosz Márta
hozzáfûzte, az intéz-
mény egyetért a névvá-
lasztással, ugyanakkor
hangsúlyozta: a névvál-
toztatás ünnep kell,
hogy legyen. Ehhez a Vi-
gyázó Sándor iránti tisz-
teletbõl az épületnek

külsõleg és belsõleg is
„új ruhát kell öltenie”.
Az igazgató emlékezte-
tett az önkormányzat
meghiúsult 430 milliós
pályázatára, ami a mû-
velõdési ház felújítását
célozta volna, és el-
mondta azt is, hogy en-
nek híján is elkezdték
idén belülrõl rendbe ten-
ni az épületet, az elõtér
új álmennyezetet kapott.
Egy pályázaton nyert 3
millió forintnak köszön-
hetõen megújul a fórum-
terem, a színháztermet
ellátják légkondicionáló
berendezéssel. A névvál-
toztatás idejére, az igaz-

gató szükségesnek tartja
kívülrõl is újravakoltatni
az épületet. Orosz Márta
felhívta a figyelmet arra
is, hogy eddig az idõ-
pontig közismertté kell
válnia a névváltoztatás-
nak, és a közismertté
kell, hogy váljon, ki volt
Vigyázó Sándor. 

Ezután méltatlan szó-
váltás alakult ki az
MSZP-bõl a közelmúlt-
ban kivált, jelenleg a
Kapolyi László vezette
MSZDP-ben politizáló
Benkõ Péter és Lázár Atti-
la között. Benkõ képvise-
lõ Vigyázó Sándor rá-
koskeresztúri kötõdése
felõl érdeklõdött a javas-
lat elõterjesztõjénél, aki
felsorolta a gróf hatal-
mas vagyon keresztúri
elemeit, amit Vigyázó
Sándor a magyar nem-
zeti kultúra szolgálatába
állított. (A volt szocialis-
ta képviselõ szemmel
láthatóan feledni látszott
azt a tényt, hogy a szoci-
alizmus évtizedei alatt –
semmibe véve Vigyázó
Sándor végakaratát –
miként hagyták elpusz-
tulni a család temetkezé-

si helyét, a mauzóleumot
és az emlékmúzeumnak
szánt barokk kastélyt. - a
fõszerk.)    

Bényi Zsolt (Fidesz) fel-
idézte, hogy a 90-es évek
elején egyszer már fel-
merült a Dózsa nevének
megváltozatásának igé-
nye, akkor ezt nem sike-
rült keresztül vinni.
Bényi Zsolt megismétel-
te az elsõ önkormányza-
ti ciklusban is hangozta-
tott álláspontját, hogy
„ennél képtelenebb név-
választást elképzelni
sem lehet, hogy egy mû-
velõdési intézményt egy
parasztháború vezérérõl
nevezzenek el, aki kizá-
rólag csak rombolt”.
„Dózsáról mûvelõdési
intézményt elnevezni
olyan, mint ha Matuska
Szilveszterrõl neveznék el
a közlekedéstudományi
intézetet – fogalmazott a
képviselõ. (A szünetben
is téma volt Bényi képvi-
selõ plasztikus hasonla-
ta, Soltiné Kis Katalin
SZDSZ-es képviselõ
megjegyezte, hogy Ma-
tuska Szilveszter sírja a
rákoshegyi temetõben
van. Matuska így kötõ-
dik a kerülethez. - a fõsz-
erk.)

A testület a Dózsa Mû-
velõdési Ház nevének
megváltozatására vonat-
kozó javaslatot 21 igen
szavazattal megszavaz-
ta, hét képviselõ tartóz-
kodott a szavazástól.
(További részletek Vi-
gyázó Sándorról a 35.
oldalon)

A testület ezután 25
képviselõ támogatásával
koncepciót fogadott el
Hatvani Zoltán (Fidesz)

Martonosiné Orosz Márta: Új ruhát kell öltenie a Dózsának 

Lázár Attila fideszes képviselõ javaslatára Vigyázó Sándor
nevét veszi fel a Dózsa Mûvelõdési Ház

Reka
Highlight
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
tökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 2.
csütörtökén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a
hónap 2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdé-
si Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûve-
lõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgá-
sában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – a hónap 1.
keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolá-
ban.

Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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képviselõ javaslatára Rá-
koskert városrész zászla-
jának alapításáról és hasz-
nálatának rendjérõl szóló
önkormányzati rendelet
megalkotásához.

Fejér Gyula (Fidesz) al-
polgármester sürgõsség-
gel benyújtott javaslatára
a testület 27 igen szava-
zattal támogatta Rákos-
hegyen a Baross u. 3.
szám alatti önkormány-
zati tulajdonú, nem lakás
célú helyiség hasznosítá-
sát akképpen, hogy to-
vábbi egy évre ingyene-
sen bérbe adta a Rákos-
menti Karitásznak és a
Rákoskeresztúri Szent
Miklós Karitásznak  az-
zal a megkötéssel, hogy
a közüzemi díjakat nekik
kell állniuk.  

A testület egyhangú
szavazattal úgy döntött,
nem támogatja a Külsõ
kerületi körút, Flór Fe-
renc utca-Pesti út közötti
szakasza által érintett te-
rületek Fõvárosi Szabá-

lyozási Keretterv módo-
sítása és Keretszabályo-
zási tervének megkül-
dött tervlapjai jóváha-
gyását. A testület azt a
megoldást szorgalmaz-
za, amely szerint a Külsõ
Kerületi körút nyomvo-
nala a Csévézõ utca és a
Pesti út közötti szaka-
szon a Fõvárosi Szabá-
lyozási Keretterv szerint

valósuljon meg. Ez a
nyomvonal elkerülné a
Helikopter-lakóparkot.

A testület hosszabb vi-
ta után 18 igen, 7 nem és
4 tartózkodás mellett
úgy döntött, hogy a
Naplás út - Inda utca -
Ároktõ utca - Forrásma-
jori utca - Cinkotai út -
Cinkotai Kis-erdõ által
határolt terület Helyi
Építési Szabályzatáról
szóló önkormányzati
rendeletének módosítá-
sát kidolgoztatja.

A tervkészítés célja,
hogy a beépítésre szánt
területen biztosítsa a táji
adottságokat jobban fi-
gyelembe vevõ terület-
használat érdekében a
kerületben lakók életmi-
nõségének javítását is
eredményezõ, zöldfelü-
leti dominanciát biztosí-
tó rekreációs, sport és
szabadidõs, illetve kul-
turális intézmények tele-
pítését, valamint a Nap-
lás út és a Cinkotai út kö-
zötti közúti kapcsolat le-
hetõségét. A döntés vég-
rehajtása érdekében

bruttó 7,8 millió forintot
biztosít az idei költség-
vetésben. (Továbbiak a
7.  oldalon)

A testület megtárgyal-
ta a Közép-Magyaror-
szági Regionális Köz-
igazgatási Hivatal 2007.
augusztus 16. napján
kelt törvényességi észre-
vételét a Cinkotai út –
MÁV hatvani vonala –
Gázló köz – Dunaszeg
utca és meghosszabbí-
tott vonala a Rákos-pata-
kig – Csabai út – Pesti út
– Bujákhida utca – Gyö-
kér utca – Bakancsos ut-
ca – Pesti út által határolt
területre vonatkozó vál-
toztatási tilalom elrende-
lésérõl szóló 13/2007.
(IV. 10.) rendelete 3. §-
ával kapcsolatban és 20
igen szavazat, valamint
9 tartózkodás mellett
úgy döntött, hogy az ab-
ban foglaltakkal nem ért
egyet, azt nem fogadja
el. A testület döntését az
alábbiakkal indokolta:

„A településrendezési
és építési szabályok ér-
vényesülésének jellem-
zõje, hogy azok alapján
építkezni csak azzal a
feltétellel lehet, ha az épí-
tési hatóság az építési en-
gedélyezési eljárásban a

tervezett építés jogszerû-
ségét ellenõrizte és a jog-
erõs építési engedélyben
az építtetõt az építési
munka megvalósítására
feljogosította. Építési
anyagi jogi jogviszonyok
csak a jogerõs építési en-
gedély alapján jönnek
létre, így a törvény ha-
tályba lépését megelõzõ-
en keletkezett, lezárt jog-
viszonyok megváltozta-
tása csak akkor követ-
kezne be, ha a törvény
elõírásai a jogerõs építési
jogviszonyokat is érinte-
nének. Mivel az építési
anyagi jogi jogviszonyok
kizárólag jogerõs építési
engedély alapján jönnek
létre, így nem ütközik a
visszamenõleges jogal-
kotás tilalmába a rende-
let 3. §-ában foglalt ren-
delkezések, mi szerint »e
rendelet 2007. április 10.
napján lép hatályba, de
rendelkezéseit a folya-
matban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell«, azaz a
változtatási tilalmat a
jogerõs határozattal le
nem zárt ügyekre is ki-
terjedõ hatállyal rendelte
el.”

A testület beszámolók
elfogadásával zárta az
ülésnapot.

Virág Mihály képekkel illusztrálta a bitumennel perme-
tezett utak hibáit

Fohsz Tivadar és Fejér Gyula alpolgármesterek

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívunk minden kedves érdeklõdõt
soron következõ rendezvényünkre, melynek

vendége

Kövér László
a Fidesz Országos Választmányának elnöke.
A program október 1-jén hétfõn este 19 órakor

kezdõdik  a Dózsa Mûvelõdési Ház színháztermében.
Szeretettel várjuk!

XVII. kerületi Fidesz
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Szeptember 18-án át-
adták a Rákosliget-

ért Díjat, amelyet Buda-
pest Fõváros XVII. ke-
rület Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
alapított Rákosliget 100
éves évfordulójának
tiszteletére. Az ünnepé-
lyes eseményre a Cse-
kovszky Mûvelõdési
Ház színháztermében
került sor. 2007-ben Do-
monkosné Krusnyák Mag-
dolna képzõmûvész mû-
vészettörténésznek és
Szabó Ágnes ének-zene
szakos tanárnak ado-
mányozta az önkor-
mányzat az elismerõ cí-
met. A díjakat Riz Le-
vente polgármester és

Rúzsa Ágnes jegyzõ ad-
ták át, Dombóvári Csaba
alpolgármester méltató
szavait követõen. Do-
monkosné Krusnyák
Magdolna családja –
édesapja, néhai Krus-
nyák Károly, férje, néhai
Domonkos Imre, fia Do-
monkos László, menye
Bán Mária – gazdag élet-
mûvekkel, nagy hagyo-
mánnyal rendelkezik
Rákosmente képzõmû-
vészeti életében. Magdi
néni számos mûvészte-

lep munkájában vett
részt pályája során, fes-
tõ- és grafikusmûvész-
ként, illetve gimnáziu-
mi és képzõmûvészeti
fõiskolai tanárként pe-
dig több mint negyven
éven keresztül tartott
elõadásokat egyeteme-
ken, mûvelõdési házak-
ban, iskolákban. Szabó
Ágnes ének-zene sza-
kos tanár 1979 óta, ek-
kor fejezte be tanulmá-
nyait a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Fõiskolán
– tanít a Hõsök Terei Ál-
talános Iskolában. 

Az itt mûködõ ének-
zene tagozat egyik ki-
emelkedõ alakja, a ve-
zetésével mûködõ „Ki-

csinyek kórusa” sok-
szor hozott már dicsõ-
séget a kerületnek. Ta-
nítványai díszhangver-
senyeken, megemléke-
zéseken szerepelnek a
Zeneakadémia felkéré-
sére, valamint jártak a
Magyar Rádióban is
felvételt készíteni. A
Kaláka együttes „Bol-
dog szomorú dal” cí-
mû koncertje köszön-
tötte az ünnepelteket,
majd állófogadás kö-
vetkezett.

Á rvay Ferencné, a
Rákosmenti Kör-

nyezetvédõ Egyesület
és a Rákoskert Vasúti
Közlekedéséért Alapít-
vány elnöke és dr. Kol-
lár Katalin gyermekor-
vos kaptak az idei év-
ben Rákoskertért Díjat.
Az  emlékplakettet és
oklevelet Riz Levente
polgármester és Rúzsa
Ágnes jegyzõ adták át.
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester, Hatvani Zoltán
képviselõ, Szelepcsényi
Sándor, a Rákoskerti
Polgári Kör elnöke és
dr. Harajda András
gyermekorvos köszön-
tötték a díjazottakat. 

Dr. Kollár Katalin
1968 óta dolgozik gyer-
mekorvosként Rákos-
kerten. Évtizedeken
keresztül a település-

rész iskolája és óvodája
is az ellátási körébe tar-
tozott. Dr. Kollár
Katalin 1985–90 között
a kerület független or-
szággyûlési képviselõ-
je volt. 

Árvay Ferencné tevé-
kenységének köszön-
hetõ, hogy sikerült
megmenteni a vasútál-
lomás épületét, és az is,

hogy ma megállóként
üzemel. Az állomás fel-
újításáért Európai Ö-
rökség díjat is kapott
az általa vezetett lapít-
vány. A díjátadás után
Daróczi Tamás opera-
énekes, Pregitzer Fru-
zsina Jászai Mari-díjas
színmûvész, majd a
Berkó együttes adott
mûsort.

Szeptember 14-én ad-
ták át a Rákoscsaba-

Újtelepért Díjat a Diadal
Úti Általános Iskolában.
Az elismerõ címet az ál-
lamalapítás 1000 éves
évfordulója alkalmából
hozta létre Budapest Fõ-
város XVII. kerület Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete. Az elis-
merést dr. Berezvay
Krisztina gyermekor-
vosnak és Szalai László

keramikusmûvésznek
adományozta idén az
önkormányzat. A díja-
kat Riz Levente polgár-
mester és Rúzsa Ágnes
jegyzõ adták át  Piláth
Károly és Horváth Tamás
önkormányzati képvi-
selõk méltató szavainak
kíséretében. A gyömrõi
születésû doktornõ
hosszú ideje dolgozik
Rákoscsaba-Újtelepen,
munkáját mindig oda-

adóan, türelmesen és
alaposan végezte. A
gyógyítás mellett a fel-
növekvõ nemzedék er-
kölcsi értékeinek kiala-
kítására és megõrzésére
is mindig nagy gondot
fordított. Szalai László
keramikusmûvész Sze-
gedrõl származik, még-
is „õslakosnak” számít,
a helyi civil önszervezõ-
dés aktív elõsegítõje, fá-
radhatatlan lokálpatrió-
ta. Termékeny mûvészi
pályája során számos
díjat nyert el, alkotásai
magángyûjtemények-
ben, középületeken és
köztereken – Rákos-
csaba-Újtelepen is –
egyaránt megtalálható-
ak. A díjátadó után a
Rák Béla Combó együt-
tes ünnepi gitárkoncert-
je köszöntötte dr.
Berezvay Krisztinát és
Szalai Károlyt.    

Városrészi díjazottak

AZ OLDALT ÍRTA: VÁRSZEGI VIKTÓRIA

Rákoscsaba-Újtelepért 

Rákoskertért Rákosligetért

Az ünnepeltek a polgármesterrel
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A Jókai Mór Általá-
nos Iskola 5.osztá-

lyos tanulói és tanáraik
közel egyéves igen ke-
mény munkát zártak a
nyáron. Hon- és népis-
meret témakörben be-
neveztek a „Kerek egy
esztendõ” országos pá-
lyázatra. Öt tanulóval
járták a könyvtárakat,
nagyszülõket bevonva
kerestek régi szakács-
könyveket, recepteket,
lakóhelyük 50-60 évvel
ezelõtti szokásait gyûj-
tötték adott témakö-
rökben. Rengeteg iro-
dalmat átnéztek, mire

megtalálták, hogy ki
készítette az elsõ ad-
venti koszorút, s akkor
hány gyertya égett raj-
ta. Tavaszváró verse-
ket fabrikáltak, ke-

resztrejtvényeket fejtet-
tek meg, interjúkat csi-
náltak idõs emberekkel
gyermekkoruk kará-
csonyi hiedelmeirõl.
Az ügyesebbek farsan-

gi maskarákat készítet-
tek. Megismerkedtek a
tojásfestés sokszínûsé-
gével. A papírsárkány
készítésébe pedig sike-
rült bevonni az egész
osztályt.

Az országos verse-
nyen 112 csapat indult,
és a kerületi gyerekek a
3. helyen végeztek. Ju-
talmuk egyhetes nyári
népmûvészeti tábor
volt Csillebércen.

A táborban a gyere-
kek céhekbe tömörül-
tek, mesterséget válasz-
tottak maguknak. Volt,
aki kosárfonóvá vált,
volt, aki fazekassá, gyé-
kényessé. A tábor vé-

gén inassá lépett elõ,
aki jól dolgozott. Kirán-
dultak, ünnepeltek a
diákok egy hétig. Az el-
sõ este a karácsony je-
gyében telt el, betlehe-
mes játékkal, díszek ké-
szítésével. Boszorkány-
jelmezeket csináltak,
böjtöltek, húsvéti tojá-
sokat festettek és pün-
kösdöltek a gyerekek.
Az egy hét alatt barát-
ságot kötõdtek, s gyö-
nyörû, sajátkészítésû
kosarakkal, edényekkel
tértek haza az „ina-
sok”: Barát Luca, Saf-
ranyik Bence, Zentai Bá-
lint, Szabó Viktória és
Kertész Imola.

�KILI TAMÁS

Kerékpártárolót avat-
tak Rákoskerten, a

Kossuth Lajos Általános
Iskola udvarán szeptem-
ber 19-én a hagyomá-
nyosan megtartott Kos-
suth Nap keretében. Az
ünnepségen megjelent
Riz Levente polgármester
(képünkön), Hatvani Zol-
tán, Fenke Ferenc és Lázár
Attila önkormányzati
képviselõk, valamint
azok a magánszemélyek
és vállalkozók, akik
anyagilag, vagy tevõle-
gesen közremûködtek a
tároló megépítésében.

Az iskola tornatermé-
ben Áldási Edit iskola-
igazgató az intézmény
névadójára emlékezett,
aki 1802-ben ezen a na-
pon született Monokon,
majd az iskolások mûso-
ra következett. Riz Le-
vente polgármester nem
érkezett üres kézzel, egy
Hauser típusú kerékpárt
adott át ajándékként az
iskolai diákönkormány-

zat vezetõjének azzal a
céllal, hogy az önkor-
mányzat pályázati úton
dönthessen majd a ke-
rékpár boldog tulajdo-
nosáról. Önzetlen segít-
ségükért ifj. Gara Mihály,
Kis Ferenc, Kovács Sán-
dorné, Kozma Tibor, Papp
István, valamint a Rá-
koskerti Polgári Kör, a
Garancia Épületgépé-
szeti Kft., a Hajdú Mû-
vek Kft., a Kerti Rakon-
cátlanok Alapítvány, va-
lamint a Tamper Team
Bt. képviselõje vehetett
át emléklapot Hatvani

Zoltán képviselõtõl,
majd az iskola falán el-
helyezett Kossuth-em-
léktábla megkoszorúzá-
sa után  a kerékpártáro-
lót Riz Levente pol-
gármester adta át.

A kerékpártároló 2,5
millió forintos költségeit
az önkormányzat biztosí-
totta Fohsz Tivadar alpol-
gármester, Fenke Ferenc
és Hatvani Zoltán képvi-
selõi keretébõl. Az ipari
kamerával is felszerelt tá-
rolóban 52 kerékpár szá-
mára alakítottak ki biz-
tonságos helyet.

Bringával az iskolába
Új kerékpártárolót kaptak a kossuthosok

Harmadikok lettek a jókais tanulók
Jól szerepeltek a hon- és népismereti országos versenyen a kerületi diákok

�VÁRSZEGI VIKTÓRIA

N égy erdélyi csán-
gó gyermek ven-

dégeskedett szûk két
héten keresztül Rá-
kosmentén. Tankó An-
namária, Nagy Róbert,
Deák Erika és Molnár
Jolán a Gyilkos-tó kö-
zelében található Há-
romkúton él, tanulmá-
nyaikat a Salamon Er-
nõ Líceumban –
k e r ü l e t ü n k
testvérváro-
sában –
Gyergyó-
s z e n t -
miklóson
f o l y t a t -
ják. A
gyermeke-
ket idén nyá-
ron hívta meg
Budapestre a Keresz-
tény Értelmiségiek
Szövetségének (KÉSZ)
helyi szervezete, akik
jövõbeli terveik szerint
minden évben fogad-
nak majd gyergyói di-
ákokat. A vendégeket

családoknál szállásol-
ták el, ittlétük alatt is-
kolába jártak – a Balas-
si Bálint Gimnázium-
ba, ki-ki a maga osztá-
lyába –, kiránduláso-
kon, múzeumlátogatá-
son, városnézésen vet-
tek részt. A gyermekek
tanulmányi költségeit
a KÉSZ helyi szerveze-
te fedezi, egyfajta „vir-
tuális” keresztszülõ-

ként gondoskodva
mindnyájuk-

ról. A cso-
port nem
volt teljes
Böjte Tí-
mea be-
t e g s é g e

miatt. Az
otthon ma-

radt diák
már idõsebb,

hamarosan érettségiz-
ni fog, taníttatásának
anyagi feltételeihez
Csorba Béla (Fidesz-
KDNP) nyújt támoga-
tást képviselõi egyéni
keretébõl a tanév vé-
géig.

Erdélyi diákok
a Balassiban
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