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Rendezvények Házában, Csabai út 
20. Lehetséges más időpontokban is 
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 
06- 20-225-5396.
oláh lászló – SZDSZ, – egyez-
tetés után, tel: 06-20-392-2293, 
helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – független – 
a hónap 3. szerdáján 18-19-ig a 
Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth károly – Fidesz, 16. 
evk., OKB-elnök – a hónap első 

keddjén 18 órakor a Diadal úti Álta-
lános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz – bejelent-
kezés alapján. Tel: 06-20-316-4696
Rózsahegyi Péter – Fidesz, 17. 
evk., KÖRNYB-elnök – minden hónap 
2. hétfőjén 17-18 óráig a Polgármes-
teri Hivatal 305-ös szobájában környe-
zetvédelmi fogadóórát tart. Rákosligeti 
fogadóórát tart minden hónap első 
csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky 
Árpád Művelődési Házban.

Ruthner györgy – MSZP, 4. evk., 
KVB-elnök – a hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig a Kőrösi Csoma Általános Iskola 
és Gimnáziumban (Akácvirág u. 49.).
Soltiné kis katalin – SZDSZ, 3. 
evk. – a hónap utolsó péntekjén 16-
18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak 
u. 11-15.
virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – 
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 
között a Rákoscsabai Közösségi 
Házban.

Megújult a Nefelejcs Bölcsőde
A korszerűsítés része az önkormányzat bölcsőde- és óvodafelújítási programjának

Felújították a kossuth iskola kisépületét

Szeptember 7-én adták át 
Rákoscsaba-Újtelepen a 
felújított Nefelejcs Bölcső-
dét. Rákosmente Önkor-
mányzata saját erőből 25,1 
millió forintot fordított a 
Dormánd utcai épület kor-
szerűsítésére. A beruházás 
során elkészült a bölcsőde 
1. számú gondozási egységé-
nek, a gondozónői öltöző-
nek és az ahhoz kapcsolódó 
vizesblokknak, valamint a 
férfi öltözőnek a teljes belső 
felújítása.

A Nefelejcs Bölcsőde 
korszerűsítése része az ön-
kormányzat bölcsőde- és 
óvodafelújítási programjá-
nak – mondta el Riz Levente 

polgármester. A munkála-
tok során különös figyelem-
mel kellett lenni az épület 
mozgásának káros hatásaira, 
ugyanis az 1977-ben léte-
sült 60 férőhelyes bölcsőde 

agyagos talajra épült. Emiatt 
folyamatosan érkeztek a hi-
vatalba a hibabejelentések, 
mindenképpen időszerűvé 
vált az átfogó rekonstrukció, 
mert már-már az intézmény 

rendeltetésszerű működé-
se is veszélybe került. Nem 
kis szerepe volt a pozitív 
döntéshozatalban Horváth 
Tamás és Piláth Károly kép-
viselőknek is, akik rendü-
letlenül kiálltak a bölcsőde 
felújítása mellett, és akik 
egyéni keretükből is sok 
pénzt áldoztak már az intéz-
mény felújítására, eszköz- és 
játékvásárlásra. 2009-ben és 
2010-ben két új bölcsőde 
létesült a XVII. kerületben. 
Tavaly készült el az integ-
rált Gyökér utcai 40 férőhe-
lyes Mirr Murr Bölcsőde, a 
Kippkopp Bölcsődét pedig a 
napokban adták át. 

Kili Tamás 

Szeptember 7-én adták át a Kossuth Lajos Általános Iskola 
megújult rajz- és számítástechnika-termét, nyelvi laborját és 
főbejáratát. A korszerűsítésre az önkormányzat 5,52 millió 
forintot fordított, az iskolafejlesztést Fohsz Tivadar alpolgár-
mester és Hatvani Zoltán képviselők 2 millió forinttal támo-
gatták. A teljesen felújított kisépületben szeptember 1-től 
már rajz- és technikaoktatás folyik. A központi épületben két 
angol nyelvi labort alakítottak ki, megújult a számítástechni-
kai tanterem, a főbejáratot és a lépcsőt pedig előtető védi.

Riz Levente elmondta, az elmúlt években számos olyan, ok-
tatást érintő beruházást végeztek el, amelyek azt a célt szolgál-
ták, a diákok jobb körülmények között tanulhassanak. 2007-
ben adták át a Kép utcai iskola épületét és tornacsarnokát, 
most pedig a Diadal és az Újlak utcai iskola rekonstrukciója 
zajlik mintegy 400 millió forintos értékben. Kili Tamás 

25,1 millió forintot fordítottak az épület felújítására

Új falikutat is kapott az iskola

Reka
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Ismét a vasút nyerte az eljutási versenyt
Rákoskerten startolt a Mobilitási Hét

Riz Levente, Rákosmente 
polgármestere, országgyűlési 
képviselő, Kéthelyi József, 
a Budapesti Közlekedési 
Szövetség Kht. ügyvezető 
igazgatója, Szarvas Ferenc, 
a MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, Vitézy Dávid, a 
Városi és Elővárosi Közle-
kedési Egyesület szóvivője, 
Horváth Zsolt, a Levegő 
Munkacsoport igazgatója és 
Mihálszky Gábor, a BKV 
Zrt. közlekedési vezérigaz-
gató-helyettese a Keleti pá-
lyaudvarig vonattal, majd 
a Deák térig metróval utaz-
tak, onnan gyalogosan érték 
el a célállomást. A három 
kerékpáros (Dévai Attila, 
a Városi Biciklizés Barátai 
egyesület elnöke, Acsai Zol-
tán és Epres Kornélia, pedig 
a Rákosmente Kerékpáros 
Sport és Szabadidő Egyesület 
színeiben) a Pesti út – Ke-
resztúri út - Kerepesi út – Rá-
kóczi út vonalán kerekeztek 
a hivatalba. A gépkocsi vo-
lánja mögé Szabó Ágnes, a 
Gózon Gyula Kamaraszín-
ház igazgatója ült be, és ő is 
a kerékpárosok által favori-
zált útvonalon próbálkozott. 
A célban Ikvai-Szabó Imre, 
a Fővárosi Önkormányzat 
főpolgármester-helyettese 
és Gyarmati Zoltán, a Park-
ing Kft. ügyvezető igazgatója 
fogadta a versenyzőket és a 

sajtó munkatársait.
Ikvai-Szabó Imre elmond-

ta, hogy naponta több mint 
280 ezer autó igyekszik be 
Budapestre, ahol különösen 
erős az átmenő forgalom, és 
évente mintegy 70 ezer új 
autó követel magának utat, 
parkolóhelyet. Erre azonban 
nincs kapacitás, a főváros 
„megtelt”. Szarvas Ferenc 
megelégedéssel nyugtázta, 
hogy rajtuk kívül még leg-
alább 40-50 utas szállt fel a 
vonatra Rákoskerten, ami 
egyértelmű bizonyíték a jó 

kihasználtságra, és dicséri 
Rákosmente Önkormányza-
tát is, hogy jó irányban ha-
lad a kerület közlekedésfej-
lesztése. A vasút jövőjével 
kapcsolatban a szakember 
kifejtette, legfontosabb fel-
adat a honi közösségi közle-
kedés bázisának megőrzése. 
Mindent el kell követni an-
nak érdekében, hogy ebbe 
az irányba tereljük az em-
bereket, ehhez azonban 
korszerű és versenyképes 
szolgáltatásokat kell nyúj-
tani. Riz Levente újságírói 
kérdésre válaszolva elmond-
ta, a XVII. kerület mindent 
megtett, hogy a vasút felé 
irányítsa az itt élőket. Két 
évvel ezelőtt Rákosligeten 
az Önkormányzat saját for-
rásból épített egy 37 férő-
helyes parkolót, 2010-ben 
pedig egy uniós projekt ke-
retében megvalósult a to-
vábbi négy helyszínen is az 
ingyenes, térfigyelő kame-
rával ellátott P+R parkolók 

kialakítása, így összesen 405 
parkolóhely áll a kerületben 
az autósok rendelkezésére. 
A MÁV és a BKV között 
Budapesten példa nélkül 
álló együttműködésének 
köszönhetően elindulhatott 
Rákoskerten a 197-es autó-
buszjárat. A busz körforga-
lomban közlekedve szállítja 
a kerületrész lakóit a vasúti 
megállóhoz, egyedülálló 
módon menetrendje rugal-
masan igazodik az induló és 
az érkező vonatokhoz. A si-
keres projektet Rákoscsabán 
szeretnék folytatni, ha ehhez 
minden feltétel adott lesz. 
Rákosmente Önkormányza-
ta mindazt megvalósította, 
ami módjában állt, de ah-
hoz, hogy még több embert 
a közösségi közlekedés felé 
tudjunk fordítani, a MÁV-
nak is fejlesztenie kell. Ko-
moly hiányosságok tapasz-
talhatók az utastájékoztatás 
terén, rossz állapotban van-
nak a vasúti megállók épü-
letei, hiányoznak a fedett 
utasbeállók. – hangsúlyozta 
Riz Levente. Vitézy Dávid 
Rákosmente közlekedésével 
kapcsolatban rámutatott, az 
elmúlt néhány évben érde-
mi változások kezdődtek, az 
említett parkolók megvaló-
sítása mellett többek között 
teljesen átalakult a kerület 
buszhálózata, amely egészen 
egyedi módon 10 százalékos 
utasforgalom-növekedést 
hozott a BKV konyhájára.

A szakemberek egyetér-
tettek abban, hogy a köz-
lekedéspolitikában a köz-
eljövőben elsőbbséget kell 
élveznie a közösségi és a 
kerékpáros közlekedés fej-
lesztésének, valamint javí-
tani kell az együttműködést 
a közlekedési ágak között.

Kili Tamás 

Idén is a közösségi közlekedést igénybe vevő csapat 
nyerte az Európai Mobilitási Hét nyitóeseményeként 
megrendezett eljutási versenyt szeptember 16-án, Bu-
dapesten. A kerékpárosok néhány perccel lemaradva 
másodikként, míg az autós versenyző harmadikként 
futott be az V. kerületi Főpolgármesteri Hivatalba. A 
futam Rákoskert vasúti megálló P+R és B+R parkolójá-
ból rajtolt reggel negyed nyolckor.

A vonat győzött

Javítani kell az együttműködést a közlekedési ágak között
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Hatvani Zoltán képviselő 
méltatta Bukta Mihály ér-
demeit, aki harmincöt éve 
küzd az élhető, tiszta környe-
zetért Rákoskerten, illetve 
Rákosmentén. Ennek érde-
kében sikerült elérnie, hogy 
bezárják a Rákoskert szom-
szédságában működő sertés-
telepet, ezzel megszüntetve a 
térség legnagyobb környezeti 
veszélyforrását, a hígtrágya 
tavakat. Megakadályozta, 
hogy a Merzse mocsár kör-
nyezete kárpótlási területté 

váljék, meghatározó szerepe 
volt a rákoskerti rendelő és 
gyógyszertár létrejöttében, a 
bezárt posta megnyitásában. 
Feszületállítással, közössé-
gi térré fejlesztéssel sikerült 
megmentenie a Vida-dombot 
a felparcellázástól, így ma 
nem lakópark, hanem ját-
szótér van ott. Elsőként 
kezdeményezte a közvetlen 
metrójáratot, a Keresztúr- és 
a Rákoskert-busz beindítását. 
Külső anyagi forrást szerzett 
a Kossuth Lajos Általános 

Iskola könyvtárának és szá-
mítógéptermének kialakítá-
sához, a felszerelést részben 
saját tiszteletdíjából finanszí-
rozta. Alapítója volt a Vigyá-
zó Ferenc Művelődési Társa-
ságnak, a Rákoskerti Szépítő 
Egyletnek és a Rákoskerti 
Polgári Körnek, s alapító ku-
rátora a Rákoskerti Templo-
mért Alapítványnak.

Kezdeményezője volt a 
mentőállomás kialakításá-
nak, társaival megmentette 
az 1989-ben eladásra meg-

hirdetett Erdős Renée Há-
zat. Jelentős szerepe volt a 
Pál Apostol Katolikus Álta-
lános Iskola, majd Gimná-
zium megalapításában. Ki-
dolgozója és elindítója volt 
a Podmaniczky–Vigyázó-
kastély bemutathatóságát 
és ütemezett rendbetételét 
szolgáló tervnek. Sokat tett a 
Naplás-bánya szeméttel való 
feltöltése ellen, a Rákos-pa-
tak rehabilitációjáért és az 
Egyesült Vegyiművek által 
okozott talajszennyezés fel-
számolásáért.

Az est befejezéseként a 
Szivárványteremben Riz Le-
vente polgármester mondott 
pohárköszöntőt, gratulálva 
Bukta Mihálynak életútjához, 
és arra biztatta, továbbra is se-
gítse építő véleményével, kri-
tikájával és tanácsaival szere-
tett lakóhelyét, Rákoskertet, 
illetve Rákosmentét.

Szakács Zsuzsa 

ÖnkoRMÁnyZAT

Rákoskertért Díj
Bukta Mihály harmincöt éve küzd az élhető, tiszta környezetért Rákoskerten

Bukta Mihályt – Rákoskert első szabadon választott 
képviselőjét –, volt környezetvédelmi tanácsnokot kö-
szöntötték szeptember 11-én a Rákoskerti Művelődési 
Házban, hogy az idei Rákoskertért Díjat a képvise-
lő-testület nagy többséggel neki ítélte. A díjazott Riz 
Levente polgármestertől vette át Budai Tibor grafikus-
művész által készített díszoklevelet és Orosz Károly 
bronz emlékplakettjét. Az ünnepségen részt vett Fohsz 
Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán, Fejér Gyula 
és dr. Bényi Zsolt képviselők, valamint Bukta Mihály 
családja, barátai és tisztelői.

Piláth Károly képviselő mél-
tatta Dr. Csányi György élet-
útját, aki 1957 januárjában 
kezdte meg praxisát Csaba-
Újtelepen. A kezdetekben 
igen nagy területet foglalt 
magában a körzet, a mai 
Szent Imre utcától a Harsona 
utcáig, az Ároktő és a Tarcsai 
út között. Sokan emlegetik 

még ma is, hogy az eperfa 
alatt is folyt a rendelés, mert 
már nem fértek el a betegek 
a váróteremben. A rendelő 
1960-ban a Micsurin útra 
költözött és harmincnégy év 
múlva, 1994 tavaszán Csányi 
doktor innen vonult nyugdíj-
ba, de 2007 tavaszáig a XVII. 
kerületi gondozó szolgálat-

nál folytatta tevékenységét. 
A díjátadás után dr. Kozma 
Gábor – dr. Csányi György 
utódja – köszöntötte az ünne-
peltet, és meglepetésvendég-
ként a mikrofonhoz vezette 
a százéves Malay Ferencné 
Nelly nénit, aki köszönetet 
mondott szeretett orvosának 
a sok-sok évtizedes áldásos 
tevékenységéért.

A színpadon a díjazott ké-
résére Radnóti Miklós: Nem 
tudhatom című verse hang-
zott el Bordi András előadá-
sában, majd Horváth Tamás 
és Hajnal Piroska zenei mű-
sora következett.

Szakács Zsuzsa 

Átadták a Rákoscsaba-Újtelepért Díjat
Dr. Csányi György nyugalmazott háziorvos kapta idén az elismerést

Rákosmente Önkormányzata ebben az évben a 
Rákoscsaba-Újtelepért Díjat Dr. Csányi György nyu-
galmazott háziorvosnak adományozta. A díjat Riz 
Levente polgármester nyújtotta át az ünnepeltnek 
szeptember 10-én a Csekovszky Árpád Művelődési 
Házban. A díjjal járó díszoklevél Budai Tibor grafi-
kusművész, a bronzból készült emlékérem pedig Kiss 
György, rákoshegyi szobrászművész alkotása.

Bukta Mihály

Dr. Csányi György

Reka
Highlight
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ÖnkoRMÁnyZATI vÁlASZTÁS 2010. – kéPvISElőJElÖlTEk

01. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
gócza Szabolcs MSZP
kántorné Tóth Csilla Itthon Rákosmentén Egyesület
koszorúsné Tóth katalin Fidesz–KDNP
lázár Attila Jobbik

02. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
kajzinger Zsolt Jobbik
kovácsné Rojcsek Anna Civil Mozgalom Egyesület
Mayer Attila Itthon Rákosmentén Egyesület
Dr. Morauszky András MSZP
várbíró Anita Fidesz–KDNP

03. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Dr. Peresa Magdolna Itthon Rákosmentén Egyesület
Petrőczy Dániel Fidesz–KDNP
Ruthner györgy MSZP
Szögi Zsuzsanna Jobbik
vadászné nagy Zsuzsa Civil Mozgalom Egyesület

04. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Felterné vadoba Melinda LMP
Dr. Fenke Ferenc Fidesz–KDNP
kiss lajos MSZP
kovács István Itthon Rákosmentén Egyesület
nótin Tamás Jobbik

05. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
kapiné nagy éva Magyar Kommunista 
 Munkáspárt
kecskés Attila Jobbik
Somogyi Zsolt Itthon Rákosmentén Egyesület
Szabó Tiborné Fidesz–KDNP
Tancsáné Fuchs Ágnes Független
Wajand Edina MSZP

06. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Dr. Bényi Zsolt Fidesz–KDNP
komáromi lászló Itthon Rákosmentén Egyesület
Marton lászló Jobbik
végh Edvárd András MSZP

07. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Eilmess Zsoltné Itthon Rákosmentén Egyesület
kredits Ferenc Jobbik
nagy Anikó Fidesz–KDNP
Tóth Zsolt MSZP

08. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Antal vilmos Zoltán Jobbik
Bartmann Péter Független
Fohsz Tivadar Fidesz–KDNP
Janikné Megyery Rita Itthon Rákosmentén Egyesület
Paulik József MSZP
Perge nándor LMP

09. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Hatvani Zoltán Fidesz–KDNP
Igaz József Magyar Kommunista 
 Munkáspárt
Metzger Bernadett MSZP
nagy Zoltán Itthon Rákosmentén Egyesület
Seregély Tibor Jobbik

10. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Csikósné Benke Anna Edit Jobbik
Dr. Fachet gergő Itthon Rákosmentén Egyesület
lukoczki károly MSZP
virág Mihály Fidesz–KDNP

11. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Bartalus Anett Jobbik
Dunai Mónika Fidesz–KDNP
Imre Sándorné Itthon Rákosmentén Egyesület
lukoczki károlyné MSZP
Mikecs lilla Civil Mozgalom Egyesület

12. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Horváth Tamás Fidesz–KDNP
kismarjainé Szekeres Judit MSZP
Miskolczi Judit Itthon Rákosmentén Egyesület
Szanyi Ferenc Jobbik
Takács István Független

13. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Feja Tibor MSZP
Hamar lászló Itthon Rákosmentén Egyesület
Horváth krisztián Mihály Jobbik
Dr. Piláth károly Fidesz–KDNP

14. SZÁMÚ vÁlASZTÓkERülET:
Bartók Dániel MSZP
Berze Márton LMP
Cseppely gábor Jobbik
Pocsai Attila Itthon Rákosmentén Egyesület
Rózsahegyi Péter Fidesz–KDNP

Önkormányzati képviselőjelöltek
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IngyEnES 
konTénERAkCIÓ
Tisztelt Rákosmenti Polgárok!
Önkormányzatunk ismét ingyenes lakossági hulla-
dékgyűjtést szervez Rákosmentén. Környezetünk 
tisztaságáért felelősséget érezve 2010. szeptem-
ber 27-től október 1-jéig hat helyszínen adhatják 
le a feleslegessé vált háztartási lomot és építési 
törmeléket (sittet):

• szeptember 27-én Rákoskerten (Zrínyi utca  
   224/A, a gyógyszertár mellett),
• szeptember 28-án Rákoscsabán (Piactér),
• szeptember 29-én Rákosligeten (Fackh Károly  
   tér), Rákoscsaba-Újtelep (Diadal út 51. sz.  
   alatti parkoló, az iskola mellett)
• szeptember 30-án Rákoskeresztúron (Pesti út  
   33-35. sz. közötti parkoló),
• október 1-jén Rákoshegyen (Szabad Május tér).

Az átvétel naponta délelőtt 10 órától délután 18 
óráig tart.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy veszélyes hulla-
dék és zöldhulladék leadása most nem lehetséges!

Önkormányzatunknak tavaly 13 000 000 forint-
ba került az illegális szemét elszállítása, melyet 
parkosításra, virágosításra, a zöldfelületek álla-
potfenntartására lehetett volna fordítani.

Közös a felelősségünk, vigyázzunk együtt Rákos-
mente tisztaságára!
Tel: 253-3410, kornyezet@rakosmente.hu

ÖTlETPÁlyÁZAT 
Adjunk nevet Rákoskeresztúr új főterének!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a „Térnyerő – Újítsuk meg együtt Keresztúr köztereit!” (KMOP-5.2.2/B-2f-
2009-0006) című európai uniós pályázaton 936 millió forint európai uniós támogatást nyert. Ennek köszönhetően - az új városközpont részeként - 
a buszpályaudvar helyén tágas főteret alakítottunk ki. A munkálatok a végéhez közelednek, rövidesen sor kerül Rákosmente új főterének átadására. 
Tisztelt Rákosmenti Polgárok! Szeretném, ha kerületünk jelenleg még névtelen főterét a Képviselő-testület az Önök véleményének, javaslatainak 
figyelembevételével tudná elnevezni.
Ennek érdekében „Adjunk nevet Rákoskeresztúr új főterének!” címmel Rákosmente polgármestereként ÖTLETPÁLYÁZATOT írok ki az aláb-
biak szerint:

1. A pályázat célja: Rákoskeresztúr új főtere méltó, a településrész hagyományait, lokálpatriotizmusát erősítő elnevezést kapjon.
2. A pályázók köre: minden XVII. kerületi lakos benyújthat maximum 3 névjavaslatot. 
3. A pályázat benyújtásának módja: E-mailen a riz.levente@rakosmente.hu, postai úton pedig a Polgármesteri Hivatal, Művelődési és Sport  
    Csoport, 1173 Budapest,  Pesti út 165. címre várjuk ötleteiket. 
4. Benyújtási határidő: 2010. október 25. 

A legjobb elnevezéseket az interneten is szavazásra bocsátjuk.
Minden javaslatot örömmel fogadunk és köszönünk!

Riz Levente
polgármester

német nemzetiségi 
sörfesztivál
A XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat és a 
Rákosmenti Német Hagyományőrző Egyesület első alka-
lommal rendezett Sörfesztivált a Bartók zeneiskola udvarán 
szeptember 18-án. A rendezvényt támogatta Riz Levente 
polgármester, országgyűlési képviselő, a Bartók Béla Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény, a RáZene Egyesület, 
valamint több vállalkozó és önkormányzati képviselők. Az 
egész napos rendezvénysorozatra kilátogatott Riz Levente, 
Fohsz Tivadar alpolgármester, valamint Piláth Károly és 
Koszorúsné Tóth Ka-
talin önkormányzati 
képviselők.

Altziebler Károly, 
a Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnö-
ke elmondta, a bajor, 
sváb hagyományokat 
szeretnék honosíta-
ni Rákosmentén. A 
hetvenes évek közepén enyészetté vált a hajdani Rákos-
keresztúr két meghatározó nemzetiségi csoportja a tót- és 
németfalu. A panelek építését megelőző szanálások során 
lényegében minden vagyonukból kisemmizték a falu föld-
műveseit. Sajnos már nincs remény arra, hogy a negyven 
évvel ezelőtti állapotot visszaállítsuk, de el kell kezdeni a 
sebek gyógyítását - hangsúlyozta Altziebler Károly. Hosszú 
folyamatról van szó, és a kezdeti lépéseket már megtették, 
amikor az Újlak utcai iskolában elindult a német nyelvok-
tatás, idén szeptembertől pedig a német nemzetiségi csoport 
a Csillagszem óvodában. Nem titkolt céljuk, hogy német 
nemzetiségi gimnázium, vagy német-magyar kéttannyelvű 
középiskolai oktatás is legyen Rákosmentén - mutatott rá a 
német kisebbségi vezető.

Kili Tamás 


