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Rákosmente Önkormányza-
ta hordozható defibrillátort 
vásárolt az Újlak utcai uszo-
dának, a készüléket július 
10-én Riz Levente polgár-
mester, országgyűlési kép-
viselő adta át a működtető 
Rákosmente Kft. műszaki 
igazgatójának, Fehér Ká-
rolynak. Az eseményen részt 
vett Fohsz Tivadar alpolgár-
mester és dr. Fenke Ferenc 
önkormányzati képviselő is.

A kompakt, könnyen 
használható készülékhez 
nem kell feltétlenül or-
vosi szaktudás és jelenlét 

– mondta Gáspár Péter, 
az uszoda alkalmazottja. A 
félautomata defibrillátor 
szakszerű kezelését az uszo-
da személyzete már elsajá-
tította. A készülék bekap-
csolását követően a műszer 
hangutasításokban ismer-
teti a szükséges teendőket. 
Először az elektródák felhe-
lyezésére szólít fel, a meg-
felelő hely az elektródákon 
lévő rajzon látható, a felhe-
lyezést az öntapadó felület 
biztosítja. A következő lé-
pésben ún. analízist végez 
a készülék, amely során a 

beteg ritmuszavarát vizs-
gálja, majd az eredmények 
függvényében a készülék ja-
vasolja, vagy nem javasolja 
a sokk, azaz a defibrilláció 
leadását. 

Riz Levente beszédében 
hangsúlyozta, Magyarorszá-
gon évente 50 ezer ember 
hal meg hirtelen szívleállás 
következményeként, eb-
ből 20 ezer eset kórházon 
kívül történik. A gyors se-
gítség nagyon fontos, mert 
ha az első négy-öt percben 
nem kezdődik meg az élet-
mentő beavatkozás, nagy az 

esélye az agykárosodásnak, 
illetve a halál beálltának. 
A defibrillátor használa-
ta – a keringés összeomlása 
utáni első néhány percben 
– jelentősen növeli a beteg 
túlélési esélyeit. Ezért kü-
lönösen fontos, hogy a se-
gítség elérhető közelségben 
legyen itt az uszodában és a 
strandon is, ahol az emberi 
szervezetet a sportolás, na-
pozás közben az átlagosnál 
nagyobb terhelés érheti. 

A képviselő-testület a 
polgármester javaslatára 
két defibrillátor megvásár-
lásáról döntött 1,35 millió 
forint értékben. A másik 
készüléket a XVII. kerületi 
Tűzőrség kapja meg, akik 
gyakran elsőként érkeznek 
a balesetekhez, így náluk is 
a legjobb helyen lesz az élet-
mentő eszköz. 

Nem árt mindenkinek 
tudni, hogy a defibrillátor 
segítséget jelenthet azok 
számára is, akik az utcán, 
vagy akár a környező házak-
ban szorulnak sürgős, élet-
mentő beavatkozásra – tette 
hozzá a polgármester, majd 
végül azt kívánta, hogy soha 
ne legyen szükség a készülék 
használatára.

Kili Tamás 

Életmentő készülék 
az Újlak utcai uszodában

A Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség XVII. kerületi 
Szervezete a párt alap-
szabályának megfelelően 
tisztújító csoportgyűlést 
tartott június 19-én. Az 
elmúlt két év munkájá-
ról Riz Levente, a csoport 
elnöke és Dunai Móni-
ka választókerületi elnök 
számolt be. Értékelték az 
elmúlt időszakot, benne a 
„Magyarország nem hagy-
ja magát” elnevezésű, a 
rezsicsökkentés melletti 
aláírásgyűjtés tapasztala-
tait. A beszámoló előtt 

Németh Szilárd, Csepel 
polgármestere, országgyű-

lési képviselő, a rezsicsök-
kentésért felelős munka-

csoport vezetője tartott 
előadást. Elmondta, hogy 
a kormány további rezsi-
csökkentéseket tervez.

A tisztújítás végered-
ménye a következő: Riz 
Leventét ismét elnökké, 
Dunai Mónikát, Fodor 
Lászlót, Fohsz Tivadart és 
Hatvani Zoltánt alelnökké 
választották. A Budapesti 
Választmányba plusz egy 
főt delegálhatott a XVII. 
kerületi Fidesz. A tagság 
Gyurman Zoltánnak szava-
zott bizalmat.

 Munkatársunktól 

tisztújítás a Fidesz Xvii. kerületi szervezetében

igAzgAtási szüNet A Polgármesteri HivAtAlbAN
Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 22. – 2013. augusztus 2. között a Polgármesteri Hivatal valamennyi 
szervezeti egységében igazgatási szünetet rendelt el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a születések és a halálesetek anyakönyvezése ügyében az ügyelet az alábbiak szerint történik:
2013. július 24. (szerda) 9.00–12.00
2013. július 31. (szerda) 9.00–12.00.
A Hivatal telefonügyeletet biztosít a halaszthatatlan ügyek intézésére, rendkívüli esetben a +36 1/253-3447-es telefonszámon, illetve 
a +36 80/217-217 ingyenesen hívható telefonszámon tehetnek bejelentést a kerületben élők.
Az igazgatási szünet ideje alatt az Ügyfélszolgálati Csoport munkatársa teljes munkaidőben ügyeletet tart.
A Hivatal köszöni az ügyfelek megértését és türelmét.

Július 3-tól ismét egy új, 
korszerű játszóteret vehet-
tek birtokukba az apróságok, 
ezúttal Rákoskeresztúron, az 
Akácvirág utcában. Ez a ját-
szótér sorban a 28., amelyet 
2006 óta az önkormányzat 
felújított, vagy újonnan 
létrehozott. Az uniós szab-
ványoknak megfelelő, kor-
szerű játékteret Riz Levente 
polgármester, országgyűlési 
képviselő adta át ünne-
pélyes keretek között dr. 
Fenke Ferenc és Petrőczy 
Dániel önkormányzati kép-
viselő, valamint Nagy Dóra, 
a Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
um igazgatóhelyettesének 
társaságában. Az eseményen 
részt vett továbbá Felter 
András, a HU-MAN I. Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke 
és a kivitelező képviseleté-
ben Kis László.

Rákosmente Önkor-
mányzata a „Szociális célú 
városrehabilitáció Rá-
kosmentén” című projekt 
keretében úgynevezett 
miniprojektek támogatá-
sára hirdetett pályázatot 
„Szabadtéri testmozgást elő-
segítő funkciók megújítása, 
illetve kialakítása” címmel. 
A HU-MAN I. Alapít-
vány a KMOP-5.1.1/C-09-
2f-2011-0002 számú pályá-
zat keretében megvalósuló 

programalap miniprojekt 
támogatását nyerte el 3 
millió forint értékben, eb-
ből az alapítvány 100 ezer 
forint önrészt vállalt. En-
nek keretében újult meg az 
Akácvirág utcai játszótér, 
amely július 3-tól várja a 
mozgásra és kikapcsolódásra 
vágyó gyermekeket, szülő-

ket. A pályázati kiírás sze-
rint a miniprojektnek olyan 
fejlesztést kell tartalmaznia, 
ami biztosítja a biztonsá-
gos szabadtéri testmozgás 
lehetőségét különböző kor-
osztályok számára, ezáltal 
hozzájárul az egészséges testi 
fejlődés és a kívánatos fizi-
kai kondíció kialakításához, 
megőrzéséhez. Másrészről 
cél a pályázatokban meg-
határozott tevékenységek 
megvalósítását olyan civil 
szervezetekre bízni, amelyek 
a helyi adottságokat, célcso-
portokat kiválóan ismerik.

Riz Levente megnyitó be-
szédében elmondta, a „Szo-
ciális célú városrehabilitáció 
Rákosmentén” uniós pályá-
zat Rákoskeresztúr felzárkó-
zását, megújítását hivatott 
lehetővé tenni, ezen belül 
vannak nagyobb és kisebb 
modulok. A játszóterek, 

kisebb parkok felújítása – 
és ide sorolandó az Akác-
virág utcai játszótér fel-
újítása is – az úgynevezett 
miniprojektek sorába tar-
toznak, amelyek átlagosan 
2-3 millió forintból való-
sulnak meg, és egy szűkebb 
lakóközösség fejlődését 
szolgálják. Közös nevezőjük 
az egészséges testmozgás, 
az egészséges életmód nép-
szerűsítése, aktív résztve-
vőként bevonva a fejlesz-
tésekbe az akcióterületen 
élő szülőket, családokat, 
gyerekeket, civileket, és a 
pedagógusokat, akiknek a 
– közösségért vállalt – tár-
sadalmi munkájáért kü-
lön köszönettel tartozunk. 
A polgármester örömmel 
számolt be arról, hogy a 
Rákosmentén megvalósu-
ló miniprojekteknek a híre 
túlnőtt a XVII. kerület ha-
tárain olyannyira, hogy ez 
a támogatási rendszer már 
több budapesti kerületben 
is mintául szolgál. Riz Le-
vente végül arra kérte a 
környék lakóit és az iskola 
alapítványát, vigyázzanak 
erre – a fekvése miatt sok 
gyermeket vonzó – kis zöld 
szigetre, hogy minél tovább 
szolgálhassa a gyerekek 
egészségét, kikapcsolódását.

Kili Tamás 

Felújították az Akácvirág utcai játszóteret
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