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ÖNkorMÁNYZAt ÖNkorMÁNYZAt

 1. oldalról

Rákosmente Önkormány-
zata terveket, pályázato-
kat dolgozott ki a külső 
városrészek központjainak 
megújítása érdekében. A 
pályázatokról szeptember-
ben döntött a Fővárosi 
Közgyűlés, a XVII. kerület 
két projektre összesen 227 
millió forintot nyert a Fő-
városi Városrehabilitációs 
Alap forrásaiból, amelyet az 
önkormányzat saját anyagi 
erejével kiegészít. 

Rákoscsaba központjában 
a rekonstrukció során XXI. 
századi elvárásoknak megfe-
lelő köztér épül díszburko-
lattal, új zöldfelületekkel, 
pihenőpadokkal. A tér kö-
zéppontjában zenepavilon, 
szomszédságában pedig egy 
Weöres Sándor játszótér lé-
tesül, ahol fajátékok formá-
jában jelennek majd meg 
a rímfaragó mester népsze-
rű mesefigurái. Ugyanitt 
létrejön egy irodalmi wifi 
könyvtár, ingyenesen le-
tölthető tartalmakkal, ahol 
többek között meghallgató-
ak lesznek Weöres Sándor 
megzenésített versei.

Mivel Rákoscsaba egy-
kori piacteréről van szó, 
tervezik, hogy alkalmi jel-
leggel őstermelői vásárokat 
fognak tartani. Megújulnak 
a kapcsolódó területek is, 
az ABC áruház tulajdonosa 
ígéretet tett arra, hogy az 
épület homlokzatát felújít-
ja, az épület előtt 25 autó 
számára épül parkolóhely. 
Az üzlet másik oldalán egy 
csendesebb pihenőparkot 
alakítanak ki padokkal. Itt 
emelnek emlékfalat Jókai 
Mór és Laborfalvi Róza 
tiszteletére, akik a közeli 
ócsabai templomban kö-
töttek házasságot 1848-
ban. 

Riz Levente hangsúlyozta, 
gyalogátkelőhelyet is kiala-
kítanak, amely a Rákoscsa-
bai Közösségi Ház irányába 
nyújt biztonságos átkelést, 
egyben megújul a műve-
lődési ház előtti terület is. 

Mindez az elnyert pályázati 
pénzből valósul meg, azon-
ban az önkormányzati ön-
rész megemelésével további 
területeket is bevonnak a 
fejlesztésbe. A Laffert utcá-
tól a Zrínyi út irányába 15 

parkolóhely létesül, a Csaba 
vezér téren pedig térköve-
zett sétányt alakítanak ki, 
leginkább az ünnepi esemé-
nyeken használt területe-
ken. 

Rákoskerten a Rákoskert 
sugárút – Zrínyi út sarkát 
újítják fel, fejlesztik kö-
zösségi hellyé. A megújult 
rákoskerti főtér így szabad-
téri programoknak adhat 
otthont. Helyi civilek be-
vonásával megszépítik a 
kőkereszt környékét, egy 
úgynevezett zöldkubus ki-
alakításával pedig eltakar-
ják a gázművek nyomássza-
bályozóját. A háromoldalú 
növényfalat futtatott dísz 
és gyógynövények alkotják 
majd, a téren díszburkolatot 
építenek, pihenőpadokat 
helyeznek el. A tér mögötti 
út aszfaltburkolatot kap, 12 
parkolóhelyet is kialakíta-
nak. Az új térrel átellenben 
egy katolikus közösségi ház 
épülhet, az elvi hozzájáruló 
döntést a képviselő-testület 
már meghozta, a beruházás 
jelenleg tervezés alatt áll. 

A közösségi terek meg-
újításával kapcsolatban Riz 
Levente elmondta, idén 
ősszel elkészítik az enge-
délyes és kiviteli terveket, 
majd jövő tavasszal a kivi-
telezési munkák is megkez-
dődhetnek mindkét helyszí-
nen, a befejezés 2014 őszére 
várható.

Dunai Mónika a tájékoz-
tatón kifejezte reményét, 
hogy a történelmi terület 
ismét élővé válhat külön-
böző programokkal, rendez-
vényekkel, Virág Mihály 
hozzátette, Budapest egyik 
fontos keleti kapujánál ál-
lunk, az a cél, hogy az erre 
járók jókedvvel érkezzenek 
a kerületbe, érezzék a szere-
tetteljes fogadtatást.

Kili Tamás 

Megkezdődött a Hétszín-vi-
rág Óvoda Újmajori utcai 
tagóvodájának felújítása a 
Helikopter lakóparkban. A 
várhatóan egy éven át tar-
tó munkálatok idejére a 83 
óvodás, a teljes személyzet 
és az óvoda eszköztára ide-
iglenesen az önkormányzat 
üresen álló, Akácvirág utcai 
épületébe költözött. Az ün-
nepélyes birtokbavétel nap-
ján, október 9-én Riz Leven-
te polgármester és Márkus 
Lászlóné, a Hétszínvirág 
Óvoda vezetője köszöntötte 
a gyerekeket és szüleiket. Az 
eseményen részt vett Dunai 
Mónika, a Rákosmenti Erő-
forrás Bizottság elnöke, Sza-
bó Tiborné, dr. Bényi Zsolt 
és Petrőczy Dániel önkor-
mányzati képviselő. 

Riz Levente emlékez-
tetett arra, hogy amikor 
Rákoshegyen megépült 
a Helikopter lakópark, a 
beruházók nem építettek 
óvodát, noha égető szük-
ség lett volna rá, az akkori 

önkormányzat nem írta elő 
számukra. A 2006-tól hi-
vatalban lévő városvezetés 
lépett, telket vásároltak és 
önkormányzati finanszíro-
zásában felépült a három 
csoport elhelyezésére szol-
gáló Újmajori utcai óvoda, 
2010-ben, 162 millió forint 
értékben. Azóta azonban 
mind a lakópark, mind az 
ott élő családok gyarapod-
tak, ezért időszerűvé vált 
az óvoda bővítése. Egy 
sikeres EU-pályázatnak, 
köszönhetően most eme-
letráépítéssel, újabb három 
csoportszobával gyarapodik 
az Újmajori óvoda – mond-
ta a polgármester, aki végül 
köszönetet mondott mind-
azoknak a szülőknek, akik 
szabadidejük feláldozásával 
csinosították az Akácvirág 
utcai épületet és annak ud-
varát.

Az önkormányzat 4,3 
millió forintból újította 
fel az Akácvirág utca 36. 
szám alatti épületet. A nyá-

ron megkezdett beruházás 
során a Rákosmente Kft. 
szakemberei elvégezték a 
tetőszigetelési javításokat, 
a vizesblokkok átalakítását, 
a festés-mázolási és a kerí-
tésjavítási munkákat, hogy 
a gyermekek egy kulturált, 
szép intézményben tölthes-
sék el a 2013/2014-es neve-
lési évet.

Az Újmajori Óvoda fej-
lesztése a KMOP- 4.6.1-11-
2012-0021 kódszámú „A 
Hétszínvirág Óvoda tag-
óvodájának férőhelybőví-
tése a Helikopter lakópark-
ban Rákosmentén”című 
európai uniós pályázat ke-
retében valósul meg. A be-
ruházás összköltsége 210,5 
millió forint, ebből uniós 
200 millió forint az uniós 
támogatás, az önkormány-
zati önerő pedig 10,5 mil-
lió forint. A fejlesztés első-
sorban óvodai férőhelyek 
kialakítását tűzte ki célul, 
a három új, nagymérető 
csoportszoba – a hozzátar-

tozó kiszolgáló helyiségek-
kel – 66 óvodásnak biztosít 
helyet. Továbbfejlesztik az 
épület gépészeti rendsze-
rét, a megnövekedett igé-
nyeknek megfelelően 10 új 
parkolóhelyet alakítanak 
ki. A környezettudatosság 
jegyében az energiatakaré-
kosságot a meglévő napkol-
lektoros rendszer kibővíté-
se, és a szürkevíz-hasznosító 
rendszer szolgálja, amely 
az épület tetején felfogott 
csapadékvizet hasznosítja 
elsődlegesen a mellékhe-
lyiségek vízöblítésére. Az 
óvoda a kötelező helyisége-
ken túl egy egészségmegőrző 
sószobával is bővül – ez a 
funkció eddig nem volt el-
érhető, de a fejlesztés által 
az intézmény összes gyer-
meke (360 fő) igénybe tud-
ja majd venni. Az egyenlő 
esélyek biztosítása érdeké-
ben az épületet teljes körű-
en akadálymentesítik, liftet 
is építenek.

Kili Tamás 

Megújuló kerületrészek Csabán és Kerten

Bővítik az Újmajori utcai óvodát
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tok véleményezéséhez (19 
igen, 2 tartózkodás). Dön-
tés született a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Köz-
pont által fenntartott XVII. 
kerületi iskolák intézmé-
nyi tanácsába delegálandó 
önkormányzati képviselők 
megválasztásáról. A közne-
velési törvény módosulása 
miatt jönnek létre az intéz-
ményi tanácsok, amelyek a 
gyakorlatban az iskolaszéke-
ket váltják majd fel. 

A Balassi gimnáziumba 
Fenke Ferencet (14 igen, 6 
tartózkodás), a Bartók Béla 
zeneiskolába Szabó Tibor-
nét (13 igen, 6 tartózkodás), 
a Czimra Gyula Általános 
Iskolába Bényi Zsoltot (14 
igen, 7 tartózkodás), a Di-
adalba Piláth Károlyt (14 
igen, 6 tartózkodás), a Gre-
gorba Rózsahegyi Pétert (14 
igen, 7 tartózkodás), a Gyur-
kovicsba Horváth Tamást 
(14 igen, 6 tartózkodás), a 
Kossuthba Hatvani Zoltánt 
(14 igen, 7 tartózkodás), a 
Kőrösibe Petrőczy Dánielt 
(14 igen, 6 tartózkodás), a 
Szabadság sugárútiba Dunai 
Mónikát(14 igen, 6 tartóz-
kodás), az Újlak utcaiba 
Várbíró Anitát (14 igen, 6 
tartózkodás), a Zrínyi Mik-
lós iskolába Virág Mihályt 
(14 igen, 6 tartózkodás) de-
legálták.

Rendeletek
Módosult a „17. KVSZ” szó-
ló 3/2006. (III.2.) rendelet a 
Ferihegyi út – Pesti út – Nap-
kelet utca –125772 hrsz-ú 
ingatlan – 125771 hrsz-ú 
ingatlan – 125770 hrsz-ú 
ingatlan – 125709 hrsz-ú 
ingatlan – 125708 hrsz-ú 
ingatlan – 125707 hrsz-ú 
ingatlan – 125706 hrsz-ú 
ingatlan – Bujákhida utca – 
VK-XVII-01 övezeti határ – 
Egészségház utca – Akácvi-
rág utca – Diák utca – Pesti 
út – Cinkotai út – (128582) 
hrsz-ú út – (128576) hrsz-ú 

út által határolt terület vo-
natkozásában (18 igen, 3 
tartózkodás). Korábban 
2008-ban változott a terület 
szabályozási terve, amely a 
városközpont fejlesztése mi-
att volt szükségszerű. „Most 
ennek egy kisebb szeletéről 
van szó, a Pesti úti sportpá-
lya és a Rákos-patak menti 
területről, ahová a sport-
csarnokot tervezzük.”

Határozatok
Egyhangúlag döntöttek a 
HÁZIDOKTOR – 17 Há-
ziorvosi Kft.-vel megbízási 
szerződés megkötéséről házi-
orvosi tevékenység vállalko-

zási formában történő ellátá-
sára. Ugyanilyen arányban 
határoztak Berezvay Krisz-
tinával (Rákoscsaba-Újte-
lep), illetve Pethe Iloná-
val (Újlak utca) megbízási 
szerződés megkötéséről házi 
gyermekorvosi tevékenység 
vállalkozási formában törté-
nő ellátására.

Utólagos hozzájárulás 
megadásáról döntöttek a 
Rákoshegyi Közösségi Ház 
szeptember 27–29. között 
megrendezett Rákoshegyi 
Napok programsorozat ré-
szét képező koncert hely-
színe tárgyában (14 igen, 
7 tartózkodás). Határoztak 
a Rákoscsabán található 
(134797 helyrajzi számú) 
névtelen közterület elne-
vezéséről. Mivel ez a terü-
let az Alsódabas utcához 

kapcsolódik, célszerű volt 
Alsódabas köznek elnevez-
ni (21 igen). Döntöttek a 
BéDok Kft.-vel megbízási 
szerződés megkötéséről házi 
gyermekorvosi tevékenység 
vállalkozási formában tör-
ténő ellátására (20 igen,1 
tartózkodás).

TÉR-KÖZ pályázatok: 
226 milliós siker
A benyújtott pályázatok 
közül kettő kapott (Rákos-
csaba és Rákoskert fejlesz-
tése) fővárosi támogatást, 
mintegy 226 millió forint 
értékben. „Első lépésben 
együttműködési megállapo-

dást kell kötnünk a Fővárosi 
Önkormányzattal, majd a 
projekt részletes költségve-
tésének kidolgozását köve-
tően a támogatási szerződés 
következik.” Hatvani Zol-
tán érthetetlennek tartja, 
hogy a pénzügyi bizottság-
ban a rákoskerti Janikné 
Megyeri Rita (IRE) miért 
tartózkodott az előterjesztés 
megszavazásakor. „Kit kép-
visel ez a szervezet?” – tet-
te fel a kérdést a rákoskerti 
képviselő. „Természetesen 
Rákosmente lakosságát.” 
– válaszolta Kovács Ist-
ván (IRE) frakcióvezető. 
Hrutka Zsolt szerint a meg-
állapodás-tervezet hiányos. 
„A részleteket a támogatási 
szerződés fogja tartalmazni, 
amit a testület elé terjesz-
tünk. Egyelőre még csak 

elvi felhatalmazásról van 
szó. A támogatási szerződés 
megalkotásában közösen 
vesz részt önkormányzatunk 
és a Főváros.” – hangzott a 
polgármesteri válasz. 

Lukoczki arról érdek-
lődött, hogy a Kucor-
gó téri felnőtt háziorvosi 
rendelőt áttelepítik-e a 
rákoskerti rendelőbe. „Az 
orvosi alapellátás intéz-
ményrendszerét, épületeit 
– választási programunknak 
megfelelően – meg kívánjuk 
újítani az egész kerületben. 
Rákoskerttel kapcsolatban 
döntés még nem született, 
több elképzelést is tanulmá-
nyozunk, amelynek célja, 
hogy a rákoskertiek maga-
sabb színvonalú egészség-
ügyi ellátásban részesülje-
nek.” – reagált Riz Levente. 

Az együttműködési meg-
állapodásokról (TÉR-KÖZ 
pályázatok) végül egyhangú 
döntések születtek.

Utólagos hozzájárulás 
megadásáról határoztak 
egyhangúlag a Nemzeti 
Kulturális Alap Kulturális 
Turisztikai Fesztiválok Ide-
iglenes Kollégiuma címzett 
meghívásos pályázati fel-
hívására készített pályázat 
benyújtásához. Ruthner úgy 
látja, hogy a hivatal egyre 
nehezebben képes követni 
a polgármester által diktált 
tempót, ezért késve nyújta-
nak be bizonyos előterjesz-
téseket. „A hivatal dolgozói 
eredményes munkát végez-
nek, nincs semmi probléma. 
Időben vagyunk.” – reagált 
a polgármester.

Nyilatkozatok meghoza-
taláról döntöttek egyhan-
gúlag a 128187 hrsz-ú és a 
0138674/1 hrsz-ú ingatla-
nok ingyenes önkormány-
zati tulajdonba vétele kap-
csán. A testület áprilisban 
döntött arról, hogy az RTK 
vagyonkezelésében lévő 
sporttelep még állami tu-
lajdonrészét megigényli. A 

Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. miután megkapta a 
kérelmet, egy kiegészítő ha-
tározat meghozatalát kérte.

Másodfokú perek 
a Budapest Airport ellen
„2008-ban határozatot hoz-
tunk arról, hogy támogat-
juk Deák István budapesti 
lakos perét a Budapest Air-
porttal szemben, amelyet 
birtokháborítás megszün-
tetése érdekében indított. 
Az önkormányzat vállalta a 
perköltség viselését. A bí-
rósági folyamat sokáig tar-
tott, az elsőfokú ítélet csak 
idén született meg, amely 
elutasította Deák István ke-
resetét. Szeretnénk tovább 
vinni az ügyet másodfokra, 
javaslom, hogy továbbra is 
támogassuk a rákoshegyi 
civil kezdeményzést. A 
Rákoshegyi Polgári Kör is 
perben áll a BA-val, ők is a 
másodfoknál tartanak. Ezt 
a pert is támogatni kíván-
juk.” – foglalta össze a pol-
gármester. A peres eljárások 
támogatásáról egyhangúlag 
döntöttek.

A zajgátló dokumentáció 
véleményezése
Az önkormányzat a Bu-
dapest Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér zajgátló 
védőövezeti számítási do-
kumentáció véleményezé-
se kapcsán megállapította, 
hogy továbbra sem teljesül-
tek az eddigi kérései és elvá-
rásai, így azt elfogadni nem 
tudja (21 igen). „A zajgátló 
védőövezetet nem lehet úgy 
támogatni, hogy az csak a 
szántóövezetben lévő Ho-
moki szőlők területére ter-
jed ki, gondoskodnunk kell 
a zaj által érintett, száz éve 
lakott L4-es lakóövezetről, 
a dél-rákoshegyi városré-
szünkről. Az éjszakai és a 
hétvégi repülések tilalmá-
hoz pedig változatlanul 
ragaszkodunk.” – foglalta 

össze Riz Levente. Nótin 
Tamás a Homoki szőlő terü-
letén élőkkel kapcsolatban 
érdeklődött, hogy mire szá-
míthatnak a jövőben. „A te-
rület jelenleg mezőgazdasági 
övezet, amelynek az átsoro-
lását munkahelyi övezetté 
már évekkel ezelőtt kértük a 
Fővárosi Önkormányzattól. 
A labda náluk pattog. Ha 
megszületik a szabályozási 
terv, akkor nőhet az itteni 
ingatlanok értéke, egy lassú 
folyamat indulhat el, amely 
során vállalkozások tele-
pülhetnek be a területre.” 
– válaszolta a polgármes-
ter. Bényi Zsolt rákoshegyi 

képviselő elmondta, hogy 
két fórumot is tartottak már 
ez ügyben a lakosságnak 
néhány éve, de sajnálatos 
módon a Főváros nem tett 
azóta újabb lépéseket az át-
sorolás ügyében. A BKK 
közlekedésfejlesztési kiköté-
seket támasztott, amely to-
vább húzta ezt a folyamatot. 
A Ferihegyi út 2014-ben 
megvalósuló meghosszabbí-
tása viszont elősegítheti az 
átsorolást.

Interpelláció 
a Népkert ügyében
Nótin Tamás interpellá-
ciót nyújtott be a polgár-
mesterhez a népkerti atro-
citás kapcsán „Mit tesz az 
önkormányzat a rend és a 
biztonság megteremtésé-
ért?” címmel. A képviselő 

több lakossági visszajelzést 
is kapott agresszív viselke-
désű huligánokról. „Hol 
van a kamerarendszer és a 
parkőrség, amikor erőszakos 
cselekedeteket kellene meg-
akadályozni? Hányan állnak 
szolgálatban és milyen mű-
szakban?” – hangzottak a 
kérdések. 

„A Népkert felújítását 
követően a parkőri szol-
gálat azonnal megkezdte 
működését. A Rákosmente 
Kft. július 18-án szerződött 
egy biztonsági szolgálattal, 
éjszakára pedig biztonsági 
őröket foglalkoztatnak. A 
parkőrök szolgálati ideje 

15-23 óráig tart hétköznap 
és hétvégén egyaránt. A 
térfigyelő kamerarendszer 
november 30-ig kiépül és 
üzembe áll. Addig is arra 
kértem a rendőrséget, hogy 
rendszeresen járőrözzenek, 
szűrjék ki a nem ide való 
embereket. Ne csináljunk 
politikát az ügyből, ne ez-
zel próbáljunk szavazatokat 
szerezni!” – mondta a pol-
gármester. Nótin szerint egy 
parkőr kevés ekkora terület-
re, és emelni kellene a köz-
terület-felügyelők létszámát 
is. „A közterület-felügyelet 
létszámának emelése egyér-
telmű szándékunk, álláspá-
lyázatot írunk ki.” – vála-
szolta Riz Levente, akinek 
az interpellációra adott vá-
laszát elfogadták (15 igen, 6 
tartózkodás).

Napirend után
Zöldülő Rákoskeresztúr
Petrőczy Dániel (Fidesz) ke-
resztúri képviselő a Pesti út 
elhanyagolt déli oldalának 
nyári zöldsávos megújítá-
sával kezdte hozzászólá-
sát, majd rátért az októberi 
munkálatokra, amelyek a 
szervizutat és a boltok előt-
ti területeket érintik, ahol 
eddig a beton volt az úr. 
„Október 15-én gépekkel 
bontották meg a sivár be-
tonfelületet. Jelenleg a sze-
gélyek építése folyik, de a 
hétvégén már az ültetésé 
lesz a főszerep. A szervező 
a Rákosligeti Polgári Kör, 
amely várja a lakosságot a 
közös fa- és bokorültetésre. 
Október 29-én a FŐTÁV és 
az Urbanista blog által meg-
hirdetett panelbajnokság fő-
díjának átadására kerül sor, 
azaz elültetik a növényeket, 
ezáltal az Egészségház utcai 
játszótér és parkolóhelyek 
közti sávot szépíthetjük meg 
közösen. Szintén ezen a dél-
előttön egy céges, civil és 
önkormányzati összefogás 
eredményeként mintegy 
150-200 fát ültetnek majd 
el önkéntesek és ismert 
emberek a Széchenyi utca 
vonalában. Még ebben a 
hónapban átadják a szociá-
lis városrehabilitáció „Tár-
sasházi előkertek” pályáza-
tának keretében elkészült 
miniprojekteket is. 2013-
ban Rákoskeresztúr minden 
eddiginél jobban zöldült, 
így még barátságosabbá és 
otthonosabbá vált a helyi 
lakók akaratából.” – foglalta 
össze a képviselő.

Végezetül Fohsz Tivadar 
alpolgármester Kismartonba 
invitálta képviselőtársait, 
ahol a X., XVII. és XVIII. 
kerületi zeneiskolás növen-
dékek adnak hangversenyt a 
gyönyörű Esterházy-kastély 
Haydn-termében október 
27-én.

 Horváth Tibor 

ÖNkorMÁNYZAt ÖNkorMÁNYZAt

Nótin Tamás és Koszorúsné Tóth KatalinHatvani ZoltánLukoczki Károly
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Az aradi vértanúk kivég-
zésének 164. évfordulóján, 
október 6-án Rákosmente 
polgárai a Csaba vezér téren 
lévő Kokárda emlékműnél 
emlékeztek az 1848–49-es 
forradalom és szabadság-
harc végét jelentő világosi 
fegyverletétel után Aradon 
kivégzett tizenhárom hon-
véd tábornokra, valamint 
Batthyány Lajosra, Magyar-
ország első miniszterelnöké-
re, és a harcokban résztvevő 
rákoscsabai hősökre, Gacsal 
Sámuelre, Guba Györgyre, 
Hamvas Gáborra, Kohajda 
Jánosra, Kun Jánosra, Kun 
Mihályra, Nagy Györgyre, 
Nagy Jánosra, Nagy II. Já-
nosra, Prekladnik Mihályra 
és Vitárius Mihályra.

A Rákoscsabai Polgári Kör 
és a 140-es számú Pro Pátria 
Cserkészcsapat tagjai ünnepi 
megemlékezésen elevenítet-
ték fel a történteket, majd 
Virág Mihály rákoscsabai 

önkormányzati képviselő 
mondott ünnepi beszédet. 
Kiemelte, mindenkor köte-
lességünk emlékezni a tizen-
három kiváló tábornokra, 
akiknek a család szentsége, a 

tisztesség szilárdsága, az elv-
hűség hitele és a haza szerete-
te iránti elkötelezettség min-
dennél fontosabb volt: Kiss 
Ernő, Dessewffy Arisztid, 
Schweidel József, Lázár Vil-
mos, Pöltenberg Ernő, Tö-
rök Ignác, Láhner György, 
Knezich Károly, Nagysán-
dor József, gróf Leiningen-
Westerburg Károly, Aulich 
Lajos, Damjanich János, gróf 
Vécsey Károly és gróf Bat-
thyány Lajos.

A megemlékezés végén a 
jelenlévők – köztük Dunai 
Mónika, Hatvani Zoltán, 
Rózsahegyi Péter, Virág Mi-
hály képviselők – elhelyez-
ték a tisztelet és a hála virá-
gait a Kokárda emlékműnél.

 Szakács Zsuzsa 

ÖNkorMÁNYZAt ÖNkorMÁNYZAt

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Kiemelkedő szakmai mun-
kája elismeréseként a XVII. 
kerületi Rendőrkapitányság 
huszonhat állományi tagja, 
illetve polgári alkalmazottja 
kapott pénzjutalmat Rákos-
mente Önkormányzatától 
október 17-én a Polgármes-
teri Hivatalban. Riz Levente 
polgármester, országgyűlési 
képviselő összesen 1,536 mil-
lió forintot adott át mind-
azoknak, akik 2013 első fél-
évében kiemelkedő szakmai 
munkájukkal erősítették 
Rákosmente közbiztonságát.

Az eseményen részt vett 
Sarkadi István megbízott 
rendőrkapitány, valamint 
Dunai Mónika, dr. Fenke 
Ferenc, Horváth Tamás, 
Petrőczy Dániel, Szabó Ti-
borné, Várbíró Anita és Vi-
rág Mihály önkormányzati 
képviselő is, akik képviselői 
keretükből járultak hozzá a 
jutalmakhoz. A polgármester 

köszöntőjében hangsúlyozta, 
az önkormányzat mindig is 
szívén viselte, hogy a kerü-
letben szolgáló rendőrök mi-
nél jobb körülmények között 
végezhessék munkájukat. Ez 
a megbecsülés és segítőkész-
ség számos tárgyi és egyéb 
eszköz támogatások formá-
jában valósult meg az elmúlt 
években, de fontos, hogy 
anyagi elismerésben is kife-
jeződjön. Azok részesülnek 
ma jutalomban, akik a vál-
lukon viszik a kapitányság 
munkáját, amellyel hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a XVII. 
kerület közbiztonsága a fővá-
rosi kerületek tekintetében a 
legjobbak közé tartozik.

Kili Tamás 

jutalmat kaptak 
rendőreink

 1. oldalról

Az ünnepség Rákosmente 
sportjáért végzett kimagasló 
tevékenységért díj átadá-
sával kezdődött, amelyet 
2013-ban Rákosmente Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete Budai István 
testnevelő tanár, vívó szak-
edzőnek adományozott. 

A Rákosmente közbizton-
ságáért Emlékérem adomá-
nyozásával az önkormányzat 
kifejezi elismerését azoknak 
a polgároknak, polgárőrök-
nek, tűzoltóknak, katonák-
nak, rendőröknek, polgár-
védelmi beosztottaknak, 
akik kiemelkedő tevékeny-
séget nyújtottak szakterü-
letükön, és ezzel növelték 
a lakosság közbiztonságát. 
Minden évben két díj oda-
ítéléséről döntenek. Idén a 
Rákosmente közbiztonsá-
gáért Emlékérmet Gyebnár 
Péter rendőrhadnagy és Ju-
hász Károly tűzoltó hadnagy 
kapta az elismerést.

A Rákoskeresztúrért Díjat 

2013-ban Kiss Antal nyu-
galmazott tanárnak adomá-
nyozta a képviselő-testület 
Rákoskeresztúr érdekében 
kifejtett, elkötelezett tevé-
kenysége elismeréséül.

A Rákosmente díszpolgá-
ra címet idén Bartal Lajos 
énektanár-karvezető, a Ba-
lassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium igazgatóhe-
lyettese kapta Rákosmente 

kulturális és zenei életben 
betöltött kiemelkedő szere-
péért. Az elismeréseket Riz 
Levente polgármester adta 
át a díjazottaknak. 

 Szakács Zsuzsa 

Bartal Lajos lett Rákosmente díszpolgára
Kerületi elismeréseket adtak át október 23-án

budai istván szakmai törekvésének köszönhe-
tően a Diadal úti Általános Iskolában 2003-tól 
kezdtek el a vívással foglalkozni. A vívóedzé-
seket a Budapesti Honvéd Sportegyesület vívó-
szakosztályával együttműködve tartották. Az 
intézmény 2008-tól a tantervbe is beépítette a 
vívást. Budai István növendékei eredményesen 
szerepeltek a különböző versenyeken. Budai Ist-
ván 2012 és 2013 tavaszán meghívásos területi 
párbajtőr versenyt rendezett Diadal Párbajtőr 
Kupa elnevezéssel.

Gyebnár péter rendőrhadnagy 1997 óta tel-
jesít szolgálatot a XVII. kerületi Rendőrkapitány-
ság állományában. Az azóta eltelt időszakban 
végigjárta a ranglétrát, 2010. március 1-je óta 
vezeti a Járőrszolgálati Alosztályt. Kommuniká-
ciós készsége kiemelkedő, a lakosság problé-
máira nyitott. Kimagasló hely- és személyisme-
retével, gyors és szakszerű intézkedéseivel több 
esetben hozzájárult a sikeres elfogásokhoz. 
Folyamatos munkájával, terhelhetőségével nagy-
ban hozzájárul kerületünk közbiztonságához. 

juhász károly tűzoltó hadnagy 1998 
óta dolgozik a Fővárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség XVII. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokságán. Beosztott tűzoltóként 
is hamart kitűnt társai közül igyekezetével, szor-

galmával, fegyelmezett, felelősségteljes mun-
kájával. Munkatársai, parancsnokai elismerik 
rátermettségét, kiemelkedő, példamutató maga-
tartását, amiért többször részesült elismerésben. 

kiss Antal nyugalmazott pedagógus. A Bu-
dapesti Tanárképző Főiskolán matematikát és 
fizikát tanult, ahol tehetségének köszönhetően 
Öveges professzor mellett tanársegéd lett. A 
Szabadság Sugár Úti Általános Iskolában he-
lyezkedett el, később a Ferihegyi úti iskolában 
tanított. Nagy hangsúlyt fektetett a kísérletekre, 
az elmélet gyakorlati megtapasztalására. Ezt kö-
vetően a rákoskerti általános iskola élére került. 
Igazgatóként sok újítást vezetett be annak érde-
kében, hogy a gyermekek szeressenek iskolába 
járni, sakk klubot vezetett. Az iskola melletti tel-
keken futballpályát alakított ki. A Zrínyi Miklós 
Általános Iskola igazgatójaként átalakította az 
iskola arculatát.

bartal Lajos énektanár, karvezető. 1969 óta 
tanít ének-magyar szakos tanárként a Balassi 
Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban. A kez-
detektől fogva szívén viselte az iskola sorsát. 
Mindenben a minőségre törekedett, hogy valódi 
értéket közvetítsen. Létrehozta az iskola kórusát, 
amely ma már világhírű. Tanárként és ember-
ként egyaránt sokat tett a kerületért, az iskoláért, 
az oktatásért, a diákokért.
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