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Elismerés a pedagógusoknak

A rákosmentiek óriási érdeklődése mellett zajlott a nyolcadik alkalommal 
megrendezett, háromnapos Rendvédelmi és katonai napok a Rákos-patak 
melletti nagyréten. A Rákosmente Önkormányzata által szervezett prog-
ramsorozat honvédelmi tárgyi emlékek kiállításával, műszaki mentési 
gyakorlatokkal és különböző látványelemekkel mutatta be a rendvédelmi 
dolgozók áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkáját. A Honvédelmi Mi-
nisztérium képviseletében köszöntőt mondott Szabó István honvédelmi 

államtitkár. Az ország számos pontjáról érkezett hagyományőrző egye-
sületek, csapatok mellett a hivatásos rendvédelmi szervezetek, a Magyar 
Honvédség, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem is különleges progra-
mokkal, civil emberek által ritkán látott harcászati eszközök felvonultatásá-
val színesítették a Ferihegyi út – Rákospatak – Szabadság sugárút – Várvíz 
utca által határolt területen megrendezett eseményt.
  12–13. oldal

Május 31-én a rákosmenti peda-
gógusokat köszöntötték a Vigyá-
zó Sándor Művelődési Házban. 
Pedagógusnap alkalmából az 
Emberi Erőforrások Minisztere 
Virágné Nagy Évát, a Szabadság 
Sugárúti Általános Iskola igaz-
gatóhelyettesét kiváló pedagó-
gusi munkásságának elismeré-
seképpen Eötvös József-díjban 
részesítette, Bíróné Peltz Angéla, 
a Százszorszép Óvoda pedagó-
gusa pedig kiemelkedő óvoda-

pedagógiai munkáért Brunszvik 
Teréz-díjat kapott. Rákosmente 
Önkormányzata Rubin díszdip-
lomát adományozott Berhidi Mi-
hályné középiskolai kémia-fizika 
szakos tanárnak, aki 70 éve kap-
ta kézhez tanári oklevelét. Fülöp 
Sándor általános iskolai magyar 
nyelv és irodalom szakos tanárt 
Vas díszoklevéllel köszöntötték, 
65 éve megszerzett tanári okle-
vele alkalmából.
  7. oldal

Hatvani Zoltán 2006-tól a kerületi Fi-
desz-frakció oszlopos tagja, aki idén 
ősszel már negyedik alkalommal 
méreti meg magát a helyhatósági 
választásokon a 9. választókerület-
ben. Rákoskert a legfiatalabb vá-
rosrész a XVII. kerületben. Miből áll 
a lokális és kulturális brandépítés? 
Erről is kérdeztük a kormánypárti 
frakcióvezetőt.
     5. oldal

VIII. RENDVÉDELMI ÉS KATONAI 
NAPOK RÁKOSMENTÉN

Interjú Hatvani Zoltán rákoskerti, 
szárazhegyi képviselővel
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 1. oldalról

– Szembetűnő az elmúlt időszak-
ban az a lokális brandépítés, ami 
Rákoskerten zajlik…

– Nálunk lobog a legtöbb város-
részi zászló, több száz rákoskerti 
kitűzőt osztottunk már szét a ren-
dezvényeinken, felavattuk a Schell 
Gyuláné teret, a kerület egyik leg-
népszerűbb programja pedig a 
Rákoskert Napja a Platánsoron, 
s mára tradicionálissá vált a Wass 
Albert-emléknapunk is. Az idei 
X. Rákoskert Napján közel ezer 
ember fordult meg! A civilek is 
kiveszik részüket a közös munká-
ból. Nagyon fontos a Rákoskerti 
Templom Alapítvány tevékeny-
sége, amelynek célja a Makovecz 
Imre által tervezett templom fel-
építése. A Rákoskert Vasúti Köz-
lekedéséért Alapítvány pedig 25 
évvel ezelőtt mentette meg a vas-
útállomásunkat.

– A zöldhulladékos zsákosztás is 
egyedi módon működik errefelé.

– A honlapomon kell jelezni az 
igényt, én pedig házhoz viszem a 
zsákokat, így elkerülhető a sorban 
állás.

– A következő ciklusra többek 
között, mi a célkitűzés?

– Legyen Rákoskertnek is M0-s 
lejárója, legalábbis a nevében! 
Ugyanis Ligetnek és Csabának 
már régóta van, a miénket viszont 
valamiért Rákoskeresztúrnak hív-
ják…

– Mit emelne ki a 2014–2019-es 
ciklusból?

– Óriási siker, hogy a város-
részünk 100%-ban csatornázott 
lett egy fővárosi beruházás ered-
ményeképpen. Sok útépítés is 
lezajlott, és szép buszmegállóink 
létesültek, de az infrastrukturális 
fejlesztések terén ez viszi a prímet. 
A vízelvezetés érdekében nagy 
előrelépés, hogy a vasút alatti csa-
tornán vezetjük el a csapadékot 
a Merzse-mocsárba. A gerincve-
zeték 140 méter hosszan kiépült, 

de még sok a feladat ezen a téren. 
Az aszfaltozási program folyta-
tásának minden egyes utcában 
előfeltétele a vízelvezetés kiépíté-
se, amelyről az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia

– Amikor képviselő lett 2006-
ban, Rákoskert utcáinak csupán 
egytizede volt aszfaltos és 30%-a 
szórt bitumenes, a maradék földes 
utca volt…

– Ma viszont ott tartunk, hogy 
51% az aszfalt és 49% a szórt bitu-
men. Célunk az utóbbi felszámo-
lása, amely ideális esetben négy 
év alatt megvalósítható. Számos 
járda is épült az elmúlt 13 évben 
a helyiek nem kis örömére. Olyan 
helyeken épültek járdák, ahol so-
kan megfordulnak.

– Hogy áll a környezetvédelem e 
tájon?

– Rákoskert a kerület legzöl-
debb része. A környezetvédelem 
Fohsz Tivadar képviselőtársam-
mal együtt a szívügyünk. Ezért 
sem sajnáltuk a saját keretünkből 
is arra áldozni, hogy a csapadékvíz 
a Merzsébe jusson. 5-6 évet kellett 
arra várni, hogy a MÁV-tól és a 
környezetvédelmi hatóságoktól 
megkapjuk erre az engedélyt. Ná-
lunk ültették el képviselői keretből 
a legtöbb fát, tavaly már a négy-
századikon is túl voltunk. Ezek-
nek a fáknak a döntő többsége 

megmarad, hiszen ezeket a lakók 
kérték. A zöldfelület védelméhez 
pedig nagyban hozzájárul a hatfős 
parkgondnoki szolgálatunk. Az 
összes kiteresedést mi gondozzuk, 
amire igen büszke vagyok. A vi-
rágszigetek kerületi elterjedése is 
tőlünk indult, a 16 muskátli-állvá-
nyunkkal élenjárók vagyunk.

– Milyen a kapcsolattartás a he-
lyi polgárokkal?

– Nekem nagyon fontos az élő 
kapcsolattartás, ebből kifolyólag 
csak a művelődési házban 254 fo-
gadóórát tartottam 2006 ősze óta. 
Ez évi 20 fogadóórát jelent átlago-
san. Nálam akkor is van fogadó-
óra, amikor a művházban nyári 
szünet van. A Kerti Levélben 
megírtam, hogy minden hónap 
első keddjén és második pénte-
kén tartom ezeket az alkalmakat. 
Jó pár alkalommal a saját házam-
ban is tartok fogadóórát. Ha vala-
ki idős vagy mozgáskorlátozott, 
szívesen házhoz is megyek. Közel 
százszor voltam idősköszöntésen 
a három ciklusom alatt. 

– A nemzeti identitás fontos 
szerepet kap itt. Elég csak a Wass 
Albert-napot említeni.

– Budapest első Wass Albert-
szobra, amely köztéren áll, nálunk 
létesült közadakozásból. Jó tíz év-
vel ezelőtt érkezett egy félmilli-
ós civil felajánlás, ez volt az alap, 

amiből aztán sikerült megvenni a 
carrarai márványt, Bedei Gábor 
szobrászművész pedig ingyen ki-
faragta belőle az íróóriást. A tér 
kialakítására, a parkolók és a tér 
gondozására természetesen fordí-
tunk közpénzt.

– A kommunikációs csator-
nák használata is figyelmet ér-
demel: saját honlapja van, aktív 
a Facebookon, és évente hatszor 
megjelenik a Kerti Levél is.

– A honlapom ráadásul inter-
aktív, minden bejelentést és meg-
rendelést szívesen fogadok itt. A 
nagycsaládosok itt tudnak ingye-
nes jegyeket rendelni az összes 
rákoskerti rendezvényre. A Kerti 
Levél már 26 éve létezik, de 2006 
előtt volt olyan év, amikor egyszer 
sem jelent meg. Nálunk működik 
a legnagyobb kerületi civil szerve-
zet is, a Rákoskerti Polgári Kör.

– Komoly esemény volt a Nem-
zetőr szobor a leleplezése pár évvel 
ezelőtt.

– Erre is büszkék vagyunk! Ok-
tóber 23-án már itt koszorúzunk. 
Október 6-án pedig az Aradi vér-
tanúk terén tartjuk a megemlé-
kezést. A Wass Albert-nap pedig 
egybeolvad a Rákoskertért Díj 
átadásával, az időzítést pedig az 
író születési, illetve halálozási dá-
tumához szabtuk.

– Frakcióvezetőként milyen fel-
adatok találják meg?

– Ez a poszt már csak az előde-
im miatt is nagy megtiszteltetés, 
hiszen Dombóvári Csaba és Du-
nai Mónika dolgoztak korábban 
ilyen minőségben. Izgalmas egy 
olyan frakció élén állni, amely a 
kerületi képviselő-testület többsé-
gét adja. A szakértőinkkel együtt 
ez egy 25-30 fős csapatot takar. Az 
üléseink vitáit kifejezetten szere-
tem, mert ezek megvívása nélkül 
nem tudnánk előbbre lépni.

– 2024-ig mit szeretne meg-
valósítani, ha ismét megnyeri a 
körzetét?

– Ha ismét bizalmat kapok, 
akkor tovább fejlesztjük az inf-
rastruktúrát. A vízelvezetés ki-
építése után folytatódik az utak 
aszfaltozása . A környezet zöld, 
a kultúra pezseg, a közlekedés 
pedig kifejezetten jó. Szeretek itt 
élni.

. Horváth Tibor 

„… a több állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, melynek ál-
lamhatárok feletti összetartozása valóság, s 
egyúttal a magyarok személye és közösségi 
önazonosságának meghatározó eleme”. (Or-
szággyűlés , 2010. május 31.)

Rákosmente Önkormányzata a trianoni 
békediktátum 99. évfordulója alkalmából 
koszorúzással egybekötött megemlékezést 
tartott június 4-én a Pesti úti Népkertben álló 
Országzászlónál. Beszédet mondott Kabdebó 
Lóránt irodalomtörténész.

2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetarto-
zás Napja, a magyarság egyik legfontosabb 
ünnepe az egész Kárpát-medencében, hang-
súlyozta ünnepi megemlékezésében Kabdebó 
Lóránt. Míg korábban ezt a napot a fájdalom 

hatotta át, mára június 4-e egy erős, büszke, 
a múltjából táplálkozó, de a jövőbe tekintő 
nemzet ünnepe lett, fogalmazott. Ezen a na-
pon ünnepeljük, hogy a magyarság a Kárpát-
medencében a történelem viharai közepette, 
a pusztulás, a szétmarás, a gyászolni való ese-
mények, és az elhallgatás ellenére is meg tu-
dott maradni, és tovább erősödni. Az elmúlt 
99 év arról tett tanúbizonyságot, hogy mi 
magyarok képesek vagyunk megőrizni a ma-
gyar nyelvet, a magyar kultúrát, elődeink ha-
gyományait, hogy a jövő nemzedéke tovább 
erősítse a Kárpát-medencében élő magyarok 
összetartozását, hangoztatta ünnepi beszédé-
ben Kabdebó Lóránt.

A magyar nemzetgyűlés 1920. novem-
ber 15-én ratifikálta és 1921. július 26-án 
kihirdette a trianoni szerződést, amely ki-
mondta, hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chia felbomlott, ennek következményeként 
Magyarország területét 283 ezer négyzet-
kilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 mil-
lióról, 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 
3,2 millió magyar, a magyarság harmada 
került az új határokon túlra. A Felvidék, a 
Kisalföld északi fele és Kárpátalja Csehszlo-
vákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme 
és Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, 
Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyugati 
pereme, a Muraköz és a baranyai háromszög 
a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, Nyu-
gat-Magyarország egy sávja Ausztriához ke-
rült, Lengyelország pedig északon Szepes és 
Árva megyéből kapott területeket. Trianon 

egyszerre okozott lelki és gazdasági sokkot, 
a békediktátum okozta terület- és népesség-
vesztés nagyságára máig nincs magyarázat.

Az Országzászlónál, a trianoni diktátum 
kárvallottjaira és áldozataira emlékezve ko-
szorút helyezett el Dunai Mónika országgyű-
lési képviselő, Rákosmente Önkormányzata 
nevében Horváth Tamás és Fohsz Tivadar 
alpolgármesterek, valamint a helyi intézmé-
nyek, pártok, civil szervezetek képviselői.

A rendezvényen közreműködött Leskó-
Dely Tercia.

A Magyar Hősök Emlékünnepe tiszteleté-
re – a haza szabadságáért, függetlenségéért, a 
nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiakra 
emlékezve – a résztvevők átvonultak a Pes-
ti úton lévő első világháborús emlékműhöz 
(Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1924), ahol 
Horváth Tamás alpolgármester és a jelenlévő 
rákosmenti polgárok elhelyezték a megemlé-
kezés virágait.

 Szakács Zsuzsa 

„Összesen 356 fogadóórát tartottam 
az elmúlt tizenhárom évben”
Interjú Hatvani Zoltán rákoskerti, szárazhegyi képviselővel

Nemzeti összetartozás napja

A Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából Rákosmente Önkor-
mányzata és a Rákoscsabai Pol-
gári Kör megemlékezést tartott 
a Csaba vezér téren lévő Ország-
zászlónál. Az eseményen jelen 
volt Dunai Mónika országgyűlési 
képviselő, Horváth Tamás alpol-
gármester, Virág Mihály és Sza-
bó Tiborné képviselők, valamint 
számos rákoscsabai polgár.

Virág Mihály ünnepi megem-
lékezésében Gróf Apponyi Albert 
három nyelven előadott védő-
beszédéből idézett: „Uraim, ezt 
az ítéletet nem lehet kimondani 
olyan nemzet fölött, amely abban 
a pillanatban, amidőn a háború 
kitört, nem bírt teljes független-
séggel és legfeljebb csak befolyást 

gyakorolhatott az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia ügyeire.”

A képviselő felidézte, példátlan 
igazságtalanság érte hazánkat a 
99 évvel ezelőtt aláírt békediktá-
tum által, amelynek következmé-
nyei mai napig fájó, begyógyulat-
lan sebet okoztak az egész magyar 
nemzetnek. Megcsonkították ha-
zánkat, nemzetünket, több mint 
hárommillió magyart szakítottak 
el az anyaországtól, hazájától, 
hangsúlyozta a képviselő. Sok nép 
elveszett a történelem viharában, 
bennünket, magyarokat is igaz-
ságtalanságok sora sújtott, de hi-
tünknek köszönhetően mai napig 
álljuk a próbatételeket. Trianon a 
magyar fül számára az egyik leg-
gyűlöltebb szó, de ugyanakkor a 

dac és az összetartozás szimbó-
lumát is jelenti egész Kárpát-me-
dencében, amely ma is Európa 
elválaszthatatlan része. Magyar-
nak lenni érték, egy nemzethez 
tartozni felemelő érzés, ahogy 
a dal is szól: „Történjen bármi, 
amíg élünk, s maghalunk, mi 

egy vérből valók vagyunk!”, zár-
ta ünnepi beszédét Virág Mihály 
képviselő. A rendezvény befejezé-
seként a jelenlévők elhelyezték a 
megemlékezés virágait a trianoni 
emlékműnél, majd elénekelték a 
magyar és a székely himnuszt.

Szakács Zsuzsa 

Megemlékezés Rákoscsabán


