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Önálló garázs Rákoskeresztúron, 
a Tesco közelében, a Sima utcá-
ban kiadó 15 ezer Ft/hó. T: 06-20-
931-22-41 

Garázs kiadó

Értékőrzés

Fogarasi Károly posztumusz 
Rákoskertért Díjat kapott a 
minap, a helyi amatőr színját-
szás megteremtéséért. 1984-ben 
hunyt el. Lepés Imre (képünkön), 
Fogarasi Károly dédunokája, két 
cikluson át volt Rákosmentén 
önkormányzati képviselő az 
SZDSZ színeiben. Ebben a négy 
évben Gyömrőn MSZP-s képvi-
selőként tagja a képviselő testü-
letnek. A beszélgetés apropója, 
hogy a díjátadás után Lepés Imre 
köszönetet mondott a jelenlegi 
Fidesz-többségű önkormányza-
ti vezetésnek, hogy támogatták 
dédapja kitüntetését. Hozzá-
fűzve, hogy ez a magatartás ko-
rábban, egy ellentétes fölállású 
önkormányzati vezetés esetében 
szinte elképzelhetetlen lett volna.

– Amikor meghallottam május-
ban, hogy a dédapámat választotta 
a képviselő testület az egyik jelölt-
nek a Rákoskertért Díjra, nagyon 
boldog voltam – mondta elöljá-
róban Lepés Imre. – Felmenőim 
1937-ben az első telepesek között 
költöztek Rákoskertre. Dédapám 
közel két évtizeden keresztül ve-
zette a színjátszó kört Rákoskerten. 
Szerénytelenség nélkül mondha-
tom, biztosan megérdemelte ezt 
a díjat. Szememben ez a díj azért 
különösen nagy jelentőségű, mert 

az a politikai erőtér is támogatta az 
odaítélését, amely tőlem – balolda-
li érzelmű ember lévén – távolabb 
áll. Ez egy nagyon kedves gesztus, 
amelyet az ünnepségen meg is kö-
szöntem a polgármester úrnak és 
a rákoskerti önkormányzati képvi-
selőknek mind nyilvánosan, mind 
pedig személyesen, amikor az álló-
fogadáson néhány szót tudtunk vál-
tani. Ezért a díjért köszönet jár to-
vábbá Szelepcsényi Sándornak, aki 
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke, 
Rákoskert történetének alapos is-
merője. Megfelelőbb személy talán 
nem is vezethetné a Rákoskerti Pol-
gári Kört. Olyan embert kell ilyen 
szervezet élére választani, aki nem-
csak a jelent, hanem a múltat is jól 
ismeri. Köszönet illeti még Lipták 
György grafi kus művészt, aki szin-
tén jelölte a díjra dédapámat, illetve 
minden önkormányzati képviselőt, 
akik ezt megszavazták.

– Ez a díj azt mutatja, hogy a 
döntéshozók felülemelkedtek a napi 
politikai érdekeken, s az egyetemes 
értékek alapján próbálták a helyi 
közösség legalkalmasabb jelöltjeit 
megtalálni?

– Biztosan így van, de az elmúlt 
ciklusok gyakorlata is ez volt. 
Nem szabad e téren politikában, 
világnézetekben gondolkodni. Én 
a barátaimat sem politikai alapon 

válogatom, az 
embert kere-
sem minden-
kiben. S az 
emberség nem 
abban nyilvá-
nul meg, hogy valaki SZDSZ-es, 
MSZP-s, vagy fi deszes politikus.

– Jó lenne, ha így lenne. Mégis 
fontosnak tartotta kiemelni, hogy 
korábban egy ilyen díj odaítélése 
– eltérő politikai környezetben – el-
képzelhetetlen lett volna.

– Nem lett volna szerencsés, ha 
a dédapám olyan időszakban kap-
ja meg a díjat, amikor én is önkor-
mányzati képviselő vagyok.

– Ön egyébiránt Rákosmentén 
liberális, most Gyömrőn szocialis-
ta színekben politizál. Könnyű így 
váltani a pártok között?

– Úgy gondolom, nagy különb-
ség nincs e pártok nézetrendszerei 
között. Ott adódott egy helyzet, en-
nek következménye az én gyömrői 
szerepvállalásom. Visszatérve a 
családhoz: dédapám életem első 
tíz évében velünk élt, nagyon szép 
emlékek maradtak meg róla ben-
nem. A közösségi építkezés terén 
megkezdődtek bizonyos munkák 
Rákoskerten abban az időben, ami-
kor én önkormányzati képviselő 
voltam. Akkoriban fejeződött be 
a csatornázás, elég sok aszfaltút 

is épült. Előterjesztésemre si-
került a rákoskerti templom 
építéséhez egy telket szerezni. 
Fohsz Tivadar alpolgármester 
bejelentette, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat a közelmúlt-
ban átsorolta a területet, így 
fölépülhet rajta a templom. 
Ez a példa is mutatja, hogy a 
képviselői munka során folya-
matokról beszélhetünk. Azt lá-

tom, hogy Rákoskert – a két jelen-
legi önkormányzati képviselőjével 
is – nagyon jó kezekben van. Bár 
Gyömrőn lakom, de itt él a csalá-
dom, hetente idejárok. Látom, hogy 
rendben vannak az utcák, nyírják a 
füvet, folytatódtak az útépítések, 
útfelújítások. A fejlődés tehát fo-
lyamatos, ennek örülök, és hálás 
vagyok azért, hogy ilyenek a jelen-
legi önkormányzati képviselők.

– Név szerint Fohsz Tivadarról és 
Hatvani Zoltánról van szó. Végeze-
tül röviden: nincs nagy különbség 
az SZDSZ és az MSZP köpönyege 
között?

– Nem köpönyegnek mondanám 
ezt. Elköltöztem, mert a feleségem 
gyömrői, oda nősültem. Az ő csa-
ládja erősen baloldali kötődésű és 
az önkormányzatban is tevékeny-
kedtek. Felkérés alapján kerültem 
közel az MSZP-hez és a gyömrői 
önkormányzathoz. Ott is azt te-
szem, amit itt. Nem kívánom túl-
politizálni az életemet. Csak addig 
fogok önkormányzati ügyekkel 
foglalkozni, amíg ez tisztességesen 
végezhető.    

Lepés Imre, volt SZDSZ-es önkormányzati képviselő értékelése 

„Jó kezekben van Rákoskert!”
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A forradalom kerületi megemléke-
zéseinek szép pillanatai még sokak-
ban elevenek. Az egyik rákosmenti 
hős, Szomor Béla éppen most kapott 
posztumusz 1956-os Emlékplaket-
tet, aki Rákoscsabán társával meg-
szervezte a Nemzetőrséget a Kos-
suth Lajos utcában lévő rendőrőrs 
helyén. November 
4-én részt vett a 
fegyveres harcok-
ban a Szabadság 
sugárút és Péceli 
út sarkán. A csabai kis hő-
sök a rendet, a biztonságot 
tartották fenn, ezért küz-
döttek az utolsó pillanatig. 
Szomor Béla már túl volt 
a pesti srácok korosztá-
lyán, de ugyanolyan ifjon-
ti lelkesedéssel vett részt a 
jobbító munkában, ahogy 
ők tették. A pesti srácok, akik, el-
sőként szedték pontokba követelé-
seiket, elsőként vonultak az utcára, 
és sokan közülük – szintén elsőként 
– lettek a sortüzek áldozatai.

Napjaink Szomor Bélái is itt él-
nek közöttünk. Rákoskerten példá-
ul úgy hívják őket, hogy Murányi 
László, a kis Sós Richárd, Jánosi 
Ádám, Varga Zoltán és a többiek. 
A Vida dombra járnak szabadide-
jükben. Lötyögni, dumálni, időt 
múlatni. Cigiznek, olykor, persze, 
isznak is. Az is előfordul, hogy va-
laki felönt a garatra. Hangosko-
dása messze hallik a Pásztorfalva 
utcában. Korábban ott nyüzsögtek 
az új játszótér betonpályáján. Ezt 
nem túlzottan szívlelte a környék, 
csatazajuk túlzottan behallatszott 
a családok esti készülődésébe. 

Néhány hete megváltozott a hely-
zet. A fi úk a dombtetőn, a kereszt 
mellett gyülekeznek, s nem is na-
gyon mozdulnak onnan sehová. 
Különösen most, hogy a napokban 
a társaság ajándékot kapott. Egy 
takaros, gömbfából készült kerti 
tartózkodót, szaletlit, s egy szintén 
gömbfa szemetest. Az ajándékozó 
Riz Levente polgármester volt, aki 
hallott róla, hogy ezeknek a pesti 
srácoknak nemcsak a szája jár.

Tavaly, amikor hosszú várakozás 

után fölavatták, még el sem hitték 
a környék kisgyerekesei, hogy sok-
éves várakozás, beváltatlan ígére-
tek serege után végre tényleg van 
játszóterük a Vidán. Ám alig vették 
birtokba, egy este azonmód meg-
rongálták. Fölszedték a gyeptéglá-
kat, eldobálták a padokat, elvitték 

a díszburkolat egy 
jó részét. Fél mil-
liós volt a kár.

A környékbeliek 
elképedtek, s lelki 

szemeik előtt szinte már 
látták, hogy fog kinézni ez 
a tér néhány hét múlva.

Ha most, egy évvel az 
avatás után lepillantunk 
a kereszttől, gyönyörű lát-
vány fogad. A pázsit zöld, 
a játékok hibátlanok, a 
padok eredeti szépségük-

ben pompáznak. Mintha csak most 
vágták volna át az avatószalagot. 

A titok: a pesti srácok munkája, 
és természetesen a helyi képvise-
lőé, aki  rendszeresen kint van a 
Vidán, sokszor éjszakába nyúlóan. 
Ő szervezte meg a környék lakói-
val, s a rákoskerti srácokkal azt az 
őrző védő szolgálatot, amely ilyen 
példa értékű állapotban tartja a 
játszóteret. 

Az 56-os csabai hősök is a rendet, 
a biztonságot tartották fenn, ezt 
szolgálták az utolsó pillanatig. 

A fi úk is ezt teszik. Szolgálnak. 
Szerencsére, napjainkban, nem 
fegyverropogás közepette. Szolgál-
nak, szinte észrevétlenül, miközben 
egymás közt vannak, dumálnak, 
iszogatnak, időt múlatnak. Jól ér-
zik magukat. Példás kis társaság. 
Lelkesek és lelkiismeretesek egy-
szerre. Ezért „kapták” a szaletlit.

De hogy másutt is vannak hason-
ló srácok Rákosmentén, az biztos. 
Merthogy másutt is szükség lenne 
az ilyen nagyszerű kis közösségek-
re. A hónap végére nyolc játszótér-
rel gazdagodik a kerület. Azokra, s 
más közkincsekre is vigyázni kell! 

A rendet, a nyugalmat, a békes-
séget pedig csak közakarattal lehet 
fönntartani. Békeidőben is.  

Dr. Farkas Tibor

Madárdombról nézve

Szaletli

Nagyköveti látogatás

Joanna Stempinska, Lengyelor-
szág magyarországi nagykövete 
látogatott Riz Levente polgármes-
terhez október 31-én. A találko-
zón egyebek mellett szóba került, 
hogy  Rákosmente a közeljövőben 
testvérkapcsolatot létesít a dél-len-
gyelországi Krosno járással. Jo-
hanna Stempinska megkoszorúzta 
II. János Pál szobrát Rákoshegyen, 
megtekintette a lengyel szárma-
zású Csekovszky Árpád kerami-
kus  művész munkásságát felölelő 
Csekovszky Kiállítóház  tárlatát, s 
találkozott a kerületünkben műkö-
dő Magyar-Lengyel Baráti Kör tag-
jaival, akik minden hónap utolsó 
péntekén tartják összejövetelüket 
a Csekovszky Árpád Művelődé-
si Házban. Ezúttal a nagykövet is 

részt vett az estébe nyúló rendez-
vényen. 
    
Kitüntetett hősök

Rákosmente Önkormányzata 2008-
ban az 1956-os Emlékplakett kitün-
tetést Lassan Györgynek és – posz-
tumusz elismerésként – Szomor 
Bélának adományozta. A kitünte-
tést Riz Levente polgármester adta 
át Lassan György unokahúgának, 
Radicsné Gébele Katalinnak, il-
letve Szomor Andrea Ildikónak, a 
kitüntetetett leányának a Vigyázó 
Sándor Művelődési Házban tartott 
ünnepség keretében október 23-án. 

Szemünk fénye

Tavasszal néhány hónap alatt a ke-
rület legtöbb, az önkormányzathoz 

tartozó intézményében korszerű, 
energiatakarékos lámpatesteket, 
fényforrásokat szerelnek föl – je-
lentette be október 21-én Horváth 
Tamás alpolgármester sajtótájékoz-
tatón. A teljes költség 167,8 millió 
forint, az önkormányzatot azonban 
egyetlen fi llér többletkiadás sem 
terheli a jelenleg a fogyasztás után 
fi zetendő áramdíjhoz képest. Az ön-
kormányzati megtakarítás mértéke 
évi 23 millió forint. A Caminus Zrt. 
vezette konzorcium fölszereli az új 
lámpatesteket, s azokat 10 vagy 11 
éves időtartamra bérbe adja az ön-
kormányzatnak.

Élen a fővárosban

Budapesten első, az országban a ki-
lencedik lett a XVII. kerület azon 
a teljesítmény motivációs pályá-
zaton, amelyet az oktatási minisz-
ter rendelete alapján írtak ki. Az 
iskolák és óvodák számára bizto-
sított megmérettetésen a gyerekek 
azzal nyernek, hogy a pályázaton 
megszerzett összesen több mint 24 
millió forint a kiemelkedő munkát 
végző pedagógusok ösztönzésé-
re fordítható, ezzel nő az esély a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
XVII. kerületi oktató-nevelő gár-
da megtartására, a további magas 
színvonalú oktató-nevelő munkára. 
Mindezt Dunai Mónika oktatási ta-
nácsnok jelentette be október 21-én 
sajtótájékoztatón az Újlak utcai is-
kolában. 

A biztonság érdekében

Aszfaltba épített, éles fehér 
ledfénnyű villogóval, oszlopra sze-
relt, sárga váltakozó fénnyel jelző, 
fi gyelemfelhívó berendezés üze-
meltetésének jogát adták át október 
21-én az Újlak utca-Füstifecske 
utca sarkán. Az Újlak utca sarkán 
nagy szükség van egy fi gyelem-
felhívó berendezésre, itt naponta 
sok-sok gyerek halad át az úton az 
Újlak utcai iskolába, s vissza.
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