
Önkormányzati támogatás a keresztúri 
mentőállomásnak 

 

 

Riz Levente és Dunai Mónika a mentős szakemberetől tájékozódik a támogatásból megvásárolt 

műszerek hasznosságáról 

Rákosmente Önkormányzata a mentésekhez szükséges eszközök vásárlásához egymillió 
forintot biztosított az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Rákoskeresztúri Mentőállomása 
részére. Az eszközöket ma délelőtt adták át az Egészségház utcában. Az eseményen részt 
vett Riz Levente polgármester, Dunai Mónika bizottsági elnök, dr. Engelbrecht Imre, a 
mentőszolgálat regionális orvosigazgatója, Győrfi Pál, OMSZ kommunikációs és pr. 
igazgatója és Kollár Attila állomásvezető mentőtiszt.  Riz Levente köszöntőjében kiemelte, 
az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása lehetővé tette, hogy mostantól 



rendszeresen, minden évben biztosítsanak támogatást a mentőállomás részére. Az új 
eszközök között találunk újraélesztés oktatásához szükséges úgynevezett fantombabát, 
defibrillátort, újfajta törésrögzítőt, több garnitúra légútbiztosítót, fejrögzítőt, intraosszeális 
fúrót, megfelelő tűkkel együtt. Utóbbit akkor használják, ha a sérültnél nem találnak vénát, 
ahová az injekciót be lehet adni. Ezt a tűt a térd alatti csontba szúrják, így biztosítva az 
ellátást, és azt, hogy gyorsan be lehessen adni a kellő gyógyszert.  

A polgármester kiemelte továbbá, hogy az állomás dolgozói szabadidejükben minden 
hónap első szombatján BLS (alapfokú elsősegélynyújtás) oktatást tartanak az 
érdeklődőknek. A helyszínt az önkormányzat minden alkalommal térítésmentesen 
biztosítja a Vigyázó Sándor Művelődési Házban.  Elmondta továbbá, az Országos 
Mentőszolgálat 1968 óta működtet Rákoskeresztúron mentőállomást. Kezdetben a Pesti út 
109. szám alatt üzemelt, a Tűzoltóság szomszédságában. Ebből az elavult épületből 1996-
ban költözött át az Egészségház utca 3. szám alá, a volt munkásőrség felújított épületébe. 
Rákoskeresztúri állomásvezető mentőtiszt: Kollár Attila 

A mentőállomás Budapest legnagyobb alapterületű kerületének mentését látja el, emellett 
részt vesz a X. kerület, a XVI. kerület, a XVIII. kerület és az agglomeráció (Pécel, Ecser, 
Isaszeg, Kistarcsa, Nagytarcsa) mentőellátásában is. A mentőállomáson 45 mentődolgozó, 
egy esetkocsi és három mentőautó teljesít szolgálatot.  A mentőszolgálat képviselői 
köszönetet mondtak a támogatásért.  A Rákoskeresztúri Mentőállomás által létrehozott 
Rákosmente Mentéséért Alapítvány a 11710019-20000923-as számlaszámra várja a 
támogatásokat. Holnap, március 29-én a Rotunda Énekegyüttes jótékonysági 
hangversenyt rendez az alapítvány javára a Bakancsos utca és a Pesti út sarkán lévő 
rákoskeresztúri evangélikus templomban 17 órai kezdettel.  
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