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Önkormányzatunk képvi-
selő-testülete 2011. január 
20-ai ülésén Rákosmente 
zöldterület-fejlesztése, a la-
kókörnyezet parkosítása, 
a zöldfelületek bővítése és 
gondozása céljából új kerü-
leti faültetési programot hir-
detett a következő mottóval: 
„Ültess egy fát gyermeked-
nek!”.

Riz Levente polgármes-
ter előterjesztését mindenki 
támogatta, mondván, hogy 
Rákosmente lakói még job-
ban megbecsülik és magu-
kénak érzik majd az őket 
körülvevő környezetet, ha az 
újszülöttek családjai az ön-
kormányzat által biztosított 
fát ültethetnek gyermekük 
érkezésének örömére. A 
faültetési program a 2010. 
szeptember 1-jét követően 
született gyermekekre vo-
natkozik.

A kisgyermekes családok 
választhatnak, hogy vagy 
saját ingatlanuk elé, vagy 
Rákosmente valamely 
közterületére ültetnek egy 
fát, amelynek gondozását a 
későbbiekben is vállalják. 
Minthogy a csemetefákat 
még az ősz folyamán ki 
kell ültetni, ezért a 2010. 
szeptember 1-je után szü-
letett kisgyermekek szü-
leinek – akik eddig még 
nem jelezték igényüket – a 
következő elérhetőségek 
valamelyikén kell jelent-
kezniük legkésőbb 2012. 
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„ültess egy fát 
gyermekednek!”

ingyenes lombzsákosztás a kerületben
Rákosmente Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenes lombzsákosztást szervez a készlet 
erejéig, annak érdekében, hogy a XVII. kerület lakói környezetbarát módon szabaduljanak meg a felesleges 
zöldhulladéktól.
A megtelt zsákokat az FKF Zrt. az önkormányzat megbízásából ingyenesen elszállítja.
Megkérjük a lombzsákot igénylőket, hogy csak a saját lakóhelyüknek megfelelő körzeti képviselőhöz menjenek.
A lombzsákokat lakcímkártya bemutatásával lehet átvenni az alábbi helyszíneken és időpontokban:

 NéV HeLyszíN DÁtuM, IDőpoNt
Koszorúsné tóth Katalin Hófehérke Óvoda, 525. tér 1. október 09. 14.00–18.00
Várbíró Anita Újlak utcai Ált. Iskola, Újlak u. 110. október 15. 18.00–19.00
petrőczy Dániel A képviselő úr telefonszámán lehet igényelni 06-20-316- 4696
dr. Fenke Ferenc Polgármesteri Hivatal 303. szoba október 08. 14.00–15.00
szabó tiborné Rákoshegyi Köz. Ház. Podmaniczky u. 3. október 12. 16-18
dr. Bényi zsolt Rákoshegyi Köz. Ház. Podmaniczky u. 3. október 12. 16.00–18.00
Nagy Anikó CSTR, Csabai út 20. október 19. 17.00–18.00
Fohsz tivadar Százszorszép Óvoda, Rezgő u. 15. október 11. 17.00–19.00
Hatvani zoltán Rákoskerti Műv. Ház, Rákoskert sgt. 66. október. 10. 8.00–10.00, október 11. 17.00–19.00
Virág Mihály Rákoscsabai Köz. Ház, Péceli út 222. október 6. 9.00–12.00
Dunai Mónika Rákoscsabai Köz. Ház, Péceli út 222. október 6. 9.00–12.00
Horváth Tamás Diadal Úti Ált. Isk., Diadal u. 43-49. október 6. 9.00–11.00
dr. piláth Károly Diadal Úti Ált. Isk., Diadal u. 43-49. október 6. 9.00–11.00
Rózsahegyi péter Csekovszky Műv. Ház, Hősök tere 9. október 13. 9.00–11.00
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