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Keresztállítás és tűzijáték a Vida-dombon 
 

Húsz éve Húsvétkor keresztet avattak a dombon. Az 

eltelt idő a keresztnek sem kegyelmezett. Alsó része, 

ahol a talapzatba illeszkedik, korhadni kezdett, lassan-

ként olyan lett, mint a szivacs, akár kézzel is szét lehetett 

fejteni. 2012 tavaszán helybéli lokálpatrióták javaslatot 

tettek arra, hogy jó lenne kicserélni a fát, mert a korha-

dás és a cincérlárvák miatt még életveszélyessé is válhat, 

a Rákoskerti Polgári Kör felvette idei tennivalói közé a 

kereszt felújítását. 

Eredetileg vörösfenyőből szerettük volna, de ez rész-

ben beszerzési, részben financiális okokból nem sikerült. 

Több mint hétszáz kilós lucfenyőből készült a szerkezet, 

amit egy rákoskerti ház udvarában helyeztük el, ott foly-

tak a munkálatok. A faszerkezetet először is méretre 

vágtuk, majd a marások, csiszolások következtek, végül 

a hatalmas fa impregnálása speciális festékkel - így kel-

lemes meleg-barna színezetet kapott, és felszereltük rá 

az élvédő vasakat. Augusztus harmadikán kora délután a 

nagy melegben végre helyére került az új kereszt. Végle-

ges állapotába októberben jut, amikor a kiszáradás utáni 

hibákat kijavítjuk, és lemezborítást is kap a tetején és a 

tövében. Az anyagi támogatást Riz Levente polgármes-

ternek és a helyi képviselőknek köszönhetjük.  

A munkálatokban részt vettek: Aknai Gábor és család-

ja, Béres Károly, Bogdándy Szultán Zoltán, Hallgat Jó-

zsef, Kelemen József, Légrádi József, Nyáry Péter, 

Orosz Károly, Szelepcsényi Sándor és Zsigó Barnabás. 

A szállítást és a darut Gyarmati László biztosította. 

Szeretnénk, ha az új keresztben legalább addig gyö-

nyörködhetnénk, mint az elődjében. Augusztus 20-án 

több ezren láthatták az egész napos program alatt. 
 

Évről-évre egyre több panasz érkezik Szent-István Nap 

kapcsán a Vida-dombi szomszédoktól az önkormányzat-

hoz. Akik őslakosok, hozzájuk az a kérdés, jobb volt-e a 

szemétlerakóhely? Akik 1992 után települtek oda, tud-

hatták a szomszédoktól, hogy itt bizony évente tűzijáték 

szokott lenni. Legmeglepőbb azonban azon ecseri lakók-

nak a tiltakozása, akik néhány méterre a kereszttől meg-

vették a pesti oldal legszebb panorámáját és egyben el-

vették azt tőlünk. Ezt az ecseri önkormányzatnak nem 

lett volna szabad engedélyezni. Valamit valamiért! So-

kak ízlése ellen való ugyan a tűzijáték, de látni kell, 

hogy több mint tízezer embernek nyújt élményt, évente 

egyszer csak ki lehet bírni. Huszonkét éve közösségi 

térnek álmodtuk meg, de igaz ami igaz - túlnőtte magát. 
 

Rákoskert is csatlakozott az országos  

Ringató mozgalomhoz  
 

Ringató. Ezt a nevet sok évvel ezelőtt dr. Gállné Gróh 

Ilona Forrai Katalin-díjas karvezető, énektanár adta an-

nak a zenei mozgalomnak, amely mára az egész ország-

ban, sőt határainkon túl is elterjedt, ismertté vált. Mottó-

ja: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! A mozgalomnak a kö-

zéppontjában a kisgyerekkori zenei nevelés áll, ami Ko-

dály Zoltán alapelvein nyugszik. Talán mondhatnánk azt 

is a Ringatóra, nem más, mint egy énekóra. A Ringató 

foglalkozásokon újra az édesanyák, édesapák közelébe 

férkőzik az az érzés, hogy énekelni jó, hogy a magyar 

népdal szép, szeretni való, s hogy minden érzéshez, min-

den gondolathoz lehet találni egy szép dallamot, egy 

gyönyörű költői szöveget, ami erőt, örömet ad. 

A Rákoskerti Művelődési Házban 2011. tavasza óta van-

nak Ringató foglalkozások, ahová családias hangulatú 

éneklésre gyűlnek össze hétről hétre szülők, nagyszülők, 

és hozzák gyerekeiket, élvezik a közös éneklés örömét. 

Énekelnek egymásnak, maguknak a gyerekeknek, sok 

magyar népdalt ismernek meg. Nincs szebb az egyszerű-

en, szépen csengő énekszónál, különösen, ha az édes-

anya a saját gyermekének énekel. 

2012. szeptember 13-tól folytatódik a Ringató változat-

lan helyen és időpontban: a Rákoskerti Művelődési Ház-

ban minden csütörtökön 10 órakor. Foglalkozásvezető: 

Gordos Júlia. További információt a Ringató országos 

zenei mozgalomról a www. ringato.hu honlapon olvas-

hatnak. 
 

Huszadik éve táboroznak a 

Százszorszép ovisok  
 

A természet csodái címmel nyári természetismereti tá-

bort szervezett a Százszorszép Óvoda. A huszadik jubile-

umi tábort Fadd-Domboriban, a Gemenci Erdei Iskola 

területén szervezte Dósa Katalin táborvezető, óvodape-

dagógus. Sok változatos és érdekes programon vehettek 

részt a gyermekek és a kísérő felnőttek. A Duna-Dráva 

Nemzeti Park vízparti élővilágával, a tolnai holtág ma-

dárvilágával és az erdő állatvilágával ismerkedhettek 

meg a táborozók. A programok között szerepelt horgá-

szati, vadászati és madártani bemutató, kézműveskedés, 

lovaskocsikázás, csónakázás, gitárest és nem maradha-

tott el a hagyományos bátorságpróba és az utolsó esti 

tábortűz sem. 
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Szigetcsép utcai forgalomlassítás  
 

Rákosmente Önkormányzatának döntése következté-

ben 2008-ban megépült a Szigetcsép utca Nagyszent-

miklósi út és Pesti út közé eső szakasza , amely több 

száz család mindennapi életét könnyítette meg 

Rákoskerten. A korábbi poros vagy éppen sáros, gidres-

gödrös út szilárd burkolatot kapott, melyhez egy oldalon 

járda is épült, valamint kiépült az útpálya vízelvezető 

rendszere is. Azonban részben a jó minőségű útfelület 

következtében a járműforgalom jelentősen megnőtt ezen 

a szakaszon. Sok járművezető ugyanis a Szigetcsép ut-

cát használja elkerülő útvonalként, sokszor a megenge-

dett legnagyobb sebességet is meghaladva, ha a főútvo-

nal hálózat bedugul a térségben. A gyermekeiket féltő 

szülők jelzései alapján az új probléma megoldása érde-

kében a hivatal forgalmi vizsgálatokat végzett a terüle-

ten. A vizsgálatok alátámasztották a forgalomcsillapítás 

szükségességét, ezért szaktervezőt bíztak meg a szüksé-

ges forgalomtechnikai tervek elkészítésével és engedé-

lyeztetésével. A tervkészítés közbeni egyeztetések nem 

jártak eredménnyel, mivel a korábbi engedélyező ható-

ság nem járult hozzá a kerületi elképzelésekhez.  

A 2011-ben történt fővárosi átszervezések, valamint a 

BKK megalakulásának következtében újra lehetőség 

nyílt a kerület vezetése számára, hogy a lakossági kéré-

seket képviselve újra tárgyalja a Szigetcsép utca környé-

kének forgalomcsillapítási ügyét. Riz Levente polgár-

mester, Horváth Tamás alpolgármester, valamint Hatva-

ni Zoltán képviselő urak támogatásával és közbenjárásá-

val az új tervek várhatóan még az idén elkészülnek. A 

kivitelezésre anyagi fedezet függvényében 2013-ban 

kerülhet sor. 

Addig részbeni megoldást és forgalomlassítást az 

egyenrangú útkereszteződések kialakítása biztosított, 

hiszen a körzetben 2010-ben elkészült szórt bitumenes 

utcák szilárd útburkolatnak minősülnek, melyeket 2011-

től „Egyenrangú útkereszteződés” táblák is jeleznek. 

Egyértelművé vált a forgalmi rend, aminek köszönhető-

en azóta a környéken nem volt baleset. Végső megol-

dást az engedélyes tervek jogerőre emelkedése után a 

lakó-pihenő övezet kialakítása biztosítja majd, amely 

nem csak a Szigetcsép utcában, de a környék utcáiban is 

forgalomlassítást jelent majd. 

 

Elkészült a művelődési ház előtetője és 

babakocsi feljárója.  
 

Évtizedekig jelentett problémát a babakocsival érkező 

kismamáknak a művelődési ház előtt található tíz lép-

csőfok. Sok esetben a szépkorúak, bottal közlekedők is 

csak segítséggel tudták megmászni a lépcsősort. Most 

végre megoldódott ez a probléma is, hiszen a művelődé-

si ház vezetője, Jenei Mónika,megrendelte egy helyi 

vállalkozótól az akadálymentesítést. A közel 1.5 milliós 

beruházás átadási határideje augusztus 20 volt, amit Ka-

locsai István lakatosmester és kollégái be is tartottak. A 

fejlesztés során elkészült a ház bejáratát védő előtető és  

12 kerékpár parkolására alkalmas tárolót is átadtak az 

udvaron   

Útjavítgatások  
 

Augusztus közepére állította helyre a Rákosmente Kft 

az augusztus elején történt felhőszakadás által tönkre-

tett, kimosott útfelületet a Pásztortűz utcában. A helyi 

televízióban megjelent riportban is láthattuk és hallhat-

tuk, hogy a csatornával nem rendelkező utcákat rend-

szeresen elmossák a nagyobb esők. Most a legutolsó 

alkalommal többen is keresték a helyi képviselőt - egy 

lakó még a Rákosmente TV-t is - és kérte az önkor-

mányzat segítségét. Hatvani Zoltán elmondta, hogy 

amíg nincs csatorna, addig végleges megoldást nem tud 

a kerület ezekre az utcákra ajánlani, ezért csak azt tudta 

ígérni, hogy amilyen hamar lehet, rendbe rakják az ut-

cát, ami a következő özönvízig járható lesz, a szárazság 

idején tapasztalható por ellen viszont egyelőre nem tud 

mit tenni. 

Sajnos 2012-ben nem sikerült ezeknek az utcáknak 

(Pásztortűz, Perec, Tiszanána) a felületét lezárni, mert 

az ehhez szükséges 15-20 millió nem állt rendelkezésre. 

Közismert, hogy ezeknek az utcáknak a szilárd burko-

lattal történő ellátására a csatornázásig nem lehet pá-

lyázni, így sem hazai, sem Uniós források nem állnak 

rendelkezésre. 

A Tiszanána utca érintett szakaszán élők közösen kér-

ték a képviselőt, hogy tegyen lépéseket az útfelület szórt 

bitumennel történő zárása érdekében. A hivatalban ren-

delkezésre állnak a kiviteli tervek erre a 255 méteres 

szakaszra, de a szükséges pénz nincs a kincstárban. A 

legutolsó felmérés szerint erre a szakaszra (Rákoskert 

sugárút – Pásztorfalva utca között) 3 cm-es zárás esetén 

több mint 4 millió forintra lenne szükség, vagyis méte-

renként 16.500 forintba kerülne a 4 méter szélességben 

történő felületzárás.  

Az aláírásokkal és a helyiek panaszaival a képviselő 

ismét megkeresi a polgármester urat, talán kap valami-

lyen ígéretet a kivitelezésre.  

 

Lopják a virágszigetekből és virágpira-

misokból a virágokat 
 

Tehetetlen a rákoskerti kiteresedéseket gondozó, lo-

csoló csapat a viráglopások ellen. A legbosszantóbb az, 

amikor a virágot nem is lopják el, csak kitépik a helyé-

ről és kidobják a szemetesbe. Erre került sor hetekkel 

ezelőtt az országzászlónál, mely területet Horváth Előd 

ápol. A fényképeket is ő küldte a szerkesztőségünkbe és 

a képviselőnek. Hatvani Zoltánt is felháborítja az eset, 

hiszen az elmúlt 5 évben sokat költött arra, hogy a vá-

rosrész minél virágosabb és gondozottabb legyen. Más 

ötlet híján képviselői tiszteletdíjából ajánlott fel 20.000 

forintot annak, aki tud az elkövető személyéről és ezt 

tanúvallomásával is megerősíti a rendőrségen. Jelent-

kezni a következő telefonszámon lehet: 06/30 944-

0203.  

Sokéves, gazdag tapasztalattal Szobrász -és kőfaragó munkákat vállalok 

Lábazat, kerítés,rézsű, sziklakert, szökőkút,kerti bútorok, tűzrakóhelyek  

Bel –és kültéri dekorációk: tál, csobogó, madáritató, növénytartó minőségi 

kivitelezését kőből, fából, kerámiából. 

Egyedi síremlék, urnasíremlék 

Minőség, megbízhatóság, bőséges referenciaanyag. 

06 30 648 76 23, 256 30 19 
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Döntöttek az érintettek arról, hogy  

legyen-e szelektív hulladékgyűjtő sziget a 

Szigetcsép utca és a Pesti út  

kereszteződésénél 
 

Ismét a helyieket kérdezte a önkormányzati képviselő 

egy a lakosságot érintő kérdésben. 2012. július utolsó 

napjáig lehetett szavazni a Szigetcsép utcai szelektív 

hulladéksziget jövőjéről. A képviselőtől az alábbi tájé-

koztatást kaptuk a szavazásról: 

Érvényesen 13 helyi lakó szavazott a sziget fennmara-

dása ellen és 2 család a sziget mellett. Ezen kívül szá-

mos érvénytelen szavazat is érkezett, de ezek a vég-

eredmény összeállításánál nem lettek figyelembe véve. 

A képviselő azt is elmondta, hogy sokkal nagyobb akti-

vitásra számított, hiszen ő a lakók felkérése alapján 

indította el ezt a lehetőséget, ennek ellenére nagyon 

kevesen mondták el a véleményüket. Azt is tudni kell, 

hogy a 13 ellenzőből 10 aláírás egy szavazólapon érke-

zett. Ennek ellenére az eredmény magáért beszél, min-

dent meg kell tennie az önkormányzatnak, hogy felszá-

molják a címben megadott helyszínen a szelektív szige-

tet. A képviselő ígérete szerint az újság megjelenéséig 

az első levelet már el is küldi az FKF ZRt. illetékesei-

nek. A szolgáltató nem hivatalos ígérete szerint a lehető 

leghamarabb megszüntetik a szigetet, ezután ott szelek-

tív hulladékot és egyéb szemetet letenni TILOS lesz. A 

további fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fog-

juk önöket. 

 

Szeptember elejétől többféle hulladék is 

gyűjthető lesz otthon 
 

A háznál történő szelektív hulladékgyűjtést kísérleti 

jelleggel végző szolgáltató szeptember elejétől már öt-

féle hulladékot szállít el a kapuk elől. Ez minden helyi 

számára ingyenesen elérhető, csak jelentkeznie kell a 

képviselőjénél, vagy a szolgáltatónál: 

8. evk.: fohsz.tivadar@rakosmente.hu 

9. evk.: http://www.hatvanizoltan.hu/index.php?

id=szelektiv  

illetve: dorasandor0726@freemail.hu 

 

A papírt és üveget minden páratlan hét hétfő reggelén 

kell kikészíteni a kapuk elé (szeptember 10., szeptember 

24., október 8., stb.) míg a műanyagot és fémdobozokat 

pedig a páros hetek hétfő reggelén (szeptember 17., ok-

tóber 1., október 15., stb.) 

 

Mit tegyünk a zsákokba, dobozokba: 

 

  Páratlan hét hétfő: 

PAPÍR: újság, csomagolópapír, selyempapír, pizzás 

doboz, könyv, hullámpapír, italosdoboz (tetrapak), kar-

tonpapír - amit lehet a zsák mellé is hajtogatni. 

ÜVEG: boros-, befőttes-, sörös-, vodkásüveg. Ne dob-

junk be: tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, 

nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, ne-

oncsövet. 

Páros hét hétfő: 

MŰANYAG: pet palack, a háztartásban előforduló 

flakonok - folyékony mosószeres, tisztítószeres, öblítős 

stb. Továbbá a háztartásban előforduló tiszta fólia 

(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.) A szolgáltató 

kérése csupán annyi, hogy mielőtt a zsákba elhelyezik 

előtte vízzel öblítsék ki. 

FÉM: a fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, kon-

zerves, stb.) és a háztartási kis fémhulladékok (pl. evő-

eszközök, stb.). 

Éljenek a lehetőséggel, mert csak így lesz 

 hosszútávon is fenntartható a szolgáltatás! 
 

Ingyenes lombzsákosztás  
 

 Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek kör-

nyezetbarát elszállításában próbál segíteni Rákosmente 

Önkormányzata. A teli zsákokat az FKF gépjárművei 

ingyen elszállítják a kapuk elől. Ahol jár a "zöld kukás-

autó", ott a kommunális szeméttel az FKF nem szállítja 

el a faleveles zsákokat.  

 Idén is a kertvárosban élő, oda bejelentett telektulajdo-

nosok a képviselőiktől vehetnek át 8-8 db zsákot. Az 

osztás helyszínei és időpontjai a következők:  

 Fohsz Tivadar: (8.sz.evk.) Százszorszép Óvoda, Rezgő 

utca 15. – október 11. csütörtök 17-19 óráig. 

 Hatvani Zoltán: (9.sz.evk.) Rákoskerti Művelődési 

Ház, Rákoskert sugárút 66.– október 10. szerda 8-10 órá-

ig, október 11. (csütörtök) 17-19 óráig.  

 (Mindenki hozza magával a lakcímkártyáját, mert a 

képviselők csak a saját körzetükben élőknek tudnak zsá-

kot biztosítani!) 

Hatvani Zoltán a hagyományoknak megfelelően, idén 

is házhoz szállítja a zsákokat, ha ezt szeptember 30-ig 

megrendelik. Rendelni a következők szerint lehet: 

 - SMS-ben: a 06/30 944-0203 számon, 

(visszaigazolást a telefon nem küld!) 

 - Interneten: a www.hatvanizoltan.hu zsákrendelés 

link alatt lehet, a rendszer visszaigazolást küld minden 

rendelés után.  

 A Rákoskerti Művelődési Ház tájékoztatása szerint 

szeptember közepétől ismét korlátlan mennyiségben vá-

sárolhatók az intézményben a lombzsákok. Az átmeneti 

zsákhiányt az okozta, hogy az FKF nem tudta beszerezni 

és legyártatni a szokásos mennyiségű zsákjait, így a mű-

velődési ház sem tudta ezeket árusítani. Fontos tudni, 

hogy a nyár végi „zsákhiány” miatt az FKF ZRt. által 

eladott 160 forintos matricákkal ellátott zsákokat csak 

2012. december 31-ig szállítja el a Főkefe.  

Kútfúrást vállalok kedvező áron, garanciával. 

20-34-61-042   

Újra megnyílt a Kerti Zöldséges üzlet  

a Toldi Miklós - Zrinyi út sarkán!  
 

Tapasztalt angol nyelvtanár oktatást kínál kezdőtől felsőfokú 

szintig. Egyéni ill. kiscsoportos, dinamikus órák. Vizsgára 

felkészítés, felzárkóztatás, szintentartás, általános és szak-

mai nyelven. Érd.:0620 519-7074.  
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A Rákoskerti Művelődési Ház szeptemberi-októberi programjai: 

KIEMELT PROGRAMOK 
 

Szeptember 15-én, szombaton 16 órakor 

Salamon György grafikái címmel  

kiállítás-megnyitó 

Köszöntőt mond: Szelepcsényi Sándor 

Közreműködik: Baranyi Roland, gitáron 

Szeptember 29-én, szombaton 15 órakor 

A halhatatlanság mementója 
A Rákoskerti Templom Alapítvány jótékonysági megemlékezést 

szervez Makovecz Imre halálának első éves évfordulója alkalmából 
 

Szeptember 29. szombat 20-02 óráig 

ÉVADNYITÓ BÁL 

Zenél a Kristály Duó 

Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül), vacsora: 1200 Ft/fő 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 
 

Október 28-án, vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó: Mesés Mézeskalács  

A Grimm fivérek meséje nyomán a Jancsi és Juliska című bábjátékot, 

a testvéri szeretetről, élő színészi játék segítségével a Batyu Színház 

előadásában láthatjuk, majd interaktív játszóházunk ezúttal  
egy sürgő-forgó mézeskalács házikóban zajlik. 

Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi 

gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbi módokon: 

8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-milen a: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben a 20/569-2864-es 

számon várjuk az igényléseket a szülő neve, lakcíme és az igényelt 
gyermekjegy számának feltűntetésével. 

9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten: 
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 
 

Belépő: 700 Ft 

Ascher Oszkár Színház 

Nagy Ignác: Tisztújítás 
Szept 23. vas. 18 óra, okt. 27. szombat 18 óra 

Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből 
Szept.. 16. vas. 19 óra,  

okt. 20., szombat 19 óra, okt. 28., vasárnap 19 óra 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

Új!....Részképesség-fejlesztő 

5-6 éveseknek a sikeres iskolakezdéshez 

keddenként 16.25-17.10 óráig 
Ha szülőként úgy érzi, hogy gyermeke valamelyik területen 

gyengébben teljesít, vagy csak azt szeretné, hogy egy jót játsszon, 
miközben játszva tanul, várjuk jelentkezését óráinkra. 

Díja: 2000 Ft/alkalom, 7000 Ft/4 egymást követő alkalom 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon szeptember 16-ig. 

Vezeti: Dr. Molnárné Bán Ildikó  

Új!....Alapozó mozgásterápia 

keddenként 17.20-18.05 óráig, 
Díja: 2000 Ft/alkalom/fő, 7000 Ft/4 egymást követő alkalom/fő 
Az alapozó terápia a mozgáson keresztül segít. Mozgásterápia 

segítségével lehetőséget biztosíthatunk az idegrendszer számára, hogy 

bepótolja lemaradásait, ezzel párhuzamosan csökkennek a tanulási 

nehézségek, esetleg teljesen el is tűnnek. A tanfolyamot min. 5fő 
jelentkezése esetén indítjuk! Előzetes jelentkezést kérünk telefonon 

szeptember 16-ig. Vezeti: Dr. Molnárné Bán Ildikó  

Meditációs klub 

Szeptember 9-én és október 14-én, 
vasárnap 14.30-tól. Vezeti: Lászlóné Marika 

Részvételi díj: 200 Ft/fő 

Október 16-án, kedden 17 óra 

Elsősegély előadás, főként kismamáknak! 
Gyermekkori vészhelyzetek elhárítására elsősegélynyújtó előadás 

szülőknek. Előzetes jelentkezést kérünk telefonon okt. 11-ig! 

Belépő: 200 Ft/ fő 

Rákoskerti Idősek Klubja  
 

KLUB: 20 Ft/nap: Egészségnap (vércukor és vér-

nyomásmérés), imaóra, kézimunkázzunk együtt, 

gyógytorna, ezoterikus előadások, könyvtár, egészség-

nevelési tanácsadás, fotósarok, süti-party, szalonnasü-

tés, zenés, táncos mulatságok, mozi-klub, gyógytorna, 

receptklub. 

Kedvezményes térítés ellenében igénybe vehető 

szolgáltatásaink: fodrász, kozmetika, pedikűr, 

gyógymasszázs. 

Augusztusi, szeptemberi programjaink: Ceragem 

gyógymasszázs, mágnesterápiás gyógymódok, Reiki 

tanfolyam, Ki mit tud? - játékos szellemi vetélkedők, 

„Nagyi mesél”az oviban. Színházi este a Margitszige-

ten, bográcsolás, nagykátai strandlátogatás, kirándulás 

a Velencei tóhoz, Szüreti bál. Bűnmegelőzési előadás-

sorozat, aktuális információk a környéken élőknek. 

EBÉD: (A és B menü, diéta is): 0 Ft-tól 405 Ft-ig 
(jövedelemtől függően) elvitellel vagy helyben fo-

gyasztva. 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk hétköznap 

8-tól 16 óráig!  Telefon: 257-20-13 
  

A Zrínyi út 216 alatt megnyitottam díjtalan pénzügyi  

szolgáltatásokat nyújtó irodámat.  

Burai Jánosné Jolika  30 353 56 55 

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy meghalt 

tagtársunk Krebsz Ferencné Erzsike. 

Színes egyénisége valamennyiünknek hiányozni fog! 
  

A Rákoskerti Polgári Kör vezetősége 

Leinformálható rákoskerti fiatalember hétvégeken 

őszi kertrendezést, kertásást vállal. 

0620/312-15-62 vagy 0670/606-48-18 
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