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Teljeskör  n gyógyászati ellátás 
(BV, tu citológia, n gyógyászati 

ultrahang, HPV sz rés, eml vizsgálat)
 Komplex terhesgondozás 

 (vérvétel, terhesvizsgálat,  2D/4D ultra-
hangvizsgálat, 35. hétt l CTG vizsgálat) 

Szakorvosaink: 
Dr. Sziklai Péter 
Dr. Szentágotai Ferenc 
Dr. Gonda Zoltán
Dr. Pet  Zsolt (szerda délel ttönként)

Bejelentkezés 
Szabó Antalné Matildnál:  
+361/2572228, 
+3630/4004002, 
+3670/6747570 
Bejelentkezni: 
délel tt 8-11 óra között lehet

Szülész-n gyógyász szakorvosaink 
várják régi és új pácienseinket 

a Budapest XVII. 
Árpád fejedelem utca 14. szám 

alatti magánrendel nkben
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Horváth és Köllner Egészségügyi Kft. 
Budapest XVII. Árpád fejedelem utca 14.

Árlista
Nőgyógyászati vizsgálat 8.000 Ft
Nőgyógyászati vizsgálat cytológiával 10.000 Ft
HPV szűrés, nőgyógyászati vizsgálattal 13.500 Ft
Konzultáció 4.000 Ft
Kismedencei  UH vizsgálat 4.000 Ft
Gyógyszerfelírás 500 Ft
Terhesgondozás 8.000 Ft
Terhesgondozás + cytológia 10.000 Ft
Terhesgondozás + 2D UH + cytológia 12.000 Ft
4D UH lelettel + felvétel 12.000 Ft
CTG 3.500 Ft
Vérvétel 2.500 Ft

Szüreteltek a kis mákvirágok

A Mákvirág Óvodában szeptember 28-án délelőtt 
került megrendezésre a hagyományteremtő Szüreti 
Mulatság. Helyszíne az óvoda udvara volt, ahol sok 
érdekes tevékenységben lehetett részt venni: almasü-
tés, dióverés, kukoricafosztás, abból való barkácsolás, 
szőlőprés és mustkóstolás. A napot Várbíró Anita kép-
viselő (képünkön) nyitotta meg. Volt táncház a Gönc-
zöl zenekarral. A „Legényfogó” című mesét az egri 
Babszem Jankó Gyermekszínház adta elő. Tízórai a 
gyerekeknek zsíros kenyér volt és tea. A nap sikeres 
volt, nagyon sok gyermek részt vett a programon.

Hatvani Zoltán rákoskerti önkor-
mányzati képviselő, aki támogatott 
bennünket egy új irodai számítógép 
vásárlásban. Ezzel a modern esz-
közzel most már gyorsan és akadály 
nélkül tudjuk a gyerekek étkezési 
díját rögzíteni, és a postaládánkba 
érkező e-maileket fogadni.

Önkormányzati és szülői segít-
séggel két csoportszobánkban újí-
tottuk fel a parkettát, a mennyezetet 
és a falakat.

Alapítványunk támogatásával az 
omladozó kéményünket vakoltattuk 

és fenntartói segítséggel 200 négy-
zetméter gyepszőnyeget telepítet-
tünk. A munkálatok végzésében 
óriási része volt gondnokainknak és 
az óvodánkban közösségi munkát 
végző fi atalembereknek. (Jogszabá-
lyi előírás szerint 50 órás közösségi 
szolgálatot kell teljesíteni minden 
olyan fi atalnak, aki 2016 után sze-
rez érettségi bizonyítványt).

Huszti Sándor gondnokunk a nagy 
udvari rézsűt díszkővel rakta ki.

Egy kétgyermekes apukánk 
felajánlotta, hogy automata lo-

csolórendszert épít udvarainkra, 
amennyiben megvásároljuk a hoz-
závaló eszközöket. Anyagiak híján 
ez ugyan még csak félautomata, 
de a rendszer elkészült, és így is 
kiválóan működik. Hamarosan a 
Rezgő utcai épület tetőfelújítása 
is elkezdődik, amit Fohsz Tivadar 
rákoskerti önkormányzati képviselő 
fi nanszíroz majd.

Hálás köszönet mindenkinek, aki 
segített és támogatott bennünket! 

Béres Károlyné 
óvodavezető

Fejlesztések a Százszorszép Óvodában
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Gépjárművek 
gázüzeműre 
átalakítása
Autójavítás

06-309-412-995
web:

pbgazauto.hu

Dr. Juhász György 
ügyvéd
európai jogi szak-
jogász
T: +3613310385, 
+3614731303
A Tizenhetedik maga-
zin jogi tanácsadója
Dr. Juhász György 
ügyvédi iroda
drjuhaszgyorgy@
drjuhaszgyorgy.com

 Elkészült a védőfal, végre bizton-
ságos a Kossuth Lajos Általános 
Iskola udvara, a gyerekek nem 
kapirgálhatják a kemény, görön-
gyös talajt az emésztőgödör feletti 
lejtős domboldalon. Gál Tibor-
né iskolagazda örömmel számolt 
be róla, hogy Hatvani Zoltán és 
Fohsz Tivadar rákoskerti képvi-
selők egyéni képviselői keretének 

felhasználásával sikerült megvaló-
sítani ez a fejlesztést, biztonságo-
sabbá tenni az udvari tartózkodást 
a gyerek számára. A munkálatok 
során végleg föld alá került a ko-

rábban balesetveszély lehetőségét 
magában hordozó emésztőgödör. 
A területet földdel feltöltötték, a 

betonfal szilárd keretet ad a szin-
tén megújulásra váró új, felszí-
ni területnek. Itt a tervek szerint 

esetleg elbontják a homokozót, 
nincs sok szerepe az iskolai élet-
ben, s helyén korszerű szabadidős 

Gál Tiborné és Hatvani Zoltán az újonnan megépült betonfal előtt beszélget

 Gál Tiborné a felújított lépcsőkön állva mutat a szintén idei fejlesztésként elkészült előtetőre

Biztonságos lett az iskolaudvar a Kossuthban

teret hoznak létre a már meglévő 
hangulatos szaletlik szomszédsá-
gában. Az emésztőt egy külső nyí-
lás köti össze a felszíni világgal, 
amelyen keresztül el lehet végezni 
a tisztító, karbantartó munkálato-
kat. Másfél millió forint fedezte a 
költségeket.
Gál Tiborné megmutatta továb-
bá, hogy az iskolaépületből az 
udvarra kivezető lépcső, illetve a 
fölötte lévő tető is idén készült el. 
Nem képviselői pénzből – az ön-
kormányzat és a Rákosmente Kft. 
biztosította a forrást –, de Fohsz 
Tivadar és Hatvani Zoltán e mun-
kálatok koordinálásban is tevéke-
nyen részt vett.

Fohsz TivadarFohsz Tivadar

A FŐ TÉR SZÍNEI címmel közös-
ségi programot szervez Rákosmente 
Önkormányzata és a Vigyázó Sán-
dor Művelődési Ház október 25-én 
pénteken 13 órától a rákoskeresztúri 
Fő téren. Délután egykor hivata-
losan átadják a megújult, zöld szí-
nekbe öltözött tízemeletes házakat, 
majd játszóház, tökfaragás, koncer-
tek lesznek egészen 20 óráig. A ren-
dezők mindenkit szeretettel várnak!

Családi program 
a Fő téren
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