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FELHÍVÁS – Jelölés a 2016. évi „Rákosligetért” Díjra 
 

Rákosmente Önkormányzata 1999-ben Rákosliget 100. évforduló-
jára alapította az elismerő címet, a díjazottak a helyi közösség 
tiszteletreméltó tagjai. Bármely ligeti polgár tehet javaslatot, ame-
lyet a Képviselő-testület döntése előtt az Erőforrás Bizottság és a 
Kollégium véleményez. Díjátadás Rákosliget 117. születésnapján, 
szeptember 18-án. A javaslatokat március 1-ig várja levélben 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési 
Csoportja (1173 Bp., Pesti út 165.), adatokkal, rövid indoklással. 
   

● ● ● 
 

Végre kanyarodósáv épülhet a 
Főtérnél a Ferihegyi úton a 
Liget  felőli irányból! 
 

Riz Levente polgármester a februári képvise-
lő-testületi ülésen bejelentette: újból kezde-
ményezte a Ferihegyi útról a Pesti útra vezető 
önálló kanyarodósáv létesítését, a tervezését 
a fővárosi költségvetésében elfogadták, meg-

valósítás a jövő évben várható. A cél egybevág a korábban benyújtott módosító javaslatommal: 
nagyobb áteresztőképesség, azaz rövidebb kocsisor, gyorsabb átjutás hétköznapokon is. 
 

● ● ● 
 

Ferihegyi út 26. lakó- és kereskedelmi ingatlan – KÉSZ-véleményezés 
 

Véleményezzük a XVII. kerület Ferihegyi út – X. utca – Lyka Károly utca – VIII. utca által hatá-
rolt terület Kerületi Építési Szabályzatát! rakosmente.hu/hirdetotabla/Hirdetmenyek/telrend.aspx 
Javaslatainkat a szabalyozasiterv@rakosmente.hu e-mail címen 2016. március 10-ig várják. 
 

Eddigi jelzéseink figyelembevételével tervezik a közterületi új parkolóhelyeket, a lakásszám 28-
ról 22-re csökkent, a tervezett átlagos építménymagasság sem éri majd el a megengedett 9m-t. 
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(kép: Rákosmente tv) 

Elhunyt dr. Dombóvári Antal  
Február 6-án a 
refomátus egyház 
szertartása szerint 
búcsúztatták a 75. 
életévében elhunyt 
tanárt, rákosmenti 
helytörténészt családja, 
kollégái, barátai, tiszte-
lői. 2006-ban kapott 
„Rákosligetért” Díjat, 
tagja volt a Rákosligeti 
Polgári Körnek, főszer-
kesztője a Rákosliget 
lapnak, kötetben írta 
meg Liget történetét 
1950-ig.  
 

Fájó szívvel búcsúzunk. 
Jó utat, Tanár úr! 

  
 

 

● ● ● 
 

Meghívó  Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 168.  

                                évfordulója tiszteletére a Rákosligeti Polgári Kör 
 

                                        2016. március 14-én, HÉTFŐN 17 órakor 
 

                                         ünnepi megemlékezést tart a Hősök terén, 
                                                  az országzászlónál. Beszédet mond: 
 

                                                                      Molnárné Csete Anna, 
                                                        a Gregor József Általános Iskola  
                                                                              igazgatóhelyettese 
 
 

                                                       Előtte 15 órakor ÜNNEPI MOZI: 
 

                                      _Szirmok, virágok, koszorúk_ 
 

                              színes, magyar filmdráma, 102 perc, 1984  
 

                      rendező: Lugossy László  operatőr: Ragályi Elemér 
                                                   a főszerepben: Cserhalmi György 
 
Az ingyenes vetítést a                                                      -ban tartjuk. 

http://www.port.hu/lugossy_laszlo/pls/pe/person.person?i_pers_id=3468&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1
http://www.port.hu/ragalyi_elemer/pls/pe/person.person?i_pers_id=1353&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1
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Programkerekasztal – hogy időben jöjjön a meghívó 
 

Elindítottunk egy közösségi elektronikus naptárat a  ligetiprogram@gmail.com címen. 
 
 

Ide várjuk a programokat a szervezőktől, illetve ajánljuk Önöknek a Google-naptár felvételét, 
követését, ha intézményi, közösségi eseményekről időben szeretnének értesülni. 
  

 Ezzel kapcsolatban tartottam megbeszélést a CsekóHázban a ligeti intézmények, egyházak, 
szervezetek vezetői körében. Közösen egyeztettük a 2016. év környékbeli eseményeit, menet-
rendjét, hogy lehetőleg ne essenek egy időpontra a közönségprogramok. Ráadásul ki-ki a saját 
köreiben is segíthet meghirdetni a többiek eseményét, számítva egymás közönségére. Az írott 
sajtót a meghívásban, népszerűsítésben kiegészítheti az ezerszálú internetes érintkezés.  
 

● ● ● 
 

Következő képviselői fogadóórák 
  

Március 3. (csütörtök) 18-19h: CsekóHáz     ●     Március 16. (szerda) 17-18h: Robogó óvoda 
    

E-mail: rozsahegyi.peter@rakosmente.hu, rakosliget@gmail.com  Telefon: 20-225-4945 
 

● ● ● 
 

 

     Ültessünk 117 fát 117 éves lakóhelyünkért!  

                                 Várjuk a jelentkezéseket egy vagy több fa vagy cserje közterületi 
elültetésére! Ahány éves lakóhelyünk, annyi növényt telepítsünk! 

 
 

A faigényeket 2016. március 15-ig várjuk a rakosliget@gmail.com  
 

e-mail címre vagy levélben a CsekóHáz címére (Hősök tere 9.)  
 
 

Kérjük,írják meg az ültetés címét és a kívánt fajtát. Ha nem elérhető, ajánlunk hasonlót helyette. 
 

● ● ● 
 

Lámpaprogram: kevesebb várakozás,  
kevesebb szennyezés 
 

Régi kérésünkre végre sárgán villogóra állította a Budapest 
Közút a Ferihegyi úti jelzőlámpa programját a lakókkal 
egyeztetett idősávban: 19 órától reggel 7 óráig, valamint 
hétvégi napokon 0-24 óráig. Így végre nem kell a jóval 
kisebb forgalmú éjszakai és pihenőnapi időszakokban vára-
kozni a lámpa előtt egyik irányból sem, a légszennyezettsé-
ge is csökkenhet. A zebrák elsőbbsége azért megmarad!  

 

 

mailto:ligetiprogram@gmail.com
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Bóbita óvoda: sószoba és felújítások 
 

2016. január 22-én átadó ünnepségre 
került sor a Rákosmenti Bóbita Óvodában. 
Több fejlesztés is megvalósult ebben a 
nevelési évben. Megépült az óvodások 
egészségmegőrzése érdekében a Holt-
tengeri só és kősó felhasználásával 
cseppkőszerűen kialakított sóbarlang, a 
fűtésrendszer megújult, korszerűbbé vált, 
több helyiségben tisztasági festés történt, 
valamint gyermek kerti szerszámokat 
kapott az óvoda.  A beruházások megvalósulása képviselői, önkormányzati, alapítványi támo-
gatással jöttek létre. Szabó Ildikó intézményvezető bevezetőjében köszönetét fejezte ki az 
óvoda nevében, amiért megvalósulhattak ezek a projektek. Az ünnepségen Dunai Mónika 
országgyűlési képviselő szólt a fejlesztések fontosságáról, majd Riz Levente polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a gyermekek érdekében tett innovatív tö-
rekvések jelentőségét. Gréczy Judit védőnő tájékoztatást adott a sóterápia jótékony hatásáról, 
előnyeiről, majd a nagycsoportos gyermekek műsora következett. A gyerekek számára - zenei 
meglepetésként - Bordi András gitárral kísért dalai tették még hangulatosabbá az ünnepséget. 
Dunai Mónika országgyűlési képviselő és Riz Levente polgármester a Bóbita kezdetű gyermek-
dalra a nemzetiszínű szalag átvágásával jelképesen átadták a gyermekek számára a 
sóbarlangot. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését az óvoda oly módon igyekszik 
folyamatosan alakítani, hogy az egyre jobban szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, 
elősegítse egészségük megőrzését, fejlődését.  

    Szabó Ildikó intézményvezető 
● ● ● 

                                 Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia eseményei: 

                 ● A Missio Cantorum vegyeskar - Bartal Lajos karnagy vezetésével –   
                    koncertet ad  február 28-án (vasárnap) 18 órától 
 

                             ● Centenáriumi év zárómiséje: március 12. szombat 14 óra 
 

                             ● Nagyböjti lelkigyakorlat Oláh Miklós görög katolikus   
                                 parókussal március 18-19-20. péntek-szombat-vasárnap 17:30-                                                    
 

                                                                                                                       rakosliget.plebania.hu 
 

 Rákosligeti Református gyülekezet eseménye: 
 

 Március 4-én, pénteken du. 5 órakor a Női Világimanap keretében  
 ökumenikus imaalkalom lesz a rákosligeti református templom gyülekezeti  
 termében, ahová a férfi testvéreket is szeretettel várják! 
  
                                                                                        ligetireformatus.hu 
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Gregoros Tálentumok Alapítvány 
 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a rákosligeti közösségért tenni akaró polgár, Zsámbokréty 
Zénó által alapított és támogatott új iskolai alapítványunkat a Fővárosi Bíróság bejegyezte.  
 

Az Alapítvány fő célja a Gregor Iskola kiemelkedő testi és szellemi képességekkel rendelkező 
diákjainak tehetséggondozása, különös tekintettel a nehéz sorsú gyermekekre. 
 

Ezt elsődlegesen a tehetségek felkutatásával, tehetséggondozásával, versenyekre való felké-
szítésével, illetve azokon való részvétellel kívánja támogatni. 
 

Továbbá támogatni kívánja: az iskola kulturális programjait; a tanulók testi és szellemi fejlődé-
sét; a környezettudatos nevelést; a sporttevékenységeket; a diákönkormányzat munkáját; a 
nevelési-oktatási feltételek javítását; műszaki és egyéb eszközök beszerzését; táborokat, ta-
nulmányutakat; pályázatokon való részvételt; pedagógusok felkészítő munkájának ösztönzését; 
a művészeti nevelést; matematikai tehetséggondozást; kapcsolattartást más intézményekkel; 
tanulói-, pedagógus díj alapítását; együttműködést helyi civil szervezetekkel, egyházakkal. 
 

A Gergoros Tálentumok Alapítvány alapítója minden tanév végén elismerő díjat ad át az abban 
a tanévben a legeredményesebb alsós és felsős tanuló részére, illetve egy felkészítő pedagó-
gusnak is. A díjazottak személyére az osztályközösségek, a szülők és a pedagógusok javaslata 
alapján a Kuratórium tesz javaslatot az Alapító felé, akinek egyetértési joga van. A díjat minden 
évben az Alapító adja át a tanévzáró ünnepségen. 
 
Kérjük, hogy amennyiben az alapítvány céljaival azonosulni tud, szeretné, hogy a gyermekek a 
tehetségeket felkutató, rájuk fokozottan odafigyelő, őket fejlesztő, még jobban felszerelt iskolá-
ban tanulhasson, és az Ön vagy munkahelye anyagi helyzete ezt megengedi, akkor kérjük, 
segítse a Kuratórium munkáját anyagi vagy egyéb támogatással. 
 

Támogatását eljuttathatja alábbi az folyószámlára: OTP Bank Nyrt: 11717009-20044679 
utalással vagy az Alapítványtól beszerezhető csekken, melyet az iskola titkárságán kérhet. 

 

gregorsuli.hu/segito-szervezetek/alapitvanyok/gregoros-talentumok.html 
 

Az Alapítvány elérhetősége: talentumok@gregor.sulinet.hu   
 

Előre is köszönjük támogatását!      
 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: 
 

Rózsahegyi Péter – elnök · Bella Tibor · Kecskeméti Katalin 
 

Molnár Brigitta · Dr. Neményi Réka · Tamás Eszter - titkár 
 

a munkában részt vesz Paskáné Medve Emőke tehetséggondozó pedagógus  
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Erbits Frigyes rákosligeti lakos 90 éves! 
  

Ez alkalomból köszöntötte őt az önkormányzat képviselője és átadta a miniszterelnök gratuláló 
levelét. Frici bácsi a családjára a legbüszkébb. Hatvanhat éve házasságban él, Maja néni, a 
felesége Rákosliget szülötte. Három lányuk, tíz unoka és 14 dédunoka körében ünneplik e 
jelentős életkort. Frici bácsi vegyésznek tanult, dolgozni a rákoskeresztúri vegyigyárban (EVM) 
kezdett. Az ötvenes években Veszprémbe került a Nevikihez. Vegyészmérnöki diploma mellett 

olajmérnökként Budapesten a 
Vegyépszer megbecsült dolgozója 
volt. Nyugdíjasként 85 éves koráig 
dolgozott. E szép kor eléréséhez 
hozzájárult a sportolás is. Fiatal-
korában focizott a ligeti RAC-ban, 
később a tenisz, vitorlázás és 
úszás edzette testét. Mostanában, 
idős napjaiban nagyon szeret 
keresztrejtvényt fejteni és a déd-
unokákkal huncutkodni. 
Isten éltesse Frici bácsit továbbra 
is jó egészségben, békében, 
boldogságban, népes családja 
körében!                        emarcsi51  
 

● ● ● 
 

Személyi jövedelemadónk 1%-át ajánljuk föl Rákosligetért! 
 

Balkán Hangja Kulturális Egyesület (adószám: 18249475-1-42) népzene-néptánc, kultúra 
Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány (adószám: 18161935-1-42) 

Fehér Karácsony Alapítvány (adószám: 18153543-1-42) a Heltai téri Bóbita Óvodáért  

Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány (adószám: 18164134-1-42) 

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány (adószám: 18178436-1-42) 

Olajág Keresztény Művészeti Társaság (adószám: 18169184-1-42) 

Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány (adószám: 18239706-1-43) 

Rákosligeti Polgári Kör (adószám: 18048748-1-42) Liget értékeiért és a Maros Moziért 

Rákosmenti Gyermekcukorbetegek Közhasznú Egyesület (adószám: 18190106-1-42) 

Robogó Óvodáért Alapítvány (adószám: 18055562-1-42) 

Szuper Suli Alapítvány (adószám: 18015827-2-42) a Gregor József Általános Iskoláért 

Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány (adószám: 18203459-1-42)  
         daganatos és gyógyult személyek részére egészségmegőrzés, a rehabilitáció támogatása 

Varangy Akciócsoport Egyesület (adószám: 18081888-1-42) 
                                        állat- és a természetvédelem, kétéltűek és hüllők élőhelyének védelme 
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Metszés: Mi legyen a gallyakkal? Kölcsönözzön darálót a Maros Moziból!  
   

A tiltott égetés helyett, a zöldhulladék helyi felhasználása  
érdekében a Rákosligeti Polgári Kör ingyenesen, de biztosíték ellenében kölcsönzi  
nagyteljesítményű, elektromos ágdarálóját, legfeljebb 45mm-es gallyak aprításához. 
A „termék” alkalmazható talajtakaró mulcsként, komposztban vagy aprítékkazánban. 

Feltételekről érdeklődni lehet:  marosmozi@gmail.com     │      20-225-4945  

 
● ● ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

  zöldhulladék 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

                                                                      
 

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK 
 

A helytelen tüzelés következtében olyan szennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe, amelyek 
nemcsak a környezetre, hanem az emberi egészségre is károsak lehetnek. Az égés során kelet-
kező, a környezetben hosszú ideig, akár évtizedekig megmaradó szennyező anyagok belélegez-
ve vagy az élelmiszerekkel jutnak a szervezetbe, ahol felhalmozódnak. 
 

A szennyező anyagok nagy mennyiségben a szervezetbe jutva növelik a szívinfarktus, az agy-
vérzés és keringési megbetegedések valószínűségét. Bizonyítottan daganatkeltő hatásúak, 
károsítják az ideg-, hormon- és immunrendszert. 
Ez a probléma különösen veszélyezteti a csecsemőket, kisgyermekeket, a légúti betegségben 
szenvedőket és a legyengült immunrendszerű embereket.                         futsokosan.kormany.hu                                                                  
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