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Hírek a zöldhulladék-gyűjtés  

új rendszeréről 
 

● 2016. március 31-től a nem lebomló lombzsákokat felhasználni már csak egyféleképp lehet: 
május 31-ig háztartási hulladékot tehetünk ki bennük a kuka mellé a szemétszállítási napokon. 
Fontos: alkalmanként csak annyi zsákot visznek így el, amennyit a járművek kapacitása elbír.  

● Március 21-én megkezdték a kerti zöldhulladék járatszerű begyűjtését.  

● Már árusítják a hulladékudvarban a lebomló zsákokat 320 Ft-os áron, csak készpénzért.  

● Folyamatos az új zsákok kiszállítása, de kérik: a készletről érdeklődjünk a hulladékudvarnál:  

Rákoskeresztúr, Gyökér köz 06-30-567-4319 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Kormányrendelet alapján a zöldhulladékot csak a biológiailag lebomló zsákokban szállítják el.  

Az FKF Zrt. által összegyűjtött zöldhulladékból a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő 
Központban komposztot állítanak elő, a lerakó rekultiválására használják fel. 

Fenyőt, tuját, diófalevelet és –gallyakat a zsákokba ezentúl se tegyünk, a magas gyanta-, olaj- 
és mérgezőanyag-tartalmuk nehezíti a komposztálást.  Ezeket a kommunális szemétbe helyez-
zük, a szemétégetőben magas fűtőértékük miatt jól hasznosulnak. 

Aktuális hírek: fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/zoldhulladek_gyujtes 
 

A zöldhulladék legjobb hasznosítása a helyben komposztálás, akár edény nélkül, halomba téve. 

A nagy érdeklődés miatt folytatódik a darálókölcsönzés 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”  
felhasználható talajtakaró mulcsként fák vagy cserjék tövébe, virágágyásokban,  
komposztban vagy aprítékkazánban, Így csökken az elszállítandó hulladék is!  

Feltételekről érdeklődni lehet: marosmozi@gmail.com     │      20-225-4945  
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 „ Aki hisz, annak örök élete van!” (Jn 6,47) 

Elhunyt Kiss józsef atya 
 

Egykori plébánosunk temetése április 12-én kedden lesz, Vácott 
 

Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke és a gyászoló család Urunk akaratában megnyu-
godva tudatja, hogy Kiss József kanonok, érdemes főesperes, nyugalmazott plébános 2016. 
március 17-én, életének 88., papságának 64. évében megérkezett Teremtőjéhez. 
 

Elhunyt lelkipásztorunk lelki üdvéért április 12-én, 10 órai kezdettel mutatnak be engesztelő 
szentmiseáldozatot a váci székesegyházban, majd az altemplomban helyezik örök nyugalomra. 
Kiss József 1928. március 31-én született Zaránkon. 1952. június 22-én szentelték pappá Vá-
con. Káplánként szolgált Romhányban (1952–1956; 1957–1960), Monoron (1956), Mezőtúron 
(1956–1957). Adminisztrátor volt Romhányban (1960–1972). Plébánosként szolgált 
Máriabesnyőn (1972–1981) és Rákosligeten (1981–2004). Címzetes esperes 1962-től, kerületi 
esperes volt 1965-től 1972-ig, majd 1980-tól és 1982-ig, főesperes 1982 és 1994 között. Tiszte-
letbeli kanonok 1973-tól, a váci székesegyház kanonokja 1975-től. Esperesi, lelkipásztori szol-
gálatát hűségesen végezte. Legyen örök otthona az atyai házban!   (forrás: Váci Egyházmegye) 
 

József atya Rákosligeten 1981-ben 

Máriabesnyőről került Rákosligetre, több mint két évti-
zeden át teljesített itt szolgálatot. 2002. júniusában 
tartotta aranymiséjét, pappá szentelésének 50. évfordu-
lója alkalmából. Kiss József jól ismert alakja hozzátar-
tozott Rákosliget mindennapjaihoz. Jó szervezőkész-
séggel irányította az egyházközösség mindennapjait. A 
nehéz időkben is komolyan vette az iskolás gyermekek 
hitoktatását, nagy hangsúlyt fektetett a betegek és 
idősek lelki gondozására. 
Nevéhez kapcsolódik a templom bővítése, felújítása is. 
Idekerülésekor felismerte: meg kell teremtenie 
Rákosligeten is azokat a feltételeket, amelyek között 
mindentől és mindenkitől függetlenül, sokkal személye-
sebben és közvetlenebbül juttathatja el az örömhírt, az 
evangéliumi tanítást az itt élőkhöz. Ezért a templom mellé a kicsiny sekrestye helyébe kiscso-
portos foglalkozásra alkalmas hittantermet építtetett.  
Közösségünkért végzett szolgálatát 2004-ben „Rákosligetért” Díjjal ismerték el. 2005-ben bal-
eset érte, felépülését követően nyugdíjazták, utolsó éveit a Katolikus Szeretetszolgálat Mária-
remetei Szeretetotthonában töltötte, ahol gyakran látogatták egykori ligeti hívei.  
 

Aranymiséjén Mécs László szavait idézve foglalta össze 50 év munkáját, papi küldetésének 
lényegét: "Küldtek és mentem, ennyi az egész." 
 

(Temetésére különbusz indul reggel 8-kor a templomtól. Feliratkozni irodai időben a plébánián 
lehet: Hősök tere 1. Telefon: 257-9427  e-mail: ligeti.misszio@gmail.com. Útiköltség 200 Ft/fő.) 
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…hogy időben jöjjön a meghívó! 
Elindítottunk egy közösségi elektronikus naptárat a  ligetiprogram@gmail.com címen. 

Várjuk a programokat a szervezőktől, ajánljuk Önöknek a Google-naptár felvételét, követését!   

● ● ● 

Ingyenes segítő szolgálat daganatos betegeknek a Csekóban 
 

A XVII. kerületi Reménysugár Klub, az Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány és a Magyar 
Rákellenes Liga Rákosmente Alapszervezete áprilistól kéthetente, hétfőnként várja daganatos 
betegségben érintett sorstársak jelentkezését. 
 

Most diagnosztizálták a betegségedet? Azt sem tudod, hogy merre indulj? Szeretnél egy jót 
beszélgetni olyan sorstársakkal, akik már évek óta tünetmentesek? Keress fel minket! 
Mindhárom szervezet részéről egy-egy sorstárs vár, hogy eligazítson ebben a nem könnyű 
„útvesztőben”.       Következő alkalmak: április 18., május 2., május 23.    15:00 – 16:30  
 

● ● ● 

Körzeti megbízott Kalmár Attila (70/4893738) fogadóóra: máj.2. hétfő 16ó, CsekóHáz 
 

Képviselői fogadóóra Ápr.20. (sze) 17h: Robogó ovi, Máj.5. (csüt.) 18h: CsekóHáz 
 

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

● ● ● 

Égetési tilalomról újra: Egész Budapesten tilos a szabadtéri égetés 
 

Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) d) 
pontja alapján: az avart és kerti hulladékot Budapest Főváros közigazgatási területén elégetni 
egész évben tilos. Ezen kívül a hulladékok nyílt téri égetése, de a háztartási tüzelőberende-
zésben (kályha, kazán) történő elégetése is tilos! Ugyanakkor továbbra is megengedett a 
kerti grillezés és a tűzrakóhelyen történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 

● ● ● 
 
 

      Lokális – kistermelők, áruik és vásárlóik 

                                                                                   találkozóhelye a Maros Moziban! 
                                                                                   Csatlakozz Te is! 

        Szerdánként 18h- 
                                                                                   Veres Katalin  
                                                                                   30/698-6378 
                                                                                   lokalis.hu 
                                                                                   Az ellátási lánc                         
                                                                                   lerövidül,  
                                                                                   közvetlen  
                                                                                   kapcsolat a  
                                                                                   helyi termelő és      
                                                                                   fogyasztó között. 
                                                                                                                  facebook.com/rakosliget 

mailto:ligetiprogram@gmail.com
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