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Zöld-örökbefogadás az Idősklubbal 
A Liget Gondozási Központ idősklubjának tagjai és vezetője, Hajdúné Horváth Mariann össze-
fogtak a helyi képviselővel, hogy a Föld napjára megszépítsék az épületük előtti zöldsávot. 
Közmunkás kollégákkal végeztük a talajcserét, a törött padot a Rákosmente kft. vitte el. Fagyal-
cserjéket a Keresztúr Faiskolából, bársonyvirágokat a ligeti virágüzletből szereztünk be. 
Az április 22-i eseményen "elültettük" Rákosmente első közterületi csikkgyűjtőjét is.      
Úgy tűnik, bevált, a környéken dohányzók használják, kevés csikk hullik csak mellé.  A klub 
vállalta, hogy az edényt rendszeresen ürítik, sőt, a terület egészét gondozzák, azaz örökbe 
fogadták a zöldsávot. Ez már a második közösségi gondozású zöldterület Ligeten, a Hősök 
terei új virágágyást a virágüzlet és a kisbolt csapata ápolja. Köszönet a városszépítőknek! 

      
 

Módosított településrendezési szerződés: több parkoló, több park 

A Képviselő-testület 287/2015. (VII. 9.) Kt. határozata alapján módosította a Trigonit kft-vel 
kötött településrendezési szerződést többek közt annak érdekében is, hogy a Ferihegyi út 26-
28. szám alatti tervezett beépítéshez szükséges 57 db parkolóhely (melyből 22 db a telken 
belül, 35 db pedig közterületen valósul meg), valamint ezen felül további 23 db parkolóhely – 
szintén a beruházó költségén - kialakítható legyen. Kérésünkre a közterületi parkolókat úgy 
tervezik meg, hogy a lehető legkisebb mértékben csökkenjen a zöldfelület, az előírt fásítás 
pedig mindenhol teljesüljön. A legtöbb hely eddig is parkolásra használt murvás vagy betono-
zott területen létesül, viszont a Hősök tere környékének autós zsúfoltságát érdemben enyhíti 
majd. Ferihegyi út, X. utca, Hősök tere szervízútja: itt a tiltott és gyalogosokat is akadályozó 
parkolás megszűnhet végre. Ezek megvalósulása után, várhatóan jövő tavasszal kezdődik a 
Hősök tere többi részének megújítása. Legfontosabb célunk, hogy növeljük és megújítsuk a 
zöldterületet. Egyúttal legyen rendezettebb és átláthatóbb, még több közösségi funkcióval. 
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Újra ép a tükör a Diadal – Robogó úttorkolatnál 
A nemrégiben történt baleset után hamar kicserélte a Budapest Közút a 
közlekedési tükröt. Vigyázzunk a tükörre, hiszen nagy segítség a kikanya-
rodásnál! És persze figyeljünk egymásra járművel és gyalogosan is! 

● ● ● 

Közösségi elektronikus naptár 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 kéthetente hétfőnként várja daganatos betegség-
ben érintett sorstársak jelentkezését. Következő alkalmak: május 23., június 6.  15:00 – 16:30  
 

● ● ● 

Körzeti megbízott Kalmár Attila (70/4893738) fogadóóra: jún.6. hétfő 16ó, CsekóHáz 
 

Képviselői fogadóóra máj.18. (sze) 17h: Robogó ovi, jún.2. (csüt.) 18h: CsekóHáz 
 

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

 
 

Egyházi elismerés a jótevőnek 
 
A főegyházmegye legrangosabb elismerését, 
Szent Adalbert-díjat kapott Wagner Endréné, a 
rákosligeti Karitász vezetője. Az oklevelet és 
plakettet kitűzővel Dr. Gaál Endre nagyprépost 
adta át ünnepi szentmisében a rászorulókon 
hosszú idő óta töretlenül segítő Julikának. 
Gratulálunk!                     (fotó: tizenhetedik.hu) 

                                                                       ● ● ● 

131 éve született Gózon Gyula – a házigazdáké a Gózon-díj 
 

A Kamaraszínház Gózon-díjat adott át a színművész emlékének megőrzéséért, a Gózon színház 
elindulásáért és további működéséért tett fáradozásáért Csopják Sándornak és feleségének,  
Csopjákné Herbszt Erzsébetnek. Ők a ligeti közösség meghatározó tagjai, akik annak idején  
megvásárolták a művésztől a rákosligeti házat, s ahol azóta is méltón ápolják Gózon emlékét. 
 

                                                                      ● ● ● 
 

Moldvai táncház  - (rakosliget.plebania.hu) 

Május 21. szombat este 8-kor gimnazista és afeletti korosztálynak moldvai  
táncház lesz a Borromei Szent Károly Katolikus Körben (XV.u.2.) 
Belépő: felnőtteknek 500 Ft, diákoknak 200 Ft. 

mailto:ligetiprogram@gmail.com
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Csekovszky Árpád Művelődési Ház  
Május 8., vasárnap  09.00 Megnyitó  
09.15 Maminbaba hordozós latin fitness–bemutató  
10.00 Mikroszülés –film 
11.30 Babahordozás a XXI. században - bemutató           
12.00 A bennünk szunnyadó női erő titka – előadás                     
12.15 Makrobiotikai ételkóstoló                                          
 

Május 10., kedd          
10.00 Intimtorna – bemutató 10.30 Zenekuckó nyílt nap  
11.00 A szexuális nevelésről tabuk nélkül - előadás  
 

Május 12., csütörtök: 10.00 Miért sír a baba? 
                        11.00 Törődjünk egymással! - előadások 
 

Május 13., péntek:     10.00 Babamasszázs nyílt nap    
          

 

    
 
 
 

Rákosligeti Polgári Kör●adószám: 18048748-1-42 (1%,köszönjük!) ● facebook.com/marosmozi  
Rádiómúzeum – időpontegyeztetés: 70/207-1981 ● HA5KRC rádióamatőr klub: 20/476-5233     
   

Kaszap István Alapítvány 
 

    JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR a Maros Moziban 
    2016. május 6-án, pénteken,    9-17 óráig, 
              május 7-én, szombaton, 9-15 óráig   
Az Alapítvány ruhavásárt rendez frissen érkezett külföldi használt ruhákból 
kedvező feltételekkel. Várunk minden érdeklődőt!  kaszapalapitvany.hu ● 20/254-9140 
 

 

V.06. pé.  16h Moziterasz: Bóbita óvoda garázsvására a Fehér Karácsony Alapítvány javára 

V.07. szo.16h FILM: Szirmok, Virágok, Koszorúk – vendég a rendező: Lugossy László 

V.15. vas.16h Bordi 50 – film: Könyv születik Alsólendván + köszöntés zenével, dallal 

V.22. vas.16h  Magyar Természet Napja: Budapest Halai film ●természetfotók ●garázsvásár 

V.28. szo.16h Diákfilmfesztivál – benne díjazott kerületi filmek ● EASE OF BREATH koncert 

VI.4. szo. 14h Hősök-hantok – Albert Ferenc filmje és fotókiállítása magyar katonasírokról 
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