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Lakóhelyünk, Rákosliget 116 éves! 
 

Ünnepeljünk együtt! Az eseménysorozat további programjait a hátlapon olvashatják. 
Bővebb információk Rákosliget facebook-oldalán találhatók. Várunk szeretettel mindenkit! 
 

Lombzsákosztás 
 

Csekovszky Művelődési Ház, Hősök tere 9.,október 3., szombat 9–11 óráig. A készlet erejéig! 
 

Rákosmente Önkormányzata idén is ingyenes lombzsákosztást szervez. A felesleges zöldhul-
ladékkal megtöltött zsákokat, melléjük tett gallyakat az FKF Zrt. szállítja el. A nem komposz-
tálható örökzöldeket apróra vágva a kommunális kukában helyezzük el. Csak a választó-
körzetben állandó lakhellyel rendelkezők számára tudunk zsákokat biztosítani. Köszönjük. 
 

Következő képviselői fogadóórák 
 

- Október 1. (csütörtök) 18-19 óráig: Csekovszky Árpád Műv. Ház (Rákosliget, Hősök tere 9.)  
- Október 14. (szerda)   17-18 óráig: Robogó Óvoda (Rákoscsaba-újtelep, Robogó utca 3.) 
       rozsahegyi.peter@rakosmente.hu, rakosliget@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
A Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom programsorozata:  
 

Szeptember 20-án, vasárnap 17:30-kor centenáriumi templomi hangverseny  
Szeptember 21-én, hétfőn centenáriumi zarándoklat Szekszárd környékén    
Szeptember 27-ig „Art Sacra” kiállítás a közösségi házban (XV. utca 2.) 
Október 3-án, szombaton 17 órakor a centenáriumi évkönyv bemutatója a közösségi házban 
Október 10-án szombaton 17 órakor a templom búcsúünnepének ünnepi szentmiséje,  
amelyet Snell György püspök atya celebrál.      

    Bővebben: 257-9427, rakosliget.plebania.hu 
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 Rákosliget 116!  
         

                                  Programok  
                                 2015. szeptember 17-től: 
                                  

 

                         ● IX.17. csütörtök 18 órától – MAROS MOZI                            

                           RETROPARTYZÁNOK: ESTI GURULÁS újra! 
                            Ladák, Skodák és más retrójárgányok találkozója  
                            19 órától vetítés a moziban: A pogány Madonna 
                                                                         _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                        ● IX.18., péntek 17 óra - Hősök tere 
                        MEGEMLÉKEZÉS A KŐNÉL dr. Bartha Béláné Évával, 

               a Gregor Iskola diákjaival és egy szál virággal 
                                                            ______________________________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ _________ ___ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ________    

                      17:30 – CsekóHáz 
                                 GENIUS LOCI - Lisányi Endre művét leleplezzük le                        
                                                           ____________________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ __________ __________  

 

                    18h „RÁKOSLIGETÉRT” DÍJ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA 
 

                  Riz Levente polgármester adja át Papp Józsefné Irma részére 
-                                                                                                               ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                   ● IX.19. szombat 15 óra – indulás a Maros Mozi elől 
 

                   BRINGÁZUNK LIGET KÖRÜL 
                                                                                     __________________________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ________ ____ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ _______ ________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ _______ ____ ___________ ____________ ___________ ___________ __________ ________________ ____________ ___________ ___________ ____________ _______ ____ ________--  

                   ● IX.19. szombat 16 óra – CSERKÉSZHÁZ, XV. UTCA 
 

                Kovács Pista bá’ emléktábláját avatjuk, kiállítás, tábortűz 
 

                                                                                                 _                                                                                                               ______________________________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ _______ ________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ______ _____ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ __________ _ __________ ________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________--  

                   ● IX.25. péntek 18:30 - Maros Mozi 
 

                  KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2015. – újra Rákosmentén! 
 

                  dr. Piláth Károly fizikatanár és újabb kísérletei 
 
                                                                                                                                                                                                   _          ________________________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___ ________________ _____ _______ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ _ __________ ____________ ___________ ___________ __________ ________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ _ __________ ___________ ____________ ___________ _______  

              ● IX.26. szombat 10óra - Vegyi-tó, Fülöpszállás utca 
 

              Tószépítés, bográcsozás, patak-tervezés, ZöldXVII 
                                                                                                                                                                 ______________________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ __________ ________________ ___________ _ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___ ________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ _______ ____ ____________ ___________ ___________ __________ ________________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________  

              ● IX.26. szombat 18 óra - Maros Mozi  FILMPREMIER! 
        
 

                „Egy testben – Amikor a lélek sosem alszik” 18+! 
 

                    Az Azilia Soft Focus Rákosmentén készült filmje 
 
 

                                                      facebook.com/rakosliget                                                                                
  
 
 

                                Támogató:  Rákosmente Önkormányzata –Rózsahegyi Péter képviselő 


