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A kezdetektõl a ren-
dezvény utolsó pilla-
natáig csak felsõfok-
ban lehet értékelni az
augusztus 24-26. kö-
zött Rákoskeresztúron
lezajlott Keresztúr Ne-
vû Települések VIII.
Nemzetközi Találko-
zóját - emelte ki érté-
kelésében Kovács József (képünkön),
Balatonkeresztúr polgármestere, a Keresztúr
Nevû Települések Szövetségégének elnöke. -
Felsõfokban lehet beszélni a megnyitóünnep-
ségrõl, a faültetés ceremóniájáról, a Republic
koncertrõl, s az azt követõ látványos tûzijáték-
ról, vagy az Újlak utcai Fesztiválsátorban le-
zajlott programokról. Ugyancsak nagyra érté-
kelhetõk az újonnan csatlakozni kívánó telepü-
lések képviselõinek megnyilvánulásai, ame-

lyek azt mutatják, hogy a Keresztúr Nevû Tele-
pülések Szövetsége igazi és vonzó értéket kép-
visel. Minõségi munkát hozott a polgármeste-
rek ülése, amely lelkesen támogatta a szövet-
ség fejlesztését, bõvítését. Minden nagyon jól
sikerült, jó úton haladunk afelé, hogy a szövet-
ség tevékenységét minél teljesebbé tegyük. 

- Hogyan értékeli a szervezést?
- A szervezõk nagyon komoly munkát vé-

geztek. Rengeteg idõt, energiát áldoztak an-
nak érdekében, hogy minden a legjobban si-
kerüljön. Mint a szövetség elnöke február óta
nyomon tudtam követni az eseménnyel kap-
csolatos tervek alakulását, Lipcseyné Horváth
Ágnes fõszervezõnek és Fohsz Tivadar alpol-
gármester úrnak a sikeres rendezvényért vég-
zett közremûködését. Munkájukat ezúton is
szeretném külön megköszönni. Természete-
sen nem megfeledkezve Riz Levente polgár-
mester úr közremûködésérõl sem.

A Szövetség elnökének értékelése

Hatvani Anikó, a kerület egyik legtehetsége-
sebb bõrfestõje több mint 100 kisgyerek szá-
mára okozott örömet díjmentes kompozíció-
ival a Fesztiválsátor elõtt. Több órán keresz-
tül dolgozott, a gyerekek legnagyobb örömé-
re. A sátorban lépett föl Riz Levente polgár-
mester is zenekarával. Elõbb azonban Rá-
koscsabán, az Aranykút fesztiválon muzsi-
kált, ahol a Bikini együttessel két számot
adott elõ. Képünkön: D. Nagy Lajos, a Biki-
ni énekese és Riz Levente a koncert közben. 

A kerületi mozgássérült szervezet tagjainak kiállítását sokan meg-
csodálták. Képünkön: Farkas Terézia és Molnár Tibor mozgássé-
rültek. A kiállítás megszervezése az õ munkájukat dícséri. 
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Hangulatos bográcspartival kezdte az idei  õszi
közösségi munkát a Szelepcsényi Sándor elnök
vezette Rákoskerti Polgári Kör. Az ízletes gulyás-
ról Légrádi József (sárga pólóban) és felesége
gondoskodott. A felújított Rákoskerti Vasútállo-
más rögtönzött „színpadán“ Zsuzsa Mihály szó-
rakoztatta énekével az egybegyülteket. Amintegy
ötven fõs társaságban jelen volt Kollár Katalin
gyermekorvos, a Rákoskertért Díj egyik idei ki-
tüntetettje. Eljött a kerületrész két önkormányzati
képviselõje Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán is.  

Kerti bográcsozás A K&H Biztosító ügyfelei szélesebb körben
történõ kiszolgálása érdekében új ügyfélszol-
gálati helyet nyitott a Home Center D. épüle-
tében. Címe: 1173 Budapest, Pesti út 237.Tel:
(06-1)254-0510, 254-0520.

Az iroda ügyfelei biztosítási igényeire azon-
nali megoldást kínál. Ilyen például a biztosí-
tás lakásra, vállalkozásra, gépjármûre (kötele-
zõ és casco), illetve köthetõk a Home Center-
ben egyéb módozatok  is. Kínálnak továbbá
különbözõ élethelyzetekre kockázati (hitel
mellé is) megtakarítási és befektetéses jellegû
biztosításokat.

Augusztus 15-étõl a K&H Biztosító egye-
dülálló lakásbiztosítási módozatot fejlesztett
ki, ami akár helyszíni kockázatelbírálás nél-
kül, azonnali hitelfedezeti biztosításként is
mûködik. A termékek bevezetése kapcsán ki-
emelt kedvezmények vehetõk igénybe. A

részletekrõl a K&H Biztosító Home Center-
ben található ügyfélszolgálati irodájában is le-
het bõvebb információt kapni.

Telefonos egyeztetés után, a K&H helyi kép-
viselõje akár otthonában is felkeresi Önt, hogy
személyre szabott ajánlatot tudjon adni. Segí-
tenek a meglévõ kötvények ügyintézésében,
módosíthatók vagy töröltethetõk a szerzõdé-
sek. A K&H csoporton belüli együttmûködés
keretében a helyi képviselõk ügyfeleik egyéb
pénzügyi igényeiket is ki tudják elégíteni.

Az új K&H Biztosító ügyfélszolgálatán át-
vehetõ a kötelezõ gépjármû-felelõsség bizto-
sítást külföldön hitelesen igazoló zöldkártya,
leadható csoportos beszedési megbízás és
személyesen nyújtható be kárbejelentés.
Mindezekkel a szolgáltatásokkal kellemes és
barátságos környezetben várják kedves ügy-
feleiket!

Megnyitott a K&H Biztosító a Home Centerben

A különbözõ szolgáltatók, kereskedõk külön-
bözõ mértékben emelik áraikat, de a MyCafé
madárdombi szemes kávézóban úgy döntöt-
tek, hogy az árakat december végéig semmi-
képpen nem emelik. Így továbbra is azonos
árakon, csupán 120 Ft/gombóc, lehet kapni
például finom Carte D'Or fagylaltot. 

Aki már felfedezte a természetes alapanyag-
okból készített Egészséges Édességeket, tud-
ja, ezentúl a tej- és tojásérzékenyeknek nem
kell lemondaniuk az élet finom falatjairól,
mert a MyCafé madárdombi szemes kávézó-
ban kaphatók Biotorták és kizárólag termé-
szetes anyaggal készített Répatorta,

Citromostorta és Almatorta is az eddig meg-
szokott, barátságos áron. 

Újdonságként kapható Biocsokoládé, men-
ta, narancs és mogyoró ízû kézmûves karob
csokoládé, illetve fehér csoki is. Ezek a ter-
mékek nem tartalmazhatnak sem színezéket,
sem tartósítószert, sem koffeint, mivel karob-
bal készülnek. 

Közel 20 fajta kávéból lehet válogatni, ha
szeretne helyben kávézni vagy hazavinni, ott-
hon fõzni. Ha inkább teázni szeretne, tovább-
ra is válogathat közel 20 fajta zöld-, fekete-,
gyümölcs- vagy vörösteából. Mindez kiegé-
szül különbözõ ajándéktárgyakkal, melyekkel
mindenkit boldoggá lehet tenni születés- vagy
névnapjára. 

Nem drágul a MyCafé!

Szeptember 14-én adják át a Rákoscsaba-újte-
lepért Díjat dr. Berezvay Krisztina házi gyer-
mekorvosnak és Szalai László keramikusmû-
vésznek a Diadal úti általános iskolában. 

A díjkiosztó ünnepségek sorát augusztus
26-án nyitotta meg Riz Levente polgármes-
ter, amikor Kósa László evangélikus lelkész-
nek és id. néhai Hodik István nyugalmazott
pedagógusnak (posztumusz) nyújtotta át a
Rákoskeresztúrért Díj elismerõ címet.  A Rá-
koscsabáért Díj kitüntetettje idén Domokos
Lajosné, a Rákoscsbai Polgári Kör titkára és
Nyerges Gyuláné, a Rákoscsabai Polgári Kör
elnöke volt. A Rákoskertért Díjat Árvay
Ferencné, a Rákosmenti Környezetvédõ
Egyesület elnöke és dr. Kollár Katalin gyer-
mekorvos vehette át.  

Városrészi díjátadások

Kollár Katalin Kósa László




