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Rákoskert kulturális élete
Rákoskert Napján, a Jubileumi emlékparkban, a
platánok árnyékában hallgathattuk Hatvani Zoltán képviselő köszöntőjét, amiben a rákoskerti rendezvényekről
is szólt. Ebből az elmondott beszédből adjuk most közre
azt a részt, ami a helyi rendezvényekről, kulturális eseményekről szól:
„Második éve nem rendezhetünk Szent István-napi
ünnepséget a Vida-dombon, mert a biztonsági előírások olyan mértékben szigorodtak, hogy ezeket a dombon, a játszótéren betartani már nem lehetett. Ekkor
ültünk le Jenei Mónikával a Rákoskerti Művelődési
Ház igazgatójával és Fohsz Tivadar képviselőtársammal és arról egyeztettünk, hogyan lehetne kárpótolni
a helyieket. Összeállítottunk egy éves programsorozatot, melyet teljes egészében ebben az évben tudnak
első alkalommal megélni az ünneplők. Minden évben
az első rendezvényünk a Wass Albert nap, melyet a
Wass Albertről elnevezett téren és a művelődési házban tartunk. Ehhez az ünnepséghez kapcsolódik már
évek óta a Rákoskertért Díj átadása is. Második programunk a Rákoskert Napja, ami hat éve kapcsolódik a
Hősök Napjához is. Ezt a Platánfasoron és a Jubileumi téren tartjuk, itt a főszervező a Polgári Kör, a
szakmai partner pedig a helyi művelődési ház csapata. Ezt követi majd a Szentivánéj, melynek előzményei voltak már Kerten, de meghonosodni nem tudott, hiszen a feltételek nem voltak adottak. Az elmúlt két év alatt áthelyeztük az udvart elrondító konténereket, kaput nyitottunk az Erzsébet körúti parkolóra és megújult a Sugárút felőli parkoló is. Ez az új
ünnep is bizonyítja, hogy a ház folyamatosan fejlődik, és szó sincs a leépítésről, amit a korábbi intézményvezető vizionált akkor, amikor lemondott igazgatói pozíciójáról. Ezt követi majd egy utcabál, amit
a tervek szerint a Szigetcsép utca lakói szerveznének.
Erre az összejövetelre a források rendelkezésre állnak, de a helyiek eddig még nem álltak elő konkrét
időponttal és elképzeléssel. Október 6-án egy szintén
új megemlékezéssel készülünk, hiszen ezen a napon
már itt helyben, Rákoskerten szeretnénk megemlékezni az aradi vértanúkról. E célból addig megépül az
Aradi vértanúk tere, ami kerületünkben az első lesz.
Ennek pontos helyszíne a Bodonyi utca – Andráshida
utca sarkán található önkormányzati telken lesz, ahol
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a 13+1 fát már évekkel ezelőtt elültettük. Itt az ünnepi műsort a Kossuth Iskola szervezi, remélem október
6-án, hétfőn, sokan eljönnek majd ide is megemlékezni a mártírhalált halt hősökről. Az évet pedig hagyományosan a Mindenki Karácsonyával zárjuk,
amire a művelődési ház már teljes gőzzel készül.
Képviselőtársam, Fohsz Tivadar és jómagam is úgy
érezzük, hogy ezzel a repertoárral sikerül majd kárpótolnunk a helyieket az elvesztett augusztus 20-i ünnepség miatt!”

Újra Szentivánéj ünnepe Rákoskerten!
Június 21-én, szombaton, számos, színes programmal, .várta a Rákoskerti Művelődési Ház az érdeklődőket ahol mindenki megtalálta a kedvére valót.
Piciny szabadtéri színpadot állítottak fel, melyen 15
órától megkezdődtek a műsorok W. Shakespeare Szentivánéji álom című művének részletével, melyet Kecső
Andreától, az Ascher Oszkár Színház tagjától hallhattunk. Ezután a Piroska és a Farkas című meseelőadás
következett a Hahota Gyerekszínház előadásában, majd
a Cassandra Táncegyesület és a Mazotti Fittnesz Sportegyesület bemutatóit láthatták. Ünnepi köszöntőt mondott Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán. Ezt követve Zsuzsa Mihály Aranykoszorús énekes és az általa vezetett
Rákoskerti Dalos Klub vette birtokba a színpadot, majd
a Napfordulós Táncház Gordos Anna vezetésével magyar néptáncokat adott elő. Végül mókás gólyalábas és
tüzes játékkal kedveskedett a nagyérdeműnek a Lángoló Ördögök csapata. A tűzzsonglőrök látványos produkcióját követően a hagyományos tűzugrásra is sor került,
igen nagy érdeklődés mellett.
A térprogramok terén is bő választékkal készültek a
szervezők: vendéglátás, vásárosok, hagyományőrző
standok, népi játszótér, ügyességi játékok és arcfestés
várt kicsiket és nagyokat egyaránt. A kézműves sátrakban az ünnepkörhöz kapcsolódva bokrétakötés, valamint virágkoszorúk, szebbnél szebb fejdíszek készültek.
A rendezvény nagy sikert aratott, így jövőre ismét
megrendezésre kerül, ahová érdemes lesz kilátogatni!
Támogatók, segítők: Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti önkormányzati képviselő, Hatvani Zoltán
rákoskerti önkormányzati képviselő, ifj. Tissevits Dezső
és Kalocsai István.

Végéhez közeledik a rákoskerti
csatornaépítés

Családi Nap a Piroska Óvodában
Több, mint egy évtizedes hagyomány a Piroska Óvodában a szülőkel gyermekekkel közös szombati program
megvalósítása.
Három éve nem csak a jelenlegi, hanem a volt és leendő
óvodások családját is meghívjuk.
A büfé, tombola, zsákbamacska, ugrálóvár, arcfestés,
lufihajtogatás és az óvónénik kézműveskedése kínálta
program az elmúlt években jelentősen kibővült. A kerületi
Vöröskereszt szervezete a felnőtteknek vérnyomás- vércukor- és koleszterinszint méréssel igyekezett az egészségmegőrzést segíteni. A finomságok mellett gulyásparty és
frissen sült lángos bővítette a repertoárt.
A NOÉ Állatotthon, a tűzoltó autó, az Old Timer Egyesület, és a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete érzékenyítő
porgrammal szolgált a kicsiknek és nagyoknak. Az idei év
délelőttjét színesítette a Tudáspadlás és a Krasznár és tsa.
gyermekkönyvekkel, társasjátékkal. A családokat egy kis
versenyre invitáltuk a hagyományossá vált süti sütő versennyel, az idén ismét különdíjas lett egy gyermek által
készített sütemény. A díjakat Hatvani Zoltán képviselő Úr
adta át.
A következő évre a Tupperware forgalmazó által kínált
eszközöket is meg lehetett vásárolni.
A rögtönzött színpadon Horváth Tamás alpolgármester
úr megnyitóját követően először a Szerb Antal Gimnázium
diákjai zenéltek, majd a kempo bemutatót, az oroszlán
jelmezbe öltözött kínai "sárkány táncosok" követték, melyek üde színfoltjai voltak a rendezvénynek. A tombola
sorsolás előtt Mr. Basary- az Örökség zenekar tagja varázsolt fergeteges hangulatot.
A programot a szülők, a fenntartók képviselői (Riz Levente, Horváth Tamás, Fohsz Tivadar, Hatvani Zoltán) és
több kerületi vállalkozás is támogatta. Reméljük, hogy
ezzel a hagyománnyal még sokáig kedveskedhetünk az
óvodánkat igénybe vevő családok számára.

Idén július elején 95%-os készültséget ért el a helyi csatornázás, ami azt jelenti, hogy a Ráspoly és a Görömböly
utcáktól eltekintve már mindenhol elkészült a gerincvezeték. A Ráspoly utcában is tart a munka, itt július végére
végeznek, míg a Görömböly utcában csak szeptember végére fejeződik be a kivitelezés, mert itt nem ássák, hanem
fúrják a gerincvezetéket a domb alatt. Több utcában megkezdték, sőt már be is fejezték a helyreállítást, ami a Beruházó (Fővárosi Önkormányzat), a kivitelező (Mészáros
Kft.) és a helyi önkormányzat képviselői között lefolytatott
egyeztetéseknek köszönhetően a következőket jelenti:
– a földes utcákban az eredeti állapottól eltérően, murvás, zúzott köves felületet fognak biztosítani. Ezt a Perec,
Pásztortűz és a Holdsugár utcákban már készen is lehet
látni.
–a korábban szórt bitumenes felületzárással rendelkező
utcákban nem csak a nyomvonal felett, hanem az egész
utca szélességében újraépítik a felületzárást. Ilyen a legtöbb, de a cikk megírásáig ezek közül az utcák közül még
csak a Pásztorfalva utca eleje készült el. Augusztusban, de
legkésőbb szeptember végéig mindenhol sor kerül majd a
kivitelezésre. Itt kell megjegyezni, hogy az oly sokszor
szidott nagy esők és özönvizek felgyorsították a tömörödést és ez elősegítette a mielőbbi helyreállítást.
– az aszfaltos utcáink helyreállítása már részben megtörtént, hiszen az Erzsébet körút és a Bodonyi utca már végre
ismét járható.
Fontos információ, hogy a kivitelező 2015. februárjáig
rendelkezik engedéllyel a munkálatok elvégzésére és a
garanciális problémák orvoslására. Ez azt jelenti, hogy az
addig történő útbeszakadásokat, nyomvonal megsüllyedéseket még a Mészáros Kft-nek kell kijavítania. Ezután
kapja vissza Rákosmente Önkormányzata az utcákat és
azok karbantartásának feladatát. Jó hír, hogy ígéretet kaptunk a helyi képviselőtől és polgármester úrtól arra, hogy
2015. nyarán minden rákoskerti utcában, ahol még hiányzik a szilárd útburkolat, ott elkészítik a szórt bitumenes
felületzárást. Itt a következő utcák az érintettek: Pásztortűz, Csengés, Perec, Holdsugár, Tiszaörs, Lilaorgona és a
Gyöngyfüzér utca.
Ahogyan eddig, úgy a jövőben is kereshetik Hatvani
Zoltánt, aki a teljes helyreállítás befejezéséig vállalta,
hogy közvetít a lakók és a kivitelező között. Elérhetőségei
a lap végén megtalálhatók, erre leginkább azért van szükség, mert a beruházó és a kivitelező is sokszor elérhetetlen, vagy csak 3-4 napos késéssel reagálnak.
Akik még nem kezdték el a belső hálózat kiépítésének
terveztetését, most már ők is megtehetik, ehhez tervezőt
kell hívni, aki a tapasztalatok szerint kb. 20.000 forintért
írja és rajzolja meg a szükséges dokumentumokat. A tervet a Fővárosi Csatornázási Műveknek kell eljuttatni, akik
jó esetben 4 hónap alatt véleményezik azt. Ezután indulhat az ingatlanon belüli munka, vagyis a ház és a tisztítóakna közötti csővezeték kiépítése. Ha ez is befejeződött,
akkor kell majd szerződést kötni a Csatornázási Művekkel
és csak ezután lehet használni a szennyvízhálózatot. A
végső rákötési határidő 2016. nyara, vagyis van még idő,
de a lassú ügyintézés miatt és a tömeges szerződéskötések
következtében érdemes mindent időben elkezdeni.

Kossuthosok irodalmi barangolása
Erdélyben
Iskolánk erre a tanévre is pénzügyi támogatást kapott a
Határtalanul pályázati programra, melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ítélt meg.
Idén a kossuthos diákok úti célja Erdély volt. A tanulmányi kirándulás keretén belül személyesen megismerhették jó néhány általuk ismert jeles irodalmár életének helyszíneit.
Az utazás első állomása Érsemjén, Kazinczy Ferenc
szülőháza volt, innen Nagykárolyba indultak és megtekintették a Károlyi kastélyt. Sződemeteren a református templomban, ahol Kölcsey Ferencet keresztelték, a tiszteletes
úrral együtt énekelték el a Himnuszt.
Ezen a napon eljutottak még Érmindszentre és megkoszorúzták Ady Endre szülőházát. Az első éjszakát Kolozsváron, a Bethlen Kata Diakónián töltötték. Másnap tiszteletüket tették a házsongárdi temetőben több erdélyi író és
költő sírhelyénél, a főtéren Fadrusz János Mátyás király
szobránál a város történetéről beszélgettek, majd a Szent
Mihály templomot nézték meg. Ellátogattak Mátyás király
és Reményik Sándor szülőházához, a Babes-Bolyai Tudományegyetemhez.
Délután Szamosújváron a 2. sz. Általános Iskolában
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fogadták a csapatot nagy szeretettel. Volt ének és honismereti óra, de még focimérkőzés is. Ez az örmény katolikusok által alapított város adta a szálláshelyet is a második éjszakára. Előtte azonban még láthatták Kallós Zoli
bácsi páratlan néprajzi gyűjteményét Válaszúton. Este a
Téka Alapítvány szervezett táncházat a fiataloknak.
Az utolsó nap is rengeteg élményt tartogatott. Voltak
Csucsán a Boncza kúriában, megcsodálhatták a Királyhágóról nyíló panorámát. Délután Nagyváradra érkeztek. A
színház és az Ady Múzeum látogatása után a Püspöki
Palotához mentek, ahol megtekintették a Nagyváradi Bazilikát és a méltán híres kanonok sort is.
Szombaton késő este érkeztek meg, élményekkel gazdagodva.
Köszönjük a pályázati támogatást, mely lehetővé tette
irodalmi barangolásunkat.

1981. óta működik az Idősek Klubja
A szabadidős programok szervezése során fontos
szempont az egyedüllét, az elmagányosodás elkerülése,
társas kapcsolatok kialakítása, közösségi élet erősítése és
természetesen igazodunk az időseink kéréseihez, egészségi, fizikai, és mentális állapotához.
KLUB: 20.-Ft/nap. Irodalmi teadélután, gyógy-, frissítő torna, egészségnap (vércukor-, és vérnyomásmérés),
egészségnevelési tanácsadás, dietetikai tájékoztató előadások, könyvtár, szellemi vetélkedő, paraffinos kézápolás, gyümölcs-party, szalonnasütés, bográcsolás, zenés-,
táncos délutánok, dalos-klub, kiállítások, múzeumlátogatások.
Július-augusztusi programjaink: gyógyfürdőzés Nagykátán, „Kerti” séta, szabadtéri színházi előadás megtekintése, Sugár Mozi, Berekfürdői kirándulás, strandolás, látogatás a Fűvész kertbe, kedvezményes sószoba bérlet
szeptembertől.
Kedvezményes térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink: fodrász, kozmetika, pedikűr, gyógymasszázs, talpmasszírozás.
EBÉD: (A és B menü, diéta is): 0 Ft-tól 460 Ft-ig
(jövedelemtől függően) elvitellel vagy helyben fogyasztva. Koruk, egészségi állapotuk miatt rászoruló ellátottjaink részére napi egyszeri meleg étkezést tudunk biztosítani.
Változatos, színes programokkal várunk minden kedves nyugdíjast hétköznap 8 órától 16 óráig.

A Kossuth Lajos Általános Iskola hírei
Elérkeztünk a 2013-2014-es tanév végére. Ez volt az a
teljes év, amit a 2013. január 1-i átalakulás után dolgoztunk az új felállásban – oktatás, mely a KLIK-hez tartozik; a zavartalan működés biztosítása a technikai dolgozókkal – Rákosmente Önkormányzat és Rákosmente Kft
vezetésével.
Nagyon sok minden történt az utolsó beszámoló,
2013. decembere óta. A nyolcadik osztályosok búcsúzása,
izgalmak a felvételin, farsang, a 7. évfolyam utazása Erdélybe a Határtalan pályázat segítségével, diákolimpia,
tanulmányi versenyek, majd a tanév utolsó hetében bolond-ballagás, Diákönkormányzat Napja, ennek zárásaként a hagyományos tanár-diák focimeccs.
Mindezek zavartalan lebonyolításában fontos szerepet
töltöttek be a technikai dolgozók pontos, precíz munkájukkal – a „háttéremberek”, hiszen egy iskolában előtérben az oktatás-nevelés áll. 2014. június 19-én a tanévzáró
ünnepéllyel befejeződik a tanév, jön a két hónap nyári
szünet a tanulók és a pedagógusok részére. Ez idő alatt
történnek a felújítások, karbantartások, fejlesztések. Minden évben igen sok segítséget, anyagi támogatást kaptunk
a tervek megvalósításához Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar képviselő uraktól. Mellettük Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Kft vezetősége minden segítséget megadott, hogy az anyagi támogatás mellett a kivitelezés is maradéktalanul megvalósuljon.
Erre a nyárra is sok a megvalósítandó terv – kerítés
felújítása a Perec utca felöl, az udvaron átmenő fűtéscsövek szigetelése, a napközis udvar fejlesztése, a tornaterem
ablakainak teljes újraszigetelése, hogy a nagy viharok
után a tornatermünk ne uszoda legyen. Mindezek mellett
Hatvani Zoltán képviselő úr segítségével szeretnénk az
1990-ben vásárolt erősítő berendezésünket is felújítani.
A támogatást minden oldalról most is megkapjuk, hiszen
a tervezések, tárgyalások, előkészítések már folyamatban
vannak. Figyelembe kell venni viszont a szűk anyagi keretet, mire telik és mire nem.
A tényleges megvalósulásról a nyár végén, az új tanév
kezdetekor szeretnék beszámolni. Nyárra jó pihenést, kellemes időtöltést, kikapcsolódást kívánok Rákoskert minden lakójának.

Dől a fa!?
Alig néhány hónapja gallyazták az utcai fákat. Áramszünet. Darus kocsi, szorgalmas láncfűrész, lelkes dolgozók, síró fák. Megtették, amire kérték őket. Levágva mindent, ami veszélyeztette a nagyfeszültségű vezetékeket.
Ezért dolgoztak. Ez volt a feladatuk?
Hiába minden tiltakozás, maradtak a helyenként brutálisan lenyakazott fák. Kár értük. Kezdenek lombosodni,
igyekeznek javítani az ember hibáit. De ki törődött az
emberekkel? Mintha a fák egy oldalassá váltak volna.
Mindent levágni, ami a vezetékek alatt volt. Lehetőleg
tőből. Ne kelljen gyakran jönni. A többi maradhat? Az
utak feletti résszel mi lesz? Lejön magától? A fák aszimmetrikussá váltak. Fél lombjuk, ágaik eltűntek. Felborult
az egyensúlyuk. Küzdenek, tartják magukat, de mi lesz,
ha jön egy nagy eső, az elnehezült lombokba belekap a
szél. Ha rossz, „döntő” irányból jön – dől a fa. Ha még
kibírja, jön a tél, hó, jegesedés és reccsen az ág, dől a fa.
Alatta ember, autó – ne így legyen! Melyik adja fel először? A tavaszi megjegyzéseim után megtanultam: ahol
busz megy az főváros. Vagy most az elektromos művek a
„hunyó”? Ha tragédia lesz, az eseménynek számít? Kiválthat intézkedést? Talán visszarendelik a vágókat?
Meddig kell várni? Míg dől a fa?
Média esemény, ha egy-egy nagyember fát ültet. A
munka nagy része utána jön: törődni a fákkal és közben
gondolni az emberre.
dr Gschwindt András
Rákoskert lakosa, Budapest díszpolgára

Gál Tiborné iskolagazda
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A Rákoskerti Művelődési Ház kiemelt programjai:
Kedves vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház
július 2-tól augusztus 5-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 6. kedd, 8.00 óra
A nyári időszakra minden kedves vendégünknek
nagyon kellemes pihenést kívánunk.
Szeptembertől intézményünk színes programokkal,
klubokkal, tanfolyamokkal várja ismét kedves
látogatóit.

Augusztus 23. szombat 10óra
Rákoskerti Lecsófesztivál
Keressük Rákoskert legjobb lecsóját! Nevezésről és a
részletekről honlapunkon, szóróanyagainkon tájékozódhatnak.
Előzetes jelentkezést kérünk augusztus 5-15-ig.

Szeptember 21, vasárnap 10-18 óráig
Táncmaraton Rákoskerten
A résztvevő vendégek ízelítőt kapnak különböző
táncstílusokból gyermekek és felnőttek óránként más-más
táncot próbálhatnak ki kezdő és haladó szinten egyaránt.
A belépés díjtalan. Részletekről szóróanyagainkról és
honlapunkról tájékozódhatnak.

Gyermek tanfolyamok:
Babamasszázs, Bátor Bocsok - mozgásos
részképességfejlesztő, Sulijóga, Pepita Panda részképességfejlesztő, iskola előkészítő, Ringató
foglalkozás, Kerekítő Mondókás Móka, Kerekítő Bábos
Torna, Gyermek fitnesz, Málna Rajziskola, Gitár Klub,
Kids Club, Kids-Klub - Jazz-mataz-angol foglalkozások
Cassandra Táncstúdió - Modern Tánc Tanfolyam,

Szeptember 25-26., csütörtök, péntek 9-15 óráig
Kertünk Kincsei
Ismerkedés terményekkel és a természettel
az ILEX-KERT Kft., a Rákoskerti Kertbarát Kör és a
Rákoskerti Művelődési Ház közös szervezésében. A tavalyi
évhez hasonlóan játékos és interaktív módon zajló
terménybemutatóval, kézműveskedéssel, növényismereti
vetélkedővel várjuk az érdeklődő gyermekeket, hogy
felfedezzék a termények világát. Előzetes bejelentkezések
alapján kerületi óvodás csoportok jelentkezéseit is várjuk
mindkét napon. A rajzpályázat eredményhirdetése és a díjak
átadása pénteken lesz.
Támogató: Fohsz Tivadar alpolgármester,
rákoskerti önkormányzati képviselő

Felnőtt tanfolyamok:
Pilates, Gitár Klub, Angol Társalgási Klub, Hatha Jóga,
Cassandra Táncstúdió - Modern Tánc Tanfolyam,
Rákoskerti Kertbarát Kör, Rákoskerti Dalos Klub,
Meditációs Klub, Ulti Klub

Szeptember 28, vasárnap 15 óra
Emlékezzünk Makovecz Imrére

Színház:
Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől ismét várja a
színházkedvelő közönséget.

A Rákoskerti Templom Alapítvány közös megemlékezést tart
Makovecz Imre a rákoskerti „Mennybemenetel” ökumenikus
templom tervezője halálának 3. évfordulójára.
Meghívott vendég: Jókai Anna – Kossuth-nagydíjas író
Fellép a Misztrál Együttes.

Részletek: www.kertiklub.hu

Kellemes Nyarat kívánunk!
Lombzsákosztás

Zalakarosi apartman kiadó.
Uszoda, szauna a házban!

Az eddigi hagyományoknak megfelelően idén is osztanak
lombzsákot képviselőink, amire előreláthatólag szeptember végén kerül sor. További részleteket szeptemberi számunkból vagy Hatvani Zoltán honlapjáról tudhatnak meg.
(www.hatvanizoltan.hu )

Takarítást vállalok (ajánlással rendelkezem): 20-93-91-872
Építőipari munkát vállalunk, több éves tapasztalattal:
20-93-91-872

Itt a nyár, itassuk a madarakat!
A kukacok, bogarak, az érő gyümölcs tartalmaz nedvességet, de az kevés. Különösen, amikor a hőségben a fiókák
szomját kellene oltani. Az itatók egyben a tisztálkodást is
segítik. Elkészítésük egyszerű. Elég egy lapos tál vagy
egy virágcserép alátét. A mélységre ügyeljünk: ne legyen
mélyebb 1-2 cm-nél. Ez a mélység elegendő a fürdőzésre
is. Az itató nagy felületű legyen. Akár 30-40cm átmérőjű.
Jó, ha a biztonságérzetük fokozására egy nagyobb kavicsot helyezünk az edény közepére. Az ilyen itatót a galambok, rigók és a cinkék is örömmel használják. Az elhelyezés igényel nagyobb figyelmet. Ne tegyük a földre.
A cicák elriasztják, rosszabb esetben el is kapják őket.
Tegyük valamilyen magasabb tartóra, lehetőleg árnyékba.
Egy kiszáradt fa levágott törzse ideális hely. Reggel és
este különösen nagy a forgalom. Nagy melegben szinte
egész nap jönnek a szomjas madarak. Gyakran egyszerre
isznak a kisebb- nagyobb madarak. A rigók a leglelkesebb fürdőzők, öröm nézni őket.

Képviselők elérhetősége:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252
Kerti Levél
Megjelenik 4 200 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
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