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 Nemzetközi lecsófesztivál 
 

2018 augusztus 11-én 5.alkalommal került megren-

dezésre a Horváth Előd lecsófőző verseny. A Rákos-

kerti Lemaradás által szervezett rendezvény egyre nép-

szerűbb a rákoskertiek körében. Reggel 8 órakor az 

eseménynek otthont adó vasútállomás területén és az 

előtte lévő parkolókban már 20 főzni szerető csapat 

állított bográcsot: a Nyugdíjas Klub Lecsókirály és Ret-

ró csapata, Kossuth Iskola Mókus Őrs, Bátor Patiku-

sok, Rákoskerti Tökösök, Lecsó Kecó, a Bodonyi utcai 

Kutyasétáltatók, Mohácsi Vész, Rákosmenti Partizán 

Szövetség, Gyömrői Tibi és a Pösti Parasztok, Kerti 

Séfek, Bátor Nyulak, Lec-Show, Csipet Csapat, Suti 

Bácsi Csapata, Lyukas Zokni és a Rákoskerti Lemara-

dás.  

Színesítette a palettát, hogy Rákosmente horvát test-

vérvárosa, Lovran elöljárói is bogrács mellé álltak és 

szarvasgombás lecsót készítettek. A csapat tagjai: Bo-

jan Simonič polgármester, Branislav Petković tanácsel-

nök és Ágoston Gergely, aki augusztus 20-án a magyar

-horvát kapcsolatok erősítéséért, valamint a horvátor-

szági magyar emlékek, történelmi emlékhelyek megis-

mertetéséért a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 

tagozat kitüntetésben részesült. Besegített nekik Fe-

renczi Zsuzsa és Orosz Károly is. Így szerényen el-

mondhatjuk, hogy rendezvényünk nemzetközi szintű 

volt.  

A finomabbnál finomabb lecsókat hat tagú zsűri bí-

rálta és az arany fakanalat a Mohácsi Vész csapatának 

ítélte oda. A 2.díjat a rákoskerti Kossuth Lajos Általá-

nos Iskola nyerte. A bronz fakanalat már másodszor 

Gyömrői Tibi és a Pösti Parasztok csapata vihette haza. 

A Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán kép-

viselő urak által felajánlott különdíjat (címeres rákos-

kerti zászlót) a Süle József vezette Rákoskerti Tökösök 

csapata nyerte el tökös lecsójával. A nyertesek ajándé-

kaik között megtalálhatták a Polgári Kör által felaján-

lott Rákoskerti Rigófütty kézműves pálinkát. Az idén is 

sok fajta lecsóétel került tálalásra, ami a verseny végére 

az utolsó kanálig elfogyott. A vidám hangulathoz hoz-

zájárult a pörgős zene, az ízes pálinkák kóstolása és 

tombola húzás. 

A rendezvény sikerét köszönjük támogatóinknak: 

Riz Levente polgármester úrnak,  Fohsz  Tivadar alpol- 

gármester és Hatvani Zoltán képviselő uraknak, a 

Rauch Hungária Kft-nek, továbbá a csapatoknak és az 

érdeklődőknek. Külön köszönetet szeretnénk mondani 

a Polgári Kör tagjainak és Árvayné Marikának a segít-

ségükért. 
 

Földi János 

 

Merzse kirándulás 
 

A Rákoskerti Lemaradás 2018. szeptember 29-én 

szombaton második alkalommal egy kirándulással egy-

bekötött ingyenes őszi Merzse - mocsár bemutatót szer-

vez. A túra során bemutatásra kerül a mocsár múltja és 

jelene. A területről és állatvilágáról Petrőczi Tibor, a 

Zrínyi Általános Iskola igazgatója tart beszámolót. Fau-

nájáról, főleg madárvilágáról Mályi László madár szak-

értő tart előadást az újonnan épített magas kilátónál. A 

tervezett indulás 29-én, 10-órakor a Rákoskerti vasútál-

lomásról történik, időtartama 4-5 óra, 4-5 km. Visszaér-

kezés ugyanoda, a vasútállomásra 15-16 óra körül lesz. 

Nagyobb pihenőt a mocsár kilátójánál tartunk.  

Érdeklődni: Földi János, tel: 20-2857988,  

email: kbernat64@gmail.com 

 

Nyár a Rákosmenti Százszorszép 

 Óvodában 
 

Hasonlóan az előző évekhez 2018 nyara is tartalma-

san telt a Rákosmenti Százszorszép Óvodában. Az iskolai 

év befejezése után három csoportunk összevontan műkö-

dött. Óvónőink, dajkáink és dolgozóink leleményességé-

nek és szeretetteljes viselkedésének köszönhetően hamar 

elfogadták ezt a helyzetet a kicsik és jól érezték magukat. 

Új ismeretségek, barátságok szövődtek a gyerekek kö-

zött, sőt még a másik óvodából érkezőket is könnyen be-

fogadták maguk közé. Hetente öt gyermeket fogadtunk 

kerületünk óvodáiból és örömmel mondhatom, hogy ők is 

szívesen jártak hozzánk. A nyári élet az óvodánkban min-

denki számára teli volt élményekkel, vidámsággal. Szinte 

az egész napot az udvaron töltötték a kicsik. Csak étkezni 

és pihenni tértek be a csoportszobába. A szabadban pan-

csoltak, saraztak, agyagoztak, hintáztak, mászókáztak és 

mozgásos játékokat játszottak. Akinek kedve volt, rajzol-

hatott, festhetett, barkácsolhatott, vagy az árnyas fák alá 

helyezett  szőnyegen  babázhatott,  építőjátékokkal,  he- 

mailto:kbernat64@gmail.com
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Lomtalanítás, költöztetés 

lomnelkul@gmail.com  

06-30-502 7555 

lyezett szőnyegen babázhatott, építőjátékokkal, autók-

kal játszhatott. Sétálni és kirándulni is voltak többször. 

Kedvenc helyük a Vida domb volt. Kísérésükben nagy 

segítségünkre voltak azok a közösségi szolgálatot telje-

sítő, érettségi előtt álló diákok, akik minket választot-

tak „ideiglenes munkahelyüknek.” Idén nyáron nyolc 

ilyen tanulónk volt. 

A szabadban is figyeltünk óvodásaink egészséges 

életmódjára. Testüket naptejjel kentük be, gyümölcsöt 

és sok folyadékot (víz, limonádé) biztosítottunk nekik. 

Az öt hétig tartó óvoda bezárás alatt Fohsz Tivadar 

Rákoskerti önkormányzati képviselő Úr segítségével 

megújítottuk udvaraink gyepszőnyegét, ahová kellett 

fűmagot is ültettünk. Rákosmente Önkormányzata a 

Pillangó és Mókus csoport termének és öltözőjének 

parkettáját felcsiszoltatta és lakkoztatta, ügyelve arra, 

hogy az anyagok használatánál is érvényesüljön a 

gyermekek egészségvédelme. Vizes bázisú lakkot 

használtak a munkálatoknál. A dadus nénik a zárás 

utolsó hetében reggeltől estig, óriási munkával takarí-

tották ki az épület minden helyiségét, hogy mire érkez-

nek a gyermekek szép, tiszta környezet fogadja őket. A 

zárás alatt az óriási viharok következtében egy fűzfánk 

teljesen, egy másik pedig félig elpusztult. Óvodánk 

gondnoka több napig tartó munkával tisztította meg a 

nagyudvart a faágaktól és levelektől. Hatvani Zoltán 

Rákoskerti önkormányzati képviselő úr segítségével új 

játéktároló kosarakat, a gondnoki és konyhai munkát 

segítő eszközöket, cd lejátszót és televíziót vásárol-

tunk. 

Köszönöm a képviselőknek és munkatársaimnak, 

hogy összefogással ismét megújulhatott és megszépül-

hetett intézményünk! 

Béres Károlyné óvodavezető  

Rákosmenti Százszorszép Óvoda 
 

Rákoskerti gimnazista fűnyírást vállal a Pest út-

Szigetcsép utca és Csongrád utca által határolt területen. 

06-20-39-22-252 

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyha-,  

szobabútor, tolóajtós szekrények stb.  

Minőségi munka, korrekt áron! 

Tel: 0620/367 5502  www.hejjabutor.hu 

Megbízható, leinformálható, fiatalos hölgy napi-  

és nagytakarítást vállal. (gyors, alapos munka) 

Elérhetősége: Mittag Sarolta – +36 20/283-7221 
 

Leinformálható középkorú hölgy több éves  

gyakorlattal napi 4-5 órás idősgondozást vállal. 

06-30-515-91-22 

Internetezne, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá? 

Számítógépet venne, de nem ért hozzá?  

Forduljon hozzám! 

Házhoz megyek! Segítek a számítógépet kiválasztani, in-

ternet szolgáltatást választani, beállítom az internetét, 

számítógépét és még a kezelésére is megtanítom. Régi 

fényképeit megmentem digitalizálással, szkenneléssel. 

Hajdú József informatikai tanácsadó 

Tel: 06-20-4650-960 e-mail:info@hjcomp.hu Honlap: 

www.hjcomp.hu 
 

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villany-

bojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, 

láncélesítés, kerti kapák javítása. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 

06-20-9467-302 
 

ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA ÖNT.  +36-06-30-238-98-82 
 

Számítógépes betűvágás, dekoráció: 

06-30-55-22-487 

 

Elkészült a rákoskerti katolikus kápolna 
A misét minden szombaton 18 órakor, Flavio atya tartja. 

(Kivételes ünnepnapokon előre meghirdetett időpontokban.) 

  

Adományokat a 10702019 -19819198-51200002  
(CIB Bank) számlára lehet utalni 

  
Még lehetőség van kedvező áron urnahelyek vásárlására: 

  

                                                             1 személy       2 személy 

  

a/ szekció: a legalsó és legfelső sorban   60 000 Ft     100 000 Ft 

  

b/ szekció: 2. sorban alulról és felülről   80 000 Ft    130 000 Ft 

  

c/ szekció: 3. sorban alulról és felülről 100 000 Ft    160 000 Ft 

  

d/ szekció; alulról a 4. sorban               110 000 Ft    180 000 Ft 

  

            5-6. sorokban                            120 000 Ft    200 000 Ft 

  

e/ szekció: családi fülkék is egyedi árakon. 
  

Az urnafülkéket 25 éves időtartamra lehet megvásárolni. 
Szerződést előzetes egyeztetéssel lehet kötni. 

A megváltott urnahellyel támogatja a kápolna további építését! 

Érdeklődés és szerződéskötés: 
Szent Erzsébet Plébánia 1171. Budapest, Szabadság sugárút 39. 

hétfőn és kedden 10-12 óráig, csütörtökön 16-17 óráig 

Telefon: 258-4074; e-mail: plebania.ujtelep@gmail.com 
Ügyintéző: Csombor Tiborné, tel.: 30/997-0951 
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Idén is lesz faültetés Rákoskerten, 

Strázsahegyen és a Szárazhegyen  
 

A két önkormányzati képviselőnk idén is meghirdeti 

körzeteik faültetési programját. E szerint aki a saját in-

gatlanja elé, a közterületre szeretne fát ültetni, az jelent-

kezzen Fohsz Tivadarnál vagy Hatvani Zoltánnál. A fák 

ültetését, karózását és az ültető gödör trágyázását az 

önkormányzat szervezi, a lakónak a locsolást kell vállal-

nia. Egyes utcákban a Rákoskerti Polgári Körrel együtt-

működve van lehetőség gyümölcsfák elültetésére is. A 

faültetési akció a készletek erejéig tart.  

 Jelentkezni a képviselőknél lehet: 

Fohsz Tivadar (fohsz.tivadar@rakosmente.hu), vagy  

Hatvani Zoltán (hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu) 
  

Hogyan juthat hozzá az ingyenes  

lombzsákokhoz? 
  

Ismét közeleg az ősz, amikor a lehulló falevelek kör-

nyezetbarát elszállításában próbál segíteni Rákosmente 

Önkormányzata. Közismert, hogy 2010 óta tilos a zöld-

hulladék égetése és mára már az is tudott, hogy a kuká-

sok csak az FKF (fekete) emblémás zsákokat szállítják 

el a porták elől. A közterületen álló fák leveleinek ösz-

szegyűjtése az ott élők kötelezettsége. Az önkormányzat 

ezeknek a faleveleknek az elszállításában próbál azzal 

segíteni, hogy minden ingatlantulajdonosnak ingyen 

biztosít 8-8 db. zsákot. Ezeket a telirakott zsákokat 

az FKF gépjárművei ingyen elszállítják a kapuk elől. 

Ahol jár a hétfői "zöld kukásautó", (Rákoskerten, Szá-

razhegyen mindenhol jár), ott a kommunális szeméttel 

az FKF nem szállítja el a faleveles zsákokat.  

Idén is a kertvárosban élő, oda bejelentett telektulaj-

donosok a képviselőiktől vehetnek át a zsákot a követ-

kezők szerint:  

A 8. sz. egyéni választókörzetben Fohsz Tivadartól a 

Százszorszép Óvodában, október 3-án (szerdán) 16:00 

és 18:00 között. A korábbiakhoz hasonlóan a mozgá-

sukban korlátozottak számára lehetőség van elektroni-

kus levélben - fohsz.tivadar@rakosmente.hu - címen 

kérni a zsák kiszállítását. 

A 9. sz. evk-ben élők pedig Hatvani Zoltántól, A 

Rákoskerti Művelődési Házban: október 3-án (szerdán) 

17.00 és 18.00 között, illetve október 4-én 

(csütörtökön)  8.00 és 9.00 között. A képviselő kér i, 

hogy ide csak az jöjjön, akinél nem lehet a kertbe be-

dobni a zsákokat, mert a kutya széttépi, nincs házszám 

az ingatlanon, vagy pedig szeret sorban állni, hiszen 

idén is van mód megrendelni a lombzsákok házhozszál-

lítását. Ezt kizárólag a képviselő honlapján tehetik meg. 

Ennek címe: www.hatvanizoltan.hu. A megrendelés 

leadásának végső határideje: 2018. szeptember 28. A 

házhozszállítás legutolsó napja: 2018. október 7. Akik a 

művelődési házba jönnek, nekik az átvétel során be kell 

mutatniuk a személyi igazolványukat és amennyiben 

ebben nem szerepel a bejelentett cím, úgy a lakcímkár-

tyájukat is. A zsákok átadás-átvételét az átvevőnek alá-

írásával kell igazolnia. 

 Néhány fontos tudnivaló az  elmúlt  években  össze- 

gyűlt tapasztalatok alapján. Minden megrendelő és/

vagy sorban állónak jut zsák, ha valaki mást mond, az 

nem mond igazat. Csak az rendeljen házhozszállítást, 

akinél a portán vagy a házon jól látható a házszám. Ha 

nincs kint a házszám, akkor nem vállalunk felelősséget 

a pontos teljesítésért. Ikerházak esetén 4 db zsák jár, 

nyolc-lakásos társasházak lakóinak csak 1 db. zsákot 

tudunk adni. Akik ezeknél nagyobb lakásszámú társas-

házakban élnek, ott nem tudunk zsákot adni, csak előre 

egyeztetett időpontban egy meghatalmazottnak. Ez pl. 

az Ököl utca 4. és 6. számban élőkre vonatkozik. Aki-

nél a közterületen nincs fa, az ne kérjen zsákokat, hi-

szen ott nincs mit beleszedni ezekbe. Akik állandó, be-

jelentett címmel nem rendelkeznek Rákoskerten, Szá-

razhegyen (a lakcímkártya szerint is csak tartózkodási 

hely van a körzetben), nekik nem tudunk emblémás 

zsákot adni. A szomszéd, ismerős, barát, rokon adagját 

csak úgy lehet elvinni, ha a sorban álló bemutatja a 

szomszéd, ismerős, barát, rokon lakcímkártyáját vagy 

személyi igazolványát. Saroktelekre a nagyobb közte-

rület miatt nem tudunk plusz zsákokat adni. A lakatlan 

ingatlanra nem jár az ingyenes lombgyűjtő. Aki a meg-

adott határidőig nem vette át a zsákját vagy nem rendel-

te meg azok házhozszállítását, az a megmaradt készlet 

erejéig, előre egyeztetett időben Hatvani Zoltán házánál 

veheti át a neki járó zsákot. 

Ezek a fekete emblémás zsákok a művelődési házban 

folyamatosan megvásárolhatók 230 forintért.  

 

Jól teljesítettek az aszfaltozók Kerten 
  

Sok helyen kell, kellene még járdát építeni Kerten, 

de az idei nyár rekord mennyiségű aszfaltot hozott a 

városrészbe. Februárban döntött a Képviselő-Testület 

arról, hogy idén kétszer annyit, összesen 100 millió 

forintot tud járdaépítésre fordítani. Ebből Rákoskertre is 

sok jutott, hiszen a helyiek egyik régi vágya teljesült és 

végre megújult a gyalogjárda az Erzsébet körúton a Rá-

koskert sugárút és a Nyomdász utca között. Ezen a sza-

kaszon még az is rendkívüli, hogy a megszokott 120 cm  

helyett 150 cm szélességben építették meg itt a járdát, 

így a Kossuth Iskolába siető gyerekek akár egymás 

mellett kényelmesen is sétálhatnak az iskola felé. Ezen 

a szakaszon így több, mint 600 folyóméter újult meg, 

amire példa Hatvani Zoltán képviselősége alatt még 

sosem volt. Ezen kívül 40 méteren megújult a járda a 

Toldi Miklós utcában is (Sáránd utcától) és két szaka-

szon a Pásztortűz utcában is elkészült végre a régen várt 

aszfaltcsík. 

Az önkormányzati képviselő azt is elmondta, hogy 

nagyon sok új járdára és útfelújításra lenne még szük-

ség a körzetében, de erre a kerület teljes egészére ren-

delkezésre álló források sem lennének elegendőek. 

A Rákoskerti utcában (Sugárút és a Pásztortűz utca 

között) is sikerült javulást elérni az autóközlekedés szá-

mára. Ebben a mellékutcában nem aszfaltoztak, de a 

csatornaépítés után megsüllyedt útburkolatot sikerült 

kijavítani. Itt szórt bitumenes technológiát használt a 

kivitelező, ami a régen várt aszfaltút építéséig talán ki-

bírja a használatot.  
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Szeptember 27-én, csütörtökön 18 órakor 

Makovecz Imre megemlékezés 
 

„A szavak ideje végül is lejárt és kezdődhet a cselekvés 

ideje” 

Annyi küzdelem és megpróbáltatás után elérkeztünk 

kitűzött célunk, ökumenikus templomunk építésének 

megvalósításához. Betartva minden törvényi szabályozást, 

ami a kötelező közbeszerzési eljárásokat illeti, augusztus 

végére lezárult a másodszor meghirdetett közbeszerzési 

pályázat, ami nyílt-tárgyalásos eljárással és új ütemezéssel 

lett meghirdetve. Napokon belül kezdődnek az egyeztetések 

az építési kivitelezést megpályázó építőipari cégekkel és így 

még szeptemberben elkezdődhez az építkezés. Erről 

bővebben már tudunk szóbeli tájékoztatást is adni a 

szeptember 27-én megtartandó Makovecz Imre 

megemlékezésen.  

A Rákoskerti Templom Alapítvány jótékonysági 

megemlékezést szervez a világhírű építész, a rákoskerti 

„Mennybemenetel” ökumenikus templom tervezője, 

Makovecz Imre halálának hetedik évfordulója alkalmából. 

Meghívott vendég: Osskó Judit, Ybl Miklós- és Prima 

Primissima-díjas építész, televíziós szerkesztő.  

A belépés díjtalan!  

Szervező: Rákoskerti Templom Alapítvány,  

telefon: 256-5047  

Támogató: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzata 

 

Október 7-én, vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó: A rút kiskacsa 
zenés bábjáték az Ametiszt bábszínház előadásában 

A mese utáni interaktív játszóházunkba várjuk a 

gyerkőcöket. 

Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi 

gyermek részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak 

szerint: 8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-mailen: 

fohsz.tivadar@rakosmente.hu;  

sms-ben: 06 20 569-2864 a szülő neve, telefonszáma, 

lakcíme és az igényelt gyermekjegy számának 

feltüntetésével.  

9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:  

www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles 

Kérjük, hogy díjtalan belépőjegy igényüket  

október 4-ig jelezni szíveskedjenek! 

Belépő: 700 Ft  

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 

 

Kerti Levél 
Megjelenik 3 800 példányban 

Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör 

Szerkeszti: Orosz Károly 

Nyomda: Universal Toptrans Bt. 

ISSN 2062-8838  

1171. Budapest, Rákoskert sugárút 66. 

kertilevel@gmail.com  

www.kertilevel.hu 

A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán  

önkormányzati képviselők támogatták 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
www.kertimuvhaz.hu; rakoskert.info@vigyazomh.hu; T.: 257 4498 

Szeptember 19-20., szerdán és csütörtökön 9 órától 

Kertünk Kincsei  
Ismerkedés a terményekkel, természettel 

- a Rákoskerti Kertbarát Körrel, a Rákosligeti Kertbarát Körrel 

és az Ilex-kert Kft.-vel közös szervezésben játékos és interaktív 

módon zajló terménybemutatóval várjuk az érdeklődő kerületi 

óvodás csoportokat, előzetes bejelentkezés alapján.  

A rajzpályázat eredményhirdetésére és a díjak  

átadására csütörtökön kerül sor. 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képviselő) 

Október 14-én, vasárnap 16 órakor 

„Csodaszép Rákoskert” – kiállítás megnyitó 
Zaláné Tarnói Veronika rákoskerti, amatőr festőművész  

kiállításának megnyitója a Rákoskerti Polgári Kör  

és a Rákoskerti Művelődési Ház szervezésében. 

A kiállítást megnyitja: Szelepcsényi Sándor,  

a Rákoskerti Polgári Kör elnöke.  

Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester 

Közreműködik: Berkó Domonkos és Kertész Mátyás 

Megtekinthető: november 9-ig. A belépés díjtalan! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán rákoskerti 

képviselő) 

 

Október 28-án, vasárnap 16 órakor 

Rákoskerti beszélgetések 
Interjúsorozatunk célja, hogy találkozzunk rákoskerti 

hírességeinkkel, közéleti személyiségeinkkel, és a találkozás 

alkalmával  

egy kicsit másképp, egy kicsit közelebbről,  

de mindenképpen „első kézből” ismerjük meg őket.  

Vendégünk: Zsuzsa Mihály énekes, színész 

Aki kérdezi: dr. Fehér Eszter, az éneklő háziorvos 

A belépés díjtalan! 

 

Ascher Oszkár Színház: 

Szeptember 23-án, vasárnap 11 órakor 

Hurkacövekleves - zenés mesejáték 

A meseszínház után „Egértanya” kézműves foglalkozás. 

 

Szeptember 29-én, szombaton 18 órakor  

és szeptember 30-án, vasárnap 18 órakor 

Örkény István: A falu rossza 

 

Október 7-én, vasárnap 18 órakor 

Shakespeare: Rómeó és Júlia 
 

Belépő: 1000 Ft 

A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk 

telefonon vagy e-mailen! 

 

Csoportos hangfürdő-Tibeti hangtálakkal 
(szeptember 21., október 19.) 

Minden hónap harmadik péntekjén 17.30-19.00 óráig 

Díja: 2000 Ft/ fő, további részletek szórólapjainkon 

mailto:kertilevel@gmail.com

