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Túlélőtábor, avagy kerékpáros
bringakörút a Balaton körül
Augusztus végén, a „kellemesen meleg” 38 fokos másodfokú hőségriadó idején a Kossuth Lajos Általános
Iskola 7. c osztályos diákjai, szülei és osztályfőnöke kerékpáros táborozáson vettek részt. Öt nap alatt egy teljes
kört tettek, így 226 km-t letekerve körbebiciklizték a
Balatont. A létszám 20 fővel indult, majd későbbi becsatlakozással 26 főre duzzadt. A lelkes kis csapat fáradtan, ámde felejthetetlen, életre szóló élményekkel gazdagodva „élte túl” a megpróbáltatásokat. A sikeres
„túlélést” segítette a Rákoskertért Alapítvány támogatása, melyért ezennel köszönetet mondunk.

Szauter Mária
osztályfőnök, szervező tanár

Végre jut pénz a Csongrád utcai gyermekorvosi rendelő fejlesztésére
ELŐZMÉNYEK:
A felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőt magába foglaló
épület 1973-ban épült. Alaprajzi, funkcionális kialakítása
gyakorlatilag átadása óta változatlan, azóta csak kisebb
átalakítások történtek, melyek a felnőttorvosi részt érintették. A gyermekorvosi részen az utóbbi időben jelentősen megnövekedett gyermeklétszám, az új beköltözők
miatt várhatóan tovább növekszik. A betegellátási,
egészséges ellátási, terhesgondozói és tanácsadói feladatok a meglévő alapterületen, a jelenlegi elrendezéssel
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csak nagy nehézségek árán, kényelmetlenségek között
láthatók el.
2009-ben a Kucorgó térre tervezett és engedélyezett
szolgáltatóház egy ún.: településfejlesztési megállapodás
keretein belül vállalta, hogy duplájára bővíti az épületet,
ezen belül is a gyermekorvosi rendelőt. Sajnos az új kereskedelmi központ építése azóta sem kezdődött meg
(bár a sarkon álló bódék bontása megkezdődött), így a
rendelőnk fejlesztése is elmaradt. A helyi képviselők és
az Önkormányzat idén tudott annyi pénzt átcsoportosítani, melyből az épület átalakítása megkezdődhet.
PROGRAM:
A jelenleg tervezett belső átalakítás mindezt – léptékénél
fogva – teljes mértékben nem tudja megoldani, de belső
átszervezéssel, az egyes terek és térkapcsolatok módosításával mégis lehet az ellátás körülményein javítani.
Az átalakítás során a váró alapterülete megnövekszik, új
padlóburkolat készül, új radiátorok kerülnek felszerelésre. Az egészséges rendelői oldal megújításával (egy másik teljes értékű orvosi rendelő kialakításával) és a váróhoz való közvetlen kapcsolat biztosításával lehetővé válik az egy időben, két orvossal történő ellátás.
Megújul és alapterületileg is megnövekszik a védőnői
szoba, valamint a belső közlekedési rendszer átalakításával lehetővé válik a rendelőtől független, önálló megközelíthetőség is. További kisebb kiegészítő felújításként
kicserélik a hátsó udvari két bejárati ajtót, valamint megtörténik a teljes épületrész belső festése is.
Az átalakítás tervezése az itt dolgozókkal, való folyamatos konzultáció alapján történt.
ÜTEMEZÉS:
Az október legvégén kezdődő átalakítás körülbelül egy
hónapos kivitelezési ideje alatt az orvosi beteg- és egészséges ellátás folyamatosan biztosított lesz, de mivel az
egyes ütemekhez kapcsolódóan az épület bizonyos részei
nem használhatóak, ezért részben a megszokottól eltérő
rendben történik a betegek fogadása. A védőnői ellátás
és terhestanácsadás a felújítás teljes időtartama alatt a
Kucorgó tér egyik pavilonépületében történik. Mindezekről a szülők a helyszínen előre jelezve folyamatosan
tájékoztatást kapnak.
A kivitelezéssel együtt járó kellemetlenségek után várhatóan egy jobban működő, megújult rendelő állhat a a
környékbeliek és az itt dolgozók rendelkezésére.

• Ingyenes megoldást biztosítani a rászorulóknak, hiszen a
több mint 200 forint zsákonként sokaknak jelent be nem tervezhető kiadást.

Az idei zsákosztás tapasztalatai
Csak a 9. evk.-ban volt lehetőség a zsákok megrendelésére,
mellyel elkerülhetőek voltak a sorban állások. A házhozszállítást bárki igényelhette, aki a körzetben lakik. A megrendelésnek két módja volt: SMS küldés és a képviselői honlapomon történt értesítés. A szeptember 30-i határidőig 468 család élt a lehetőséggel, így október 7-ig 3.632 db. zsákot szállítottam házhoz a fiaim segítségével.
Október 10-én reggel a művelődési házban két óra alatt 357
fő vette át a neki járó zsákokat. Az egész telekre 8, az ikerházakra 4, a 4 lakásos társasházakra 2 db. zsákot tudtam ingyenesen biztosítani. Ez 2.776 db. lombgyűjtőt jelentett. Többen
további zsákokat is vásároltak a művelődési házban.
Október 11-én 17 órától ismét nagy volt a roham, 74 fő
(574 db.) zsákkal együtt távozott. 18 órára azonban elfogytak
a zsákok, akik ezután érkeztek (118 fő = 912 db.), csak aláírni tudták az átvételi elismervényt. Nekik azóta eljuttattam.

Október 15-én felhív egy kedves női hang — a vele folytatott beszélgetést írom le:
- Jó napot kívánok kedves képviselő úr! Érdeklődnék, hogy
mikor lesz idén zsákosztás?
- Az idei sajnos a múlt héten fejeződött be, a következő
2013-ban lesz.
- Jó, de akkor én miért nem kaptam zsákot? Kérdezte a
hölgy.
- Hogyan tetszett megrendelni? Lehetett sms-ben, a honlapomon, vagy a postaládámba bedobott cetlivel, de ezeket már
október 9-ig házhoz vittem.
- Én nem rendeltem még meg, mert nem kaptam róla értesítést. Magának az lenne a dolga, hogy értesítse az itt élőket.
- Senkit sem tudtam külön értesíteni, de a helyi lapokban
megjelent a felhívás. Először a Kerti Levélben augusztus végén, majd a Hírhozóban és a Tizenhetedik c. lapban is. A honlapomon is fent volt a felhívás, sőt akik hírlevelet kapnak tőlem (erre a honlapomon lehet feliratkozni), ők e-mailt is kaptak. Válaszoltam én.
- Hát ez felháborító, maga nem csinál semmit, a helyiekkel
pedig senki sem foglalkozik. Így rákényszerít a tanács arra,
hogy égessek.— Mondta a hölgy, de most már elég arrogáns
volt.
- Ne tessék égetni, mert az tilos. Zsákokat lehet vásárolni a
Gyökér közben (220 forint), ott most hiánycikk ugyan, de a
művelődési házunkban is árulják ezeket 250 forintért.
- Mit képzel maga, majd én fogok zsákot venni? Maga ingyenélő, semmirekellő … én nem lopom a pénzt. Majd kiviszem az út szélén lévő árokba és oda fogom beönteni…
És ezek után lecsapta a telefont. Így lesz a kedves képviselőből egy rövid beszélgetés után semmirekellő, ingyenélő.
Komolyan elgondolkozom azon, hogy mit csinálok rosszul. A
kerületben — de talán egész Budapesten csak én viszem házhoz a zsákokat, igaz csak azoknak, akik azt megrendelik. Idén
egy hónapon át lehetett leadni a rendeléseket. Ezután egy barátom segítségével hajtogattuk a nyolcas kupacokat, majd két
napig hordtam házhoz a két fiam és egyikük barátjának a segítségével. Majd a kerületben szokatlan módon meghirdettem
egy reggeli és egy délutáni időpontot is, ahol személyesen
lehetett átvenni a lombgyűjtőket. Csütörtök délután 6 órára
már elfogytak a zsákok, de itt sem azt mondtam, hogy sajnos
elfogyott és nem tudok adni, hanem azt, hogy 2-3 héten belül
szerzek még zsákokat, amit mindenkinek házhoz viszek. Ez
sem elég, mert naponta 5-6 ember haragszik meg rám, mert
nem tudok folyamatosan zsákokat osztani és házhoz szállítani.
Szerintem ennél többet nem lehet megtenni.
A reklamálók nem vették el a kedvemet, jövőre is lesz házhozszállítás továbbá délelőtti és délutáni zsákosztás is. Remélem, hogy akik semmirekellőnek tartanak, ők a következő
években nem kérik a házhozszállítást, mert ezt a szolgáltatást
csak azoknak szánom, akiknek ezzel segíteni tudok és kimondatlanul is, de hálásak ezért.

Statisztikák:
• Igénylő ingatlantulajdonosok száma: 1017 fő (ők lakcímkártyával igazolták, hogy nem csak tulajdonosok, hanem a
körzetben is élnek)
• Kiosztott zsákok száma: 7.894 db.
• Ennek a mennyiségnek az ára: 1.736.680 forint
• Idén már csak 5 zsákturista* próbálkozott megtéveszteni
és átvenni a nekik nem itt járó zsákokat, de ők idén sem jártak sikerrel
• Szeptember 30. után 54 fő jelezte, hogy elfelejtette megrendelni a házhozszállítást
Tapasztalatok a jövőre nézve:
1. Nyolc-lakásosnál nagyobb társasházak lakóinak jövőre
már csak 1 db. zsákot tudok adni.
2. Jövőre is lesz ingyenes házhozszállítás, mert így biztosítható csak, hogy 30-35 percnél többet ne kelljen sorba állni.
3. A szomszéd adagját jövőre is csak úgy lehet elvinni, ha
a sorban álló bemutatja a szomszéd lakcímkártyáját, vagy
személyi igazolványát.
4. Saroktelekre, vagy lakatlan ingatlanra jövőre sem tudok
zsákot adni.
Zsákturista*: Olyan személy, aki tudja, hogy nem jogosult
a zsák átvételére, de mégis próbálkozik.
Legmegdöbbentőbb esetek:
Egy kedves úr a személyes átvétel során bemutatta a lakcímkártyáját, de azon egy rákoscsabai cím volt látható. Mire
én jeleztem, hogy „Ön nem a körzetben lakik, ezért nem tudok zsákot adni”. Ő erre előveszi az építési engedélyét és
mutatja, hogy a körzetben építkezik, ezért jött ide. Fejcsóválásomra mesélte, hogy néhány napja vette át a Csabai Közösségi Házban az ott, neki járó 7 darab zsákot, ennyivel nálunk
is beérte volna.
Ezek után sem adtam az úrnak semmit és a sorban állók is
jelezték nemtetszésüket. Az úr erre elmondta, hogy a munkahelye Rákosligeten van és ott a Csekovszky Házban is át
szokta venni minden évben a zsákokat, ezért nem érti miért
vagyok ilyen szigorú.
Tanulság:
A kerület több mint 20 millió forintot fordít az emblémás
zsákok beszerzésére és szétosztására, de sokan ezzel a fent
leírtak alapján próbálnak visszaélni, pedig az akciók bevezetésének évekkel ezelőtt két célja volt:
• Reklámozni akarta a hivatal a zöldhulladék ilyen formában történő elszállítását, főleg azután, hogy 2010 végétől már
egész évben tilos a zöldhulladék égetése.

A következő osztás 2013. őszen lesz. A házhozszállítást
akkor is a Kerti Levél augusztusi számában fogom meghirdetni. Zsákok addig is megvásárolhatók a Rákoskerti Művelődési
Házban, nyitvatartási időben. Ára 250 forint, mely összegből
30 Ft-tal az intézményt támogatja a vásárló.
Hatvani Zoltán
Leinformálható rákoskerti fiatalember hétvégeken őszi kertrendezést, kertásást vállal. 06 20 312 15 62 vagy 06 70 606 48 18
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Állatok világnapja a napköziben

Évkezdés a Piroska Óvodában

Október 5-én, pénteken „állatos délutánt” tartottunk
a Kossuth napköziben.
Az osztályok már korábban szavaztak kedvenc állatukról és a héten gyűjtöttek képeket, cikkeket róla.
Minden csoport készített ezekből egy szép színes tablót, ami majd a folyosó falait fogja díszíteni. A tablókészítés után lementünk az udvarra és ott megkezdődhetett a vigadalom. Öt helyszínen állatokkal kapcsolatos
játékokat játszhattak (lehettek bárányok, farkasok, kutyák és mókusok Judit nénivel, Erika nénivel és István
bácsival), állatos dalokat tanulhattak Éva nénivel, állathangokat és mozgásokat utánozhattak Mariann nénivel
az alsós napközisek. Aki pedig jól kijátszotta magát,
kérhetett egy szép festményt az arcára vagy a kezére –
természetesen bőrbarát arcfestékkel.
Egy emlékezetes és játékos délutánt tölthettünk a
gyerekekkel az állatok világnapján.

Szülőnap-rendezvénnyel összekapcsolt műfüves mini
pályát (200m2) avattunk szombaton, szeptember 29-én
a Piroska óvodában. A hangulatos eseményen részt vettek a támogatók. Virág Mihály és Hatvani Zoltán
„illetékes” önkormányzati képviselők, akik képviselői
keretükből több százezer forinttal támogatták a létesítmény megvalósulását. A becsült értékben közel három
millió forint értékű fejlesztéshez szükség volt az RTK
sportegyesület képviselőinek, illetve más civil támogatóknak az összefogására, segítségére. Ők elsősorban
anyagvásárlással, földmunkákkal és különféle szakipari
feladatok ingyenes elvégzésével járultak hozzá a létesítmény elkészültéhez. – Példaértékű összefogás! – hangsúlyozta Virág Mihály. A műfű nagyszerű lehetőség
arra, hogy a gyerekek tavasszal és ősszel is többet tudjanak a szabadlevegőn tartózkodni, sportolni. Hiánypótló
a létesítmény, hiszen óvodánk sem tornateremmel, sem
tornaszobával nem rendelkezik.
A nyáron több fejlesztés is megvalósult óvodánkban:
- Szintén képviselői támogatással, mosogatógépet vásárolhattunk.
 A logopédiai és fejlesztőszobában sófalat alakítottunk ki. Segítve ezzel a gyermekek légúti betegségeinek
csökkentését.
 Az óvodapedagógusok július utolsó hetében szakmai kapcsolatfelvétel céljából 5 napot töltöttek a
gyergyószárhegyi iskolaigazgató meghívására Erdélyben.

Süni csoport a Merzsén
A Százszorszép Óvoda Süni csoportjával az Állatok
Napjára készülődve, egész napos kirándulást szerveztünk a Merzse-mocsárhoz.
Nagyon örültünk, hogy néhány szülő is elkísért bennünket, akik segítettek a hátizsákok cipelésében, részt
vettek a közös játékokban, és az egyik apuka nagy
szakértelemmel segített a növények, a felröppenő madarak, az állatok lábnyomainak a felismerésében. A
felnőtteket, a gyermekeket egyaránt lenyűgözték a tanösvény kiválóan elkészített tájékoztató táblái, melyek
az ismeretanyagot röviden, érthetően közlik, és nagyon
jól „lefordíthatóak”az óvodások nyelvezetére. Öröm
volt a képeken viszontlátni közvetlen környezetünk
élővilágát, melyről mi is sokat beszélgetünk óvodánkban. A túra során gyönyörködtünk a táj őszi színeiben,
megkóstoltuk a szomjat oltó szedret. Rengeteg és sokfajta makkot gyűjtöttünk, melyet barkácsolásaink során
jól fel tudunk majd használni.
A kirándulásra készülve, minden gyermek készített a
kedvenc állatáról egy képet, melyeket a kis erdősávban
elrejtettünk. Megtalálása az avarban komoly próba elé
állította őket, de még bennünket, felnőtteket is! Vidáman játszottunk a sajnos teljesen kiszáradt mocsárban.
Önfeledten, szabadon futkároztak, labdáztak a gyerekek a hatalmas területen, de lehetőség nyílt apró élőlények, bogarak, pókok, gyíkok, gombák felfedezésére,
meghitt baráti beszélgetésekre is.
Élményektől gazdagon, kellemesen elfáradva tértünk
vissza az óvodába. Megfogadtuk, hogy télen is felkeressük majd a Merzse mocsár varázslatos világát.

Idén is lesz faültetés Rákoskerten
Sokan jelezték a képviselők felé, hogy gyümölcsfákat szeretnének ültetni a közterületekre. Ezt a kerületi
rendelet szerint jó néhány éve csak a Rákoskerti Polgári
Kör teheti meg, ezért a képviselők idén is közös akciót
szerveznek. Az elmúlt hónapokban tíz gyümölcsfára
érkezett igény és további tíz ún. várostűrő fára. Ezeket
az önkormányzat és a civil szervezet lelkes aktivistái
november elején kezdik ültetni.
Ha Ön is szeretne a jövőben fát a portája elé, akkor
kérem keresse a képviselőjét, vagy a Rákoskerti Polgári
Kört. (A civilek minden hónap második péntekén tartanak beszélgetést, gyűlést a Rákoskerti Művelődési Házban, 18 órától.)
Angol Bölcsi és Óvoda Pécelen
www.planet-kids.hu
Sokéves, gazdag tapasztalattal szobrász -és
kőfaragó munkákat vállalok
Lábazat, kerítés,rézsű, sziklakert, szökőkút,kerti bútorok, tűzrakóhelyek
Bel –és kültéri dekorációk: tál, csobogó, madáritató, növénytartó minőségi
kivitelezését kőből, fából, kerámiából.
Egyedi síremlék, urnasíremlék
Minőség, megbízhatóság, bőséges referenciaanyag.

Dósa Katalin Százszorszép Óvoda
Megnyílt a Szigetcsép utca 124. szám alatt a
PICUR ABC!
Tej, pékáru, dohányáru, szeszes ital, vegyiáru.
Ugyanitt pár száz forintért remek ruhadarabokat
találhat a hidegebb napokra.

06 30 648 76 23, 256 30 19

Rákoskerten egyszintes, újszerű családi ház eladó!
20 806 19 96
Újra megnyílt a Kerti Zöldséges üzlet a
Toldi Miklós - Zrinyi út sarkán!

Zalakarosi apartman kiadó: 30-238-98-82
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A Rákoskerti Művelődési Ház november-decemberi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK
November 25., vasárnap 16 óra
Frech' Gábor fafaragó, tanár
„Gyökerek” című kiállításának megnyitója

December 2., vasárnap 10 óra
Adventi Kerti Kölyökkuckó: Krampusz Csoki
Kölyökkuckónkban nem más, mint a messzi Lappföldről érkező
Mikulás lesz a vendégünk. A jó gyerekeknek egy valódi, ki nem apadó
csokiszökőkutat hoz ajándékba! Természetesen csintalan, ám jószívű
krampuszai is elkísérik, egy varázslatos meseszínházban, melyben
személyesen Krampuszi meséli el nekünk a krampusz csoki rejtelmét.
Interaktív kézműves Kuckónk is a hópelyhek jegyében munkálkodó,
alkotó lurkók segítségével készül adventre.
A BELÉPŐ MINDEN RÁKOSKERTI ÉS SZÁRAZHEGYI
GYERMEK RÉSZÉRE INGYENES
Ingyenesen igényelhető az alábbi módokon:

A kiállítást megnyitja: Fohsz Tivadar, alpolgármester
Közreműködnek: az Ascher Oszkár Színház tagjai
A tárlat január 25-ig tekinthető meg

November 10. szombat 9-13 óráig

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
Szeretettel várunk mindenkit, aki olcsón szeretne
baba- és gyermekruhákat vásárolni! Az árusítani kívánóktól
előzetes telefonos jelentkezést kérünk!

8. sz. körzet: Fohsz Tivadartól e-milen a:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu címen, sms-ben a 20/569-2864-es
számon várjuk az igényléseket a szülő neve, lakcíme és az igényelt
gyermekjegy számának feltűntetésével.
November 17. szombat 20-02 óráig
9. sz. körzet: Hatvani Zoltántól interneten:
ERZSÉBET-KATALIN BÁL
www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles
Zenél a Kristály Duó
A jegyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk!
Belépő a bálra: 2000 Ft/fő (vacsora nélkül), vacsora: 1200 Ft/fő
Belépő: 700 Ft
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Gyermektanfolyamok:

Ascher Oszkár Színház
Nagy Ignác: Tisztújítás
Nov. 11., vas. 24., szombat, dec. 8 szombat 18 óra
Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből
Nov. 18. vas. 19 óra, dec. 1., szombat 19 óra
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Meditációs klub
Nov. 11-én és dec. 9-én, vasárnap 14.30-tól.

Pepita Panda: Részképesség-fejlesztő
5-6 éveseknek a sikeres iskolakezdéshez, keddenként 16.25-17.10 óráig

Ha szülőként úgy érzi, hogy gyermeke valamelyik területen
gyengébben teljesít, vagy csak azt szeretné, hogy egy jót játsszon,
miközben játszva tanul, várjuk jelentkezését óráinkra.

Pepita Panda Mozgásban – fejlesztő foglalkoztató
mozgásterápia 5-6 éveseknek, keddenként 17.20-18.05 óráig
Szükségességét jelző tünetek: nagymozgások koordinálatlansága, apró kézmozdulatok ügyetlenek, irányzavar, ha valamit sorba kell rakni, fordítva teszi,
nem szereti a verseket, meséket. Az alapozó terápia a mozgáson keresztül
ezeken a gondokon segít. Mozgásterápia segítségével lehetőséget biztosíthatunk
az idegrendszer számára, hogy bepótolja lemaradásait, csökkenjenek a tanulási
nehézségek. A tanfolyamot min. 5fő jelentkezése esetén indítjuk! Előzetes
jelentkezést kérünk telefonon. Vezeti: Dr. Molnárné Bán Ildikó
Díja: 2000 Ft/alkalom/fő, 7000 Ft/4 egymást követő alkalom/fő

Vezeti: Lászlóné Marika, részvételi díj: 200 Ft/fő

Mindenki Karácsonya
December 16., vasárnap 14 órától

Szeretettel várunk mindenkit rendhagyó, egész családnak szóló karácsonyi
ünnepi hangulatú rendezvényünkre. 14 órától az egész család számára
kedveskedünk a Titokzatos hóember című bábműsorral.
A délután folyamán, pedig meghitt dallamokkal, a hagyományainkhoz híven
egy igazi, ünnepi koncerttel, sztárvendéggel szeretnénk békés, boldog,
karácsonyi hangulatot varázsolni Rákoskert szívébe, hogy az év legszebb és
legszentebb ünnepét közösen, Mindenki Karácsonyaként, együtt várjuk.
A délután részletes programjáról szórólapokon és plakátokon tájékozódhatnak.

Málna Rajziskola: csütörtökönként 15.30–16.30-ig
Személyre szabott kreativitás- és képességfejlesztés

Kids Club Jazz-Mataz: csütörtökönként 16.15-16.45 óráig,
vidám zenés angol klub 2-4 éves gyermekeknek szülői részvétellel

Rákoskerti Idősek Klubja

Kútfúrást vállalok kedvező áron, garanciával.
20-34-61-042 www.kutatfurok.hupont.hu

Jógatanfolyam indult 2012. október 17-től Schirilla
György vezetésével az A+A Mozgásközpontban, ahol időseink 50%-os kedvezményt kapnak a belépőjegy árából!
(1172. Bp. Hősök tere-18.)
Klub 20 Ft/nap: gyógytorna, ezoterikus előadások, mozgó könyvtár, táplálkozási tanácsadás, gyümölcs-party, fotósarok. Kézimunkázzunk együtt: karácsonyi asztali-, és fali díszek készítése. Szalonnasütés, közös reggeli, zenés-, táncos
mulatságok, mozi-klub.
Kedvezményes térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink: gyógy-masszázs, fodrász, kozmetika, pedikűr.
Novemberi, decemberi programjaink: FOGYI KLUB
dietetikus és gyógytornász segítségével, Ki mit tud?- játékos
szellemi vetélkedő, „Nagyi mesél”az oviban, ARÉNA Mozi,
színházi esték, cirkuszlátogatás, múzeumi kiállítás megtekintése. Decemberben óvodások és iskolások karácsonyi műsorokkal kedveskednek időseinknek.
Ebéd: (A és B menü, diéta is): 0 Ft-tól 405 Ft-ig
(jövedelemtől függően) elvitellel vagy helyben fogyasztva.
Minden nyugdíjast szeretettel várunk hétköznap 8
órától 16 óráig!
Cím: 1171. Budapest, Rákoskert sugárút 66.
Telefon: 257-20-13
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