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Katolikus templom Rákoskerten, avagy nem csak kenyéren és vízen él az ember
Amikor Enzsöl Ellák plébános atya a Kerti Levél
1993. áprilisi számában - elfogadott képviselői program
alapján - Templom Rákoskerten? címmel lehetséges
programként vázolta egy katolikus templom megépítését , sokunk képzeletét megnyitotta. A jó hír hallatán
különféle kérdések is felmerültek. Például: miért nem
épült már korábban templom egy közepes nagyságú
falu lakosságát túlhaladó, szervesen fejlődő kertvárosi
településen? A kérdés jogos, hiszen az egykori idősebb
társfalvakban Keresztúron, Csabán, Ligeten, és Hegyen
is szinte a település alapításával egyidőben túljutottak
az igény szerinti templomok felépítésén. Így indult ez
Rákoskertet illetően is, amikor az alapító, Schell báróné, parcelláztatta a rákoskerti utcákat, telkeket – közösségi tereket, temetőt és a majdani templomkert helyét is biztosította. A templom felépítésére már nem
kerülhetett sor, mert a háborús készülődés, majd az ország vesztes oldalra kerülése az efféle terveket enyhén
szólva is, későbbre halasztotta, a beépítetlen többteleknyi templomkert kártérítés nélkül állami tulajdonná
vált.
A rákoskerti „őslakosok” az első saját iskolájuk öszszenyitható termeiben tartották vasárnapi szentmiséiket, keresztelőiket, ameddig csak tehették. Az új idők
tanácsi hatalma ezt is berekesztette. A rákoskerti
„katolikus nyáj” szétszéledt, és a nagykiterjedésű kerület különböző katolikus közösségeiben talált menedéket, másokat az ecseri egyházközösség fogadott be. A
helyi református testvérek a rendszerváltás óta kéthetente a Művelődési Házban tartják vasárnapi Istentiszteletüket. A közeli - négyezer körüli lélekszámú Mendén két Isten háza is felépült, egy katolikus és egy
evangélikus, amint a helyi lakosság hitéleti közösségei
azt megkívánták. Maglódon is két templom hívja a hívőit, ott a katolikusok és a reformátusok látták szükségét saját templomépítésnek. Ezernyi példát, lehetne
felsorolni az egymás mellett élésre.
Ellák atya írásában válaszolt is az általa feltett kérdésre, arra, hogy „kell-e Rákoskertnek templom?”
Válasza így hangzott: „Jártomban-keltemben azt
tapasztaltam, hogy kell. Még azok is szeretnék a templomot, akik nem gyakorolják vallásukat. Éveken át kérdezgették tőlem, miért nincs a kerti iskolában hittan…”

Ugyan kevesellte az iskolai hittanosok számát, de azt
pontosan tudta, hogy egy hitéleti szempontból is fél évszázada mostohán kezelt, magára hagyott közösségben
még az átlaghoz közelítő felzárkózás is sok időbe telik.
Ellák atya igazát nem vitatja senki. Az sem szorul cirkalmas magyarázatra, hogy a különféle élethelyzetekben, amikor a lélek szorul segítségre, vagy éppen hálaadásra nyílna a száj, akkor a két busszal, vagy órányi
gyaloglással megközelíthető legközelebbi lelki segély-,
hála- és vigaszhely, Isten távoli háza, csupán a már lélekben-, hitben erős személyeknek nyújt elérhető megoldást.
Ellák atya másik fontos kérdésére: „tudunk-e áldozatot hozni, hogy Rákoskerten templom legyen? – rövid
időn belül több mint hatszáz igenlő válaszlevél érkezett,
amit az egy évvel korábbi vida-dombi keresztállítás és
szentelési ünnep, mint a helyi összefogás bizonysága
csak felerősített.
Ellák atya csak ezt követően tájékoztatta püspökségi
elöljáróit Rákoskert templomépítő szándékáról. Közben
az egyházmegyei átrendezés, Ellák atya-, majd utóda
Érszegi Gábor atya váratlan halála elnapolta, későbbre
halasztotta a kerti kezdeményezést. Későbbre halasztotta, de nem tette nyugvópontra. Időnként, néhány türelmüket vesztett, a templom hiányát fokozottan átélő, jó
szándékú helyi személy saját nevében, írásban sürgette
állásfoglalásra az egyházi elöljárókat. Mások ökumenikus alapítvány keretében szorgalmazták a várva-várt
templom megépítését, amit, többévi egyházi vezetők
közötti sikertelen háromoldalú tárgyalásokat követően a
nagytiszteletű Dr. Füzesi Zoltán csabai református lelkész és lelkes közössége vállalt magára. Ők már építési
telek és engedély birtokában szervezik a Makovecziroda által megtervezett templom építését. Az ünnepélyes alapkő elhelyezéssel és az urnahelyek meghirdetésével bizton állítható, hogy templomuk rövid időn belül
hirdetheti Isten dicsőségét, amiben csak tudunk, segítségükre leszünk! A református testvérek temploma Istennek hála „révbe jutott”, és semmilyen vonatkozásban
nem keresztezi a helyi katolikusok azonos kezdeményezését, amint az fordítva is igaz.
Gábor atya halála után Szőke Lajos atya került a körzetes Szent Erzsébet plébánia élére. A rákoskerti katoli-

Egyre kevesebb pénz jut útépítésekre,
idén mégis megszépülhet az egyik utcánk

kusok templomépítő szándékát tolmácsolva folytatott
tárgyalást Riz Leventével, kerületünk polgármesterével.
2012. április havában a rákoskeresztúri Szent Kereszt és a Pál Apostol templom keresztúri és madárdombi egyházközösségénél tett látogatást Erdő Péter
bíboros-prímás atya, amikor e tájékoztató aláírója által
szóba került, hogy az 1931-ben kiparcellázott és alapított településnek Rákoskertnek és az itt élő több mint
hétezer kertvárosi lakosnak nincs katolikus temploma.
A körzet katolikus vezető papjainak véleményét kikérve, bíboros atya arra az elhatározásra jutott, hogy támogatja a rákoskertiek igényét, és megfelelő építési telek
ügyében felhatalmazta Szőke atyát, hogy folytassa a
megkezdett tárgyalásait. Ettől kezdve felgyorsultak az
események. A Szőke atya által összeállított egyházi tárgyalóküldöttség, az önkormányzati vezetők, valamint a
rákoskerti önkormányzati képviselők között lezajlott
részletes átbeszélő tárgyalás, valamint több levélváltás
után e hónap 26-án kerül sor Erdő Péter bíboros atya
ismételt kerületi, pontosabban a körzetes Szent Erzsébet
templom egyházközösségének vizsgálati látogatására.
Ekkor lesz a rákoskerti katolikus liturgikus épület helyének, az építési telek tartós bérbeadásának, továbbá szakaszolt építési ütemezésének pontosítása.
Most itt tartunk, újra van remény! Ezúton is kérjük
kerületünk polgármesterét, képviselőtestületünk minden
tagját, elsősorban a rákoskertiek önkormányzati képviselőit, Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán urakat, hogy
amint a református testvéreink templomépítési szándékát, úgy a katolikusok Isten házának az építését is támogassák, tekintsék szívügyüknek.
Kedves Rákoskerti Polgárok! Mindannyiunk közös
összefogására van most szükség, hogy büszkék lehessünk önmagunkra, hitünkre, együttműködésünkre, közös teljesítményünkre, és „fatornyos kis kertvárosunkra”, Rákoskertre, ahol életünk során jól érezhetjük magunkat, s majdan holtunkban, helyben megpihenhetünk.
A továbbiakban minden érdemi előrelépésről, változásról a Kerti Levélben is tájékoztatást kapnak az ügyben érdeklődők és várjuk a bármilyen segítséget felajánlók jelentkezését egyelőre kéthetenként a Rákoskerti
Művelődési Házban. Első találkozónk: 2013. május
másodikán17-19 óra között lesz.
Bukta Mihály

Sajnos budapesti kerületként már nincs lehetőség az
Európai Uniónál útépítésre pályáznunk, hiszen a keretek
kiürültek. Talán 2014 és 2020 között újra megteheti ezt
Rákosmente, de addig maradnak a hazai, kormányzati
források. A helyiek körében közismert Rákoskert infrastrukturális helyzete, amit a csatornázatlan utcák is rontanak. 2011-ben épült utoljára aszfaltút a városrészben (a
Postamester és Postakocsi utcák egy-egy szakasza). Tavaly az elképzelések szerint ismét 500 métert építettek
volna meg, de a forrásnak szánt központi költségvetésből várt összegeket a válság miatt zárolták. Most végre
újra pénzhez jutott a kerület, amiből idén nyáron a Toldi
Miklós utca további 520 méteres hosszban fog megújulni az Erzsébet körút és a Zrínyi utca (leendő Rákoskerti
főtér) között. Erről az írásos értesítést az érintett lakosság néhány hete meg is kapta. Ennek a beruházásnak
kapcsán is teljes egészében megújul az utca, itt is
„kerítéstől kerítésig” újjáépítenek mindent. Egyik oldalon lesz járda, véglegesen megoldják a vízelvezetést és
persze az út is szabályosan, szegélykővel fog megépülni.
Minden ingatlan kap gépkocsi beállót, amiért a lakóknak
semmit sem kell fizetniük.
A városrész vezetőjétől megtudtuk, hogy a Toldi Miklós utca terveinek megrendeléséről a Képviselő-testület
még 2007. október 3-án döntött, majd az engedélyek
2010-ben lettek véglegesek. Jelenleg öt utcánknak van
engedélyes terve, de források hiányában sajnos ott még
nem indulhat meg az építkezés.
Ha további kérdésük van, akkor érdeklődjenek az önkormányzat műszaki irodáján, vagy a helyi képviselőnél,
Hatvani Zoltánnál!

„Jó magyarnak lenni igen nehéz,
de nem lehetetlen”
Széchenyi Istvánt Kossuth Lajos nevezte nem érdemtelenül a legnagyobb magyarnak, s azt érezhetjük, hogy
a gróf reformkori gondolata ma is aktuális.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanári és gyermekközössége szeretettel vár minden kedves rákosmenti és
rákoskerti lakost 2013. május 11-én, szombaton délelőtt
09.30 órától – a kb. 15.00 óráig tartandó Magyar Hagyományőrző Nap programjaira a Kucorgónál lévő iskolánk
sportpályáján, aulájában és környékén tartandó kirakodóvásárra, kézműves foglalkozásokra és szórakoztató
eseményekre.
A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő hagyományőrző napon nemzetközi rovásíró versenyt is
szervezünk, amelyre minden rovássírással foglalkozó
alsós, felsős és középiskolás tanulót várunk. Jelentkezni
az iskolában Bothné Kósa Erika tanítónőnél lehet.
Akik nem értenek az ősi magyar íráshoz jól szórakozhatnak a Baranta Hagyományőrző Egyesület által nyolc
fős gyermekcsapatoknak szervezett ősmagyar akadályversenyen, aminek keretében magyar reflexíjakat vehetnek használatba, dárdadobással próbálkozhatnak, ostort
pattogtathatnak, kardozhatnak, csatacsillagot hajíthatnak
sok más érdekes megmozdulással együtt.

Filmbemutató: Húsz év után címmel
1992 Húsvét Vasárnapján misztériumjáték keretében
avattak fel a rákoskerti Vida-domb tetején egy keresztet.
A Szív TV készített egy húszperces filmet az eseményről. 2012-ben a film készítői és néhány szereplője újra
találkoztak, felelevenítve az akkori és az azóta eltelt
eseményeket. Húsz év alatt időszerűvé vált a fakereszt
cseréje is. A régi és a mostani keresztállítóknak állít
emléket ez a film. Húsvétkor többször leadta a
Rákosmente TV, megtekinthető a honlapunkon is:
www.kertilevel.hu /Galéria. Ősszel a helytörténeti kiállítás mellett le is vetítjük a Rákoskerti Művelődési
Házban.
Zalakarosi apartman kiadó: 30 238 98 82
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Akik ott lesznek, valószínűleg nem tudják megállni,
hogy frissen sütött kürtőskalácsot, töki pompost fogyaszszanak, ónfigurát öntsenek, pólót fessenek, kosarat fonjanak, ékszert, vagy pánsípot készítsenek, netán
lovaskocsival szekerezzenek a mellettünk lévő mezőn.
Volt már nálunk fegyverkovács bemutató, pénzérme
verés, fazekas bemutató, lepénykészítés, amit
sarkadudvari hagyományőrzők mutatnak be, s persze
mindent ki lehetett próbálni!
Ha ezeket is láttuk és játszottunk, pihenés közben néptáncbemutatón pezsdülhet a magyar vérünk, kedvet kaphatunk nemezeléshez, fazekasok által készített ajándéktárgyak közötti válogatásra, remek ötvösmunkával alkotott ezüstékszerek vásárlására, szövésre, fonásra, ősi népi
játékok kipróbálására és bizonyára nem tudtam mindent
felsorolni. Számítunk a rákosmenti művészekre, az általuk tartott gyakorlati bemutatókra.
Az iskola aulájának falain a Rákosmentén élő művészek köztéri alkotásainak fotóiból láthatnak kiállítást az
érdeklődők
A hangulatot tovább fokozhatják a felállított jurta, a
magyarok házából kitelepülő népművészeti árusok, a
megvásárolható könyvek és egyéb kiadványok.
Programjainkat minden alkalommal
támogatta
Rákosmente Önkormányzata és képviselői, a Magyarok
Világszövetsége és számos egyéni adományozó, amely
segítségre most is számítunk!
Szanyi Dezső

felhívom a figyelmet: a meleg beálltával fokozottabban
szüksége van az ivóvízre a sünöknek, rigóknak, zöldikéknek és a verebeknek is. Fürdésükről már szót se ejtsek. Valószínűleg idén is száraz lesz a nyár, kevés eső
esik. Lapos széles tálba tegyünk 3-5cm mély vizet, lehetőleg védett helyre, a ragadozók, macskák és karvalyok
számára nehezen megközelíthető bokrok védelmébe.
Invitálunk mindenkit egy kirándulásra május második
hétvégéjén a Merzsére, ismét sétálhatunk, csevegve, mit
látunk, mik a lehetőségek a természet és a környezet
védelmével kapcsolatban.
Remélem májusban már sokkal több természeti
csoda lesz látható a tó környékén is, ha egyáltalán
lesz még víz! Tehát találkozunk május 12-én, vasárnap 14 órakor a rákoskerti vasútállomáson, aki tud,
hozzon távcsövet, fényképezőgépet. Legalább négyórás sétára lehet számítani.
Mályi László

Zenei bemutató foglalkozás a
Százszorszép Óvodában
A zenei nevelés kiemelt területe az óvodai nevelésnek, nagyban hozzájárul a zenei anyanyelv megalapozásához. Idén a budapesti óvodapedagógusok négy napon
keresztül látogathattak el azokba az intézményekbe, ahol
a kollégák vállalták jó gyakorlatuk bemutatását. Ezek a
szakmai találkozók tapasztalatcserére, szakmai megújulásra és kitekintésre is egyaránt alkalmat teremtenek.
Kerületünkben két óvoda vállalta a bemutatófoglalkozások tartását, a rákoskeresztúri Napsugár Óvoda és a rákoskerti Százszorszép Óvoda. A Százszorszép
két nap is megmutatta zenei nevelési gyakorlatát. Április
16-án 20, április 17-én 18 óvodapedagógus nézte meg
Varga Zoltánné, Gomba csoportos, és Bíróné Peltz Angéla, Pillangó csoportos óvodapedagógus munkáját.
Voltak óvónők a XI, XVI. kerületből és sokan
Rákosmentéről is. Az eredményes bemutatók után az
elégedettségi kérdőívet kitöltő óvónők pozitív értékelést
adtak a programok szervezettségére, színvonalára, a
hasznosítható információkra, és szakmailag megújulva
távoztak az óvodából. Ezúton is köszönetünket fejezzük
ki azoknak az óvodapedagógusoknak, akik megtiszteltek
bennünket azzal, hogy ellátogattak intézményünkbe.

Kirándulás a Merzse-mocsárhoz
A nagy hóolvadás és esőzések után március tizedikén
optimista hangulatban, napsütésben sétáltam a a Merzsét
körüljáró földutakon. Féltem a sártól, embertársaim is
így gondolhatták, mert a szép idő ellenére csak két kirándulóval találkoztam.
Pedig oktalanság volt a sártól félni, leszámítva néhány
pocsolyát, nem lett sáros a bakancsom. Az utolsó 100 év
legszárazabb éve után a föld, mint a szivacs, úgy beitta
azt a sok vizet. Egy átrepülő tízfős bíbiccsapattól eltekintve, madárnak, életnek nyomát is alig láttam. Ami a
legszomorúbb: a madárles előtt van egy kisebb tó, kevés
mocskos vízzel. Ez mire kitisztul lesz legalább egy hónap. A mikroorganizmusok beindulnak, baktériumok,
egysejtű algák majd az alsóbbrendű rákok, aztán jön a
május és mire itt a június, már újra csontszáraz lesz minden. Pedig az élhető víz mellett milyen nagy élet volt itt!
Gázlómadarak - gémek és kócsag; kacsafélék - böjtik-,
fütyülő- és tőkésrécék sokasága, szárcsák garmada néhány elegáns vízityúkkal tarkítottan, nádi énekesmadarak, nádi-poszáták, vízirigók, partfutók - és a kirándulók
sokasága. Most gyakorlatilag nulla!
A Merzsét elvágták a vízgyűjtőjétől, a fúrt kutakat
évek óta nem kapcsolják be, vízrávezető árkok mennek
tönkre. Miért?- Csak kifogások: nincs pénz, piszkos lenne a víz, talajvízszint leszállt… Ez mind egyre vezethető
vissza: eltömték az átereszeket a Merzse felé. Tervezés
és ígéret van, pénz nincs a helyreállításra.
Nézzük inkább mit tehetünk mi. A kertjeinkben tavasszal és nyáron is jelenlévő kis társainkra gondolva

39 éves a Piroska Óvoda
Hagyományunkhoz híven a Föld Napja hetében ünnepeljük óvodánk születésnapját. Minden évben április 22re meghirdetjük az egy gyermek egy platánfa akciót. A
szülők és a gyermekek segítségével virágba borul az
udvarunk. Ezt követő napokban rendezzük meg a születésnapi délelőttünket. Az idén az óvónénik mesejátékkal
kedveskedtek a gyermekeknek. A só című magyar népmese elevenedett meg. Természetesen a királyi pár lakodalmán minden kisgyermeket táncba hívtak a szereplők.
Az önfeledt játék után nem maradhatott el a tűzijátékkal
díszített torta. A csoportok ajándékot is kaptak: egy-egy
fafaragásos csoport névtáblát.
Mindenkinek hálás köszönet a közreműködésért.
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A Rákoskerti Művelődési Ház májusi-júniusi programjai:
KIEMELT PROGRAMOK
Május 17-ig látogatható
„RÁKOSKERT 80 ÉVES”

Június 18–22-ig, naponta 8.30-16 óráig
CASSANDRA NAPKÖZIS TÁNCTÁBOR
6-12 éves korú gyermekek részére
Zene, tánc, mozgás és nem utolsósorban kikapcsolódás.
A tánctáborba kezdő és haladó tudásszinttel is lehet jelentkezni,
az edzések korcsoportonként folynak.
Részvételi díj:19 500 Ft, mely tartalmazza: meleg ebéd,
uzsonna, napközben szörp, gyümölcs, zárónapi fagylaltozás,
napi 4x45 perc táncóra, a programokhoz szükséges anyagok árát
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

című helytörténeti kiállítás, mely a „Rákoskert 80
éves” ünnepi programsorozat első rendezvénye

Május 3-án, pénteken 16.30-kor és 17.30-kor
ELSŐSEGÉLY-ELŐADÁS KISMAMÁKNAK
Belépő: 200 Ft

Május 4-én, szombaton 15 órakor
MINDENKINEK VAN EGY ÁLMA…

Június 24-28-ig, naponta 8-17 óráig
VIRGONCOK TÁBORA

HARANGOZÓ TERI ÉS ZSUZSA MIHÁLY ANYÁK NAPI,
TAVASZKÖSZÖNTŐ MŰSORA
A rendezvény a termek befogadó képessége miatt a helyszínen
előzetesen átvett díjtalan belépővel látogatható!
Támogató: Rákosmente Önkormányzata
(Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti önkormányzati képviselő)

4-7 éves korú gyermekek részére
Óvodás korú gyermekeket várunk a nyár indulásával, hogy egy
egész hetet eltöltve tartalmas és interaktív játékokban gazdag
programokkal töltsék el a vakációt.
Program: játékos mozgásfejlesztés, néptánc, népi
játékok, játékos angol, kézműveskedés
A tábort szakképzett óvodapedagógusok vezetik.
Részvételi díj: 19 500 Ft étkezéssel (reggeli, meleg ebéd,
uzsonna, napközben szörp, gyümölcs, zárónapi fagylaltozás)
Előzetes jelentkezést kérünk telefonon!

Június 2-án, vasárnap délután
a Rákoskert Napja rendezvényünk keretében

SZOMSZÉDOLÁS:
ISASZEG BEMUTATKOZIK

Ascher Oszkár Színház

a Rákoskerti Polgári Kör és
a Rákoskerti Művelődési Ház vendégségében

Május 26. vasárnap 19 óra - Schwajda György: Csoda
Június 8. szombat 19 óra (nyilvános premier)
Kiss Csaba: A dög—Lányregény két részben
Az előadást kizárólag felnőtt nézőink számára ajánljuk!

Június 2-án, vasárnap 10-19 óráig
RÁKOSKERT NAPJA

a Platánsoron a Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákoskerti
Rendőrségi körzeti megbízotti fogadóóra
Polgári Kör szervezésében A „Rákoskert 80 éves” című
Máj. 15. szerda és június 7., péntek 16–17 óra
rendezvénysorozat részeként megtartott program keretében
Körzeti megbízott: Simon József r. főtörzszászlós
születésnapi meglepetésekkel, koszorúzással, egész nap színes
Rendőrségi tanácsadás időseknek
térprogramokkal, iskolások, óvodások műsorával, délelőtt a
Május 15-én, szerdán 14 órától
Batyu Színház előadásával, délután Zsuzsa Mihály
Fogyasztóvédelmi tájékoztató fórum
koncertjével, a nap zárásaként a Jerry Lee's Rock'n'Roll
Június 4-én, kedden 17–19 óráig
Service utcabáljával várjuk az érdeklődőket.
Mire ügyeljünk a nyaralások tervezésénél Valós megoldási
Részletes program honlapunkon és a szórólapokon.
lehetőségeink egy-egy panasz esetére. Aktuális lakossági felvetések
A belépés díjtalan!
Eső vagy rossz idő esetén a helyszín a művelődési ház!
Új.: Május 2-tól kéthetente
Támogatók: Rákosmente Önkormányzata
csütörtökönként 17-19 óráig (máj. 2., 16., 30., jún. 13)
(Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester,
Rákoskerti Katolikus Templomért összejövetel
rákoskerti önkormányzati képviselő, Hatvani Zoltán rákoskerti
A szervezők Szőke Lajos Atya és Bukta Mihály szeretettel
önkormányzati képviselő), Rákoskerti Művelődési Ház,
várnak mindenkit kéthetente, akiket érint vagy érdekel a
Rákoskerti Polgári Kör
megbeszélés témája.

KÉRJÜK, AJÁNLJA FEL AZ SZJA 1%-ÁT
A RÁKOSKERTI POLGÁRI KÖR RÉSZÉRE!

Képviselők elérhetősége:
fohsz.tivadar@rakosmente.hu
06-20-56-92-864
hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252

ADÓSZÁMUNK: 18190010-1-42
Rákoskerti családi vállalkozás keres 30-50 év közötti nem dohányzó,
jogosítvánnyal rendelkező, lehetőleg férfi munkaerőt, aki nem riad
vissza a fizikai és hétvégi munkától. Kereskedelemben, áruszállításban szerzett tapasztalat előnyt jelent. Érdeklődni: 06-30-330-30-25

Kerti Levél
Megjelenik 4 200 példányban
Kiadja a Rákoskerti Polgári Kör
Szerkeszti: Orosz Károly

ISSN 2062-8838

Víz-, csatorna-, fűtésszerelés, gyorsszolgálat, kisebb dugulások
elhárítása. Sarokszelep cserétől a teljes korszerűsítésig.
06-30-359-65-79

1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
info@kertilevel.hu
www.kertilevel.hu
Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: Sz&Sz KFT
A kiadást Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselők támogatták

Nyugdíjas gyermekpszichológus gondozást és
felügyeletet vállal: 70-54-17-221
Közúti balesete volt? Kárigénye lenne? Előzetes költségek nélkül SEGÍTEK! 5 évre visszamenőleg is lehetséges!
0630/353-5655
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