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Wass Albert emléknap és  

Rákoskertért-díj átadó 
 

Wass Albert szellemisége és öröksége előtt tiszteleg-

tek immár 12. alkalommal a rákosmentiek február 15-

én az erdélyi író, költő szobránál a róla elnevezett téren. 

A megemlékezésen ünnepi beszédet Kovács Attila 

Zoltán irodalomtörténész, az Erdélyi Szalon Kiadó ügy-

vezetője tartott. Wass Albert minden művével, versével 

a hazaszeretetet tanította. A magyarságnak ha meg sze-

retne maradni, mielőbb fel kell ébrednie. 

Közreműködött Budai Ilona, Kossuth-díjas magyar 

népdalénekes, a Nemzet művésze. 

A megemlékezést követően a Rákoskerti Művelődési 

Házban "Isten mérlegén - ünnepi műsor Wass Albert 

tiszteletére" címmel a Kossuth Lajos Általános Iskola 

tanárai (Ambrus István, Ambrus Istvánné, Csébi And-

rás és Veressné Kristó Annamária) valamint Nyári 

László és Farkas Mira, a Bartók Béla AMI művészetta-

nárai működtek közre. 

Ezt követően a Rákoskertért-díj ünnepélyes átadása 

következett, melyet az idén nyugdíjba vonuló Kossuth 

Lajos Általános Iskola testnevelő tanára, Sasvári László 

kapta, a Rákoskerti tornakupa megálmodója. Méltató 

beszédet Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő mon-

dott, a díjat dr. Bakos András alpolgármester adta át. 

Közreműködtek: Váczi Eszter arany- és platina-

lemezes énekesnő és Gátos István zongoraművész. 

Az esemény végén pohárköszöntőt Timmel Ede ön-

kormányzati képviselő mondott. 

Rákosmenti Piritós 
 

Sasvári László kapta idén a 

Rákoskertért-díjat 
 

Sasvári László 1982 óta a rákoskerti Kossuth Lajos 

Általános Iskola testnevelő tanára. Pedagógus munkás-

sága a tanuló ifjúság, a nevelőtestület valamint a testne-

velőtanári szakmai körökben széleskörűen elismert, tá-

mogatott. Munkássága ékesen bizonyítja a sport jellem-

formáló, személyiséget alakító szerepét. A tanulókkal 

szemben elfogadó, toleráns, segítőkész attitűd jellemzi, 

gyógypedagógusi végzettségét jól tudja alkalmazni a 

testnevelés tanítása során a beilleszkedési – tanulási - 

magatartászavaros tanulók nevelése – oktatása, illetve a 

sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása során. 

A testnevelés keretén belül a torna szakág az, ami 

pályafutása egészét alapvetően meghatározta. Az intéz-

ménybe kerülése óta jelentős szerepet vállalt az iskola-

profil megalkotásában, illetve ennek következetes fenn-

tartásában. Ennek az iskolaprofilnak egyik meghatáro-

zó szegmense a Pedagógiai Programban is rögzített 

testnevelési program. Tehetséggondozó tevékenységek 

a tanítási órákon kívül a tehetséggondozó szakkörökben 

is megnyilvánulnak. 1995 óta az egyik fő szervező pe-

dagógusa a Rákoskerti Torna Kupának, amely minden 

év decemberében került megrendezésre. Ezen az orszá-

gos versenyen egy-egy alkalommal 450-500 versenyző 

méri össze tudását különböző korcsoportokban. 

fotó: Horváth Péter 
 

Az általa felkészített versenyző tanulók a regionális 

– országos tornászversenyeken sorozatosan dobogós 

helyezéseket szereznek.( Balaton Kupa – Országos Tor-

naverseny, Országos, budapesti diákolimpiák, Bocskai 

– Vénkert Kupa Országos leány és fiú Tornaverseny, 

Réthy Sándor Emlékverseny, Rákoskerti Torna Kupa.).  

Sokat tett azért, hogy a torna tehetséggondozás fel-

tételrendszerei minél hatékonyabb módon megvalósul-

hassanak, az iskola mellett működő Szaltó Alapítvány 

segítségével széleskörűen biztosítottak a feltételek.  

A tehetséggondozás területén a torna szakágon kívül 

a minden tanévben megrendezésre kerülő sítáborok a 

közösségépítés, közösségfejlesztés színterei. Képes ar-

ra, hogy a sportról komplex, átfogó módon gondolkod-

jon, és ezt a szemléletet az általa oktatott tanulók sze-

mélyiségébe is igyekszik átültetni.  
 

(részletek Hatvani Zoltán méltatásából) 
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Újabb hazai mikro szatellitek az űrben, 

SMOG-P: magyar világrekord 
  

2019. december 6-án két magyar műhold (SMOG-P, 

ATL-1) állt pályára. Mindkettő rövid időn belül el-

kezdte és több mint két hónap elteltével, jelen sorok 

írásakor is folytatja kifogástalan működését. Az 

űrflotta egyik tagja, az 5 cm-es kocka méretű 

SMOG-P méretével elnyerte a világelső címet. A 

legkisebb műhold a világon, amely az előzetes ter-

veknek megfelelően működik az űrben. 

Az első hazai műhold, a Masat-1 életének végéhez 

közeledve vetődött fel a folytatás kérdése. Megismétel-

ni egy ugyanolyan méretűvel és újbóli technológiai kí-

sérlettel nem sok értelme lett volna. A Masat-1 fejlesz-

tésének kezdete, vagyis 2006 óta Földünk környezete 

megváltozott. A felszínhez hasonlóan jelentősen nőtt az 

ember keltette elektromágneses szennyezés mértéke, az 

elektroszmog. A földfelszíni szennyezések (föld, leve-

gő, víz) feltárását segítő megfigyelő műholdak nem 

végeznek ilyen jellegű mérést. Megtaláltuk a kis kocka 

célfeladatát, és ebből eredeztetett nevét is: SMOG-1, és 

mérési feladata a Föld körüli térség elektroszmogjának 

vizsgálata. 

Találtunk egy kis skót céget, az alba Orbitalt, amely 

vállalkozott arra, hogy kidobószerkezetet konstruáljon, 

ezzel több startra váró kis műholdat vonzzon magához, 

és keressen alkalmas rakétát. Végül az új-zélandi telep-

helyű Rocket Lab cég Electron rakétája vitte fel a kétta-

gú magyar űrflottát. A szokatlanul kis méretű rakéta 

360 km-es átlagos magasságra, poláris pályára tette a 

kicsiket. Ez a méréseinkhez megfelelő, és az öt-hat hó-

napos várható élettartam is kielégítő.  

A másik műhold 5x5x10 cm-es méretével ugyan 

nem első a világűrben, de hazai célfeladatát tekintve 

igen. Küldetése egy speciális szigetelőanyag űrbéli vi-

selkedésének vizsgálata. Ebből a szempontból az első 

hazai műhold, amely földi kutatás-fejlesztést segít. Fej-

lesztési, startra állási költségeit az ATL Kft. fedezte. 

Neve is innen ered: ATL-1. A nagyobb felületére több 

napcellát lehetett elhelyezni, így biztonságosabb lett az 

energiaellátás. A pályára állását követő egy hónap alatt 

kifogástalanul működött. Fejlesztése a SMOG-családot 

alkotók segítségével történt. 

Az egyetemi vagy kisvállalkozások környezetében 

készülő, pályára állított műholdak alig harmada szólal 

meg. A magyar kicsik mellett még négyet helyeztek 

pályára ugyanabból a kidobószerkezetből s ezek közül 

egy sem szólalt meg, igazolva az előző statisztikát. 

A vett adatok fogadását, feldolgozását végző szoft-

verek fejlesztése, tesztelése, hibátlan működésűvé tétele 

is a közeljövő feladatai közé tartozik. Az alacsony pá-

lya miatt a horizontunk fölött töltött idő napi 35-45 

perc között van. A jelek vételében külföldi megfigyelők 

is segítenek. A kora reggeli, késő esti átvonulások 

szükségessé tették az állomás interneten keresztüli ve-

zérlését és egy második vezérlőállomás Érden történő 

üzemeltetését. 

A Masat-1 sikeres missziója után az első csapatból 

mindössze hárman  maradtunk egyetemi  környezetben.  

Mi kezdtünk neki az elmaradt űrbéli, környezetszeny-

nyezés jellegű mérések elvégzésének - Dudás Levente, 

Hödl Emil és jelen cikk szerzője. Rövidesen sikerült 

hallgatókat bevonni, akik egyetemi feladatokba ágyaz-

va kapcsolódtak be a fejlesztésekbe. Szükség volt-e a 

SMOG-P-re? A válasz egyértelműen igen. A feltehető-

en 2020 közepén pályára álló SMOG-1 hardver- és 

szoftverrészein is kisebb módosításokat kell elvégezni. 

Sokat tanultunk a világrekorder SMOG-P-től és nagyon 

szeretnénk, ha a követője is kifogástalanul működne. 

Reméljük, hogy várhatóan a közeljövőben megindu-

ló űrmérnökképzés jól tudja hasznosítani mindazon 

ismereteket, amelyek a három kis magyar műhold épí-

tése, működtetése által közkinccsé válnak. 

Gschwindt András, 

a SMOG-projekt vezetője 
 

Dr. Gschwindt András villamosmérnök, a BME 

címzetes egyetemi docense mellett másik két rákos-

kerti mérnök is részt vett a projektben: Hödl Emil 

és Tóth Csaba. Gratulálunk nekik és büszkék 

vagyunk rájuk! A teljes cikket elolvashatja a honla-

punkon: www.kertilevel.hu 

 

Tovább épül a Makovecz Templom 
 

„A templom a megváltás titokzatos helye, az átala-

kulás, a megújulás, az égiek és földiek egymásra talá-

lásának, az élő kövek, a felemelő diadalmas énekbe-

széd helye, Isten csöndjének felszakadása, a színről, 

színre látás csonthasító pillanatának szentegyháza”. 

Ezek a sokszor olvasott Makovecz-i gondolatok 

jutottak eszembe, amikor 2019. december 18-án 

"Mennybemenetel" templomunk építésének évzáró 

összejövetelén ott álltam az épülő és már félig kész 

altemplom közepén. A hely szellemisége és lenyűgöző 

látványa, megindítóan mély érzelmeket váltott ki ben-

nem. Hálát a Mindenhatónak, hogy meghallgatta imá-

inkat és kitartó erőfeszítéseinkhez segítségül adta azt a 

templomtervezőt, kinek rendkívüli tehetsége, erős ke-

resztény hite és emberi megértése, hozzájárult ahhoz, 

hogy Isten háza, ez a csodálatos templom felépülhes-

sen.  

Közben folyamatosan zajlik az építkezés sokunk 

örömére. Az altemplom és a templom már szerkezet-

kész állapotban van, a jellegzetes, fából készült Ma-

kovecz - kupola szerkezete úgyszintén. Tárgyalások 

folynak orgonaépítőkkel, hiszen ez is fontos része az 

építkezésnek, s hamarosan kezdődik a belső berende-

zés kialakítása egyedi, fából készült padokkal. 

Egy-másfél éven belül teljesen befejeződhet az épít-

kezés és mi, rákoskertiek, büszkék lehetünk, hiszen ez 

a velünk élő történelem.  

Indul az adóbevallási szezon. Ezúttal is tisztelet-

tel kérjük támogatásukat, személyi jövedelemadó-

juk 1 %-ának felajánlását alapítványunk javára! 

Adószámunk: 18185133-2-42. 

Bankszámla számunk: OTP 11717009-20043843. 
 

Janikné Megyery Rita  
a Rákoskerti Templom Alapítvány kuratóriumának elnöke 
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Megújul az egyik rákoskerti kiteresedés 
 

Már 2020 elején megkezdődtek a munkák az Erzsé-

bet körút – Nyomdász utca sarkán. A munkálatok során 

kivágták azt a tujasort, ami engedély nélkül lett sok-sok 

évvel ezelőtt odaültetve. A kiteresedésen az ott lakó 

költségére gépkocsi behajtó létesül, amire csak azért 

van lehetősége, mert évtizedekkel korábban úgy kapott 

építési engedélyt, hogy a garázsa a ma már védett kite-

resedésre nyílik. A munkák befejezése után újra füve-

zik a területet a kivágott tuják helyére pedig örökzöld 

sövényt ültetnek. A sarkon a virágsziget és a muskátli 

állvány megmarad. A beruházás várható befejezése 

idén tavasz végén lesz. 
 

A Bottyán utcai petíció utóélete 
 

2019 decemberi lapunkban adtunk hírt először a 

következőkről: 2019. október 3-án otthonában fogadta 

Hatvani Zoltán B.Gábort (nevét a képviselő nem adta 

ki, mert a találkozó alkalmával erre nem kért enge-

délyt), aki egy a Bottyán utca lakói által aláírt petíciót 

hozott magával. Az írásos kérés, követelés a Bottyán 

utca mihamarabbi felújítását kérte a helyi önkormány-

zattól. A képviselő vállalta, hogy az aláírásokkal meg-

támogatott „követelést” az önkormányzati választások 

után eljuttatja az új polgármesterhez. Ez azóta megtör-

tént, Horváth Tamás átvette a petíciót és most hivatalo-

san is válaszolt.  

„Tisztelt B.Gábor Úr! 
 

A XVII. kerület városvezetésének továbbra is célja, 

hogy az úthálózat korszerűsítésével, szilárd burkolattal 

történő ellátásával az egészséges, nyugodt életvitelhez 

szükséges színvonalas környezet kialakításával modern 

kertvárost teremtsen Rákosmentén. Ennek érdekében 

2017-ben még Riz Levente polgármester kezdeményezte 

a budapesti belterületi földutak útépítési programját, 

amelyet Magyarország Kormánya elfogadott. Ezt a 

programot előreláthatólag 2022-ig kívánják fenntarta-

ni. 

Budapest Útépítési Program keretén belül a fővárosi 

kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd 

burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térí-

tendő költségvetési támogatást lehet igényelni, ameny-

nyiben az igényléséhez előírt feltételek fennálltak. Leg-

fontosabb feltétel, hogy a támogatási igénylésre be-

nyújtandó utcák tekintetében rendelkezzünk engedélye-

zett kiviteli tervekkel, mellyel a Bottyán utca nem ren-

delkezik. Az útépítési program folytatása érdekében 

további tervezési programot készítünk elő. Döntés még 

nem született a tervezésről, amit nagymértékben befo-

lyásol, hogy erre a célra mekkora összeget biztosít a 

jövő évi költségvetésében a Képviselő-testület. A dön-

tést befolyásolja továbbá, hogy több mint 80 km ki nem 

épített úthálózattal rendelkezünk, melyek egyszerre tör-

ténő megterveztetése nem célszerű, mivel azok egyszer-

re történő több milliárdra becsült kivitelezésére nem 

kapunk sem támogatást és saját forrást sem tudunk biz-

tosítani.  

A tervezési feladatokat eddig is és a jövőben is szak-

tervezők  látják  el  a  vonatkozó  törvényi,  rendeleti  és  

egyéb műszaki előírások alapján. A tervezési felada-

tok nemcsak magára az útra, hanem szakági feladatok-

ra is vonatkozik, hiszen ezek nélkül nem adná ki az ille-

tékes hatóság az útépítési engedélyt. Ilyen például az út 

vízelvezetése, szükség esetén a közvilágítás bővítése, 

forgalomtechnikai kialakítása. Az Ön és lakótársai ál-

tal leírt kérések mind a tervezési feladat részei. 

Az önkormányzati döntésekről (tervezési csomag, 

útépítések) a lakosságot a szokásos módon, az önkor-

mányzat lapján, a Hírhozón és az önkormányzat hon-

lapján (rakosmente.hu) keresztül tájékoztatjuk. Ezeken 

túl a Városüzemeltetési Irodán is érdeklődhetnek. 

Az út állapotára vonatkozó észrevételeire tájékozta-

tom, hogy felkértem a Városüzemeltetési Iroda vezető-

jét, hogy az út javítására tegye meg a szükséges intéz-

kedést. Amennyibe az út nem balesetveszélyes, a javí-

tásra az időjárási körülmények miatt legkorábban ta-

vasszal kerülhet sor.  

Levelem tartalmáról kérem, hogy lakótársait tájé-

koztatni szíveskedjen. 
 

Budapest, 2019. december 19. 

Tisztelettel:      Horváth Tamás polgármester 
 

(Kapja még: -Hatvani Zoltán képviselő)” 

Előrelépés a Gyolcsrét utca ügyében 
 

A Kerti Levél 2019 decemberi számában írtam a 

Gyolcsrét utcát és környékét terhelő gépjármű forga-

lommal kapcsolatos lakossági panaszokról.  

A lap postaládákba kerülését követő napokban ren-

geteg megkeresést kaptam az ottlakóktól, voltak, akik 

ráerősítettek a helyzet fontosságára egy-egy videóval, 

de voltak olyanok is, akik komoly forgalomtechnikai 

terveket juttattak el számomra – ezúton is köszönöm 

nekik az együttműködést. Az elmúlt hetekben az egyik 

Gyolcsrét utcai lakos azzal keresett meg, hogy szeret-

nének velem személyesen is egyeztetni az utca jövőjé-

ről. A kisebb lakossági fórumnak is beillő találkozóra 

február 5-én került sor a Rákoskerti Művelődési Ház-

ban. A megbeszélésen jelen volt dr. Bakos András vá-

rosüzemeltetésért felelős alpolgármester és Rákosmen-

te Önkormányzatának ez ügyben kompetens munkatár-

sa. A megbeszélés közvetlen, konszenzusra hajló han-

gulatban zajlott. Mindkét fél elmondta észrevételét az 

üggyel kapcsolatban és felmértük azokat a lehetősége-

ket, amelyeket a Budapest Közút részére szeretnénk 

elküldeni jóváhagyásra. A lakók által megvalósítani 

kívánt lehetőségek között szerepel a Vasad utca lezárá-

sának felülvizsgálata, a Gyolcsrét utca lakó-pihenő 

övezetté nyilvánítása és kizárólag a célforgalom behaj-

tásának engedélyezése, ezen felül a gépkocsik lassítá-

sát szolgáló planténerek (kültéri növényládák) telepíté-

se. A tervezési folyamat sajnos hosszadalmas, akár 2-3 

hónapba is telhet mire megkapjuk az első információ-

kat az ügy menetéről, de az a legfontosabb, hogy el-

kezdődött a folyamat. Arra kérem a körzetemben lakó 

rákoskerti, strázsahegyi és rákoscsabai polgárokat, 

hogy hasonló problémáikkal keressenek fel személye-

sen a fogadóórámon, e-mailen: 

(ede.timmel@gmail.com) vagy telefonon a 06-20-310-

17-00 számon. 

Timmel Ede 
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Támogatott szervezet, intézmény stb. Támogatás tárgya, célja  Összeg:  

Yoo Wc Kft.  Mobil WC bérlés és karbantartás - játszóterekre          402 000 Ft  

Rákosmente TV Kft. Tájékoztatás a kerület eseményeiről           300 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél című kiadvány           536 600 Ft  

Zrínyi 17 Sportegyesület Az Egyesület 2019. évi működési költségei          250 000 Ft  

Vigyázó Sándor Művelődési Ház Rákoskerti Idősek pódiumműsora (Nőnap, Tavasz köszöntő)          200 000 Ft  

Rákoskerti Művelőlődési Ház Rákoskert napja,  Kertbarát kirándulás           525 000 Ft  

Rákoskerti Művelőlődési Ház Rákoskerti Művelőlődési Házban tartandó Kerti koncert  költségeire            80 000 Ft  

Rákoskerti Művelőlődési Ház Rákoskerti Művelőlődési Házban műsorok           600 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Megrongálódott információs táblák és utcabútorok felújítása          358 000 Ft  

Vonzás Kulturális és Tánc Sport Egyesület  Az egyesület működési költségeinek támogatása          150 000 Ft  

ZÖLD XVII Környezetv. Természetv. és Városf. E. 2019.évi tevékenységek költségeinek támogatása            50 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Nőnapi rendezvény költségeinek támogatása            37 500 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör 2018.évben tartott "Rákoskerti Karácsony a Schell Gyuláné téren"             49 000 Ft  

Rákoskerti Lemaradás T.S Sz. E 2019.évi Merzse-mocsár teljesítménytúrák költségeire            50 000 Ft  

Rákoskerti Lemaradás T.S Sz. E 2019.évi Rákoskerti Lecsófesztivál költségeinek támogatása          150 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola "Szeretünk Rákoskert" program            90 000 Ft  

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat  Rákoskerti Idősek Klubja 2019.évi programjainak költségei          240 000 Ft  

Vigyázó Sándor Művelődési Ház Ascher Oszkár Színház költségei, Színjátszó tábor költségei          100 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert története című könyv kiadási költségeinek támogatása          270 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Nyomdász utca és Tiszanána utca  parkolásgátló  javítása          500 000 Ft  

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat  2019. évi programok költségeinek támogatása          100 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola "Hagyományőrző Nap és Rovásíró vereseny"             60 000 Ft  

Rákosmenti Piroska Óvoda Udvari árnyékolók kiépítésének költségei          300 000 Ft  

Salamon György festőművész Művészeti album magjelentetésének költségei          100 000 Ft  

Rákosmenti Százszorszép Óvoda Tárgyi eszközök  beszerzése       1 000 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert Napja rendezvény költségei          475 000 Ft  

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 2019.évi nyári hittantábor költségeinek támogatás            50 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Legyen minden házon nemzeti lobogó program költségei            54 153 Ft  

Kelet-Pesti Tankerületi Központ  Kossuth Lajos Általános Iskola - Eger városnéző táborozás             25 000 Ft  

Steve Tenisz Club 2019. évi működési költségek            50 000 Ft  

Herencsár Viktória cimbalomművész CD megjelentetésének költségei            50 000 Ft  

Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete 2019. évre tervezett programok költségei            50 000 Ft  

Sárkány Diáksport Egyesület 2019. évi működési költségek             30 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Ópusztaszeri kirándulás buszköltségének támogatása            87 945 Ft  

Rákosmente zöldfelület Lombzsák beszerzésének költségei          423 000 Ft  

Rákosmenti Százszorszép Óvoda Játékok, eszközök beszerzésének költségei          201 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola  Rákoskerti Torna Kupa          100 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Terembérlet, hangosítás            34 125 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Karácsonyi ünnepségen fellépő zenekar költségei            25 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rendezvényekre címeres kitűzők költségei            30 000 Ft  

Rákoskerti Lemaradás T.S Sz. E Lecsófesztivál többletköltségeinek támogatása            50 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél 2020 áprilisig történő megjelentetése          519 229 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház Mindenki karácsony program költségei          300 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház  2020. évi Magyar Kultúra Napja          100 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Nyelvi oktatást segítő notebook és 2db cd-s magnó beszerzése          148 500 Ft  

Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány Programok költségeinek támogatása            50 000 Ft  

Rákosmenti Százszorszép Óvoda Karácsonyi játékok, égősorok beszerzésének költségei          300 000 Ft  

Rákosmenti Adományház Egyesület Működési költségek            30 000 Ft  

Kelet-Pesti Tankerületi Központ Újlak Utcai Általános Iskola - Újlak Kupa terembérlet            50 000 Ft  

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimn. Természettudományi szertár fejlesztése            50 000 Ft  

Rákosmente járda Választókerületi járda program támogatása          173 000 Ft  

Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete 2020. év eleji programok költségei, eszközök            15 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kártyanaptár beszerzésének költségei            29 800 Ft  

Fohsz Tivadar és Timmel Ede 2019 évi képviselői keretének elszámolása 

Összesen: 10 000 000 Ft 
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Támogatott szervezet, intézmény stb. Támogatás tárgya, célja   Összeg:  

Rákoskerti Polgári Kör Nőnapi virágokra (70 db) - Rákoskerti Idősek Klubja             37 500 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör "P" alakú információs táblák kihelyezésére            344 300 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert története új kiadás támogatására           270 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Te szedd akcióhoz gépbérlés             76 200 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Rákoskert Napja ünnepségre, nosztalgiabusz, zászló            529 553 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Terembérlés a Rákoskerti Művelődési Házban             24 125 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Nyomdász u.- Tiszanána u. sarkon parkolásgátlók javítása             90 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Tervezett kirándulás buszköltségeire             87 950 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör 2018-as Karácsony a Schell Gyuláné téren             49 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör 2.000 db kitűző beszerzésének költségeire             90 650 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Aradi vértanúk megemlékezésének hangosítására             10 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Az év végi vacsorán fellépő zenekar költségeire             25 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél kiadási és terjesztési költségeire           634 879 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör 50 db fa ültetése, 17 db kiszáradt fa kivágása, 100 tő fagyal        1 140 405 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kártyanaptár költségeire             36 800 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör LEKÖTÉS 2020-ra, utcabútorok, információs táblák felújítására           165 791 Ft  

STEVE Tenisz Club Éves működési támogatás              50 000 Ft  

ZÖLD XVII. Környezetvédelmi Egyesület Működési támogatás              50 000 Ft  

XVII. Önkormányzat Köztisztviselő S.E.  Éves működési támogatás              50 000 Ft  

Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E. VI. Rákoskerti Lecsófesztivál, Merzse túra költségeire           250 000 Ft  

Rákosmenti Életfa-Rákoskerti Idősek Klubja Anyák napja, bográcsolás, gyümölcs party, juniális stb.           240 000 Ft  

Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Család és Gyermekjóléti Központ programjainak támogatására             30 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház  Rákoskerti programok támogatása        1 875 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház  Ascher Oszkár Színház működési költségekre           200 000 Ft  

Erdős Reneé Ház  Erdős Reneé Házban átadásra kerülő szakmai díjra (2020)           100 000 Ft  

Kossuth Lajos Általános Iskola Rákoskerti Torna Kupa, nyári tábor, Szeretünk Rákoskert            220 000 Ft  

Zrínyi Miklós Általános Iskola Hagyományőrző Nap és Rovásíró-verseny             70 000 Ft  

MASZSZ Területi Nyugdíjas Alapszervezet 2019. évi rendezvényekre             30 000 Ft  

TOI-TOI Kft. Vida-dombi játszótér - mobil illemhely kihelyezés költségeire           134 000 Ft  

Rákosmenti Piroska Óvoda Óvoda udvarára árnyékolók, napellenzők beszerzésére           300 000 Ft  

Rákosmenti Százszorszép Óvoda Óvodai fejlesztőeszköz vásárlására és lombfúvó beszerzésére           400 000 Ft  

Rákosmente TV. Kft. Helyi eseményekről történő tudósítás            300 000 Ft  

Salamon György könyvkiadás Munkásságát bemutató könyv megjelentetésére             50 000 Ft  

Magyar Vöröskereszt XVII. ker. Ingyenes vércukorszűrés támogatására             50 000 Ft  

Rákosmenti Adományház  Ételosztás költségeinek támogatására             30 000 Ft  

Gyurkovics Ált. Iskola részére Parasztudvar működtetésére             50 000 Ft  

Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság Albert Ferenc könyvkiadásának támogatására             40 000 Ft  

Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság Dobos László rendhagyó irodalomórájára a Kossuth iskolában             30 000 Ft  

Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egy. Éves működési támogatás              50 000 Ft  

FKF ZRT. ( 1.000 db lombzsák) Ingyenesen szétosztva a helyiek között           211 415 Ft  

Napsugár Óvoda részére Udvar burkolása műfűvel             30 000 Ft  

Rákosmente Kft. Részére Nyomdász utca járdaépítésre        1 500 000 Ft  

Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete IX. Rákosmenti Ebkavalkád támogatására             50 000 Ft  

KIADÁSOK 2019-BEN:        10 000 000 Ft  

     

2019-re lekötött tavalyi összegek:       1 270 954 Ft  

RÁCUK Egyesület támogatása Éves működési támogatás            100 000 Ft  

Rákoskerti Művelődési Ház  X. Wass Albert emléknap (2019.)             50 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör Kerti Levél kiadási és terjesztési költségeire           420 954 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör utcabútorok, információs táblák felújítására           400 000 Ft  

Rákoskerti Polgári Kör "P" alakú információs táblák kihelyezésére            300 000 Ft  

Hatvani Zoltán 2019 évi képviselői keretének elszámolása 

További részleteket talál itt: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu   

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fklik.gov.hu%2F&ei=IKiAUsT5KYeO4wTPm4GYAw&usg=AFQjCNHI-LkcCdT3gk7866NvCqHR34YzMw&bvm=bv.56146854,d.bGE
mailto:hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu
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Így élünk mi a Kossuthban 
 

Ünnepeink 
 

A tanévnyitó ünnepély mindig egy új kezdet, melyet 

a diákok talán kisebb örömmel, de sok várakozással és 

izgalommal fogadnak. 

Jó két héttel később már iskolánk névadójára emlé-

keztünk. A koszorúzás és a fáklyás felvonulás mindig 

megható és felemelő érzést kelt a résztvevőkben. 

Az aradi vértanúkról való megemlékezés a tisztelet, a 

hála és a megrendülés érzéseivel erősödik. Az iskolai 

megemlékezés mellett a rákoskerti emlékhelynél is tisz-

telegtünk. 

Október 23-án újabb sorsfordító és meghatározó tör-

ténelmi eseményünk, az 1956-os forradalom és szabad-

ságharcra emlékeztünk. 

A december már az adventi készülődés jegyében telt 

el. A DÖK által támogatott rendezvényen a diákok lel-

kesen készítették a koszorúkat. 

Hasonló szeretettel készültek az idősek számára be-

mutatandó karácsonyi műsorral. Ezt az élményt a Fő 

téren is megosztották nagyobb közönség előtt. 

A zene világnapján a zeneiskolások kedves közremű-

ködésével mini koncertet hallgathattunk az aulában. 

A mese napján, Benedek Elek születésnapján tanítók, 

tanárok örvendeztették meg mesével a gyerekeket. 

A vizes élőhelyek világnapja alkalmából fotópályá-

zatott hirdettünk. A lenyűgöző képekből és projektmun-

ka keretén belül készült tablókból  kiállítás nyílt a fo-

lyosón. 

 

Mindennapjaink  
 

A hatodikosok már szeptember második hetében er-

dei iskolával nyitottak. 

Nagyon gazdag programban vettek részt. Nagyvá-

zsony, Zirc, Tapolca, Veszprém, Herend megtekintésén 

túl részesei lehettek bakonybéli éjszakai túrának, fűzfői 

kalandparknak. 

Minden évfolyam részesült iskolán kívüli progra-

mokban, többek között az állatok napján szerveztek 

cirkusz, állatkert látogatást, ahol különleges feladatokat 

kaptak a gyerekek. 

Az éjszakai akadályverseny az ötödikesek részére 

helyben, a Vida-dombon zajlott le, ahol érdekes, kész-

ségfejlesztő, érzékekre ható feladatokat oldottak meg a 

gyerekek. 

A szüreti bálon a szülők aktív részvételével élvezhet-

ték a gyerekek a tánc mellett a játékos feladatok sorát. 

A Halloween Party-n sikerrel tették próbára a gyere-

kek fantáziájukat és bátorságukat. 
 

A Rákoskerti Torna Kupán az ország minden részé-

ről részt vettek a legügyesebb diákok. Sajnos ennek a 

hagyományos rendezvénynek 23 év után az utolsó ver-

senyét rendeztük. 

A napköziben sikeres, élményekben gazdag projekt-

napokat tartunk, melyen hagyományainkkal, népi kultú-

ránkkal ismerkednek meg a gyerekek. A tehetségnapo-

kon a játékos forma ellenére a gyerekek kombinatív, 

logikai készségét is próbára tesszük. 

A szülők klubja rendezvénysorozaton belül előadá-

sok formájában segítséget nyújtottunk a tanulási prob-

lémák könnyebb otthoni kezeléséhez illetve karácsony 

előtt meghívtuk a szülőket egy közös ajándék készítő 

délutánra. 

Sikeresen zárult az ovi-suli rendezvénysorozatunk 

is, melyen a csillogó szemű ovisok jó kedvvel kóstol-

gatták a leendő életterük finomságait. Szeretettel várjuk 

őket szeptemberben is. 

A vázlatosan leírt sok esemény nem tükrözheti azt a 

rengeteg élményt, vidámságot, amelyet diákjaink átél-

tek. Külön öröm számunkra, hogy mindez a szülők ak-

tív közreműködésével, támogatásával valósult meg. 

Köszönjük és várjuk a hasonlóan eredményes együtt-

működést.  

Ambrus Istvánné 

  

Jó ütemben épül a Kucorgó téri  

orvosi rendelő 
 

Február 12-én a Zrínyi Miklós általános iskolában 

tartott tájékoztatót az önkormányzat az iskolába járó 

gyermekek szülei részére a közelben épülő orvosi rend-

elő kapcsán.  

A tájékoztató során elhangzott, hogy a tervek szerint 

épül a rendelő, és ha semmi rendkívüli nem jön közbe, 

akkor határidőre elkészül Rákoskert második új orvosi 

rendelője. 

Néhány részlet a közbeszerzési szerződésről és az 

épületről. 

Helyszín Kucorgó téren a Sisakos sáska utca 3. 

szám alatti, 127592/20 helyrajzi számú ingatlan.  

Új felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő és a Védő-

női szolgálat korszerű működését biztosító épület léte-

sül. Három egymás mellett önállóan működő egységből 

áll. 

Felnőtt beteg rendelő összes alapterület: 155,63 m², 

Gyermek rendelő összesített alapterület: 170,99 m², 

Közös területek összesített alapterület: 48,43 m², 

Védőnői szolgálat összesített alapterület: 169,41 m², 

Az épület összes alapterülete: 544,46 m². 

 

Bekerülési költsége a berendezéssel, parkolóval 

közel 350 millió forint. 

Szenior Örömtánc 

Mozgás - Öröm - Agytorna 
  

Márciustól péntekenként 10-11.30h között a Rákos-

kerti Művelődési Házban. 

Egy közösségi tánc, melyhez sem előzetes tánctudás, 

sem állandó partner nem szükséges. A tánclépések 

megtanulása intenzív agytornát kíván, elősegíti az 

idegpályák olajozását és jelentősen csökkenti a demen-

cia kialakulását. A csoporthoz bármikor lehet csatla-

kozni, kortól, nemtől függetlenül. 

Érdeklődés:  

Kodaj-Horváth Rékánál a 06-30-225-2701  

telefonszámon, illetve a helyszínen. 
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A Rákoskerti Lemaradás T.S.Sz.E. 2020, 

első féléves programjai 
 

2020-ban is szervezünk teljesítménytúrákat. 19. alka-

lommal március 21-én tartjuk meg a Normafa 20/10 

km-es gyalogtúrát. A Budai-hegység gyönyörű tájait 

érintő menet a Gyermekvasút Szépjuhászné állomásról 

indul reggel 8-kor. Útvonala a Csacsi-rét , Normafa, 

János hegy, Szépjuhászné. Két táv közül lehet választa-

ni : 20 és 10 km-es út. A rövidebb távot a családosaknak 

ajánljuk. Közben frissítőként csokoládét , gyümölcsöt és 

üdítőt adunk. A teljesítőket oklevéllel és kitűzővel jutal-

mazzuk.  

Természetesen az idén is megrendezzük 7. alkalom-

mal a Merzse -mocsarat körbejáró 20/10 km-es túrát. 

Április 25-én lehet rajtolni a Kossuth Lajos Általá-

nos Iskolából reggel 7 és 10 óra között. A tavalyi rende-

zéshez hasonlóan az ellenőrző pontokon frissítőkkel 

kedveskedünk. Mint minden túrán itt is a célba érők 

oklevéllel és és szép kitűzővel gazdagabban távozhat-

nak. 

A " Merzse-mocsár 20/10 km" egy országosan meg-

hirdetett rendezvény. Mivel költségek merülnek fel, ne-

vezési díjhoz kötöttek: 20 km-es 1500 Ft/fő, a 10 km-es 

1000 Ft/fő . A túrázás egyenlő a természet szeretettel és 

egészségmegőrző hatása is van ezért Hatvani Zoltán és 

Timmel Ede rákoskerti képviselőurak támogatják elkép-

zelésünket, így a rákoskerti polgárok 500 Ft/fő nevezési 

díj ellenében, a rákoskerti diákok és tanáraik, a Rákos-

kerti Polgári Kör és a Nyugdíjasklub tagjai ingyenesen 

vehetnek részt. 
 

Tavaszi Merzse látogatás 
 

Április 4-én szombaton tavaszi kirándulást szerve-

zünk a mocsárhoz. Ígéretet kaptunk Petrőczy Tibortól, 

a Zrínyi utcai iskola igazgatójától, Bukta Mihály volt 

rákoskerti képviselőtől és Mályi László madarásztól, 

hogy az érdeklődőknek színvonalas előadást tartanak. 

Találkozás délelőtt 10-kor a rákosker ti vasútállo-

más előtt. Várható visszaérkezés délután 14-kor. A 

megtett távolság kb. 4,5 km. lesz. A kilátónál lévő pi-

henőnél meglepetés frissítővel kedveskedünk. 

A részvétel INGYENES !  

Érdeklődi lehet : Földi János: 20/285-7988;  

Lakos Ágnes : 20/345-2630; kbernat64@gmail.com 
 

A Kossuth Lajos iskola diákjainak egy kiállítás kere-

tén belül szeretnénk bemutatni , hogy milyen volt a tá-

borozás Nagyvisnyón az 1970-es - ’80-as években. 

Akik részt vettek és rendelkeznek archív fotókkal meg-

kérjük szíveskedjenek felajánlani digitalizálásra.  

Köszönettel: Földi János 20/285-7988 

 

Helyi „népszavazást” – lakossági  

vélemény bekérést indít Hatvani Zoltán 
 

A képviselő elmondása szerint az idei költségvetésben 

rendelkezésre áll arra is forrás, hogy Rákoskerten, a 9. 

számú választókerületben is megépüljön az első zárt ku-

tyafuttató. Tavaly a szakemberek és a képviselő már kör-

bejárták a körzetet és egy olyan helyet találtak, ami alkal-

mas  lenne  erre  a  fejlesztésre.  A városrész  vezetője vi- 

szont nem kívánt egyedül dönteni, ezért most megkér-

dezi a körzetben és leginkább a környéken élők vélemé-

nyét:  

 

Ön szeretne-e a Pesti út – Nyomdász utca sar-

kán egy körbekerített kutyafuttatót? 
 

NÉV: ____________________________________ 

 

CÍM: ____________________________________ 

              IGEN:    ⃝           NEM:    ⃝ 

A futtatón belül kutyaürülék gyűjtőláda + környezet-

barát zacskótartó is létesülne, amit az üzemeltető hetente 

ürít. A területen igény esetén a kutyák játékos mozgatása 

érdekében balesetmentes kutyaakadályok is létesülné-

nek. A bejárat közelében egy pihenőpad és a futtató há-

zirendjét hirdető tábla is kihelyezésre kerül. 

Szavazni a 9. számú egyéni választókörzetben élők a 

következők szerint tudnak: a fent látható „szavazólapot” 

kivágják és bedobják a Rákoskerti Művelődési házban 

kihelyezett urnába. Ha elektronikusan szavazna, akkor 

véleményét névvel, címmel küldje el a következő e-mail 

címre: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 

Véleményét legkésőbb 2020. március 28-ig juttas-

sa el az Önnek megfelelő módon! 

 

Közterületi utcanévtáblák felmérése 
 

A helyi képviselők kérik a lakók segítségét és 

együttműködését a következő témában: ha megrongált 

utcanév táblákat látnak, akkor azok helyét, feliratát je-

lezzék feléjük! Ha a lakóhelyük környékén olyan helyet 

is ismernek, ahol nincs tábla, akkor azt is jelezzék a 

lenti email címekre: 

8. evk.: ede.timmel@gmail.com 

9.evk.: hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu  
 

A hiányzó, vagy megrongált táblák gyártása március 

végén kezdődik. Kihelyezésük tervezett időpontja 2020. 

nyár. 

Tegyünk közösen azért, hogy lakóhelyünkön ne 

legyen megrongált utcanév tábla! 

 

BŐVÜL A RÁKOSKERTI SZENT XXIII. JÁNOS 

KÁPOLNA KATOLIKUS URNATEMETŐJE 
1171 Budapest, Zrínyi u. 269. 

 

Az elektronikus beléptető rendszer kialakítása lehetővé tette, hogy 

a temető 8-20 óra között látogatható. 

Meghitt környezet, nyugalom elérhető áron. 
 

Érdeklődés, ügyintézés, szerződéskötés előzetes beje-

lentkezés után: 
 

1171 Budapest, Szabadság sugárút 39. 

Zsiga Péter plébános    20/823-1757 

Csombor Tiborné          30/997-0951 
 

Hétfő és péntek:  15.00-17.30  

Kedd:       9.00-12.00 

vagy más, egyeztetett időpontban. 
 

http://szenterzsebet.plebania.hu 

mailto:kbernat64@gmail.com
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ZALAKAROSON A MEN-DAN APARTMAN HÁZ 

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

Lomtalanítás, költöztetés: 06-30-502 7555 

lomnelkul@gmail.com  

 

Március 7-én, szombaton 15 órakor 

Zsuzsa Mihály nőnapi ünnepi műsora    

Közreműködik:  

Gáti Pál előadóművész, Szóka Júlia nótaénekes,  

Kovács Böske cigánydal- és nótaénekes,  

valamint a Rákoskerti Dalos Klub. 

Zongorán kísér: Tarnai Margit 

Belépő: 500 Ft 

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk! 

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselők) 

 

Március 8-án, vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó:  

Jancsi és Juliska - a Batyu Színház bábelőadása 

A mese után interaktív kézműves foglalkozás várja a kicsiket.   

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést  

kérünk telefonon vagy e-mailben! 

Belépő: 800 Ft  

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Hatvani Zoltán és Timmel Ede önkormányzati képviselők) 

 

Április 5-én, vasárnap 10 órakor 

Kerti Kölyökkuckó: Csizmás Kandúr –  

a Hahota Gyermekszínház élőszereplős meseelőadása 

A mese után interaktív kézműves foglalkozás várja a kicsiket.   

 

Minden érdeklődő nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek 

részére díjtalan belépő igényelhető az alábbiak szer int:  

8. sz. körzet: Timmel Ede képviselőtől e-mailen 

(ede.timmel@gmail.com), illetve sms-ben (06 20 310-1700)  

a szülő neve, lakcíme, telefonszáma, valamint az igényelt gyermekjegy  

és kísérőjegy mennyiségének feltüntetésével.;  

9. sz. körzet: Hatvani Zoltán képviselőtől interneten: 

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

Kérjük, hogy a díjtalan belépőjegyeket március 31-ig 

szíveskedjenek megigényelni! 

Belépő: 800 Ft  

Támogató: Rákosmente Önkormányzata  

(Hatvani Zoltán és Timmel Ede rákoskerti önkormányzati képviselők) 

 

 

Április 18-án, szombaton 18 órától  

Tavaszköszöntő Bál  

A művelődési ház és a Pálya vendéglő közös szervezésében. 

Zenél a Kristály Duó. 

Belépő a bálra: 2000 Ft (vacsora nélkül) 

Vacsora: 1500 Ft 

Előzetes jelentkezést kérünk telefonon! 

 

Az Ascher Oszkár Színház előadásai 
 

Március 8-án, vasárnap 18 órakor 

Gogol: Háztűznéző 
 

Március 28-án, szombaton 18 órakor 

Április 26-án, vasárnap 18 órakor 

Örkény: A falu rossza 
 

Április 4-én, szombaton 11 órakor 

Április 19-én, vasárnap 11 órakor 

Andersen-Csetényi: Hurkacövekleves 

Zenés mesejáték 
 

A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk 

telefonon vagy e-mailen! 

Belépő: 1000 Ft 
 

Április 17-én, pénteken 20 órakor 

„Ballada éjjel” - válogatás az erdélyi magyar lírából   

Közreműködik: Joós Tamás és Kovács László  

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 

 

Gyermektanfolyamaink:  
Babamasszázs, Ringató, Kerekítő, Gyermekjóga,  

Kids Club angol tanfolyamok, Cassandra moderntánc  

Felnőtt tanfolyamaink:  

Zumba, Hatha jóga, Felnőtt modern tánc, Női alakformáló torna, 

 Gyógytorna, Csoportos hangfürdő tibeti hangtálakkal 

Klubjaink, közösségeink:  

Baba-Mama Klub, Rákoskerti Dalos Klub, Rákoskerti Kertbarát Kör, 

Rákoskerti Polgári Kör, Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú 

Egyesület, Orion amatőr csillagász szakkör 

 

A Rákoskerti Művelődési Ház programjai 
Telefon:  257-4498, honlap: www.kertimuvhaz.hu 

Képviselőink fogadóórája a művelődési házban 

és elérhetőségük:  
 

Hatvani Zoltán (Rákosker t, 9. vk.): 

minden hónap második keddjén 7:45-8:45-ig valamint  

minden hónap második péntekjén 17-18 óráig  

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu   06-20-39-22-252 

www.hatvanizoltan.hu 
 

Timmel Ede (Rákosker t, 8. vk.): 
minden hónap második péntekjén 17-18 óráig és  

minden hónap első szerdáján 17-18 óráig 

ede.timmel@gmail.com       06/20-3101700 
Facebook: Timmel Ede - rákoskerti-rákoscsabai képviselő 

Kerti Levél 

Megjelenik 4 500 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 Timmel Ede és Hatvani Zoltán 

önkormányzati képviselők támogatták 

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk,  

villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók,  

láncfűrészek, kerti kapák javítása, láncélesítés. 

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje. 

 06-20-9467-302 

Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyha-

szobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka, 

korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu 
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