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Árvay Szilárd beszéde a rákoskerti
vasútállomáson elhelyezett
emléktábla avatásán.
Tisztelt rákoskerti polgárok, egybegyűltek, Árvayné
Győrffy Mária barátai és tisztelői, Országgyűlési Képviselő asszony, Polgármester úr, Rákoskert önkormányzati
képviselői, Lelkész úr!
Köszönöm, hogy eljöttek és jelenlétükkel megtisztelik
az emléktábla avatást. A Rákoskert Vasúti Közlekedésért
Alapítvány kuratóriumi elnökeként szólok most önökhöz.
Ezt a tisztséget 25 éven át édesanyám, Árvayné
Győrffy Mária töltötte be, mi, a gyerekei Mamának szólítottuk. De engedjék meg, hogy most úgy nevezzem őt,
ahogy önök nevezték, ahogy mindenki szokta, Mari.
Mérföldkőhöz érkeztünk a rákoskerti vasútállomás történetében, egy korszak most lezárul. Június közepén, a 25
éves bérleti időszak lejártával visszaadjuk az állomás épületét és területét a MÁV Zrt-nek.
Mindannyian úgy hittük, hogy Mari fogja a visszaadást
levezényelni, de sajnos ő ezt már nem érhette meg. Ha ő
nincs, akkor a rákoskerti állomásról sem beszélhetnénk
már, most nem állhatnánk itt, az épület mellett.
Ahogy többen emlékszünk rá, a MÁV a kilencvenes
évek elején költségtakarékosságból megszüntette a személyes jelenlétet, az állomás egyre gyorsuló ütemben
kezdett el pusztulni. Szinte már csak „bús düledékei„ voltak, mint a huszti romvárnak.
Mari MÁV-os múltja, közösségi szelleme (Rákoskerti
Templom Alapítvány alapító tagja, a külső-józsefvárosi
református gyülekezet presbitere), lokálpatriotizmusa (1977 óta éltünk itt Rákoskerten) és tettrekészsége predesztinálta arra, hogy figyelje és óvja az állomást.
Az általa 1995-ben szervezett húsvéti nagytakarítási
akción derült ki, hogy az állomás bontási kérelmét a
MÁV már beadta az önkormányzathoz és félő volt, hogy
ezzel az intézkedéssel a táblás vasúti megálló is megszűnik. A takarításon jelenlevő rákoskertiek viszont azt
mondták, hogy ne engedjük lebontani az állomást, mivel
ez Rákoskert legrégebbi épülete.
Ekkor döntötte el Mari, hogy csinál egy alapítványt és
ez az alapítvány újítsa fel az állomást. Így került sor arra,
hogy az akkor romhalmaz, közmű nélküli ingatlant az
alapítvány megkapta bérbe 25 évre, felújítási kötelezettséggel és utasforgalom növelő hasznosítással. Mari bízott
abban, hogy 25 év múlva talán lesz olyan gazdasági
helyzet és utasforgalom, hogy már nem akarják Rákoskert
Megállóhelyet megszüntetni. Az idő őt igazolta, most már
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van elővárosi bérlet is és annyi utas, hogy most már
nem jut eszébe senkinek sem megszüntetni a megállót.
Ebbe az állomásba sok lelkes és önfeláldozó ember
tette bele a szívét és lelkét, hogy az állomás épülete szeretett kerületünk értéke maradhasson és az utókornak
megőrizhessük azt. Az elmúlt 25 évben ez az épület az
önkormányzat és a magyar állam támogatásával, sok baráti segítséggel és a rákoskertiek hozzájárulásával, illetve
nem elhanyagolható mértékben Mari saját anyagi áldozatvállalásával megmenekült az enyészettől - az állomás
2002-ben Közép-Európai Örökségért díjat is kapott - és a
helyi közélet fókuszpontjává vált.

Évente visszatérő program volt a ’Két keréken Rákosmentén’ helyismereti bicikliverseny. Az állomás minden
évben a Rákoskert-nap egyik bázispontja volt. Az Erzsébet körúti iskola felújításakor a kisiskolások az állomás
épületébe jártak tanulni, ez helyettesítette az iskola tantermeit hónapokon át. Az állomás biztosított helyet a Rákoskerti Polgári Kör találkozóinak is. Illetve az elmúlt
pár évben a nagy sikerű rákoskerti Lecsófesztivál is itt
találta meg a bázisát.
Mari az utóbbi időben gyakran mondta, hogy a gondolatnak teremtő ereje van. Ez jellemző volt rá, hogy mindig előre nézett, mindig pozitívan gondolkodott és nem
ismert lehetetlent.
A mi dolgunk, úgy gondolom, az, hogy mi is ilyen
pozitív szemlélettel óvjuk és védjük az elődeink által
ránk hagyott értékeket, hogy azokat ne engedjük elveszni, és továbbadhassuk utódainknak. Ilyen érték ez a mi
kis rákoskerti állomásépületünk, kérem kövessék kiemelt
figyelemmel a sorsát ahogy eddig, úgy a továbbiakban is.
Kölcsey Ferenc soraival köszönöm meg figyelmüket:
„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Rákoskerti lecsófőző verseny

Teljesen megújult a Rózsaszál
utcai játszótér

Rákoskert kulturális életébe sajnos az idén is beleszólt a vírushelyzet. Emiatt sok helyi esemény is elmaradt, - köztük a legrangosabb,- a Rákoskerti Polgári
Kör által rendezett Rákoskert Napja. Örvendetes hír
azonban, hogy a május utánra betervezett rendezvények
kiszabadultak a pandémia fogságából. Ezek közé tartozik a 8. éve folyamatosan megtartott, Horváth Előd nevével fémjelzett Lecsófesztivál. Szeptember 4-én,
szombaton 9 órától a Rákoskerti Művelődési Ház kertjében, illetve a mellette lévő parkolóban lesz megtartva.
Bátor társaságok jelentkezését várjuk, akik kipróbálhatják főző tudományukat és rátermettségüket. Őket hattagú zsűri fogja elbírálni. A három fődíj mellett további
díjazásokban is részesülnek; többek között, mint minden évben Hatvani Zoltán helyi képviselő által felajánlott különdíj egy rákoskerti zászló is gazdát keres.
Augusztus 20-ig lehet jelentkezni telefonon 20/2857988 Földi Jánosnál, illetve e-mailben:
kbernat64@gmail.com.
Mint az előző években is a jó hangulatot a zene, ingyenes kóstolás és tombola biztosítja. Szeretettel várunk mindenkit!

Sok-sok várakozás és egyeztetést követően nagy
örömmel számolhatok be, hogy Rákosmente Önkormányzata 100%-os finanszírozásával elkészült a Rózsaszál utcai játszótér teljes felújítása.
A régi elhasználódott faszerkezetű játszóeszközök
helyére modern, a hatályos szabványoknak megfelelő
játszóeszközök kerültek telepítésre. A tervezéskor külön szempont volt, hogy növelni tudjuk az eszközök
darabszámát, ezzel színesítve a játéklehetőségek repertoárját, továbbá szülői kérésre kerítéssel lezártuk a fittneszpark mögötti rézsűt az esetleges balesetek elkerülése érdekében.
Az ősz folyamán fásításba kezdünk a Tiszanána utcai
kerítésvonal mentén, ezzel növelve az árnyokos területek arányát a játszótéren, a templom elkészültével pedig
sövénysorral kívánjuk optikailag elhatárolni a két különböző funkciójú területrészt.
Remélem, hogy minden odalátogatónak elnyerte a
tetszését az új játszótér. Nagyon sok örömet és szórakozást kívánok az odalátogató szülőknek és gyermekeknek.
Timmel Ede

A Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport és Szabadidő Egyesület fő profilja a túraszervezés. Tavaly
indítottuk el a „Rákosmente Útjain 20/10 km„ elnevezésű gyalogostúránkat, mely bemutatja kerületünk öt
részének főbb nevezetességeit. Az idén is megrendezésre kerül 2021. szeptember 18-án, szombaton, rajt a Rákoshegyi Közösségi Házból. Indulni 7-10-ig lehet. Bővebb információ a fenti telefonszámon és e-mailben.
Terveink között szerepel, hogy a tavaszi Merzse
nappali 20/10 km-es túrát ősszel október 9- én pótoljuk.
Indulni a Rákoskerti Művelődési Házból lehet 7-10-ig.
Az útvonal során a Merzse kilátónál egy madártani bemutatót tervezünk. A már megszokott frissítőkkel gondoskodunk az út során.
Mivel a Merzse–mocsár területe fokozottan védett,
ezért kérjük a résztvevőket az állat és növényvilág védelmére kiemelten figyeljenek. Továbbá felkérünk mindenkit, hogy saját poharat hozzon magával, mivel a
környezetszennyező műanyag poharakat kivonták a
forgalomból. Pohár vételére korlátozott számban lesz
lehetőség.
Mindkét túrára szeretettel várjuk a rákoskertieket.

Új helyzet – régi értékek a
Kossuth Lajos Általános Iskolában
A járványhelyzet miatt különleges, szokatlan módon
kezdődött a tanítás iskolánkban. A gyerekek számára
először érdekesnek tűnt a kapuban a lázmérés, a fertőtlenítés, a kötelező haladási irány a folyosókon, de hamar a mindennapi rutin részévé vált. Mi, pedagógusok
talán több szorongással kezdtük a munkát, hiszen rengeteg kérdés fogalmazódott meg bennünk: Hogyan
tanítjuk meg a gyerekeket írni-olvasni, ha ősszel újra
karantén lesz? Hogyan fogunk programokat szervezni?
Hogyan oldjuk meg a biztonságos étkeztetést? Alapvető célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Beteljesül-e majd most is? Nem fogják a gyerekek hiányolni a „régi életüket?” Tudatosan törekedtünk arra, hogy a gyerekeket minél kevéssé zavarják a
változások. Ezért átalakítottuk a programokat, hogy
számukra ugyanolyan élvezetes legyen a szabadidő,
hogy örömmel meséljék otthon, hogy mi minden történik az iskolában.
A nehéz helyzetet igyekeztünk közös hasznunkra
fordítani. A hagyományos programjaink: autómentes
nap, mesenap, szüreti hét, állatok világnapja, pályaorientációs nap, farsang, gyermeknap, osztálybulik, advent, teadélután, farsang, kiszézés, gyermeknap, Kossuth-hét, tehetségprogram az új keretek közepette is
sok örömöt jelentettek tanítványainknak.
Az ünnepélyek közös megélése az iskolarádión keresztül is elérte lélekemelő hatását. A legbiztosabb forrásból a csillogó tekintetekből mérhettük le hatásukat.
Részt veszünk a Sakkpalota és a Boldog Iskola
programban, ami által a tanulók önismerete, kreatív
gondolkodása fejlődik. Bekapcsolódtunk a Kézilabda
az iskolában programba, melynek a fő elgondolása a
tehetségfejlesztés és a gyerekek mozgásigényének kielégítése.
Megvalósult az iskolakert program is. A lelkesen
tevékenykedő gyermekek gondozták, szépítették a kialakított ágyásokat.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2021. június 4-én
rendezett Merzse éjszakai 20/10 km-es rendezésünkön
közel 500 fő vett részt. Diákok, családok, sok ismerős
arc tette próbára erőnlétét. Mindenkinek köszönjük a
részvételt és a sok pozitív visszajelzést. Köszönjük támogatóinknak:
- Horváth Tamás Polgármester
- Nagy Anikó 7. sz. evk.
- Szabó Tiborné rákoshegyi képviselő Asszony
- Hatvani Zoltán rákoskerti képviselő
- Timmel Ede rákoskerti képviselő
- Bényi Zsolt rákoshegyi képviselő
- Rózsahegyi Péter rákosligeti képviselő
- Virág Mihály rákoscsabai képviselő
Bernátné Nagy Katalin és Földi János

Telefontokok, üvegfóliák +36-20-331-7277
www.vendelshop.hu
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Tavasszal az online térben folytattuk a tanulást. Szeptemberben iskolaszinten kialakítottuk, hogy melyik platformon folytatjuk a tanulást. Virtuális tantermeket nyitottunk, ahol bejelentkezés alapján történt a munka. A
kicsik is rendkívül ügyesen kezelték a programot, a nagyobbak pedig informatikai tanulmányaiknak köszönhetően igazi profik voltak a kezelésében. Köszönjük a szülőknek, akik megteremtették a lehetőséget annak, hogy
a gyerekek nyugodt körülmények között és megfelelő
eszközökkel dolgozhattak. Most nagy szerep jutott a
nagymamáknak is, mert sok kisgyerek a nagyi támogatását élvezhette. Köszönjük az ő segítségüket is, hiszen
problémáktól mentesen haladhattunk az anyaggal!
Tudjuk, hogy nehezebb volt most az iskola életét követni. Ezért az idén először – az új intézményi honlapunkon - egy új rovatot nyitottunk napi érdekességek címmel, mert szerettük volna, ha a szülők, nagyszülők, ismerősök, betekintést nyernek az iskola színes életébe.
Bár a kerületi, országos élő versenyek a járványhelyzet miatt elmaradtak ebben a tanévben, de az iskolai
versenyeket megtartottuk, illetve online versenyeken
szerepeltünk nagyon szép eredményekkel, hogy a gyerekek számot adhassanak olyan tudásukról, képességeikről
is, amelyek a szorosan vett tananyagon túlmutatnak.
Nagy élvezettel és izgalommal vetették magukat a próbatételekbe. Akár rajz-, szavaló-, sakk-, lapbook-, Agyafúrtak-, vagy éppen Kajla versenyről volt szó.
Büszkék voltunk tanulóink teljesítményére a kompetenciamérésen is, illetve arra is, hogy nyolcadikosaink
rendkívül szép pontszámokkal nyertek felvételt a középfokú intézményekbe.
Tanulóink közül többen sikeres Junior nyelvvizsgát
tettek. A kitűnő eredmények sorában külön rendkívüli
büszkeséggel tölthet el tanulót, szülőt, iskolát az „Élen a
tanulásban, élen a sportban” és „Magyarország jó tanulója, jó sportolója” kitüntető díjak elnyerése.
A vírushelyzet ellenére programokban rendkívül gazdag iskolai évet zártunk. A rendkívüli körülmények közt
nehézségek természetesen akadtak, de a kiemelkedő
eredmények, a pozitív hozzáállás, a megértés jellemezte
az évet.
Hálásak vagyunk a szülőknek, és rendkívül büszkék
vagyunk tanítványainkra!
Ambrus Istvánné pedagógus

A Rózsa Csemege ABC üzletében
(Sáránd utca 34.) szerezhető be az FKF
zöld-hulladékos zsák, ára 250 Ft./db
Az elmúlt 10 évben a Rákoskerti Művelődési Ház forgalmazta a zsákokat, de az intézmény ma már nem tudja
vállalni ezt a feladatot. Így esett a képviselők választása
az ABC-re, hiszen minden nap nyitva vannak és vállalták, hogy készletezik és akár egyesével is árusítják a
zöld-hulladékos zsákokat.
Mára oda jutottunk, hogy az egész fővárosban hiánycikk a lombzsák, az FKF tájékoztatása szerint ismét új
cég fogja gyártani a lebomló zsákokat, de egyelőre akadozik az ellátás. A helyi ABC viszont idejében felkészült
a keresletre és beraktározott, így náluk mindig beszerezhető az emblémás zsák. A képviselők kérték a bolt tulajdonosait, hogy csak a helyieket szolgálják ki a hulladékgyűjtőkkel, ezzel is biztosítva a rákoskertiek, szárazhegyiek zökkenőmentes ellátását.

Újabb cég támogatja a Rákoskerti
Parkgondnoki Szolgálatot
Idén május elején jelezte a Sosi Pizza & Burger tulajdonosa, hogy a jövőben minden hónapban vendégül látja
a Parkgondnoki Szolgálat csapatát egy-egy pizzára.
Marczis Zoltánnak egy facebook bejegyzés keltette fel a
figyelmét, ahol a helyi fiatalok munkáját köszönték meg
a képviselők.
A hétfős csapatot rajta kívül a következők támogatják:
- Rákoskerti Polgári Kör. A civil egyesület fűnyíróval,
utcai kukák szemeteszsákok és egyéb eszközök beszerzésével segít
- Kalocsai István (lakatos mester) a kések élezésében,
muskátliállványok szerelésében, zászlócserékben és a
sokszor kölcsönadott utánfutójával nyújt támogatást
- GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. (SKF Csapágyszaküzlet)
a géppark szervizelését és feltankolását vállalta
- két helyi magánember, akik a felmerülő egyéb költségeket állják
A helyi intézményektől és az önkormányzat cégétől is
kapunk segítséget, így köszönet illeti a Rákosmenti Százszorszép Óvoda, a Rákoskerti Idősek klubja, a Rákoskerti Művelődési Ház és a Rákosmente Kft. vezetőit is.
A Parkgondnoki Szolgálat rendszeresen a következő közterületeket gondozza, takarítja:
Wass Albert tér, aminek a nyári locsolása is meg van
szervezve
- Lenkeház "tér" (Tiszaörs u.-Zrínyi utca sarok)
- Nemzetőr szobor melletti füves terület Kossuth iskola
melletti négy kiteresedés
- Nyomdász utca - Tiszanána utca sarkán két kiteresedés
- Schell Gyuláné téren a Kőkereszt melletti füves terület. A Főtéren napi 4 órában állandó parkgondnok is
dolgozik, akinek nyáron leginkább a locsolás a feladata
- Vasútállomás melletti buszforduló és környéke
- Rózsaszál utcai játszótér
- Vida-dombi játszóterek és a kondipark területe
- Sáránd utca - Rákoskert sugárút négy kiteresedése
- Rákoskerti Művelődési Ház melletti négy kiteresedés
- Aradi vértanúk tere
- Nyomdász - Bodonyi utca sarkán a kiteresedés

Megváltozott a forgalmi rend a
Schell Gyuláné téren!
Május közepén kaptak értesítést a helyi képviselők a
BKK munkatársaitól arról, hogy új táblákat helyezett ki
a fővárosi cég a Schell Gyuláné térre, aminek következtében ma már TILOS a főtéren parkolni. Kivételt jelent
az orvosi rendelő előtt kiépített és jelzett parkoló.
A városrész vezetői próbáltak minden érintettet tájékoztatni a változásról, így felkeresték a téren élő családokat, az Egészségkert épületében dolgozó orvosokat,
patikavezetőt és levélben tájékoztatták a legnagyobb civil egyesület (Rákoskerti Polgári Kör) elnökét. Május
végén több alkalommal a téren személyesen is beszéltek
sok-sok autóssal. Elmondásuk szerint csúcsidőben 2-4
autó parkolt a téren szabálytalanul, míg a közelben található parkolókban 8-11 férőhely volt mindig szabad.
A közterület felügyelet és a rendőrség tájékoztatása
szerint júniustól már bírságolnak a területen.
Rákoskerti bútorasztalos munkát vállal. Konyhaszobabútor, tolóajtós szekrények stb. Minőségi munka,
korrekt áron! Tel:0620/367 5502 www.hejjabutor.hu
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- Toldi Miklós utca - Erzsébet körút egy kiteresedése
- Zsigmond utca a Pesti út és Görömböly utca között
- Szigetcsép utcai parkoló a Vízmű telek mögött. Itt is
folyamatos a locsolás a nyári időszakban
- Ezen kívül 51 utcai szemetes ürítése, karbantartása"
A támogatók nélkül nem működne ez a csapat, köszönet a segítségért!

A Rákoskerti Művelődési
Ház programjai

Telefon: 06-1/257-4498, e-mail: rakoskert.szervezes@vigyazomh.hu, honlap:
www.kertimuvhaz.hu

Leburkolják a Schell Gyuláné téri beton
padok lábazatát

Kedves Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rákoskerti Művelődési Ház
július 19-30-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 2., hétfő 8 óra

Korábban elkészült az egyik pad lábazatának burkolása. Ezt követően Hatvani Zoltán képviselő a Facebook oldalán kérdezte meg a helyieket, hogy tetszik-e
nekik ez a megoldás. 98 fő reagált a kérdésre, két hozzászólótól eltekintve támogatták a felújításnak ezt a
módját. Napokkal ezelőtt az önkormányzat megrendelte
még öt pad lábazatának burkolását és az összes pad ülőés hátlapjának a felújítását.
A burkolást egy időjárásálló, impregnált burkolólappal (anyagában festett, vízálló rétegelt lemez platólap)
fogják elvégezni. A fa ülőlapokat WPC burkolólapra
fogják lecserélni. Ez az anyag 60% bambusz/fűrészpor
és 35% polietilén (újrahasznosított műanyag) keveréke,
melyet magas nyomáson és hőmérsékleten alakítanak
szálanyag - burkolólap profillá. A természetes rosttartalom miatt környezetbarát megoldás, melynek gyártása
során nem keletkezik környezetszennyező anyag.
Nyár végére készül el a vállalkozó a munkálatokkal,
ezután remélhetőleg sokáig nem kell a főterünk padjaival foglalkozni!

A nyári szabadságok idejére kellemes pihenést kívánunk minden
kedves vendégünknek!
Szeptembertől színes programokkal, klubokkal,
tanfolyamokkal várjuk ismét kedves látogatóinkat!
Szeptemberi előzetes programjainkból:
Szeptember 6-tól 10-ig
tanfolyamválasztó hét a Rákoskerti Művelődési Házban
A tanfolyamválasztó hét keretében az érdeklődők - gyermekek és
felnőttek egyaránt - díjtalanul kipróbálhatják különböző
tanfolyamainkat.
További részletek augusztustól a honlapunkon!
Az Ascher Oszkár Színház társulata ősztől, új Irodalmi Kávéház
sorozattal várja a színházkedvelő közönséget. Az előadások minden
alkalommal a művelődési ház nagytermében kerülnek színpadra,
ahol kellemes kávéházi környezetet tudunk biztosítani nézőink
számára.
Az Irodalmi Kávéház sorozat szeptemberi előadásai:
Szeptember 19., vasárnap 17 óra
Azt írta az újság…
Kecső Andrea és Csőre Csaba megidézi a régi idők rádiókabaréinak
üdítő hangulatát. Hisszük, hogy a nevetés és a kabaré sohasem
megy ki a divatból.

Tovább épül a csapadékvíz elvezető árok
a Pásztorfalva utcában
2018-ban kaptuk meg az engedélyt arra, hogy biológiai tisztítás után a Merzse mocsárba vezessük le a közterületeken keletkező csapadékvizet. Az árokrendszer
kiépítése évekkel ezelőtt már elkezdődött, de eddig ez
csak Timmel Ede képviselőtársam körzetét, "alsó Rákoskertet” érintette. Most végre elindultak a markolók
felfelé is, és jelenleg a Pásztorfalva utcában dolgoznak.
Ha a jövőben (!) utakat akarunk építeni, akkor azt csak
úgy tehetjük meg, ha megoldjuk a csapadékvíz elvezetését, vagy szikkasztását.
Jelenleg az új betonelemeket a Zrínyi utca és a Tiszanána utca közötti szakaszon építik be. A tervek szerint
jövőre tovább épül az árok a Vida-dombig, ahol csatlakozik a tavaly már megépített (megerősített) szakaszhoz. Következő nagy lépés a Pásztortűz utca lesz, hiszen a Csengés utcai árok ezen keresztül szállítja a csapadékvizet a Rákoskert sugárút felsőbb szakaszáról és a
Sáránd utcáról is.
Hatvani Zoltán

Szeptember 26., vasárnap 17 óra
Félúton - Frech’ Gábor önálló estje
Az ember életének fontosabb állomásai, fordulópontjai, járható és
járhatatlan útjai jelennek meg egy biztató jövő felé mutatva,
magyar költők versein és Cseh Tamás dalain keresztül.
Belépő: 1000 Ft
A férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes jelentkezést kérünk
e-mailben vagy telefonon!

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

hatvani.zoltan@hatvanizoltan.hu 06-20-39-22-252
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy hamarosan elkészül Makovecz Imre „Mennybemenetel” ökomenikus temploma. Már van lehetőség a csodálatos altemplom urnahelyeinek megvásárlására.
Az urnahelyeket 25 és 50 éves időtartamra lehet
megváltani. Érdeklődni lehet a 257-73-56, vagy
a 256-50-47-es és a 06 30 76 85 240-es telefonszámon. Köszönjük!
Rákoskerti Templom Alapítvány
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