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Kedves Besnyőiek!
Csendesen telnek a napok Besnyőn, kitört a nyár. Elballagtak az ovis nagycsoportosok, iskolánk
nyolcadikosai is. Üres az iskola, vakációjukat töltik a pedagógusok és a tanulók.
Jóleső érzéssel gondolhatunk vissza az idei falunapra, amelynek sikeres programjaival a gyerekeknek, az itt élő és az idelátogató családoknak kedveskedett önkormányzatunk. Reméljük, Olvasóink is
örömüket lelik a falunapról készített fotóriport fényképeiben.
Büszkék lehetünk a 11. alkalommal megrendezett CsengőFest rendezvényre és az ugyancsak
nagy sikert aratott Népdalköri találkozóra, melyekről képes összeállításokat olvashatnak lapunkban. Kis szünet után hamarosan ismét egy nívós esemény helyszíne lesz Besnyő: lovasnap lesz
augusztus 12-én, melyre a szervezők mindenkit várnak, aki szereti a lósportot, a lovakat.
A rendezvény meghívóját lapunk hátlapján olvashatják.
Találkozzunk a lovasnapon, addig is jó pihenést, nyaralást kíván mindenkinek
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

FALUNAP 2017
Május utolsó hétvégéjén rendezte meg Besnyő Község
Önkormányzata a hagyományos falunapot, amely egyben gyermeknap és a családok napja is. Szerencsére az
időjárás sem szólt bele a programba, és mind a délelőtti
események, mind a délután folyamán kellemes idő fo-

gadta a vendégeket. Délután és este nagy sikert aratva
követték egymást a színpadon a műsor szereplői.
E helyről is szeretném megköszönni mindenkinek, aki a
2017. évi falunap szervezése és lebonyolítása, rendezése
terén bármit is tett, hogy hozzájárult községünk rendezvényének sikeréhez.
Köszönjük!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Folytatás a 2. oldalon
Folytatás a 2. oldalon

FALUNAP 2017
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Folytatás az 1. oldalról
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FALUNAP 2017
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Folytatás a 3. oldalról

Pöttömsziget óvoda hírei
Május ünnepekkel teli hónap volt óvodánk életében. Mindhárom csoport szívhez szóló műsorral köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat. A Méhecske és a Süni csoport az év közben tanult versekből, mesékből, énekes játékokból álló
évzáró műsorral zárta le a nevelési évet.
A Maci csoportos gyerekek a ballagással egybekötött évzáró ünnepségen felnőtt lakodalmi szokásokat utánzó gyermekjátékot mutattak be, majd elbúcsúztak az óvodától.

Nagyon gyorsan elszaladt a három-négy év, amit a búcsúzó óvodásaink itt töltöttetek nálunk. Bizonyították szorgalmukat, sokat tevékenykedtek, készültek ünnepekre, jeles napokra, eseményekre. Megmutatták, hogy talpraesett, okos,
bátor óvodások. Most már kinőtték a mi kis óvodánkat, az iskolába készülődnek.
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, mert akit szeretünk, azt nem felejtjük el.”
Bízunk benne, hogy az iskolába induló gyerekek szeretettel gondolnak majd vissza ránk, egykori óvó nénikre, dajka
nénikre.
Búcsúzó óvodások
névsora:
Benyovszki Áron
Gábor Bence
Gábor Benjámin János
Halász Alexandra
Halász Bendegúz
Horváth Tamás
Joó Anna Nikoletta
Kecskés Bálint
Lakakisz Parisz
Molnár Liza Sára
Németh Regina
Ősz Kende Botár
Patatics Bence Márk
Rideg Viktória
Szabados László
Szigeti Roland
Vincze Bence
Folytatás a 6. oldalron
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Pöttömsziget óvoda hírei
Folytatás az 5. oldalról
Az óvodában a hétköznapok is a gyerekekről szólnak, de
minden évben eljön a gyereknaphoz kötődő Pöttömhét,
amikor még több móka, játék, érdekesség várja őket.
Ámultunk a bűvész műsorán, az ugrálóvárban fáradhatatlanul szökdeltek ovisaink. Kissné Bánfi Katalin vezetésével,
Nagy Vivien és Kiss Tamás muzsikájára roptuk a táncot.
Óriási szappanbuborékokat készítettünk, versenyjátékokat
játszottunk. Reméljük, sikerült örömet szerezni a gyermekeknek, és sok szép élménnyel gazdagodtak.

A Pöttömhét programjait Besnyő Község Önkormányzata és a Komáromi család támogatta.
„Tanulni sokat a gyermektől lehet, mert mindig a mosolyt tanítja neked.
Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, hogy vele legyél.
Elfogad - mindegy, ki vagy - nem irigy, bármit neked ad.
Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd, hogy az élet iskolájába vezesd.”
(Kiss Magdolna)
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Iskolánk hírei

Jámbor Melinda

Orbán Vivien

Jámbor Tamás

Patatics Zoltán

Kicsengettek

Keilbach Réka

Szladki Vilmos

Laczi Péter

Szűcs Attila

Németh Barnabás

Varga Dorina

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek
nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam”
(Németh László)
Szeptemberben becsengettek, s most egy hosszabb időre nem szól a csengőszó. Az elmúlt 182 nap rengeteg feladattal és eredményekkel telt. Június 17-én ünnepélyes
tanévzáróval, a ballagó diákok búcsúztatásával zártuk be
a 2016-2017-es tanévet.
Eredményeink közt tartjuk számon, hogy legfiatalabb
diákjaink megtanultak írni, olvasni, s a számok is barátaikká lettek. Ezzel a tanévvel arra az útra léptek, mely egyre
több és több elvárást tartogat számukra.
Büszkék vagyunk elballagott diákjainkra is, akik közül 12
főt az első helyen megjelölt, 2 főt a második helyen megjelölt középiskolába vettek fel. Biztos vagyok benne, hogy
megállják a helyüket!
Búcsúzásuk meghitt, szép keretek közt történt, melyhez
hozzájárultak a 7. osztályosok, a szüleik, a pedagógusok,
s osztályfőnökük elkötelezett hozzáállása.
Ballagó diákjaink:
Bán Laura
Bosnyák Dominik

Budavári Gábor
Jakab Alexandra

Az év során igyekeztem gondjainkat, örömeinket megosztani a szülőkkel. Most csak az eredményekről adnék
számot.
A mindennapi nevelő-oktató munka része a felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységünk. Ennek eredményeként javító vizsgát senkinek nem kell
tennie augusztusban. Ugyanakkor lett 23 kitűnő tanulónk:
1. osztályban kiválóan megfelelt:
Benyovszki Máté, Gábor Gyula Levente, Somogyi Noémi, Bula Ádám, Tálas Dzsenifer.
Kitűnő bizonyítványt kapott a 2. osztályban:
Joó Ferenc, Kaszap Elina, Miskei Bianka, Szikszai Thes�szália, Varga Nóra, Magos Rebeka
Folytatás a 8. oldalron
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Kicsengettek
Folytatás a 7. oldalról
Színjeles bizonyítványt kapott:
3. osztályban: Cseppen Leonetta, Mátrai Leila, Nagy Laura, Patatics Fanni
4. osztályban: Zarycki Emma és Kroó Zoltán
5. osztályban: Horváth Viktor
6. osztályban: Bán Laura és Pető Petra
7. osztályban: Horváth Márton
8. osztályban: Varga Dorina és Németh Barnabás
Gratulálok kitartó, lelkiismeretes munkájukhoz!
Október

Nevelőtestületi elismeréseket is tudtunk adni:
Bán Laura 8. osztályos tanulónak közösségi munkájáért, sportteljesítményéért Jámbor Tamás, Patatics
Zoltán, Németh Barnabás és Bosnyák Dominik tanulóknak.
Sportdíjat Németh Barnabás és Patatics Zoltán kapott.
Az „Év diákja” címet alsóban Kroó Zoltán, felső tagozatban Varga Dorina nyerte el.
Két Arany díjat adtunk át a 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményért: Varga Dorina és Németh Barnabás
tanulóknak.
Eredmények nem könnyen születnek, éppen ezért vagyunk nagyon büszkék az alábbi sikerekre:

Iváncsán a IV. korcsoportos kispályás futball körzeti edzőmérkőzésén a 7-8. osztályos fiúk elhozták az
első helyezést.
A helyi mesemondó versenyen az alábbi helyezések születtek:
o 1-2. osztály: I. Domak Csaba
II. Szikszai Thesszalia
III. Varga Nóra
o 3-4. osztály: I. Nagy Vivien és Simon Vivien
II. Cseppen Leonetta
III. Kroó Zoltán
Felső tagozatos résztvevők: Pető Petra és Szabó Bendek Donát

November

Érden, az országos történelem versenyen vett részt Varga Dorina 8. osztályos tanuló, aki a középmezőnyben végzett.
Dunaújvárosban, a VI. „gpsz” informatika csapatversenyen II. helyezést ért el a Németh Barnabás, Jámbor Tamás és Szűcs Attila által alkotott csapat.
Nagyvenyimen a Tankerületi Mesemondó Versenyen a 3. évfolyamosok kategóriájában Nagy Vivien első
helyezést ért el.
A Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola Móra-Hétvezér elnevezésű versenyén a középmezőnyben
végzett a 4. osztályosok csapata: Kupi Jázmin, Kiss Márk, Zarycki Emma
A Diákolimpia teremfoci versenyében a felsős fiúk továbbjutottak a körzeti döntőbe, ahol 2. helyezést
értek el.

December

SNI-s matematika versenyen vett részt 3 diák iskolánkból. Joó Ferenc 2. osztályos III. helyezést ért el,
Gelencsér György 4. osztályos II. helyezést, Bárdos Dorina 6. osztályos pedig I. helyezést.
A Mikulás-kupa elnevezésű úszóversenyen Nagy Szabolcs 50m gyorson II. helyezést ért el, Patatics Zoltán pedig 100 m háton I. helyezést.

Január

Kupi Jázmin és Kroó Zoltán vett részt Dunaújvárosban szövegértési versenyen.

Február

Dunaújvárosban, a Széchenyi Gimnáziumban három 8. osztályos tanuló vett részt angol nyelvi versenyen, ahol Szladki Vilmos továbbjutott a szóbeli döntőbe, ahol a 12. helyet érte el.

Március

Kroó Zoltán a tankerületi helyesíró versenyen 3. helyezést és el, így továbbjutott a megyei döntőbe.
Sárosdon, a Farkas Gyula emlékversenyen a 3-4. évfolyamosok között iskolánk tanulói I. helyezést értek
el, míg az 5-6. és 7-8. évfolyamon versenyző tanulóink emléklappal térhettek haza.
1-3. évfolyamról 2-2 tanuló logikai matematika versenyen vett részt Dunaújvárosban, a Szilágyi Iskolában.
A körzeti döntőt megnyerve a 7-8. osztályos fiúk részt vehettek a megyei döntőn, ahol az előkelő 4. helyezést érte el a csapat.
Laczi Péter 8. osztályos tanulónk a Székesfehérvárott megrendezett informatika versenyen 4. helyezést
ért el.

Április

Mezőfalvára látogattunk el alsós versenyzőinkkel szavalóversenyre, ahol Nagy Vivien 3. osztályos tanuló
a 2. helyezést hozta el.

6-8. osztályos 4 fős csapatokkal vettünk részt a már hagyományosan megrendezett Gyors ész
hamar kész elnevezésű matematikai logikai versenyen, Ercsiben.
A Szalay Könyvkiadó által meghirdetett versenyen a 2. osztályosok közül vett részt egy 4 fős
csapat az egész tanéven át tartó több fordulós küzdelemben.
A K&H Bank által meghirdetett pénzügyi versenyen a második és negyedik osztályból 2-2 csapat vett részt, mind a 4 csapat eljutott a középdöntőig.

8

Tantestületünk fontosnak véli azokat a rendezvényeket,
melyek a hagyományápoláshoz, a közösség formálódásához köthetők. Számos tanórán kívüli tevékenységet
tudhatunk magunk mögött. Az idei tanévben két alkalommal voltunk Erzsébet-táborban, melyhez köszönjük
a szülői közösség támogatását. Jó érzés egész évben
mellettünk tudni a szülőket, akik számos alkalommal
anyagilag és tevőlegesen is mellettünk álltak. Szeretnénk a jövőben is számítani rájuk!
A köszönet hangján kell említenem a Községi Önkormányzat és a Képviselő-testület erkölcsi és anyagi támogatását! A versenyekre nem jutottak volna el ilyen
gyakran a gyerekeink, ha a Sziront’Art Egyesület nem
segít az utaztatásban. Hálásak vagyunk érte! Partneri
kapcsolataink szerteágazóak, és sikereinkhez hozzájárulnak.
Köszönöm a kollégák, munkatársak áldozatos munkáját,
mellyel eredményessé tették a tanévet.
A jövőt már tervezzük, folynak a munkálatok az iskolában, ahol ismét megtapasztaltam a szülők önzetlenségét, tenni akarását. Bosnyák Ferenc és Patatics Kornél már hozzálátott a Hankook-os pályázat kivitelezéséhez. Nagyon szépen köszönjük! Tantestületünk szeretné biztosítani a ránk bízott gyerekeknek az otthonosságot, a családias légkört. Kis lépésekkel, de haladunk
előre.

Üzenem tanulóinknak: ne unatkozzatok a nyáron,
pihenjetek, olvassatok, kiránduljatok, érezzétek jól
magatokat. Találkozzunk augusztus 28-29-én, a tankönyvosztáson, és 31-én 17:00 órakor, a tanévnyitó
ünnepségen.
Addig is jó pihenést kívánunk nektek!
Mátyási Sándorné
intézményvezető
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A Baba–Mama Klub hírei
A júniusi baba-mama találkozón megünnepeltük a
Nemzetközi Gyermeknapot. Ez alkalomból előadót hívtam.
Nagyon nehéz támogatót találni a rendezvényeinkhez.
Nem célom, hogy reklámozzam a céget, inkább köszönetemet szeretném kifejezni az előadónak: Boldizsár Posta
Szilviának (Hipp területi képviselője), hogy ismét eljött,
bemutatta termékeiket, amelyek nemcsak bébiételekből,
hanem egyéb más bőrápolási termékekből is állnak. Nyár
lévén pl. napvédő krémjükről hallottunk néhány információt, és az alkalmat megragadva a csecsemők és kisdedek
fokozott bőrvédelméről is váltottunk néhány szót. A rövid, tömör előadás után termékkóstolási lehetőség volt,
csecsemőknek és tipegőknek egyaránt volt kedvére való.
A családok ajándékba 1-1 előkét és kiskanalat is kaptak.
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Az összejövetel második felében már kötetlen játszási és
beszélgetési lehetőség volt.
Júliusban is összegyűltünk néhányan, ez egy átlagos alkalom volt: együtt játszás, kölcsönös tapasztalatcsere anyukák
közt, barátkozás gyermekeknek és anyukáknak egyaránt.
A következő baba-mama találkozó tervezett időpontja
2017. augusztus 2. szerda 9 órától 11 óráig, helyszíne az
Önkormányzat Tanácsterme. Ezen a napon megünnepeljük az Anyatejes Táplálás Világnapját.
További információkat az esetleges változásokról a
Baba-Mama Klub, Besnyő facebook-os zárt csoportban
találhatnak az érdeklődők.
Fogadják sok szeretettel a képeket, melyekről egy kicsit
visszatükröződik a találkozók hangulata.
Páli Szilvia
védőnő
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Pillanatképek népdalkörünk életéből

Május 6-án Karancslapujtőn léptünk fel, a Gasztrofesztiválon. Nagy sikert arattunk Fejér megyei népviseletünkkel és népdalainkkal. A zsűrizés után a finom ételek
– különösen a Hungaricum Kunsági birkapörkölt – kóstolgatása nagy élvezet volt számunkra. Másnap ellátogattunk
Ipolytarnócra, az Őslényparkba, és Világörökség részéhez
tartozó Hollókőre.
Május 20-án, a Csengő-feszten vettünk részt. Segítettünk
a főzésben, és beszálltunk az Örömóda rekordkísérlet
csengettyűzői létszámának növelésébe, mert megtanultunk csengettyűzni.
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Június 25-én 3 napos csapatépítő kiránduláson vettünk
részt. Szállás és fürdőzés Tőserdőn volt. Másnap Kecskemét nevezetességeit tekintettük meg, és meghallgattuk a
Városházánál a híres harangjátékot. Harmadnap Lakitelek
impozáns építményeiben gyönyörködtünk.
Július 1-jén Népdalköri találkozót tartottunk. Meghívott
baráti népdalkörünk volt a Bodonyi Hagyományőrző és
Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, régi kedves barátaink.
Vezetőjük Csomós Albertné. Nagy örömünkre szolgált,
hogy Bodony polgármestere, Kovács István és felesége, valamint Kiss László, egyesületi vezető is megtisztelte rendezvényünket. Nem olyan régóta barátaink a Budaörsi Piros Rózsa Dalkör, Berente Imréné vezetésével.
Műsorukban megható köszöntőket is előadtak. Szintén
régi kedves barátaink, a Pázmándi Népdalkör tagjai, kiknek szép népdalaiban sok év után ismét gyönyörködhettünk. Új népdalkörös barátaink lettek a Gyúrói Dalolók,
akik a fiatalság üdeségét varázsolták közénk dalaikkal.
A két csoportot Fazekasné Domak Anikó vezeti. Népdalkörünk két műfajban is bemutatkozott: két népdalcsokrot
adtunk elő citerakísérettel, legvégül meglepetés-műsorként
csengettyűztünk a vendégeknek, amelynek nagy sikere volt.
Kedves meglepetéssel szolgált mindenki számára Petkes
András képviselő úr, aki egy nagy tál molnárkalácsot sütött a vendégeknek. Nagyon jól esett a nosztalgia-sütemény mindenkinek.
Szuszán Jánosné

296 harang zengte az Örömódát
a 11. CsengőFesten
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Szironta Együttes és az Európai Harang- és Csengettyűegyüttesek Szövetsége a CsengőFestet Besnyőn. Idén még többen szálltak be az Örömóda „elcsengettyűzésébe”. Utoljára néhány
éve született országos rekord az Örömóda kapcsán. Akkor
292 csengettyűvel szólalt meg Beethoven ismert zeneműve, az Európai Unió himnusza.

Május 20-án kilenc együttes – Budapestről, Porcsalmáról, Miskolcról, Kecskemétről, Pécsről – érkezett Besnyőre,
egyrészt, hogy műsort adjanak, másrészt, hogy részt vegyenek a rekordkísérletben. Így a Szirontával és a Besnyői
Népdalkör „csengettyűseivel” kiegészült csoportok tagjai
Folytatás a 14. oldalon
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296 harang zengte az Örömódát a 11. CsengőFesten
Folytatás az 13. oldalról

csatlakoztak a rekordkísérlethez. A produkciót Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester köszöntője előzte meg,
majd következett a felkészülés a rekordkísérletre. Ezután
hangzott föl élesben az Örömóda, melyben maga a polgármester asszony is részt vett, lelkesen figyelve és másolva a
csengettyűzés technikáját. Ezúton is köszönjük neki!
Az idén a vendégegyüttesek között a Kecskemétről érkezett csapat először járt településünkön, de régi visszajárók is vannak, hiszen Porcsalmáról, Miskolcról és Budapestről is ismerős arcokkal találkozhattunk.
A közös csengettyűzés világrekordját még ugyan nem
érte el a lelkes kompánia – hiszen a legutóbbi kísérleten
az amerikai kontinensen 600 csengettyűs zenélt egyszerre
– mégis fontos a hazai rekord is.
A koncerteket követően megtartott szakmai fórumon
fontos témák merültek fel. Szükségesnek tartják a rendezők mellett a résztvevők is a találkozó újragondolását, a
szakmai programok erősítését, az idén még szintén csak
próbajellegű minősítési rendszer „éles” bevezetését, kiterjesztését.
Sólyom Balázs elmondta, hogy az EHC-nak komoly
feladata van: meg kell találni annak a lehetőségét, hogy
hazánkban is létrejöhessen egy „nemzeti válogatott” a
csengettyűsökből, akik világszerte képviselhetnék Magyarországot a rangos fórumokon. Az ehhez szükséges
infrastruktúrát (úgymint hangszereket, működési környezetet) a szövetség biztosítaná, a pedagógusoknak,
együttesvezetőknek pedig feladata, hogy megtalálják és
azonosítsák azokat a tehetségeket, akik méltó módon képviselhetik a magyar csengettyűsüket amerikai, ausztrál
vagy japán szimpóziumokon egyaránt.
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A csengettyűzés mellett az egész napos rendezvényen
helyet kaptak a szabadidős programok is. Lovaskocsikázás,
elektromos autózás, íjászat, kézműves foglalkozások,
ugrálóvár és számos egyéb program várta a kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Köszönjük minden segítőnek, közreműködőnek a részvételt, és reméljük, hogy jövőre még több együttessel, még komolyabb szakmai tartalommal fogadhatja a
Szironta és Besnyő az ország-világ csengettyűseit, akik
messzire vihetik településünk jó hírét.

Féláron az Agárdi
Popstrandra!
A tavalyi évben már lehetőségük nyílt a besnyői lakosoknak is az Agárdi Popstrand koncertjeit fél áron
látogatni. Jó hír, hogy az idei évben is megszületett a
megállapodás a Szironta Együttes és az Agárdi Popstrand üzemeltetője, Turbók János között, így a popstrand koncertjeit a személyi igazolvány és a lakcímkártya bemutatásával településünk lakói is 50%-os
kedvezménnyel látogathatják.
Ez még nem minden! A koncertkedvelők részére
együttesünk hétről hétre belépőjegyeket sorsol ki rajongói között Facebook oldalán. A felhívást és a játékszabályokat a Szironta Együttes oldalán (https://www.
facebook.com/csengettyu) címen találják az érdeklődők!

Karate eredmények
Az iváncsai karatésoknak még nem volt ilyen versenysorozatuk, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi versenyre kapjanak
meghívást, de a jelentkezések nagyon jól sikerültek, hiszen Bachmann Tibor minden versenyre tudott vinni pár növendéket.
Az Iwanch Kupa eredmények:
Simon Szilárd
Kosztopulu Szandra
Szűcs Jázmin
Medve Natália
Fábián János
Fülöp Zsófi
Patatics Benjámin

kata és kumite
kata
kata
kata
kumite
kata
kumite
kata
kata
kumite

bronz
bronz
bronz
bronz és
bronz
ezüst és
ezüst
arany
ezüst és
ezüst

Bicske Kupa Kempo eredmények:
Patatics Benjámin
Andrási Réka
Bachmann Tibor

formagyakorlat
formagyakorlat
formagyakorlat
light contact

arany
ezüst
ezüst és
bronz
Patatics Benjámin

A Kakusei Országos Bajnokság eredményei:
Medve Natália
Halász Bendegúz
Bachmann Tibor

kata
szivacs kumite
kiba dachi
szivacs kumite
kata
kumite

országos bajnok és
országos bajnok
bronz és
bronz
bronz és
arany

Káloz Kupa eredmények:
Fülöp Zsófi
Halász Bendegúz
Medve Natália
Szűcs Jázmin
Patatics Benjámin
Horváth József

kata
kata
kumite
kata
kumite
kata
kumite
kata
kumite
kumite

negyedik hely
bronz és
bronz
bronz és
arany
bronz és
bronz
ezüst és
bronz
arany

A Fudokan Országos Bajnokság eredmények:
Medve Natália
Fábián János
Bachmann Tibor

kata
szivacs kumite
old boys kumite
felnőtt kumite

bronz és
arany
bronz
ezüst.

Gratulálunk a versenyzőknek és további sok sikert
kívánunk!

Halász Bendegúz

Besnyôi Hírmondó

Köszönjük!
Köszönetet mondunk Jámbor Pálnak, aki a Besnyői Helytörténeti Gyűjteménynek adományozott
egy kukoricamorzsolót és egy konyhai kézi darálót, ezzel is gazdagította bemutatónk anyagát.
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Sok szeretettel várunk minden lovast,
lóbarátot és érdeklődőt!

Helyszín: Besnyői búcsútér
Pártolójegyek idén is kaphatók lesznek a helyszínen, illetve elővételben 500 Ft-ért,
mely tartalmazza a lovaglás, a lovaskocsikázás és az íjászkodás lehetőségét is.
Jegyek kaphatók:
Dréher söröző, Nemzeti Dohánybolt, Katinka delikátesz
További információ, illetve a versenyre jelentkezés az alábbi e-mail címen lehetséges:
besnyoilovasnap@gmail.com

