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Kedves Besnyőiek!

A Besnyői Hírmondó 2018. évi első lapszámában hírt adunk az intézményeinkben az elmúlt két hónapban történt fontos történésekről, a megvalósult fejlesztésekről, és néhány nagy fontosságú
eseményre is felhívjuk szíves figyelmüket.
Március 15-én már 170 éve lesz, hogy kitört az 1848-as forradalom, amely véres szabadságharcba torkollott, majd elbukott. Tisztelegjünk együtt hőseink emléke előtt!
Kiírták az országgyűlési képviselők választását, melyre április 8-án kerül sor. A választási hirdetményt lapunkban is olvashatják.
Már tartanak a hagyományos gyermek- és családi nappal egybekötött falunap szervezési munkálatai, és már Önök is olvashatják sztár fellépőink névsorát a Besnyői Hírmondóban.
Örömmel adjuk közre a Mesék a régi Besnyőről címet viselő sorozat újabb cikkét, amely egy, már csak a múltban létező településrésznek, Rohoda-pusztának és az ott egykor volt iskolának állít emléket. Köszönjük a visszaemlékezést
Ölbei Sándorné, Gölöncsér Katalinnak. Hálásak vagyunk az ötletért Fónad Józsefnénak, mert a beérkező írások révén
komoly helytörténeti értékek kerülnek felszínre, gyarapodik az ifjú nemzedék ismerete a közösség egykori életéről, jobban megbecsüljük a múltunkat, boldogabb lesz a jövőnk.
E helyről is kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék a Besnyőn működő civil
szervezeteket!
Találkozzunk március 15-én, az ünnepségen!
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Pályázati forrásból megvalósuló
fejlesztések településünkön
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Besnyő Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati források felhasználásával az elmúlt évben intézményei felújítását végezhette el.
A Besnyőn megvalósult fejlesztések – mind az

óvoda, mind az Egészségház, mind a sportpálya
épületeinek megújulása vonatkozásában – a pályázatok előkészítése során folyamatosan egyeztettünk
Tessely Zoltánnal, körzetünk országgyűlési képviselőjével.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre
7 061 829 Ft támogatásban részesült településünk,
mely támogatásnak köszönhetően elvégezhettük a
sporttelepen lévő épületek tetőfelújítását is.
További 15 millió forint támogatásban részesült
Besnyő, mely összegből újabb járdafelújításokra lesz
lehetőségünk.
Önkormányzatunk a pályázati források segítségé-

vel folyamatosan fejleszti és szépíti a települést,
gondoskodik az itt élőket szolgáló intézmények, infrastruktúra fejlesztéséről, hogy a besnyőiek otthonuknak érezzék a községet, az idelátogatók pedig megtapasztalják, hogy a falunak az önkormányzat jó gazdája.
Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

BEHARANGOZÓ
Gyermeknappal egybekötött
családi nap május 26-án
Sztárfellépők:

Oszvald Marika • Bunyós Pityu
Kerozin • Kozmix
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

A 2018. április 08. napjára kitűzött országgyűlési
képviselők választásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
Szavazás:
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat a lakóhelye szerint kijelölt,
az Értesítőn feltüntetett szavazókörben.

Mozgóurna iránti kérelem:
Amennyiben a választópolgár mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a
szavazást megelőzően mozgóurnát kérhet.
A mozgóurna iránti kérelmet a választópolgár
a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, vagy személyesen nyújthatja be. A kérelmet 2018. április 06.
16:00 óráig a lakóhely szerinti illetékes helyi választási
irodához, ezt követően a szavazás napján 15:00 óráig
a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani.

Szavazás a lakóhelytől eltérő településen:
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezési kérelmet 2018. április 06. 16:00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31. 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu ol-

dalon, vagy levélben, vagy személyesen a lakóhely
szerinti illetékes helyi választási irodától.

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím igazolása:
A szavazatszámláló bizottság a szavazást megelőzően
köteles ellenőrizni a választópolgár személyazonosságát és a személyi azonosítóját/lakcímét, ezért kérem,
hogy lakcímigazolványát és a személyazonosság
igazolására az alábbi, magyar hatóság által kiállított
– érvényes! – igazolványok valamelyikét feltétlenül
vigye magával a szavazókörbe:

– kártya formátumú személyazonosító igazolvány,
– régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
– ideiglenes személyazonosító igazolvány,
– vezetői engedély vagy
– útlevél.

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
óráig lehet.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy
országos listára lehet. Az országgyűlési választáson
nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Helyi Választási Iroda

Adományosztás településünkön
Az Élelmiszerbank jóvoltából, Léhner Nikolett családsegítőnk szervezésében újabb adományosztásra került sor településünkön 2017. december végén. Ezúton is köszönöm mindenkinek az osztásban nyújtott segítségét.

Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester
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Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás
2018. évi rendjéről

Társaságunk – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2018-ban
is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal lehetősége
van az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék elszállítására az előre meghirdetett szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján
reggel 6 óráig átlátszó zsák(ok)ban kihelyezi az ingatlana
elé a következő, elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítős, konzerves)
Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott. A VERTIKÁL
emblémával ellátott zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db)
átvétele helyi Ügyfélszolgálatunknál történik.
Újrahasznosítható hulladékok szállítása
az ingatlanokról:

2018. március 15., 29.
2018. április 12., 26.
2018. május 10., 24.
2018. június 7., 21.
2018. július 5., 19.

2018. augusztus 2., 16., 30.
2018. szeptember 13., 27.
2018. október 11., 25.
2018. november 8., 22.
2018. december 6., 20.

FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen
üveget! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak! Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése

Társaságunk 2018. évben is minden településen biztosítja
az üveghulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető. A levágott
füvet és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max.
25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű
kötegekben, összekötve szállítja el Társaságunk, a megjelölt szállítási napokon, az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3
mennyiségben. A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele helyi Ügyfélszolgálatunknál történik.

Komposztálható hulladékok szállítása az ingatlanokról:

2018. április12.
2018. május 10.
2018. június 7.
2018. július 5.

2018. augusztus 16.
2018. szeptember 13.
2018. október 11.,
2018. november 8.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM
kerülhet.

Házhoz menő lomtalanítás

Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban
a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását,
úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével
a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek
elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőség egyikén jelezze a közszolgáltató felé! A lomtalanítás nem konténerben történik.
További információ:
E-mail: penzugy@vertikalrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu
RéGiós eléRhetőséGek:
Központ, Polgárdi régió: 0622 576 070;
penzugy@vertikalrt.hu
Dunaújváros: 0625 436 535; dunanett@dunanett.hu

FONTOS: A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az ingatlana elé, előre egyeztetett időpontban!
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ISKOLÁNK éLETéBőL
Visszatekintő

A 2018-as év elején a legfontosabb feladatunk volt a félévet zárni. A mérlegnek két oldala van. Az egyik oldalon mi,
pedagógusok, a másik oldalon a szülői ház, a gyerekekkel.
Egy mély elemző munka után megfogalmaztuk a II. félévre
vonatkozó célkitűzéseinket, mely célkitűzések nem mehetnek szembe a gyerekek érdekeivel. Az ő érdekük, hogy az
iskolában sajátítsák el a tananyag nagy részét, s otthon
már csak a gyakorlás, a rögzítés legyen a feladat.
A mindennapokban elég leterheltek a gyerekek. Ezért
próbálunk nyugodt, otthonos légkört teremteni számukra.
Egy dolgot azonban napi szinten megtapasztalunk. Ha a
táskába nincs bepakolva másnapra, ha a házi feladat nem
készül el, akkor az otthoni ellenőrzéssel gond lehet. Persze
ők már önállóak, de a szemnek mindig rajtuk kell lenni,
hisz azért csak gyerekekről beszélünk. Eszköz csak a rendszeresség, a motiváció lehet, melynek a legegyszerűbb
módja, ha sokat dicsérjük a gyereket, s észrevesszük az
igyekezetét. Ugyanakkor nem árt fokozatosan elvárásokat
is megfogalmazni, melyeket a szülő számon is kér. Miután
a tágabb környezet ingerhatásaitól úgysem tudjuk teljes
mértékben megóvni őket (lásd, okostelefon, amit le se
tesznek), legalább az otthoni és az iskolai értékrendek közelítsenek egymáshoz! Mi, pedagógusok csak ennyit szeretnénk. E gondolathoz az is hozzátartozik, hogy a félévben nyújtott segítséget messzemenően megköszönjem.
Igazán sok szülő nyújt napi szinten segítséget, s a nagyobb
rendezvényeken együtt vagyunk eredményesek.
Az I. félév, egy kicsit a statisztika tükrében:
Tanulólétszám: 110 fő
Alsó tagozat: 56 fő
Felső tagozat: 54 fő
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Kitűnő tanuló alsóban:
• 2. osztály: Bula Ádám, Nagy Vanessza, Tálas
Dzsenifer
• 3. osztály: Kaszap Elina, Magos Rebeka, Szikszai
Thesszalia, Varga Nóra
• 4. osztály: Mátrai Leila

Szöveges értékelést kaptak első osztályosaink, s kiválóan
megfelelt:
•
Béki Boglárka, Benyovszki Áron, Halász
Bendegúz, Joó Anna, Kecskés Bálint,
Molnár Liza, Németh Regina, Puskás Márk.
A felső tagozatban kitűnő tanulók:
• 5. osztály: Kroó Zoltán, Zarycki Emma
• 7. osztály: Bán Ottilia, Pető Petra
• 8. osztály: Horváth Márton, Nagy Szabolcs.
Rájuk nagyon büszkék vagyunk.
1 tanuló 3 tantárgyból bukott a 8. osztályban.

Kiemelt, precíz munkát igényelt a végzős tanulók beiskolázása, mely még nem zárult le.
A szülői értekezleteken volt lehetősége a szülőknek a
napi gondokról, örömökről szót váltani a pedagógusokkal.
Január hónapban elkezdődtek a tanulmányi versenyek,
melyek értékelése márciusban történik meg, az Aranyhéten.
Egy jó hangulatú, tartalmas farsangon vagyunk túl. Rengeteg ötletes egyéni jelmezes gyerek, csoportos műsorok
színesítették a délutánt. Köszönet a szülőknek, a bulis hangulatért Kovács Renátónak, s a zsűri munkája sem volt
könnyű.
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Sikerült még február hónapban eljutni Velencére, korcsolyázni a felső tagozatosokkal. Nagyon ügyesek voltak
és nagyon élvezték.
Egy nagy busszal színházban voltunk 40-en Veszprémben. Köszönet a SZÜSZE elnökének a szervezésért!
Nagyon büszkék vagyunk Kaszap Elina 3. osztályos tanulónkra. Köszönöm Varga Evelin felkészítő tanárnak,
hogy eljuttatta Elinát az idei Pesovár Ferenc Gyermek és
Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenyre, s a legjobb
15 tanuló közt szerepelt a kislány.
Hagyományos verseny a körzetben Mezőfalván a betűzgető verseny. A gyerekek egy helyesírási TOTÓ kitöltése után betűzgettek egy 40 szóból álló szójegyzékből.
Ügyesen szerepelt a 2. osztályosok közül Nagy Vanessza
és Bula Ádám, a 3. osztályból Kaszap Elina, a 4. osztályból
Nagy Laura és Mátrai Leila. Örömünkre a 3. osztályosok
szoros versenyében Bosnyák-Nagy Zsófia III. helyezést ért
el. Köszönjük a Sziront’ Art Egyesületnek ismételten a szállításban nyújtott segítséget!
Számos közös feladatunk van még, melyhez kitartást
kívánok.
Készülünk a márciusi ünnepekre, illetve az áprilisi
SZÜSZE rendezvényre.

Évente egy alkalom van, amikor a szülők szórakozással
egybekötött támogatását kérjük. A plakátok a település
több helyén megtalálhatóak lesznek. Április 14-ére ne csináljanak más programot! Az idei évben is megköszönjük
a tombolatárgyakat, s mindennemű támogatást.
Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt az 1848–49-es
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezendő
megemlékező műsorunkra, a mellékelt meghívó szerint.

Mátyási sándorné
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ÓVODAI éLETÜNKBőL

Az új év eleje a jókívánságokról, a karácsonyi emlékek
megosztásáról szólt az óvodában.
Január 12-én újra ellátogatott hozzánk a Tüskéshátú
Madártanoda. Most Babszem, a kis füleskuvik volt a ven-

KARÁCSONYOZTUNK IS…

Már márciust írunk ugyan, de nagyobb tél van, mint decemberben volt. Jóleső érzésekkel idézzük fel az óvodai
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dégünk. Sok érdekességeket hallottunk a baglyok világából, bepillantást nyertünk az éjszakai vadászok életébe. Átfogó képet kaptunk fotók segítségével ezeknek a különös
ragadozóknak a világáról.

karácsonyi ünnepséget e pár képpel, és bízunk benne,
hogy hamarosan beköszönt a várva várt tavasz.

FARSANG

...Perdülj, bokázz, oldjál kontyot, most kell rázni azt a rongyot!
Farsangoljunk hat hetet, míg elűzzük a telet...

Óvodánkban a farsangi előkészületek már január közepétől megkezdődtek. Feldíszítettük az óvodát, a csoportokat,
és bohócokat, álarcokat, maszkokat készítettünk. Titkolóztunk, sugdolóztunk, hogy vajon ki milyen jelmezbe bújik

majd. Beszélgettünk a farsangi népszokásokról, hagyományokról, a télűző ünnepről. Vidám, mókás farsangi dalokat
tanultunk, tréfás rigmusokkal, versekkel, mesékkel ismerkedtünk.

Az óvodás gyermekek nevében
szeretnék köszönetet mondani
a Szülői Szervezet által lebonyolított
óvodai jótékonysági rendezvény
szervezőinek, résztvevőinek
és támogatóinak a hozzájárulásokért!
Gönczölné
Rákász Zsuzsanna
óvodavezető
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FARSANG

Február 2-án elérkezett a várva várt nagy nap. Az óvoda
megtelt hercegnőkkel, hősökkel, mesebeli alakokkal. Verseltünk és daloltunk, játszottunk, táncoltunk, és jót mulattunk.
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A bál egészen ebédig tartott, amikor a gyerekek boldogan és fáradtan bújtak ki jelmezükből és változtak újra óvodásokká. Reméljük, hogy a tél elhagy minket, és a tavasz
gyorsan itt lesz!

MESéK A RéGI BESNYőRőL
1947-ben születtem Rohoda-pusztán, akkor ez a puszta
Ercsi községhez tartozott, úgy mint a többi puszta is. Emlékeim a gyermekkoromból valók.
Több család lakott itt. Összesen hat hosszú lakóházra
emlékszem, melyekben 12-8-6-4 szoba-konyhás-kamrás
földes lakás volt. Egy-egy lakásban általában egy család
élt.
A lakásokhoz tartozott konyhakert és állattartásra szolgáló melléképületek.
A pusztában volt egy egytantermes iskola is, ahol 1–4.
osztálytól délelőtt, 5–8. osztálytól délután jártak a gyerekek, akiket egyetlen pedagógus, Deli Pál tanított. Ő is itt
élt közöttünk, a családjával együtt.
Sikerült találnom egy fényképet a régi osztálytermünkről, ahol látható tanárunk és a gyerekek. Néhányat felsorolok közülük, hátha lesz, aki felismeri önmagát, vagy kedves ismerősét, rokonát, hozzátartozóját: Rapai János,
Rapai Ilona, Pácsa János, Tamon Ferenc, Fejes József,
Kupi István, Gölöncsér Imre.
Később, amikor felépült Besnyőn az iskola, már ide jártunk be, kezdetekben a kisvasúti sínen lófogattal vontatott
kiskocsin. Ha jött a kisvonat, ezt a járgányt leemelték, és
elengedtük a kisvonatot, majd folytattuk utunkat.
A pusztához tartoztak nagyobb gazdasági – állattartásra
szolgáló – épületek is. Volt a pusztán egy „kastély” is születésem előtt, én nem tudom, hogy itt kik laktak, de később, amikor megalakult az „Új Élet” Tsz, akkor itt volt az
irodája.
A tsz a környező földterületeken gazdálkodott, gabonaaratáskor az Ercsi Honvédségtől kértek segítséget, és jöttek a kaszával arató katonák, akiket az egyik lakásban szállásoltak el. Ez az „Új Élet” Tsz foglalkozott állattartással is,
voltak birkák és libák is, amiket az asszonyok kézzel tömtek, és hízott libaként értékesítették azokat.
Üzletbe Göböljárására (ma: Belmajor) jártunk, hol a lófogatos kiskocsival, gyalog, vagy esetleg biciklivel. Ivóvizet a tőlünk nem messze lévő „kifolyó-kútból” hordtunk.
Talán még fellelhető a helye és még nem apadt ki teljesen.
Amikor megalakult a „Sallai Imre” Tsz, akkor a meglévő
gazdasági épületeket felújította és komoly állattartásra
rendezkedett be a puszta. Volt itt nagy baromfiól, tojó tyúkok részére, majd csirkenevelésre szolgáló épület. Ló- és
szarvasmarha istálló, hidroglóbusszal ellátott vízház, ami
az állatok részére biztosította a vizet.
A tsz felszámolta a régi sorházakat, és 10 db új, téglából
épült szoba-konyhás-kamrás lakásokat épített a még ott
lakók, illetve a Besnyőről beköltöző fiatal házasok részére.
Ekkor már az iskolás gyerekeket a Besnyőn felépült iskolába hordták lovaskocsival, ez tartott kb. 1984–85-ig.
A puszta teljes megszüntetése az épületek lebontása
után, kb. 1989–90-ben történt. Ma már nem lelhető fel a
régi Rohoda-puszta helye. Talán van még a falunkban

ROHODA PUSZTAI EMLéKEIM

olyan személy, aki megmutathatja, hogy hol állt ez a
puszta. Tavasszal egy kerékpártúrát szeretnénk szervezni
erre a területre, valamint a „kifolyó kúthoz” is.
A visszaemlékezést írta:
Ölbei sándorné, Gölöncsér katalin
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Kedves Besnyői Lakosok!

KÖSZÖNJÜK!

Ezúton köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy a 2017-es évben is számíthattunk szíves támogatásotokra,
mellyel hozzájárultatok községünk, Besnyő közbiztonságához!

Köszönettel tartozunk:
BESNYŐ ÖNKORMÁNYZAT
BELOIANNISZ ÖNKORMÁNYZAT
ERIGERON 1949 Kft.
FÉNY-TAX-EU Kft.
NZS BT.
Barta Ferenc - NEOBYTE Kft.
Csordás József
Komáromi Gábor
Nagyné Farcalasz Vasziliki
Szász Sándor
Külön köszönettel tartozunk a
polgárőr autó szervizeléséért
Nagy Árpád autószerelőnek,
aki kedvezménnyel javítja
és tartja karban autónkat,
valamint

Verebi Jánosnak, aki segítségünkre volt a polgárőr autó vizsgáztatásában.
Baki Ferencné, Rózsika néninek, aki hivatalos dokumentációnk elkészítésében segítségünkre van.
Nagy Ferenc, FECOMP fotósnak és weblap készítőnek, akinek a polgárőr autó matricázását, valamint készülő
weboldalunk elkészítését köszönjük.
A Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület köszönettel elfogadja2018-ban is szíves felajánlásaitokat.
Számlaszámunk: 57700043-10004555

Csordás József
Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

FIGYELEM!
Telefonszám változás!
Besnyői Lakosság, figyelem!

A Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
elérhetősége MEGVÁLTOZOTT!
2018. február 14-től a
0630 255 8397 és a
0620 33 22 733 telefonszámon
éjjel-nappal elérhetők vagyunk!
Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
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Farsang a Baba-Mama Klubban

Baba-mama találkozónkat ez alkalommal a farsang jegyében rendeztük meg. Az influenzás időszak kissé meggyérítette a résztvevők létszámát, de akik eljöttek, nagyon jól
érezték magukat e különleges és vidám napon. Az anyukák lelkesen készültek, több baba is jelmezt viselt.
Remélem, hogy a következő rendezvényünket már
tavaszi hangulatban, húsvétra hangolódva tarthatjuk.
Páli szilvia
védőnő
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