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Kiadja: Sárhida Község Önkormányzata és az
Együtt Sárhidáért Alapítvány
„Metszőolló, kés vagyok - oltó, emberiség rügyeit, gyerekeket nevelek.” (Sarkady Sándor)

Beszélgetés Takácsné Gál Andrea óvodavezetővel
- Az idei tanévben immár 25. éve, hogy a sárhidai óvodában
dolgozol. Honnan indultál ?
- Nagycsaládban nevelkedtem gyermekkoromban Bakon, ott
jártam általános iskolába, majd a zalaegerszegi Deák Ferenc
Szakközépiskola óvónőképző szakán érettségiztem 1984-ben.
A soproni Óvónőképző Intézet nappali tagozatán szereztem
felsőfokú óvónői diplomát. Életem első meghatározó pillanatai
lehettek, amikor dédanyám szalmazsákos ágyán ülve énekelgetett nekem. Lehettem talán két-három éves, ültem vele
szemben a kis sámlin és ámulattal hallgattam, énekeltem vele
együtt a szebbnél szebb gyermekdalokat, népdalokat. A soproni évek alatt az Ürmös Táncegyüttes aktív tagjaként még
inkább az életem részévé vált a néptánc, a népzene. Később
táncoltam többek között a Zalai Táncegyüttesben is.
Mindennapi munkámban igyekszem átadni az erre rendkívül
fogékony kisgyerekeknek a birtokomban lévő a tudást, a zene
szeretetét, a tánc örömét. „Ha nem ültetjük el a zene szép
magvát a legzsengébb korban, később hiába próbálkozunk. –
Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni?”(Kodály Zoltán) Munka mellett tanítói végzettséget 1998ban szereztem a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola levelező tagozatán, majd 2005-ben a NYME Benedek
Elek Pedagógiai Főiskolán „Gyermekintézmények szakmai
fejlesztési programja-fejlesztőpedagógus” szakvizsgát tettem.
Fontosnak tartom a folyamatos tanulást, a megújulást.
- Mi jut eszedbe erről a képről ?
- 1986. szeptember 1-én pályakezdőként egészen véletlenül,
ám annál lelkesebben álltam munkába a sárhidai óvodában.

Soma és Sámuel 7. osztályba járnak.
- Gyerekekkel foglalkozni hivatás, nem egyszerű munkába
járás. Mit gondolsz Te erről ?
- Mindannyian sejtjük, akik ezzel a korosztállyal szakemberként
foglalkozunk, vagy éppen szülőként figyeljük sajátunkat, hogy
ez az időszak az, amely a legtöbb változást hordozza magában. Fizikai, szellemi és lelki átalakulások sorozatán mennek
keresztül a 3-6 évesek. Az óvodáskor az „amikor még minden
lehetséges, és amikor talán minden eldől”. Ez a tétel igaz lehet,
hiszen ekkor még oly nyitottan figyelnek minden őket körülvevő
ingerre és személyre! Mintázzák az anyut, aput, óvónőt és

olyanná akarnak válni, mint amilyenek az őket körülvevő felnőttek. Nagy a felelősségünk abban , hogy valóra váljanak az ő és
a saját álmaink is, vagyis a szülők nagy vágya: „nálam különb
legyen…”, az óvónő mércéje: „megállja helyét az iskolában”.
- Jövőbeli elképzelések és tervek tekintetében mit tartasz a
követendő iránynak ?
- Szinte észrevétlenül repült el ez a 25 esztendő, hisz azóta is
folyamatosan tervezzük, szervezzük mindennapjainkat a gyermekek érdekében. Eszembe jut mindaz a törekvés, szeretet,
törődés, amely még mindig egyben tartja ezt az intézményt,
amelyben érték van és minőség. Megköszönöm munkatársaimnak, hogy az elmúlt időszakban megértették, elfogadták értékrendemet, támogatták törekvéseimet, hozzájárultak az eltelt
időszak sikeres munkájához.
Célom az, hogy közösen az Önkormányzattal és a kollégákkal
megőrizzük és fejlesszük az intézményünkre most is már jellemző értéket és minőséget, a szülők és valamennyi partneAz első óvodai csoportomból többeknek ma már a gyermeke rünk megelégedésére és elismerésére dolgozzunk a jövőben
jár az óvodánkba. A vegyes életkorú gyermekek csoportja is.
akkoriban még nem volt túl gyakori.
- Gratulálunk a jubileumhoz, további sok sikert, erőt és egész1990 óta Sárhidán élek a családommal. Férjem Takács Tibor, séget kívánunk ehhez a felelősségteljes munkához a „Sárhidai
három gyermekem közül Markó fiam egyetemista, az ikrek, Hírek” valamennyi olvasója nevében !
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Sárhida Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
Az önkormányzat 2012. évi összesített költségvetésének
bevételi és kiadási főösszege: 83.237 ezer Ft. A bevételek a következőképpen alakulnak: az intézményi működési
bevételek között csak terembérből, temető-fenntartási hozzájárulásból és közterület- használati díjakból várhatók bevételek,
amelyek tervezett összege 190 ezer Ft. Az önkormányzatok
sajátos működési bevételei közül a helyi adók tekintetében
a magánszemélyek kommunális adója bevételénél 2.100 ezer Fttal számoltunk, iparűzési adó bevételnél szintén 2.100 ezer Ft
került tervezésre.
Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadóból 40 % illeti meg együttesen az önkormányzatot, 32 % normatívan elosztva (22.087 ezer Ft), 8 % lakhelyen helyben hagyva
(5.005 ezer Ft). A gépjármű adó esetében 3.500 ezer Ft-tal számoltunk.
Talajterhelési díj bevételként 150 ezer Ft került tervezésre a
költségvetésben, pótlék, bírság jogcímen pedig 210 ezer Ft. Az
önkormányzat 2012. évi összes költségvetési támogatása
18.882 ezer Ft: a normatív hozzájárulások között 2012. évben is egyetlen jogcímen kap támogatást az önkormányzat lakosságszámhoz kötötten: települési önkormányzatok üzemeltetési,
igazgatási, sport- és kulturális feladatainak támogatása, mely
keretében 3.800 ezer Ft támogatást kapunk.
A feladatmutatóhoz kötött támogatások közt pedig a pénzbeli
szociális juttatások támogatása (4.712 ezer Ft), mely esetében
pedig 392 ezer Ft-tal csökkent a támogatás a tavalyi összeghez
viszonyítottan. Összesen normatív hozzájárulások jogcímen 8.512
ezer Ft összeg került tervezésre.
Az egyes szociális feladatokra kifizetett összegek 90 %-át
lehetett vissza igényelni 2008. évig az állami költségvetésből,
azonban 2009. évben a rendelkezésre állási támogatások
(jelenlegi elnevezése: foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
esetében, 2010. évben pedig a normatív alapon járó ápolási díj
esetében is növekedett az önkormányzati szerepvállalás. E feladatok támogatására (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, normatív alapú
ápolási díj, normatív alapú lakásfenntartási támogatás) 10.370
ezer Ft-ot terveztük a 2012. évben. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek jogcímen 4.594 ezer Ft került tervezésre. Itt szerepel a ZALAVÍZ ZRT.-től 200 ezer Ft szennyvízhasználati díj bevétel. Tervezésre került továbbá 4.394 ezer Ft összegben ingatlan eladásból származó felhalmozási bevétel.
Támogatásértékű bevételek között szerepel 2.600 ezer Ft
működési és 8.254 ezer Ft felhalmozási bevétel.
A támogatásértékű működési bevételek között szerepel a
közfoglalkoztatás támogatása, 1.148 ezer Ft értékben, mely a
közfoglalkoztatásban résztvevők bérének és járulékának 70%-os
támogatását tartalmazza. A közfoglalkoztatás rendszere az elmúlt
években teljesen átalakult, melyben az idei évben pedig újabb
változtatások léptek életbe. E soron jelenik meg a Zalaegerszeg
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól 560 ezer Ft mozgókönyvtári és közművelődési normatíva összege.
Tavalyi teljesítési szinten megterveztük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére járó pénzbeli támogatást 568 ezer Ft összegben, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 109 ezer Ft értékben.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek között került
megtervezésre az önkormányzat által a tavalyi évben megvalósított „Sportöltöző felújítása és szabadidő park építése” pályázat
támogatási összege 3.346 ezer Ft összegben. Szintén beépítésre
került a másik 2009. évben benyújtott pályázatunk, a „Ravatalozó
és temetőkert felújítása” pályázat támogatási összege, amely
várhatóan 4.908 ezer Ft összegű bevételt jelent az idei évben.

A 2012. évi költségvetésben 2.054 ezer Ft működési célú pénzmaradvánnyal számoltunk, amely teljes egészében feladattal
terhelt. A fenti összegből 2.032 ezer Ft a tavaly év végén megkapott szociális célú tűzifa támogatási összege, valamint az ahhoz kapcsolódó önrész fedezete.
Szükséges volt fejlesztési hitel felvételt terveznünk az
idei költségvetésben a „Ravatalozó és temetőkert felújítása” pályázat megelőlegezésre, valamint az önerejének
fedezetére összesen 6.233 ezer Ft összegben.
A Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ elfogadott
költségvetése alapján Sárhida Község Önkormányzata az intézmény 2012. évi működéséhez 14.830 ezer Ft-ot ad át (az egyik
része a Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda, mint tagintézmény működésének és fenntartásának költségeihez történő
hozzájárulás, amelyeket Sárhida község továbbra is önállóan
visel. Ennek költsége 13.045 ezer Ft, amelyből 7.456 ezer Ft az
óvoda, 5.589 ezer Ft az általános iskola fenntartásának költségei, míg a másik része az 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának
költségeihez való hozzájárulás, 1.785 ezer Ft).
A Bak Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Körjegyzőség költségeihez 12.389 ezer Ft-tal szükséges hozzájárulni.
Az önkormányzat igazgatási tevékenysége feladatok között szerepel a polgármester tiszteletdíja és annak járulékai,
valamint költségtérítése. A hivatali helyiség működési, fenntartási kiadásai (közüzemi költségek, telefondíj és az utána fizetendő járulékok, tisztítószerek, anyag beszerzések, szükséges karbantartások elvégzésének kiadásai, vagyonbiztosítás). Itt kerültek megtervezésre a számlavezető pénzintézetünknek várhatóan
fizetendő bankköltség díjai, a rövid lejáratú hitel szerződéskötésekor fizetendő egyszeri szerződéskötési díj, illetve ennek várható kamatai. Együttes összege 865 ezer Ft. A fenti feladatok között jelenik meg a „Sárhidai Hírek” kiadvány nyomdai költségének díja is, melynek várható éves összege 150 ezer Ft.
Nagyobb összeget jelent a költségvetésben a közvilágítás díja
2.300 ezer Ft, illetve az önkormányzatot továbbra is terhelő
szemétszállítási díjból a ZALAISPA hulladéklerakóhoz fizetendő
használati díj, a temetői hulladékelszállítás díja, a lim-lom akció
díja, összesen 1.305 ezer Ft összegben. A ZALAISPA használati
díja a tavalyi 80%-os szint helyett az idei évben 100 %-os szinten szerepel.
A szociális ellátás és szociális gondoskodás szintén az
egyik alapvető feladata az önkormányzatnak. Az önkormányzat
által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátásokra 16.415
ezer Ft került tervezésre.
Szeretném kiemelni az átmeneti segély jogcímet a fenti ellátások közül. A pénzbeli átmeneti segélyre tervezett összeg a normál célú ellátást foglalja magában. A természetbeni ellátások
között pedig a szociális célú tűzifa kiadása jelenik meg, amelyből 1.524 ezer Ft-ot állami támogatás fedez, a további 254 ezer
Ft-ot pedig az önkormányzat önerőből biztosítja.
Emellett a dologi kiadások között szintén szerepel 254 ezer Ft
szállítási kiadás, amely szintén ezen ellátáshoz kötődik.
A BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerhez az önkormányzat ebben az évben is csatlakozott, így
ennek 2012. évre eső összege 200 ezer Ft.
A házi gondozást, a szociális étkeztetést, valamint a családsegítést és gyermekjóléti szolgálat működtetését 2009.
január 1-jétől a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás keretében létrejött TÁMASZ intézmény látja el.
Az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött Zalaegerszeg
Megyei Jogú Várossal az ügyeleti ellátás biztosítására.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Húsvét… ez azt jelenti, hogy húst veszünk
magunkhoz.
Miért olyan nagy dolog ez, hogy még az
ünnep neve is megemlékezik róla? Azért,
mert a farsangi nagy vígasságokat
egy 40 napos böjt követi, ami a
„Hamvazószerdával” veszi kezdetét.

emberek körében tilos volt mindenféle hangos mulatozás, táncos rendezvény. A lányok-asszonyok nem viseltek világos színű ruhákat. Az emberek templomi szertartásokon vettek
részt. Az egymással haragban levők
igyekeztek kibékülni egymással.

Húsvétvasárnapon nem dolgoztak
az emberek. Megszentelték a sonkát,
a tojást, a kalácsot, a bort és mindezt
Ezt a szokást Jézus kereszthalálá- az ünnepi asztalnál ették meg.
nak, illetve az azt megelőző negyvennapos böjtölésének emlékére Húsvéthétfő a víz tisztító és termétartják. Régebben a böjt idejét külön- kenységvarázsló erejének ünnepe. A
böző egyházi előírások, étkezési, legjellemzőbb népszokás ekkor a
mulatozási és szórakozási tilalmak húsvéti locsolkodás. Ezt a napot réjellemezték. Ez alatt az idő alatt a gen vízbevető, vízhányó hétfőnek
hagyományőrző emberek nem fo- hívták. A lányokat a kúthoz vitték és
gyasztanak semmiféle zsíros és hú- vödörszám öntötték rájuk a vizet. A
sos ételt. Jellegzetes ételek böjt ide- kölnivel történő locsolás csak később
jén pl. a cibereleves, a kenyér, a hal, terjedt el, ekkor már verset is mondtak. A locsoló fiúkat, férfiakat sonkáa növényi eledelek.
val, tojással és borral vendégelik
A böjt a húsvéti ünnepekre való elő- meg. A lányos házak számon tartotkészület, a várakozás, a testben- ták, hány locsoló látogatta meg a
lélekben való megtisztulás ideje. Mi- családot.
vel a böjt a bűnbánat gyakorlását is
jelenti, ebben az időszakban nem
Rovatvezető:
tartottak lakodalmakat, mert a hívő

Ruzsicsné Gáspár Ivetta

OVIHÍRADÓ - Halló, itt vagyunk,
ez történt velünk ...
Köszönetet
szeretnénk
mondani Zalavári Bernadett és Jákli Zsoltné SZM
elnöknek, illetve minden
kedves Szülőnek, hogy a
2012. február 11-én megrendezett
jótékonysági
bál megszervezésében,
lebonyolításában aktívan részt vettek.
Külön köszönet azoknak, akik a települést
járva felkeresték a falu lakosságát, támogatói jegyek árusításával járultak hozzá a
rendezvény sikeréhez. Hálásak vagyunk
a pénzbeli adományokért, tombolatárgyakért, illetve mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.

népzenészek látogattak el hozzánk, hogy
megismertessenek bennünket szülőföldünk népi hagyományaival, többek között
a somogyi népviselettel is. A népi hangszerek bemutatásán és megszólaltatásán
túl, (különféle kolompok, fafurulyák, vonós
hangszerek, duda, tekerőlant stb.) népi
gyermekjáték eljátszása és közös éneklés
gazdagította a délelőttöt. A somogyi táncok közül az üveges női, a fokossal és
bottal járt férfi táncból, majd páros táncból
is kaptunk ízelítőt, sőt a gyerekekkel mi is
táncra perdültünk.

Majd befejezésül zenekari kísérettel közösen elénekeltük a „Kossuth Lajos azt
ízente” kezdetű népdalt a közelgő ünnep
Óvodánkban 2012. február 17-én fergete- tiszteletére.
ges farsangi mulatságon űztük el a telet,
majd 19-én felléptünk a „Téltemetés”
farsangi vígasságon, a kultúrház színpadán is. Képek a www.sarhida.hu galériájában láthatók.
Csoportszobánk adott helyet 2012. március 1-én a Ziránó bábszínház előadásának. A három kismalac történetét izgulhatták végig a gyerekek. A bábdarabot drámapedagógiai foglalkozás követette.
Öt héten át korcsolyaoktatást szerveztünk
az ovisoknak a Jégcsarnokba. Ez idő alatt
mindannyian megtanultak korcsolyázni.

Ennyien fértünk bele András bácsi bő
somogyi gatyájába

2012. március 8-án néptáncos pár és

Óvó nénik és a gyerekek

(Folytatás a 2. oldalról)
Az orvosi ügyelet ellátásához önkormányzati
hozzájárulást kell fizetni lakosonként 449 Ft-ot,
amely összesen 369 ezer Ft-ot jelent a költségvetés terhére. Az önkormányzat korábbi döntése
alapján a sürgősségi fogorvosi ügyeleti ellátást
2011. március 01. napjától biztosítja a lakosság
részére, ennek költsége is tervezésre került 49
ezer Ft összegben.
Civil szervezetek működésének támogatására
összesen 285 ezer Ft támogatást terveztünk, a
benyújtott igények alapján.
A Könyvtár szakfeladaton szerepel a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól
160 ezer Ft összegben mozgókönyvtári és közművelődési normatíva.
A Művelődési Házak szakfeladaton került
megtervezésre a mozgókönyvtári és közművelődési normatívából fennmaradó 400 ezer Ft,
amelyet teljes egészében programok fedezetére
állítottuk be a költségvetésbe. Itt szerepel továbbá Sárhidai Dalkör részére 180 ezer Ft művészeti oktató megbízási díjára fedezet biztosítása. A közművelődési programok megszervezésére ellátási szerződést kötött az önkormányzat a
társulás keretében fenntartott intézményével, a
Göcsej Kapuja Bak ÁMK-val. A megállapodás
alapján egyedileg kerül meghatározásra az
egyes programokra biztosított fedezet összege.
A felhalmozási kiadások között a fejlesztési
hitelek kamatai szerepelnek ("Sportöltöző felújítása és szabadidőpark építése" pályázat támogatásmegelőlegező hitelének és MFB-ÖKIF célhitelének fejlesztési kamata 385 ezer Ft összegben, "Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat tervezett támogatásmegelőlegező hitelének és MFB-ÖKIF célhitelének fejlesztési kamata
478 ezer Ft értékben). Felújítási kiadásokra
a ZALAVÍZ Zrt.-vel kötött szerződés alapján 200
ezer Ft-ot terveztünk szennyvízberendezések
várható felújítására. Továbbá e soron került
megtervezésre a "Ravatalozó és temetőkert
felújítása" pályázat megvalósítási költsége 6.355
ezer Ft értékben. Az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében kiemelt tételt jelentenek a
fejlesztési hitel törlesztések (a tavalyi évben
megvalósított „Sportöltöző felújítása és szabadidő park építése” pályázat támogatási összege
megelőlegezésére felvett rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztésére 5.801 ezer Ft került tervezésre. Emellett a fenti pályázat önerejére
felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2012. évi
tőketörlesztésére került tervezésre 829 ezer Ft
valamint a „Ravatalozó és temetőkert felújítása”
pályázat megelőlegezésre tervezett hitel törlesztésének összege 4.908 ezer Ft. (Az önerőre
felveendő hitel törlesztésére nem terveztünk
összeget, mivel 2013. évtől szeretnénk megkezdeni a tőketörlesztést.)
Mivel a költségvetés működési bevételei a működési kiadásokat nem fedezik, ezért rövid
lejáratú működési célú hitel felvételét kell
tervezni a költségvetés készítésekor 5.278 ezer
Ft összegben.

Mázsa Ferenc polgármester

A HÓNAP MOTTÓJA:

„Vannak pillanatok, amikor legjobb, ha az ember megelégszik azzal,
amije van, nehogy mindent elveszítsen.”
Szerkesztőség:
H-8944 Sárhida, Béke utca 33.
Tel./Fax: (92) 461 255
Mobil: (20) 353 6226
E-mail: alapitvany@zelkanet.hu
Szerkesztők:
Ruzsicsné Gáspár Ivetta
Mázsa Ferenc

GYEREKSZÁJ !
Óvó néni ! - Te, hol dolgozol ?! 
Nagyon megijedtem, amikor anya megbetegedett. Azt hittem apu fog főzni
ránk. 

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely a 1996. évi CXXVI. törvényben
meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja (de
nem kötelező!) a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett adó 1
százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni.
Kérjük, választása alapján támogassa a településünkön működő alábbi civil szervezetek egyikét:
1. Sárhidai Polgárőr- és Szabadidő Egyesület
Adószám: 19282570-1-20
2. Egészséges Életért Egyesület
Adószám: 19282161-1-20
3. Együtt Sárhidáért Alapítvány
Adószám: 18960404-1-20

Nem vagyok megkeresztelve, de legalább be vagyok oltva. 
Óvó néni ! - Neked, hány gyereked
van ?
Mondom: három.
- És hány férjed ?! 

Támogatásukat előre is köszönjük !
Hírlevelünk következő száma 2012. április végén jelenik meg.
Lapzárta: 2012. április 15.
Várjuk észrevételeiket, javaslataikat !

Sárhida Község Önkormányzata
valamint a
Göcsej Kapuja Bak ÁMK szeretettel vár
minden érdeklődőt a
2012. március 15-én 15 órakor kezdődő
ünnepi megemlékezésén
valamint az azt követő Petőfi Délutánon a Kultúrházban kialakított irodalmi kávéházban.
Az ünnepi program után kerül megrendezésre az Egészséges Életért Egyesület
szervezésében a „Kistérségi Sütifesztivál” is.

Várjuk Önöket, mindenkinek méltóságteljes ünneplést és jó szórakozást kívánunk !

Együnk egy jót - GASZTRONÓMIA
Túrós-Mákos Sütemény

jazott tepsibe tesszük. Megkenjük a lekvár
felével, megszórjuk a cukrozott mák felével, s rátesszük a második lapot. Ezt megkenjük a túrós töltelékkel és ráhelyezzük
a harmadik tésztalapot. Azt megkenjük a
maradék lekvárral és mákkal, majd befedjük a negyedik lappal, amelyet villával
megszurkálunk. 200 fokra előmelegített
sütőbe tesszük, de 5 perc után csökkentjük 180 fokra. Addig sütjük, amíg
szép világosbarna nem lesz a teteje.

Hozzávalók: 35
dkg liszt, 1/2
csomag
sütőpor, 5 dkg porcukor, 1 dl tejföl,
1 tojás, 1 tojás
sárgája, 10 dkg
Rama margarin
A mákos töltelékhez: 20 dkg darált mák,
15 dkg porcukor. Elkészítés: A tészta
hozzávalóit összedolgozzuk, és négy Amint kihűlt a sütemény, bevonjuk tortaegyenlő részre osztjuk. Az első lapot kiva- bevonóval.

Rovatvezető: Bíróné Sándor Erzsébet

„Egy kicsi mozgás
mindenkinek kell!”
Töretlen lendülettel
folytatódik az ősszel indult

NŐI TORNA
az Egészséges Életért Egyesület szervezésében.
Új időpontban, hétfőnként este fél 7-re várunk
minden lelkes érdeklődőt a Kultúrházba.
A tornát Horváth Krisztina gyógytornász tartja.

Részletek: Herczeg Józsefné - mobil: 30/647-1949

