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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt
világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt imittamott) hegedûszóval kezdôdött. Szinte sírt a
hangszer a játékos keze alatt, eléggé esetlenül
játszott; a sötétben kirajzolódtak az emberek
arcvonásai. Megszólalt egy hegedû a komor éjszakában, emberi hang járta át a teremtés sokszor félelmet keltô egészét. Az emberek arcán
összeszedettség és komolyság tükrözôdött:
nem lehetett tudni,
hogy gondolatban
ki merre járt, de
ezek a gondolatok
most egy célra irányultak. Minden
nehézségük ellenére
ünnepelni
jöttek: nem bulizni,
hanem valami másért… Talán ezért
a meghitt hangulatért.
Ezt a meghittséget élték meg a
betlehemi pásztorok is kétezer évvel ezelôtt. Szegényen, sokszor fásultan, elcsigázottan, az állatok mellett tengették
napjaikat a jobb élet reménye nélkül. Ekkor
azonban rájuk ragyogott az Úr fényessége: Isten
dicsôségének megnyilvánulását hirdették az angyalok, amelyet összekötöttek az emberek békéjével a földön. Nagyon egyszerûen és tisztán ír
errôl XVI. Benedek pápa: „Isten dicsôsége nem
olyasvalami, amit az embereknek kellene megvalósítania. Isten dicsôsége létezik, Isten dicsôséges, s ez valóban ok az örömre: van igazság,
van jóság, van szépség. Mindez megvan – Istenben – megsemmisíthetetlenül.” (In.: XVI. Benedek: A názáreti Jézus, 3. kötet, Budapest, Szent
István Társulat, 2013. 73. o.)
Meghitt hangulatba/állapotba az egyes ember
csak a másik emberrel való találkozás által kerülhet. (Nem lehet azt mondani, hogy az ember
önmagával meghitt viszonyban van.) Mindig
kívülrôl érkezik, valaki elhozza számomra a meg-
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hittséget. Nem beszédes, nem hangos, mégis
boldogságérzettel tölti el az embert: a meghittségben az ember szinte a szeme elôtt látja
szeretetkapcsolatai lényeget. A „karácsony”
nyelvére lefordítva ez azt jelenti: a végtelen Isten
dicsôsége láthatóvá, érzékelhetôvé vált a véges
emberi életben. Isten végtelenül szereti a teremtményét, bûnei és botladozásai ellenére is.
Meghittség (Isten és ember, ember és ember között) nem lehetséges gyengédség nélkül. Aki a
szeretetkapcsolataiban nem gyengéd, az sohasem
találja/látja meg e
viszonyok lényegét a másikban.
A gyengédség nem
azonos a gyengeséggel: az utóbbi
mindig „enged” a
másik személynek
(félelembôl vagy
hamis szeretetbôl), az elôbbi inkább a figyelmes
törôdést jelenti.
Jézus Krisztus sem
oda született, ahol
a világ fontosat és
hatalmasat sejt. De éppen ez a mellékes és
kiszolgáltatott valaki bizonyul a valóban hatalmasnak, annak, akitôl végül is minden függ.
Isten figyelmes törôdése és gyengédsége kiterjed minden emberre.
Isten gyengéd szeretetét a legtalálóbb módon a
következô sorok fejezik ki: „nem vitatkozik, s
nem kiabál, szavát sem hallják a tereken. A megroppant nádszálat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg gyôzelemre nem viszi az
igazságot.” (Mt 12, 19–20) Jézus Krisztus születésével végérvényesen megjelent ez a szeretet
a teremtett világban, amely lehetôvé teszi a
meghittség megtapasztalását az emberek között. Ebben a tapasztalatban egy olyan tér nyílik
meg, amely állandó utat biztosít a magába záruló énbôl az én szabad elajándékozására, az
önátadásra, s éppen ezáltal önmaga megtalálására, sôt Isten megtalálására is. (Bolla István)
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KISBÍRÓ

A községházáról jelentjük
November 26-án reggel 8 órától kezdte meg képviselô-testületünk munkaterve szerinti ülését, melyen nyilvános
ülésen 11, míg zárt ülésen 1 napirendi
pont tárgyalására került sor. A 7 tagú
testület 6 tagja volt jelen, így az ülés
határozatképesen megkezdôdhetett.
(Gyanó Józsefné képviselô asszony
halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt nem vett részt az ülésen.)
A polgármester jelentését a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról,
és az elôzô közgyûlés óta történtekrôl
egyhangú szavazással hagyták jóvá a
képviselôk. Az általános iskolai felvételi körzetet a testület Balatonfenyves
közigazgatási területében javasolja
meghatározni. A javaslat alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal határozza meg és teszi közzé ezen döntését.
A testület mellett tevékenykedô Jogi és
Gazdasági Bizottság ajánlásával egybehangzó szavazati aránnyal módosította a testület az építményadóról
szóló rendeletünket, melynek alapja,
szükségessége a Somogy Megyei Kormányhivatal észrevétele – nevezetesen, hogy nem tehetünk különbséget a
vállalkozók között az adómérték megállapítása terén, illetve az adható kedvezmények esetén.
Ugyancsak kormányhivatali jelzésnek
eleget téve módosítottuk egyhangú szavazással a telekadóról szóló rendeletünket. Eddig a vállalkozók is mentességet élveztek a telekadó megfizetése
alól, azon ingatlanok után, amelyeken
épület áll. A helyi adó törvény alapján
ezen mentességet a vállalkozókra nem
terjesztheti ki az önkormányzat, így nekik telekadót kell fizetniük az üzleti célú
ingatlanok után.
Balatonfenyves külterületén a nyugati
településhatár közelében (0318/7 hrsz)
még a Westel Mobil Rt. létesített egy
bázisálllomást (tornyot). Ennek szerzôdése lejárt, megújítása szükségessé
vált. Elôzetes egyeztetést követôen a
szerzôdéstervezetet a testület egyhangú szavazással fogadta el, annak aláírásával felhatalmazta a polgármestert.
Nem kívánja a közgyûlés megváltoztatni az Úttörô és Kisdobos utcák elnevezését a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása ellenére
sem, mivel a lakosság a megkeresések túlnyomó többségében ezt a választ adta (103-ból 100 esetben, 1 fô
szerette volta a változtatást, ketten
nem jelöltek egyetlen változatot sem).
A döntést a képviselôk egyhangú szavazással hozták.
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Egyhangúlag fogadták el a képviselôk
a köztisztviselôk hivatásetikai szabályzatát, melyet a hivatalban másfél éve
tartott ÁSZ vizsgálat is javasolt, illetve
annak létezését a Köztisztviselôi tv. is
kötelezôvé tett.
Egy múlt évi testületi döntés alapján a
köztisztviselôk jogállásáról szóló új rendeletet fogadtak el a képviselôk, mely
tartalmazza a jutalmazási rendszert is.
Döntést hoztak arról, hogy az új szabályozás szerint a következô esztendôre
a jelenlegi tíz százalékos illetménykiegészítést húsz százalékban határozzák meg, mivel a köztisztviselôk bérezése az elmúlt nyolc esztendôben nem
változott. Ezen napirend keretében a
polgármester felvetésére az önkormányzat dolgozói, valamint a köztisztviselôk és közalkalmazottak számára a
képviselôk fél havi illetménynek megfelelô jutalomkeretet állapítottak meg.
A Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke
felvetette, hogy ez illesse meg a polgármestert is, de ezt a felvetést a testület
3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem szavazta meg.
Egyhangú szavazattal döntött a testület a nem csatornával összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére
(szippantás) vonatkozó közszolgáltatási szerzôdés megkötésérôl, annak aláírására felhatalmazták a polgármestert.
Egyhangú döntéssel kapott felhatalmazást a polgármester a jövô évi
évfordulók megünneplésére készült
programtervezet kidolgozására, pontosítására, költségeinek meghatározására, és a készülô elôterjesztés ismételten a közgyûlés elé terjesztésére.
2016-ban ünnepeljük Balatonfenyves
születésének 120., önállóságának 25.,
székely testvér települési kapcsolatunk
20., míg lengyel partnerkapcsolatunk
10. évfordulóját. 2016-ban nálunk lesz
az iskolások találkozója, valamint a
Székely-kupa labdarúgó torna is.
Szintén egyhangú szavazással döntöttek a képviselôk a 2015 évi üdülési
idényben végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a jövô
évre tervezett munkák meghatározásáról, melyek közül a jelentôs összeget
igénylôket a jövô évi költségvetési rendeletben kell figyelembe venni, szerepeltetni.
A nyilvános ülés végén Stamler József
képviselô korábban beadott interpellációs kérdéseire adott polgármesteri válaszok áttekintésére került sor, ennek
során a következô döntések születtek:

2015. DECEMBER
– A gyógyszertár északi tetôszakaszának felújításával kapcsolatban adott
választ sem a kérdezô, sem a testület
nem fogadta el, így azzal a Jogi és
Gazdasági Bizottság fog következô
ülésén foglalkozni.
– A kikötô építéséhez behordott kô
szállításával kapcsolatban feltett kérdést, mely tartalmazta az engedélyezéssel meghatározott összegek befizetését is – elfogadta az interpelláló.
– A háziorvosok praxisával, és az
egészségügyi alapellátás átalakításával kapcsolatban feltett interpellációs
kérdés kapcsán a testületi ülésen
megjelent gyógyszerész és munkatársa több kérdést is feltett, próbálták azt
érzékeltetni, hogy a testületnek már
kell(ene) rendelkeznie helyi egészségfejlesztési tervvel, mely nem aktuális
kötelezettség a polgármester, a jegyzô, és a Fonyódi Egészségfejlesztési
Iroda vezetôje szerint sem. A vitatott
jogszabály 2016. január 1-tôl hatályos,
annak még nincs végrehajtási rendelete, melynek megjelenése után az
érintettek bevonásával történik meg
annak végrehajtása. A választ a
kérdezô nem, de a testület többsége
elfogadta.
– Az Úttörô utcai csapadékvíz elvezetés tervezésének engedélyezésének
jelenlegi állásáról szóló választ, nevezetesen hogy annak keleti vége terveinek jogerôre emelkedésére várnak,
míg a nyugati oldal költségeit a 2016os költségvetési rendeletben fogják
kérni szerepeltetni – a kérdezô elfogadta.
– Az épülô kikötô közforgalmi mólószárán esetleg létesülô BAHART kikötô, a
közforgalmi mólószár használatával
kapcsolatban, valamint a szintén itt
létesülô egyesületi kikötô helyeinek elosztásával kapcsolatban feltett kérdésekre adott választ – mely szerint
azokról csak a létesítmény építôjével
folyó egyeztetések, konkrét javaslatok
után tud a testület egyeztetni, azzal
kapcsolatban véleményét, feltételeit kialakítani – a kérdezô nem, viszont a
testület elfogadta.
– A déli vasút felújításával kapcsolatban feltett kérdésre adott választ
– mely szerint nincs teljesen egyértelmû információ a településünket érintô
fejlesztések idôpontjáról, és hogy miért
nem vett részt a település képviselôje
a tartott egyeztetéseken – a kérdezô
nem, de a testület elfogadta.
Zárt ülésen egyhangú szavazással
döntöttek a képviselôk egy, a település
tulajdonában is lévô gazdasági társaság számára tagi kölcsön nyújtásáról.
(lombár)
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Búcsú
Ma elköszöntek a kicsik Piri dadustól,
azaz Gyergyák Jánosné, Piroskától,
aki 27 esztendôn keresztül dajkálta a
balatonfenyvesi gyermekeket. Kimondani is sok azt a huszonhét évet, amit
az óvoda falai között töltött, a munkáját szeretettel és becsülettel végezte.
Szigorúnak tûnt, de a mosoly mindig
ott bujkált a szemében. Képes volt
felnôni a gyerekekhez, akik imádták
ôt ezért. Ha kellett vígasztalt, ha kellett dajkált, ha kellett játszott. Nevelt,
gondoskodott, védett és óvott… mindig a gyerek volt az elsô a számára,
nem érdekelte más körülmény. Nyugdíjba vonulása alkalmából kívánunk
neki erôt, egészséget és hosszú, boldog és aktív nyugdíjas éveket!
a Kisfenyô Óvoda dolgozói

Márton-napi
vásáros
vígasságok
November 11-én, immár nyolcadik
alkalommal rendeztük meg Márton-napi programunkat a Kisfenyô
Óvodában. Ismét roskadásig teltek az asztalok az apró ajándéktárgyakkal, melyeket ügyes kezû
anyukák, nagymamák és az óvónénik készítettek.
Hermann Dorka nagycsoportos
óvodásunk nyitotta meg a vásárt,
és az idei program érdekessége
volt még az is, hogy a kicsik alkotásait is meg lehetett vásárolni.
A táncházban résztvevôknek a
Dió Banda húzta a talpalávalót,
a libazsíros kenyérrôl pedig az
szmk gondoskodott.
Az enyhe idôjárásnak köszönhetôen a tábortûz körüli nótázás
sem maradt el, majd a lámpás felvonulással zártuk ezt a jó hangulatban telt, szép napot.
További fotókat az óvoda honlapján tekinthetnek meg az érdeklôdôk!
Hackl Szilvia
óvodavezetô
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Fekete István Általános Iskola közleménye. A téli szünet december
21–31-ig tart. Az utolsó tanítási nap
december 18. (péntek), az elsô tanítási nap január 4. (hétfô). December
12. (szombat) tanítási nap, csütörtöki
órarend szerint.

KÖZ(SÉGI)ÉLET

FENYVESI ÚJSÁG

Tízmillió megújulásra

Báli elôzetes
A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola és Szülôi Munkaközösség a 2016-os évben február 6-án
(szombaton) tartja jótékonysági bálját, melyre sok szeretettel hívunk és
várunk minden kedves érdeklôdôt!
A további részleteket és a helyszínt a
következô számban, illetve a plakátokon közöljük!
Szülôi Munkaközösség

Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonfenyvesen” címû DDOP3.1.3/G-14-0120 pályázat keretén belül az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és a központi költségvetési elôirányzatból csaknem 10 millió Ft
összegû vissza nem térítendô támogatás formájában újulhatott meg
a fenyvesi Egészségház rendelôinek eszközparkja. A támogatásból a
védônôi és a háziorvosi ellátáshoz szükséges modern gépek és eszközök
beszerzésén túl a betegek jobb közérzetét és kényelmét szolgáló várótermi székek, vizsgáló ágy és egyéb bútorzat is megújult.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
2015. december 8-án (kedden) 17.00 órára
a Községi Könyvtárba
BOLLA ISTVÁN
plébános
„Az advent jelentôsége a kereszténységben”
címû elôadásra
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APRÓ
– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT”
Háztartási, kerti kisgépeket,
csap, kerékpár, motor, robogó
javít! Mindig tv – szerviz, antennajavítás. Nem szakiparos, kisegítô
tevékenység. Csak elszámoló
számla. Balatonfenyves, Petôfi S.
u. 185. Tel.: 70/602-52-03.
– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi
u. 2., tel.: 30/387-6573.
– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS! Farkas András villanyszerelô. Lakások, házak, irodák, üzletek, mûhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készítése. Éves felülvizsgálatok. Tel.:
30/275-1577, farek01@gmail.com
Balatonfenyves, Fenyvesi u. 214.
– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János
Tel.: 70/379-8301.
– Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402
– Szobafestést, tapétázást, hôszigetelést vállalok. Tel.: 30/9516569.
– Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festését-mázolását, és egyéb ingatlan körüli
javítási és karbantartási munkák
elvégzését rövid határidôvel, jutányos áron, hosszú távra is vállaljuk. „LA-ZO” házszerviz. Tel.:
30/403-0181 és 30/551-8359.
– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd
masszázs képzett masszôrtôl.
A hét bármely napján, saját otthonában. Hívjon bizalommal és
segítségemmel frissüljön fel testileg, lelkileg. 30/513-7804
– Ha a kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenn-
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tartás, veszélyes fa kivágás. Tel.:
30/432-7073
SUPERAL ABC Balatonfenyves
Fenyvesi u. 79. alatt vasárnap is
nyitva tart!
Tanárnô tanulói felkészítést vállal
matematika és kémia tárgyakból.
70/541-3042.
Pernecz József ács-állványozó,
vállalom régi tetôk felújítását, belsô tetôterek, falak burkolását, teraszok, tornácok, autóbeállók, pavilonok készítését. Tel.: 70/347-0951.
400 literes Zanussi fagyasztó láda 35 000 Ft-ért ELADÓ! Érdeklôdni: Tel.: 30/620-4334.
ELADÓ HÁZAT KERESÜNK!!!
Állandó lakhatásra alkalmas házat keresünk Balatonfenyvesen.
Központtól – vasútállomás, orvos
stb. – max. 1 km-en belül, 15 millió Ft.-ig. Érd.: Tel.: 20/239-4321
E-mail: csalisulido@gmail.com
Fenyvesi talajban nôtt növények,
tô- és gyökérsarjak elôjegyezhetôk, eladók. Pap Miklós Dráva
utca 63. Tel.: 30/711-5221.
e-mail: pappony@gmail.com
Konyhakész tûzifa eladó ömlesztve, Balatonkeresztúr 25 kms körzetében tele kocsival ingyenes kiszállítással. 15 000 Ft/m3,
25 000 Ft/erdei m3. Kissné Szabó Tímea: 70/629-2726. Mennyiségi és minôségi garancia! Hívjon bizalommal!
Kiadó, fûthetô házat keresünk
hosszútávra, azonnali költözéssel Balatonfenyves és vonzáskörzetében. Tel.: 30/751-5235.
6 m hosszú, 4,5 méterre kitekerhetô falra szerelhetô napernyô
eladó. 30/551-8359.
Balatonfenyves központjában,
81 m2-es emeleti lakrész kiadó,
hosszú távra. (2 szoba, nappali,
konyharész, fürdô, külön WC,
gázkonvektoros, udvar, garázs).
Tel.: 70/541-3042.
MÉZVÁSÁR! Fajtamézek széles
kínálatával várom kedves vásárlóimat. Akciós vegyes 1300 Ft/kg,
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mézkülönlegesség: muskotályos
1800 Ft/kg. Pickelhaupt László,
Fonyód, Hegyalja u. 41. Tel.:
20/216-1056.
Különleges élményt szeretne
gyermekének? Akkor hozza hozzánk: a Négy Évszak Játszóház
látványos játszótermeivel várja a
gyermekes családokat egész évben. Érdekes ügyességi és kirakós játékok, interaktív logikai feladatok, csúszda, kalózhajó mászóka, vasúti terepasztal, színes
falfestmények, hangulatos kuckók – feledhetetlen és megunhatatlan élmény a gyerekeknek. Címünk: Négy Évszak Játszóház
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 1. Tel.: 30/497-4106 E-mail:
belmatyas@balatonkeresztur.hu
belmatyaskozpont@gmail.com
Honlap: belmatyaskozpont.hu
Gépi földmunka, fuvarozás, építôanyag kereskedés! Fenyves
Ipari Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
8646 Balatonfenyves, Nimród utca 339 hrsz.
http://fenyvesfuvar.hu/kapcs.php
(Új temetô mellett) 30/956-8858;
06-85/560-142.
830 darab békéscsabai használt
tetôcserép eladó. Tel.: 30/4030181; 30/551-8359.
Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzettséggel, helyi lakosként segítek
régi tárgyai értékének megállapításában, értékesítési tanácsadással, díjtalan kiszállással.
Telefon: 30/939-1039 Bózsing
György Dráva utca 70.

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk! Januártól
megjelenésüket újra kell kezdeményezni a könyvtárban. A Községi
Könyvtár december 20. (hétfô) és január 3. (vasárnap) között zárva tart.
Januári számunk lapzártája
2016. január 3.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.
Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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Ünnepi miserend:

KÖZ(SÉGI)ÉLET

FENYVESI ÚJSÁG

Isten éltesse Gyula bácsit!

Szent Erzsébet templom:
december 24.: Éjféli mise 22.30
december 25.: 10.30
december 26.: 10.30
január 1.:
10.30
Szûz Mária Szent Szíve templom:
december 24.: Éjféli mise 21.00
december 25.: 9.00
december 26.: 9.00
január 1.:
9.00
Szent Anna kápolna:
december 25.: 11.45
január 1.:
9.00
A balatonfenyvesi Szent Erzsébet
plébániatemplom névadó szentjét
ünnepelte búcsúval. Az ünnepi
szentmise után a Balatonfenyvesi
Népdalkör énekelt Kovácsné Gelencsér Cecília vezetésével.

Potecz Gyula, Balatonfenyves köztiszteletben álló kereskedôje a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntô díszoklevelét Lombár Gábor polgármester úr adta át jókívánságaival
együtt az ünnepeltnek

Karácsonyi vásár
Sok szeretettel várunk Mindenkit
a Községi Karácsonyi Ünnepség
keretében szervezett Karácsonyi
vásárra, ahol a diákok és szülôk,
nagyszülôk által készített ötletes, szép ajándékokat, édes finomságokat vásárolhatnak szeretteiknek, s melynek bevételét a
Fekete István Általános Iskola
tanulóinak programjaira ajánlunk
fel.
Sok szeretettel hívunk minden
kedves érdeklôdôt és támogatót!

Mobil munkaállomás
A Koragyermekkori (0–7 éves)
program címû uniós projekt keretében az ÁNTSZ Országos
Tisztifôorvosi Hivatal – központosított közbeszerzés keretében – 1715 db mobil munkaállomást biztosít a területi
védônôi körzetek részére. Somogy megyében 98 laptop átadására került sor, melynek
keretében a balatonfenyvesi
védônôi szolgálat is mobil munkaállomással gyarapodott.

Foltosok
A „Fenyvesi Foltosok” munkáiból nyílt kiállítás november 26-án a községháza
nagytermében. A 2012–13-as évek fordulóján négy fenyvesi hölgy úgy döntött,
hogy elsajátítják a patchwork varrás technikáját a maguk és családjuk örömére. Mára már nyolcan vannak, és munkáik bemutatása megérdemli, hogy a
nagyközönség is lássa, és részese legyen annak az élménynek, amit eddig
csak igen szûk körben ismertek. Az alkotók: Végh Józsefné mûvészeti vezetô,
Bukács Anikó, Dékány Zoltánné, Kalmár Lajosné, Papp Lajosné, Tóthné
Csetei Zsófia, Török Ferencné, Virág Györgyné. A kiállítást Szabó Leventéné
(aki a kezdeti lépéseket tanította) és Lombár Gábor polgármester nyitotta meg.
Horváth Dávid zongorajátéka és Horváth Ádám versmondása ünnepélyessé
tették az eseményt. Köszönjük az alkotóknak, hogy munkáik bemutatását
lehetôvé tették. A kiállítás 2015. december 18-ig látogatható a községházán.
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