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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná 
 

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 7. februára 2012:  
   Prerokovalo: 

1. vyhodnotenie Privítania Nového roka 2012   
2. organizovanie Dňa tradície dňa 18.2.2012  
3. organizovanie  Verejnej schôdze pre obyvateľov obce dňa 24.2.2012 
4. rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice  
5. družobný styk Kružná – Nagybarca v stolnom tenise 
6. plnenie rozpočtu za rok 2011 
7. návrh rozpočtu na rok 2012  
8. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 2011 

    Schválilo: 
    Uznesenie č. 27 – Návrh rozpočtu obce na rok 2012 

  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 20. marca 2012:  
   Prerokovalo: 

1. vyhodnotenie Dňa tradícií 
2. vyhodnotenie Verejnej schôdze pre obyvateľov obce 
3. vyhodnotenie družobného styku Kružná – Nagybarca v stolnom tenise    
4. rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice  
5. organizovanie Vatry 2012 
6. programový rozpočet obce na rok 2012  
7. stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Kružná na roky 2012 – 2014 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012  
8. stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k financovaniu MŠ Kružná  

    Schválilo: 
    Uznesenie č. 28 – Programový rozpočet obce na rok 2012 
    Odložilo: 

1. organizovanie obecnej brigády  
 

• U p o z o r n e n i e 
 

Upozorňujeme obyvateľov na zákaz zakladania ohňa  vo voľnom priestranstve a 
v blízkosti lesa ! 

Vypaľovanie suchej trávy a lístia na území obce bez nahlásenia 
na telefónnom čísle 150 a bez dozoru   j e   p r í s n e    z a k á z a n é   ! ! ! 

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi, zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. 

Na základe porušenia týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty. 

N E V Y P A Ľ U J T E !!! 



 

                                               O z n a m y 
 

     

• Zasadnutie obecného zastupiteľstva   sa uskutoční dňa  17. apríla  2012 v priestoroch 
dočasného obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod.  

• Odvoz komunálneho odpadu je každý druhý štvrtok, najbližšie odvozy sa uskutočnia 
v dňoch:  5.4., 19.4., 3.5.,17.5., 31.5., 14.6. a 28.6.2012. 

• Odvoz separovaného odpadu - Zvozový plán na 2.Q 2012: odvoz skla dňa  13.4.2012, 
odvoz zmiešaných plastov sa uskutoční 27.4.2012,  odvoz elektro odpadu a pneumatík dňa 
25.5.2012., odvoz separovaných PET fliaš dňa 8.6.2012 , odvoz tetrapaku a kovových obalov 
dňa  22.6.2012.  

• Verejné zhromaždenie pre obyvateľov obce dňa 24.2.2012 sa pre malú účasť  
neuskutočnilo. 

• Vatra 2012 sa uskutoční dňa 11. mája /v piatok/ na futbalovom ihrisku so začiatkom 
o 20.00 hodine zapálením vatry. Hudbu poskytne hudobná skupina ALL DEVILLS. 

     

 

     

• Družobný styk 
 

Dňa 3.3.2012 sa uskutočnilo v kultúrnom dome stolnotenisové stretnutie medzi družobnými 
obcami Kružná – Nagybarca.  

V kategórii seniorov vyhrali domáci v zložení Jaroslav Strelka, Ondrej Fábián, Zoltán Lipták 
a Štefan Németh 10 : 6. 

Zloženie hostí Mihály János, Mátyás Tibor, Bencs Lajos a Czövek Károly. 
V kategórií juniorov zvíťazili hostia v pomere 10 : 6 v zložení Mogyoróssy Róbert, Antal Attila, 

Tokai Mihály a Klóner Gábor.  
V drese domácich nastúpili Blažej Brúgóš, Jaroslav Benö, Róbert Garan a Kristián Lipták.  

Najlepšími hráčmi bez prehry boli za domácich Jaroslav Strelka a za hostí legionár Antal Attila.     
 

 

 
 

     

• Deň tradícií 
 

Dňa 18.2.2012 sa uskutočnil Deň tradícii v priestoroch futbalového ihriska a kultúrneho domu. 
Od rána sa konala tradičná fašiangová zabíjačka.  

Z dvoch 200 kg vážiacich ošípaných boli spracované výrobky. 
 Záujem o mäsové výrobky a spracované výrobky /klobása, jaternica, škvarky, masť/ bol 

obrovský a boli predané za akciové ceny. 
Po zabíjačke sa uskutočnilo varenie a ochutnávanie kružnianskych špecialít.  

Boli prezentované: viac druhov koláčov, lakša so šípkovým lekvárom, makový görhı, pagáče, 
rôzne zákusky. Po prezentácii nasledovalo ochutnávanie prezentovaných špecialít. 

Na záver sa uskutočnila disco - zábava až do skorého rána.  
Z čistého zisku z celej akcie 250 € boli nakúpené kuchynské potreby do kuchyne kultúrneho 

domu.     
Vďaka veľkému záujmu zo strany obyvateľov našej obce ako aj obyvateľov okolitých obcí a mesta 

Rožňava bola celá akcia úspešná.  
Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie účastníkom tradičnej zabíjačky za spoluprácu, 

 gazdinkám a miestnej organizácie Csemadoku za dobroty ! 
 

 

 
 

 



     

• Výsledky volieb do NR SR v roku 2012 
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 10. marca 2012.  
Volebnou miestnosťou bol určený dočasný obecný úrad č. 23.  

V našej obci zo 407 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb do NR SR   
211 voličov.  

Účasť oprávnených voličov na voľbách do NR SR v našej obci bola 51,84 %-ná.  
Počet platných hlasov bol 203 a 8 hlasov boli neplatných. 

V našej obci získali platné hlasy nasledovné politické strany, politické hnutia alebo koalície: 
 

Číslo politickej   
strany 

Názov politickej strany Počet 
platných 

hlasov  

2 Kresťanskodemokratické hnutie /KDH/                                  1 
4 Slovenská národná strana /SNS/ 2 
5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 3 
6 Sloboda a Solidarita  /SaS/ 3 

10 Ľudová strana Naše Slovensko /LS NS/ 2 
11 SMER – sociálna demokracia 10 
14 Komunistická strana Slovenska /KSS/ 1 
16 MOST - HÍD 102 
17 99 % - občiansky hlas 9 
18 Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 1 
21 Obyčajní ľudia 1 
22 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 

strana /SDKÚ DS/ 
2 

24 Strana maďarskej koalície – Magyar koalíció pártja 66 
Spolu:  203 

 
  

 

 
 

     

• Verejné zhromaždenie  
 

Verejné zhromaždenie Pôschovej lesnej spoločnosti, Lesnej spoločnosti bývalých urbariátov, 
Vonkajšej Pôschovej spoločnosti, združenia súkromných lesov a vlastníkov súkromných 
poľnohospodárskych pozemkov sa uskutoční dňa 30. marca 2012 v piatok o 17.00 hod. 

v kultúrnom dome. 
Na tomto dôležitom verejnom zhromaždení pozemkových spoločenstiev budú schválené zmeny 
stanov spoločenstiev, budú poskytnuté dôležité informácie o prenajímaní poľnohospodárskych 

pozemkov vo vlastníctve spoločenstva, stav spracovania podielov súkromných 
poľnohospodárskych pozemkov a ďalšie postupy pri spoločnom prenajímaní týchto pozemkov, 

voľba výboru Lesnej spoločnosti bývalých urbariátov, plán činnosti v súkromných lesoch,  
10 ročný plán obhospodárenia lesov, spôsob vyplácania podielov atď.  

Keďže sa jedná o prejednanie a schválenie veľmi dôležitých vecí ohľadom činnosti spoločenstiev, 
žiadame podielnikov a vlastníkov pozemkov o bezpodmienečnú účasť.     

 

 

 

Veselé Veľkonočné sviatky 
Korbáč, vodu, kraslíc moc, 
 nech prinesie Veľká noc.  

Šťastie, zdravie, smiechu veľa 

Vám želá miestna samospráva! 



 

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 

  J U B I L A N T I  
 

     20. januára  2012 oslavovala  50. narodeniny   Adela  Némethová ,   č. d. 178 

     19. februára 2012 oslavoval  50. narodeniny   Peter    Hiczér ,   č. d. 30 

       2. marca 2012 oslavoval  50. narodeniny   Ján Imre ,   č. d. 1 

    24. marca  2012 oslavovala  50. narodeniny   Ida  Pasičáková ,   č. d. 123 

    12. februára  2012 oslavovala  60. narodeniny   Ida  Žemličková ,   č. d. 10 

    20. marca  2012 oslavovala  60. narodeniny   Margita  Takáčová ,   č. d. 82 

    21. marca  2012 oslavoval  60. narodeniny   Gejza  Takáč ,   č. d. 82 

    22. marca  2012 oslavovala  60. narodeniny   Júlia  Hamelliová ,   č. d. 116 

    26. februára  2012 oslavoval  80. narodeniny   Ján  Benö ,   č. d. 29 
 

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia! 
 

     
 
 
 
 
 

• Zo života miestnej organizácie Csemadoku 
� Miestna organizácia Csemadoku dňa 11.2.2012 organizovala výročnú členskú schôdzu 

spojenú s kultúrnym programom. Vystúpili: spevokol Berkı , spevokol z Jovíc, tanečná 
skupina Rátócska , Mudi Eszter Réka, Adrián Zsemlicska, Zoltán Doboš  a tanečníci zo 
Sambedu. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 63 osôb, ktoré boli pohostené 
guľášom a občerstvením. Hudbu poskytol DJ ZSILLA. Zo vstupného podľa vlastného 
uváženia bol príjem 30 €, ku ktorým miestna organizácia ešte doložila sumu 100 € a  
miestnej materskej škôlke darovala sumu 130 €. 
� Miestna organizácia Csemadoku srdečne pozýva každého dospelého a dieťa dňa 

31.3.2012 do miestnej MŠ o 14.00 hodine, kde sa uskutoční výroba veľkonočných ozdôb 
na stoly, okná a dvere. Vstupné zadarmo. Tvorme spoločne !!! 
� Očakávame každého člena Csemadoku na veľkonočný guľáš dňa 9.4.2012 o 14.00 

hodine. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u predsedníčky organizácie. 
� Miestna organizácia  Csemadoku spolu s miestnou samosprávou organizuje 

„MAJÁLES PRE DETI“ dňa 2.6.2012 na futbalovom ihrisku. Program na Deň detí:  
Zraz na verejnom priestranstve Pášt o 14.00 hodine, spoločný presun na futbalové 
ihrisko, bábkové divadlo – rozprávkový dvor Ádáma Badina, hry pre zručnosť a 
šikovnosť – ťahanie lana, loptové hry. 

 

 

     

• Vyslovenie poďakovania 
 

  Riaditeľka miestnej materskej škôlky vyslovuje poďakovanie miestnej organizácie Csemadoku, 
ktorá sponzorsky prispela MŠ sumou 130 €.  

Tento príspevok bude použitý na nakúpenie tóneru do tlačiarne MŠ, na nákup hračiek 
a pracovných pomôcok pre deti MŠ. Ďakujeme.  

 

 

 
 
 



 

       

 

 

Információs - kultúrális havi 
folyóirat  Kırös 

 

KİRÖSI KÖZSÉGI 

HIRDETÉSEK 
 

 

2/2012. szám  
 

11. évfolyam  
 

MÁRCIUS  
2012  

 
Minden kiadás a folyóirat me gjelenésével kapcsolatban Kırös községet 

terheli 

 A képviselı-testületi ülésekrıl    

A képviselı-testületi ülés 2012. február 7.-én: 
Megtárgyalta:  
1. az Új év köszöntésének kiértékelését 
2. a Hagyományırzı nap megszervezését 2012.2.18.-án   
3. a Népgyőlés megszervezését 2012.2.24.-én 
4. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását 
5. a baráti kapcsolaton belüli asztaliteniszmérkızést Kırös és Nagybarca között   
6. a 2011-es évi költségvetés teljesítését 
7. a 2012-es évre szóló költségvetés javaslatát 
8. a községi ellenır beszámolóját a 2011-es év II. félévében végzett ellenırzıi tevékenységérıl  
Jóváhagyta: 
27. sz. határozatot:  a 2012-es évre szóló költségvetés javaslatát    
 

A képviselı-testületi ülés 2012. március 20.-án: 
Megtárgyalta:  
1. a Hagyományırzı nap kiértékelését 
2. a Népgyőlés kiértékelését  
3. a baráti kapcsolaton belüli asztaliteniszmérkızés kiértékelését Kırös és Nagybarca között 
4. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását  
5. a Tábortőz 2012 megszervezését 
6. a 2012-es évre szóló költségvetést 
7. a községi ellenır állásfoglalását a többéves költségvetés javaslatához a 2012-2014-es évekre 

valamint a 2012-es évre szóló költségvetés javaslatához 
8. a községi ellenır állásfoglalását a helyi óvoda finanszírozásához  
Jóváhagyta: 
28. sz. határozatot:  a 2012-es évre szóló költségvetést 
Elnapolta: 

1. a községi brigádmunka megszervezését  
    

 

• Figyelmeztetés! 
    

Figyelmeztetjük lakosainkat a tőzrakás veszélyére községünk területén valamint 
az erdeink közelében! 

Az engedély és a felügyelet nélkül égetett száraz fő és levél égetése a 150 
telefonszámra való bejelentés valamint felügyelet nélkül  

s z i g o r ú a n     t i l o s  ! ! ! 
Ne égessenek! 

 
 
 
 



 
 
 
 

H i r d e t é s e k 
 

     

• Képviselıtestületi ülés – a helyi önkormányzat  2012. április 17.-én  kedden 18.00 órai 
kezdettel tervezi a következı  ülését az átmeneti községi hivatal helyiségében.  

• A hulladékszemét elszállítása minden második csütörtökön, a legközelebbi 
szemétszállítás  2012.4.5.-én, 4.19.-én, 5.3.-án, 5.17.-én, 5.31.-én, 6.14.-én és 6.28.-án lesz. 

• A válogatott szemét elszállítása a 2012-es év második negyedévében:                          
az üveget a község területén található kontajnerekból 4.13.-án,  a válogatott vegyes 
mőanyagot  4.27.-én, az elektromos hulladékot és a gumiabroncsokat 5.25.-én , a válogatott 
mőanyagüvegeket  6.8.-án , a tetrapakos dobozokat valamint a fémcsomagolású dobozokat  
6.22.-én fogják elszállítani községünkbıl. 

• A Népgyőlés községünk lakosai számára 2012. 2.24.-én nem volt megtartva az alacsony 
részvételi arány miatt.  

• Tábortőz 2012 néven rendezvényt szervez a helyi önkormányzat május 11.-én pénteken 
a helyi futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortőz begyújtásával. A zenét az ALL 
DEVILLS együttes fogja szolgáltatni.  

     

 

     

• Baráti kapcsolat 
 

2012.3.3.-án a kultúrházban került megrendezésre az asztalitenisz mérkızés a testvérbaráti 
községek Kırös és Nagybarca között. A szenior kategóriában a hazaiak nyertek 10 : 6 arányban 

a következı felállításban: Strelka Jaroslav, Fábián András, Lipták Zoltán és Németh István. 
A vendégcsapat felállítása: Mihály János, Mátyás Tibor, Bencs Lajos a Czövek Károly. 

A junior kategóriában a vendégcsapat gyızött  10 : 6 arányban a következı felállításban: 
Mogyoróssy Róbert, Antal Attila, Tokai Mihály és Klóner Gábor.  

A hazaiak csapatában Brúgós Balázs, Benö Jaroslav, Garan Róbert és Lipták Krisztián játszottak. 
A legjobb játékosok, akik nem vesztettek egyetlen mérkızést sem a hazaiak közül Strelka Jaroslav 

és a testvérközségünkbıl Antal Attila voltak.     
 

 

 

     

• Hagyományırzı nap 
 

A helyi önkormányzat 2012.2.18.-án Hagyományırzı napot tartott a futballpályán és a 
kultúrházban. A hagyományırzı nap reggel farsangi disznóöléssel kezdıdött.  

Két 200 kg-os sertés volt feldolgozva. A disznótoros finomságok iránt nagy volt az érdeklıdés 
/kolbász, hurka , tepertı, zsír/, amelyek kedvezményes áron voltak árusítva. 

A disznóölés után a hagyományırzı nap keretén belül a Kırösi specialitások fızése és 
kóstolgatása  volt.  

A gazdasszonyok több féle kalácsot, laksát csipkebogyó lekvárral, mákos görhıt, pogácsákat, 
különféle süteményeket mutattak be. A bemutatás után a kóstolgatás következett.  

A rendezvény után disko mulatság zajlott hajnalig. Az akcióból a tiszta haszon 250 € volt, 
amelybıl a kultúrházban lévı konyhába voltak vásárolva edények.      

A rendezvény sikeres volt, az érdeklıdés nagy volt nemcsak a község lakossága, hanem 
a környezı falvak valamint Rozsnyó lakossága részérıl is.  

A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki a disznóölés résztvevıinek a segítıkész 
munkájukért,  valamint a háziasszonyoknak és a Csemadok helyi alapszervezetének a sok 

finomságért !  
 

 
 



 
 

     

• A SZK NT-ba tartott választások eredményei 
 

      2012. március 10.-én választások voltak a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába.  
A választási helyiség az ideiglenes községi hivatal helyiségében a 23-as szám alatt volt kijelölve.  

A SZK NT-ba tartott választásokon községünkben 407 választópolgárból  
211 választópolgár vett részt.  

Községünkben a választásokon a részvételi arány 51,84 % -os volt.  
203 érvényes szavazat és 8 érvénytelen szavazat volt.  

Községünkben a következı politikai pártok, politikai szervezetek vagy koalíciók kaptak érvényes  
szavazatokat: 

 

A politikai pártok száma A politikai pártok, szervezetek vagy koalíciók neve: Érvényes szavazatok 
száma  

2 Kereszténydemokrata Mozgalom /KDH / 1 
4 Szlovák Nemzeti Párt /SNS/ 2 
5 Egyszerő emberek és független személyiségek 3 
6 Szabadság és Szolidaritás /SaS/ 3 

10 Mi Szlovákiánk Néppárt /LS NS/ 2 
11 SMER – szociális demokrácia 10 
14 Szlovákia Kommunista Pártja /KSS/ 1 
16 HÍD 102 
17 99 % - polgári hang 9 
18 Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom /HZDS/ 1 
21 Egyszerő emberek 1 
22 Szlovák Demokratikus és Keresztény Únió – 

Demokratikus párt  /SDKÚ DS/ 
2 

24 Magyar koalíció pártja /SMK/ 66 
Együtt:  203 

 
 

 
     

• Közgyőlés 
 

A Belsı Pôsch-féle erdıbirtokosság, az Úrbéri közbirtokosság, a külsı Pôsch-féle közbirtokosság, 
a magánerdık tulajdonosai, valamint a magán mezıgazdasági földek tulajdonosai részére  

2012. március 30.-án pénteken 17.00 órai kezdettel közgyőlést szervez a helyi kultúrházban.  
Ezen a közgyőlésen fontos kötelezettségek és feladatok lesznek megbeszélve, mint például az 
alapszabály módosítása, az Úrbéri birtokosság vezetıségének megválasztása, a birtokosság 

földjeinek és  a magánszemélyek tulajdonában lévı mezıgazdasági földek bérbeadásáról szóló 
jelentés és ebbıl adandó kötelességek megbeszélése, a 10 éves terv ismertetése, részvények 

kifizetésének megbeszélése, és egyéb fontosabb dolgok, tervek elhatározása.  
Mivel nagyon fontos közgyőlésrıl van szó, kérjük minden egyes birtokossági tag, magánerdı és 

magán mezıgazdasági földek tulajdonosainak minél nagyobb részvételét ! 
 

 

Kellemes Húsvéti ünnepeket 
a lányoknak sok locsolót,  a fiúknak sok szép hímes tojást, 

boldogságot, egészséget, vidámságot 

kíván a helyi önkormányzat! 



TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 

 J U B I L Á N S O K 
    

    2012. január  20.–án ünnepelte 50. születésnapját            Németh Adél ,      178-as h.sz. 

    2012. február  19.–én ünnepelte 50. születésnapját            Hiczér Péter ,      30-as h.sz.  

    2012. március  2.–án ünnepelte 50. születésnapját            Imre János ,      1-es h.sz. 

    2012. március  24.-én ünnepelte 50. születésnapját            Pasicsák Ida ,      123-as h.sz. 

    2012. február  12.–én ünnepelte 60. születésnapját            Zsemlicska Ida ,      10-es h.sz. 

    2012. március  20.–án ünnepelte 60. születésnapját            Takáč Margit ,     82-es h.sz. 

    2012. március  21.–én ünnepelte 60. születésnapját            Takáč Géza ,     82-es h.sz. 

    2012. március  22.–én ünnepelte 60. születésnapját            Hamelli Júlia ,      116-os h.sz. 

    2012. február  26.–án ünnepelte 80. születésnapját            Benö János ,      29-es h.sz. 
    

Az ünnepelteknek  gratulálunk  és  kívánunk  számuk ra  
sok  erıt, egészséget! 

      

 

     

• A Csemadok helyi alapszervezetének életébıl 
� A Csemadok helyi alapszervezete 2012.2.11.-én tartotta kultúrmősorral egybekötött 

évzáró tagsági győlését. Felléptek: a Berkı énekkar, a jólészi énekkar, a Rátócska 
tánccsoport, Mudi Eszter Réka, Zsemlicska Adrián, Dobos Zoltán és a Sambed táncosai. 
Az évzáró győlésen 63 személy vett részt, akik gulyással és frissítıvel voltak 
megvendégelve. Az este folyamán DJ. ZSILLA gondoskodott a talpalávalóról. A tetszés 
szerinti belépıbıl 30 € folyt be, melyet az alapszervezet 100 €-val kipótolva a helyi 
óvoda támogatására adományozott.  
� A Csemadok helyi alapszervezete szeretettel hív és vár minden felnıtt és gyermek 

lakost 2012.3.31.-én 14.00 órára a helyi óvodába, ahol közösen készíthetnek húsvéti 
asztal, ablak és ajtó díszeket. Belépı ingyenes. Alkossunk együtt !!! 
� Húsvéti gulyásra várnak minden kedves Csemadok tagot 2012. április 9.-én 14.00 órára. 

Az érdeklıdık jelentkezhetnek április 4.-ig az elnökasszonynál.  
� A Csemadok helyi alapszervezete karöltve a helyi önkormányzattal „GYERMEKNAPI 

MAJÁLIST“ szervez 2012.június 2.-án a futballpályán. A gyermeknapi mősor: 
Gyülekezés a Páston 14.00 órakor, levonulás a futballpályára, bábszínház – Badin Ádám 
meseudvara, ügyességi játékok – kötélhúzás, labdavezetés. 

 

 

 

     

• Köszönetnyilvánítás 
 

  A helyi óvoda igazgatónıje az óvoda nevében köszönetét fejezi ki a Csemadok helyi 
alapszervezetének, akik 130 € támogatást nyújtottak a helyi óvodának.  

A támogatás  nyomdafestékek, játékok és munkaeszközök bebiztosítására szolgál majd. 
Köszönjük!!! 

 

 

 

 


