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9. évfolyam 25. szám
Aranyosi Ervin : A szeretetről

Hírlevelünkben minden tagunk és támogatónk helyet kap hirdetéseinek,
véleményének, települése bemutatkozásának.
Kérjük, hogy a falugondnok személyének, vagy elérhetőségének változását,
illetve egyéb problémáikat irodánk felé szíveskedjenek jelezni, mert
információink csak így tudnak célba érni.

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL
Szerkeszti és kiadja:
a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

Szeretni annyi – elfogadni
Kitárt szívedből többet adni!
Másokban meglátni a szépet,
S örökre hinni:szép az élet!
Megértőn nézni a világra,
Ápolni, kinek lelke árva,
Tudni a rossz is emberi,
Másképpen lát, ki felismeri.
Keresd a jót, kívánd a szépet!
Lásd meg másban az emberséget!
Bocsásd meg azt, amiben gyarló!
Szeress,ha fáj is, legyél kitartó!
Azért születtél erre a földre,
Hogy szeretni tanulj mindörökre,
Szívedben szóljon szeretet ének,
Szeretném, hogyha szeretnének!

honlap: www.baranyafalu.hu
Hozzászólásaikat, véleményüket az egyesület címére várjuk:
7966 Bogdása, Kossuth Lajos u. 103.
Telefon/fax: 73/352-057, E-mail: bmfalu@h-wnet.hu
A délutáni órákban Somogyváriné Pandur Beatrix a 06/20-298-0719-es
telefonszámon érhető el.

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2015-BEN
Szakmai nap
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatnak
megfelelően szakmai napot tartottunk 2015. április 16-án Mozsgó településen,
melyre szép számban érkeztek falugondnokok és polgármesterek egyaránt. A
rendezvényt az egyesület elnöke, Samu János nyitotta meg, köszöntötte a
megjelenteket, nagy hangsúlyt fektetve az előadók személyére. Ezt követően a
település polgármestere, Kovács Zsolt bemutatta a települést, az ott folyó
értékteremtő munka eredményeit, és egyben nehézségeit. Jó gyakorlatként a
délelőtti két előadás után megtekinthettük a település azon infrastrukturális
fejlesztéseit, melyek megélhetést, munkát biztosítanak nemcsak a településen
élő lakosságnak, de a környék településeiről is nagy számban foglalkoztat
munkavállalókat, valamint hosszú távú terveik megvalósítását teszik lehetővé.
Az előadók között köszönthettük:
Horváth Takács Bernadett -EMMI szociális szakreferenset
Dr. Erszény Alíz – Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
munkatársát
Szabó Miklósné - Katádfa Polgármesterét
Bogdán László – Cserdi Polgármesterét
Kovács Zsolt - Mozsgó Polgármesterét
Az előadók témájukon keresztül tájékoztattak a falu és tanyagondnoki
szolgáltatások fejlesztési irányairól, működésüknek ellenőrzési tapasztalatairól,
valamint megismerhettük a települések „jó gyakorlatait”.
Közgyűlés
A szakmai munkánk megerősítését szolgálta az éves közgyűlésünk
2015.május 15-én, mely rendezvénynek Márok község adott helyet.
Ezen rendezvény keretében adta át az egyesület elnöke a Kiváló Szolgálat
díjat, melyet 2014-ben Gyenes József , Csebény falugondnoka nyerte el.
Itt kaptak lehetőséget a megjelent falugondnokok, hogy belépjenek az
egyesületi tagok sorába, felvételét kérte:

Gágó Zoltán Lúzsok falugondnoka, Szabóné Geibl Gabriella Bodolyabér
falugondnoka, Gáspár Lászlóné Szalatnak falugondnoka, és Tkálecz István
Kisvaszar falugondnoka.
Szakmai nap Tolna megyében
Ugyancsak a pályázat szakmai elvárásának megfelelően megtartott
szakmai napon vettünk részt Tanya és Falugondnokok Tolna Megyei
Egyesületénél Zombán, 2015.május 14- én.
Szakmai tapasztalat csere - „látóút” Veszprém megyében
Sok élményt és nem utolsó sorban szakmai tapasztalatot gyűjthettünk
2015. június 17-19-ig, amikor is három napos szakmai kiránduláson vettünk
rész 20 fővel Veszprém megye több falugondnokos településén. A hangulat
remek volt, a résztvevők jövőre is szeretnének hasonló rendezvényt.

Országos Falugondnoki Konferencia
A rendezvény megvalósítója a Zalai Falvakért Egyesület, melynek
időpontja 2015. október 15-16. Várjuk azon falugondnokok,
polgármesterek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a
rendezvényen.

alkalommal 2015. július hónapra tekintettel, 2015. augusztus hónapban kell
kifizetni. (2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2015. július 1-jét követően, de
2015. augusztus 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. június 30-át követően,
de 2015. augusztus 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés
szerinti kifizetés időarányosan történik.”
 E-MATRICA Információ és vásárlás
E-MATRICA

 ÁGAZATI PÓTLÉK
A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk
(1) bekezdésében
meghatározott
feladatkörében
eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) a következő 15/B. §-sal egészül ki: „15/B. § (1) Az ágazati pótlékra
jogosult közalkalmazottat – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti
jogviszonyban töltött időtartam alapján – 2015. július, augusztus, szeptember,
október és november hónapra tekintettel kiegészítő pótlék illeti meg.
A kiegészítő pótlék mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza. (2) A
kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások
ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben
meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének
számítása tekintetében.”
2. § A Kjtvhr. a következő 19. §-sal egészül ki: „19. § (1) A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2015. (VI. 30.)
Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti kiegészítő pótlékot első

A használati díjas e-matricás rendszerbe tartoznak a motorkerékpárok,
személygépkocsik és annak pótkocsija, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, lakóautók és
autóbuszok, valamint ezek vontatmányai.
A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A gépjárművek
díjkategóriába sorolása a szállítható utasok számától és a gépjármű
súlyától függ, mely adatokat a forgalmi engedélyben szereplő hatósági
bejegyzés alapján kell meghatározni.
D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömegű – a személygépkocsi vezetőjét is
ideértve legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas - személygépkocsi és
annak vontatmánya;
D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi
személygépkocsi, amely 7 főnél több személy szállítására alkalmas,
valamint a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsi és a lakóautó;
Megjegyzés: A 8+1 személyes falugondnoki gépjárművek ebbe a
kategóriába tartoznak!!!

B2 díjkategória: autóbusz;
U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek
vontatmánya, melyre a jogosultságot minden esetben a vontatmány
rendszámára kell megvásárolni.
Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra
vásárolhatók:





heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9
napra (összesen 10 egymást követő naptári napra).
havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a
következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező
nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap
utolsó napjának 24 óráig.
éves jogosultság: a tárgyév első napjától, későbbi vásárlás esetén a
vásárlás időpontjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24.
órájáig (összesen 13 hónap,amennyiben a vásárlás tárgyév január
1-én történik). A jogosultság vásárlás visszamenőleg nem
érvényes.

Amennyiben Ön a vásárlás napját jelöli meg kezdő napnak, úgy
az érvényesség kezdete az e-matrica kifizetésének időpontja.
Fontos megjegyezni, hogy az e-matrica megvásárlása nem keletkeztet a
vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati
jogosultságot.
 ALAPKÉPZÉS
Egyesületünk folyamatosan szervezi az új falugondnokok számára a
falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi.

A 2014. november hónapban indult képzésen Somogy megye 16 falu és
tanyagondnoki szolgálatának alapképzésében vettünk részt, biztosítottuk
számukra a megyei gyakorlatot.
A jelenlegi képzésen 8 fő vesz részt: Lúzsok, Kórós, Drávapiski,
Mindszentgodisa, Bodolyabér, Kisbeszterce, Birján, Nagybudmér.
 TOVÁBBKÉPZÉSEK
2015. július 23-án lezárult az „Amit tudni kell a baleset megelőzésről
és az elsősegélynyújtás korszerű elméletéről és gyakorlatáról” c.
képzés 20 fővel, mely Hegyszentmárton településen valósult meg.
Köszönjük Jakab Gézáné Polgármester Asszonynak, valamint a település
falugondnokának, Misinecz Vilmosnak a szervezésben nyújtott
segítségüket.
„ A hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés” című
továbbképzés vár jelenleg Benneteket, melyre a jelentkezési lap
igényelhető az iroda alkalmazottaitól, illetve a honlapról letölthető
(www.baranyafalu.hu)
 1%
A 2012.évben átutalt 32972 Ft összeget és a 2013-ban kiutalt 77316 Ft-ot
a 2013.11.29-én Boldogasszonyfán megtartott az egyesület 20 éves
évfordulóját megünneplő rendezvény költségeire fordítottuk.
 ELÉRHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSA!


Az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési
Igazgatóságának salgótarjáni részlege 2012. április 1-től
Budapestre költözött. Az új elérhetőség az NCSSZI
székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Tel.: 06-1/237-6700



A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapja
átköltözött az nrszh.kormany.hu címre.

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
Önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak 2014-ben is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához.
Az idei évben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák
egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a
falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.
Az idei évben a hírlevelünk megjelenéséig pártoló támogatást kaptunk:
Alsómocsolád, Bakóca, Bánfa, Bár, Bodolyabér, Boldogasszonyfa, Bürüs, Cún,
Csebény,
Csertő,Drávacsepely,
Drávakeresztúr,
Drávasztára,Feked,
Görcsönydoboka, Gyöngyösmellék, Hásságy, Helesfa, Ivándárda, Kisdér,Jisherend,
liptód, Magyarhertelend, Mozsgó, Orfű, Szalánta, Szalatnak, Szaporca, Szilvás,
Szűr,Udvar, Zádor- Szörény, Zaláta – Kemse, Zengővárkony, Zók, Piskó, Mánfa,
Szentdénes,
Hetvehely,
Gödre,
Kisharsány,
Nagytótfalu,
Kisjakabfalva,Kistótfalu,Köblény,Lapáncsa,Lippó,Lothárd,Lúzsok,
Mekényes,Oroszló,Sárok,Vázsnok,településektől.

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/489- 96-04
E-mail: bosnyak.frida@obdk.huCím: 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám
utca 5-7.
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható:
06/80/620-055
Tájékoztatunk minden fenntartót, és falugondnokot, hogy az egyesülethez
beérkezett írásos panaszokat továbbítjuk a fenti elérhetőségen
megtalálható ellátott jogi képviselőhöz.

 KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ - ZSOLNAY
KULTURÁLIS NEGYED
A már évek óta hagyománnyá vált módon tájékoztatunk minden
érdeklődőt az aktuális programokról:

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ VÁLTOZÁS!!!!!
Tájékoztatjuk a fenntartókat, falugondnokokat, hogy az ellátottjogi képviselői
feladatok elvégzése Baranya Megyében a nyár folyamán helyettesítéssel
történik, melyre figyelemmel mellékeljük az elérhetőségi hirdetményt, melyet
a szolgáltató, intézmény székhelyén az ellátottak számára jól látható helyen
kifüggeszteni szíveskedjenek.

Állandó programok:
- A Zsolnay aranykora - Gyugyi László gyűjteménye
- Bábmúzeum – Bóbita Bábszínház
- LABOR - Interaktív Varázstér
- Rózsaszín Zsolnay Kiállítás
- Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás
- Zsolnay Mauzóleum
Időszakos programok 2015. augusztus - szeptember hónapra:
IV. SZAMÁRFÜL FESZTIVÁL – 2015. augusztus 21–22–23.
10.00–13.00, 15.00–17.00 ÁkomBÁBOM Herkules Műhely
A foglalkozás során olyan kedves és szerethető figurák készülnek textíliából,
gombokból, szalagokból, vagy akár fél pár zokniból, amelyekből kulcstartó

vagy álomba ringató párnácska is válhat, „pocakjukban” illatos levendulával
vagy rizzsel. 10.00–13.00, 15.00–17.00
Mesegyár
Herkules Műhely
A III. Zsolnay Fesztiválon nagy sikert aratott mesegyártás folytatódik! A PTE
Művészeti Karának hallgatói mesét kreálnak a gyerekekkel.
14.00–18.00 Bendegúz Játékzug
Látogatóközpont
Ötvennél több egyéni fejlesztő- és társasjáték egy helyen! A BendegúzGyermekzug JátsszMa! programja kiteljesedik: idehaza alig ismert játékok is
kipróbálhatók
10.00–11.00
Dúdolda Doromboló Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház
– Kamaraterem Dalos-zenés játék pár hónapos csöppségek és nagyobbacska
testvéreik számára.
10.00–13.00, 15.00–18.00 Engarde! Vívás gyerekeknek re:public galéria –
terasz
A gyerekeket interaktív szúrópárna várja, hogy kipróbálják ügyességüket. Az
igazi sportvívást remekül imitáló, ám teljesen biztonságos, védőruha nélkül is
használható játékfegyverekkel vívhatnak egymással a bátrabbak. A PTEPEAC Vívószakosztály kiváló vívói szombaton és vasárnap is tartanak
bemutatóvívást.
10.00–18.00
Falmászás
Ginkgo tér
A műfalmászás, a sziklamászás mászófalon végezhető változata. Épített
műfalon, mesterséges fogások és lépések segítségével lehet a falon különböző
hosszúságú és nehézségű utakat megmászni.
10.00–18.00 Gokart/ballancebike
Pirogránit udvar
Új dimenzióba helyezzük a kerékpározásról szerzett tapasztalataid és
ismereteid! A ballancebike lényege, hogy teljes testünkkel tartsuk a
háromkerekűt egyensúlyban, s így kormányozzuk.
10.00–12.00, 15.00–17.00
Kerámia Festöde
Ginkgo tér
A Festöde a Boltok utcájának kreatív műhelye, ahol a látogató saját maga
készítheti el ajándéktárgyát, kipróbálhatja a fazekasságot, a kerámiakészítést.
A megfestett dísztárgyakat kiégetik, és azok három napon belül átvehetők. A
fesztivál idején a műhely a Ginkgo térre költözik, ahol a dísztárgykészítés
ingyenesen kipróbálható!

10.00–13.00, 15.00–17.00 Képregényrajzoló műhely Pécsi Galéria m21 előtere
A képregénykészítés módszereivel, szabályaival és néhány speciális eszközzel
ismerkedhetnek az érdeklődők.
10.00–18.00 Kincses Piac Ginkgo tér
Nincs szükség sem iránytűre, sem ásóra, hogy kincset találj! Lomtalanítsd a
polcodat, pakolj ki az ágyneműtartóból, söpörd ki a szekrény alját, és hozd el
a Kincses Piacra feleslegessé vált könyveidet, játékaidat, videojátékaidat,
kütyüidet, de akár ruháidat vagy bármilyen más holmidat!
10.00–13.00 Könyvjelzőkészítés a Szamárfül Projekttel
Streetballpálya
Könyvjelzőkészítés újrahasznosított anyagok, papír, dekor-anyagok és
jégkrémpálcika felhasználásával. Gyere, keltsük életre A brémai muzsikusok
című mese figuráit!
10.00, 12.00, 15.00, 17.00 Madárbarát séta Látogatóközpont
A Magyar Madártani Egyesület Madárbarát kert programjának ismertetése
10.00–18.00 Ökojátszó az Ökováros-Ökorégió Alapítvánnyal
Jégverem mellett
Mágneses ökolábnyom.
Ökocímkék a célkeresztben. Válassz a vásznon!.
Meddig marad velünk? – A különböző csomagolóanyagok és termékek
bomlási idejét bemutató párosító játék.
Legyél válogatós! – Többféle ügyességi játék a hulladékok elkülönített
gyűjtéséről.
Óriás memória pizzás dobozokból
10.00–18.00 Mosolyország játszóház
Csillagterasz
A játék, az maga az élet! Vidámság, szakértelem, rengeteg játék az egész
család számára! Trambulin, picur- és ovis foglalkoztatók, kreatív,
kézügyességet, memóriát fejlesztő játékok és még számtalan lehetőség a
Mosolyországban!

10.00–18.00
Patchwork faliképek kiállítása
E78 Café
A kiállítás Acélosné Solymár Magdolna céhmester nagyméretű textil faliképeit
mutatja be. A kiállítás a fesztivál teljes ideje alatt megtekinthető.
10.00–18.00 Patchwork kiállítás Pirogránit udvar – Kirakat Galéria
A kiállításon a két céhmester, Váradi Gyöngyi és Szomor Ágnes céhmesterek
kiállítása, foltvarró technikával készült munkái láthatók.
10.00–13.00, 14.00–18.00 Pedálos Moszkvics verseny Pirogránit udvar
A pedálos, lábbal hajtható Moszkvicsokra ki ne emlékezne azok közül, akik
az 1980-as években vagy korábban voltak gyerekek? A mai 2–7 éveseken sor,
hogy megismerjék, kipróbálják e járgányokat, sőt, versenybe is szálljanak
egymással a fényes, veterán négykerekűkön.
10.00–18.00 Rodeóbika Csillagterasz
Üld meg a bikát, legyél te a bajnok! Noha ez a bika nem fújtat, nem kaparja a
földet, mégis erőt próbáló feladat megülni. Kapaszkodj, és zabolázd meg a
Mecsextrém Park bikáját! Ötéves kortól, nem csak cowboyoknak!
10.00–12.00 Tűzmadarak Zsonglőr Játszóház
Ginkgo tér
Kétezernél is több előadással a hátuk mögött a Tűzmadarak Zsonglőrcsoport
tagjai a szakma legtapasztaltabb hazai előadói. A Zsonglőr Játszóházban
kicsik és nagyok is próbára tehetik reflexeiket, ügyességüket, kitartásukat és
egyensúlyérzéküket.
10.30 Bohócok a Láthatáron Csoport: Az Űr-Zűr
Színpad

Bóbita Szabadtéri

15.00–17.00 Hangszersimogató E78 – Panorámaterem
Bársony Bálint és zenekarának interaktív foglalkozása és mini koncertje
gyerekeknek..
15.00–18.00 Készíts Öko-Gőzhajót! Streetballpálya
Mécseshajtású gőzhajómodell-készítés újrahasznosított anyagokból

15.00–18.00 Padlás – a Várostörténeti Múzeum foglalkozásai
Streetballpálya fölötti kilátó, Boltok utcája [Részletek: péntek 10.00]
15.00
PR-Evolution Dance Company: Lúdanyó meséi (Francia mese)
Táncelőadás gyerekeknek
Bóbita Bábszínház
A Lúdanyó meséi Maurice Ravel, francia zeneszerző műve
15.00–17.00 Szélforgó készítése
American Corner udvara
Praktikus tanácsokkal várjuk az ügyes kezű gyermekeket szüleikkel kézműves
foglalkozásunkra.
17.00 Kolompos koncert
Pirogránit udvar
A Kolompos együttes néphagyományokon alapuló zenés, játékos alkalmain a
gyermekek az első pillanattól kezdve részei a műsornak – szerepelnek,
énekelnek, muzsikálnak az együttessel
17.00 MárkusZínház: A repülés története Bóbita Szabadtéri Színpad
A repülés története, avagy a levegőt szelni madárként
Minden repülés zuhanással kezdődik (G. Martin), a szárnyak repülés közben
nőnek.
19.30 Esti mesék Bogárdi Alizzal
E78 – Oktatóterem
Aliz először diafilmeket vetít, mesél. A zeneszó sem maradhat el, mely remek
levezető program a nyárbúcsúztató hétvége során kimerült kis
fesztiválozóknak.

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal vettünk búcsút idős Nagy Árpád Bogdása volt
falugondnokától, aki 2015.07.09-én, 74 éves korában betegség
következtében elhunyt.

Életpályája:
Idős Nagy Árpád, Bogdása falugondnoka volt a szolgálat indulásától,
1993-tól 2002-es nyugdíjba vonulásáig; a Baranya Megyei Falugondnokok
Egyesületének elnöke 1997-től 2002-ig; az Egyesület tiszteletbeli elnöke
haláláig; az Egyesület félállású ügyintézője, tanácsadója 2003-tól 2008-ig;
az alapképzéseket segítő senior falugondnok.
A faluközösségről való gondoskodás családi folytonossága szinte
egyedülálló példa volt körülötte, hisz felesége is a köz javát szolgálta a
tanácsi rendszerben, mint hivatalsegéd. Árpi bácsi nyugdíjazása után pedig
fia vette át a falugondnoki feladatokat.
Csendes, konfliktuskerülő, de egyben makacs ember volt. Szerencséjére
Bogdása polgármesterei mindig támogatták önálló munkavégzését és az
Egyesület feladataiban való hatékony részvételt. Így ő volt az, aki minden
rendezvényen, eseményen jelen volt. Nagy emberismerete, türelme és
hihetetlen pontossága hatékony segítség volt az Egyesület működésében.
Emlékét megőrizzük!

(Faludi Erika)
Báb

