
 

  

XVIII. évfolyam 2. szám 2016. május 23. 

Csépai Napló 
Közéleti  lap  

2016. május 29-én vasárnap Hősök napi ünnepség: 9 órakor szent mise a Szent Jakab katolikus templomban 

A Hősök parkjában megemlékezés 10:15 órakor, ünnepi szónok: Kiss Magdolna Alapítvány Csépa Községért elnöke 

Napsugár csoport kirándulása Kecskeméten Pillangó csoport kirándulása Kecskeméten 

Pillangó csoport anyák napi ünnepsége  

Foto: Kiss Magdolna 

Méhecske csoport anyák napi ünnepsége 

Foto: Kiss Magdolna 

Napsugár csoport anyák napi ünnepsége 

Foto: Hérán Imréné 

Május elején az idősek otthonában anyák napja alkalmából: a 4. 

osztályosok zenés, irodalmi műsorukat adták elő a bentlakó 

édesanyáknak. Hála és köszönet érte Pintér Lászlóné 

osztályfőnöknek és kedves diákjainak.  Foto: Pintér Lászlóné 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2016. március 24-ei Képviselő testületi ülésen: 
Elkezdődik a kamera rendszer kidolgozása. Első körben 20-30 kamera kerülne elhelyezése a községben. 

 

Az intézményi ellátottak nyersanyagnorma, térítési díj megállapításáról szóló 15/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításra 

került 2016. április 01-től az alábbiak szerint: 

Térítési díjak 

Idősek otthona, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 

1. A számított intézményi térítési díjak szociális étkezés, házi gondozás 

Szociális étkezés 480 Ft/nap 
Házi gondozás 340 Ft/óra 

Szállítás    90 Ft/nap 

2. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás 2016. évi személyi térítési díjai  

 A B C D 

1. MEGNEVEZÉS 
Nyugdíjminimum 

150%-a alatt 

Nyugdíjminimum 

150%-200%-ig 

Nyugdíjminimum 

200 % felett 

2. 
Szociális étkezés 

Ft/nap 
 290 385  480  

3. 
Házi gondozás  

Ft/óra 
205  270  340  

 

3. Idősek Otthona 2016. évi számított intézményi térítési díja 

 A B C 

1. MEGNEVEZÉS Számított térítési díj Ft/nap Számított térítési díj Ft/hó 

2. Idősek Otthona 2.460 73.800 

 
4. Idősek otthona 

 A B C 

1. MEGNEVEZÉS Norma Térítés (ÁFÁ-val) 

2. Reggeli Ft/nap 130 262  

3. Vacsora Ft/nap 130 262  

4. Ebéd Ft/nap 292 588  
 

A Képviselő-testület elfogadta a Csépa Község közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló rendőrségi beszámolót, amely a 2015 

évet érintette. A beszámoló szerint a regisztrált bűncselekmények 

száma 1097 volt, mely a 2011 év óta tartó folyamatos emelkedést 

követően először mutatott az elmúlt évben csökkenést. Az értékelt 

időszakban a rendőri eljárásokban Csépán regisztrált 

bűncselekmények száma 97 volt, mely az előző évi adatokhoz képest 

mintegy 14%-os csökkenést mutat. 2015 évben a Kunszentmártoni 

Rendőrkapitányság illetékes területén regisztrált bűncselekmények 

9,3 %-át követték el Csépa településen. 

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi 
zárszámadásáról szóló 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletét. 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete átadta a Csépa 

Községi Önkormányzat 1/1-es tulajdonában lévő 1301-es és 1299-es 

hrsz-ú területek (csónakázó tó) halgazdálkodási hasznosításának jogát 

2016. március 24. napjától 2031. március 24. napjáig a Csépai Kinizsi 

Horgász Egyesület 5475 Csépa, Béke utca 131. számú székhellyel 

rendelkező civil szervezetnek. 

2016. április  20-ai Képviselő testületi ülésen: 

Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzat 20/2015.(XI.20.) önkormányzati rendeletét 

hatályon kívül helyezte, és új Szervezeti és Működési Szabályzat 

alkotott meg. 

Képviselő-testülete a 2015. évi adóbevételek teljesítéséről szóló 

beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő testülete pályázatot 

hirdet a népművelő, könyvtáros álláshelyre vonatkozóan. A pályázati 

kiírás megtekinthető a honlapon és www.közigallas.hu oldalon. 

A nyári gyerekétkeztetés keretében a 2 H-s és 3 H-s gyermekek 

részére ingyenes étkezést kell biztosítani önkormányzatunknak a 

szülő, törvényes képviselő kérelmére a nyári szünetben 43 

munkanapon keresztül. A szünidei gyerekétkeztetés 2016. június 22-

től augusztus 19-ig tartana a gyermekétkezés, mert az óvoda 
augusztus 22-én nyit. Tájékoztatást kapnak a szülők, hogy kérelmüket 

milyen módon kell benyújtaniuk. Az önkormányzati konyháról lehet 

elvinni ételhordóban, meghatározott időpontban. 
 

Pigniczki Árpád önkormányzati képviselő javaslatára az árvízvédelmi 

emléktúra időpontját 2016. június 19. napjában határozta meg a 

testület. A gáton való kerékpározást engedélyeztetni kell, a túrához a 

környező településen élő kerékpáros csapatok is csatlakoznak. 

Berényi Veronika  

kirendeltség vezető 

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 
Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
A község tisztántartása közös feladatunk, 

egészségünk és környezetünk védelme 

érdekében mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy élhető lakókörnyezetet 

alakítsuk és tartsunk fenn. Kérünk minden 
csépai ingatlantulajdonost, hogy 

gondoskodjon az ingatlana előtti 

járdaszakasz (saroktelek esetén a 

közterülettel érintkező oldalakon),zöldsáv 

és nyílt árok és ennek műtárgyai teljes 

területének gondozásáról, tisztántartásáról, 

az ingatlan előtti közterületre nyúló fák és 

más növények, valamint az élő sövények 
szakszerű gallyazásról, a járdák járhatóvá 

tételéről, az ingatlan előtti közterületen az 

allergén növények – különös tekintettel a 

parlagfűre – irtásáról. Az ellenőrzések 

megkezdődtek, a mulasztókkal szemben 

birság kiszabására kerül sor, illetve 

kényszer vágásra is sor kerülhet, ekkor a 

gépi munka végzésének munkadíjának 

megfizetésére kötelezzük a tulajdonost, 

ill. bérlőt. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Születés 
 

Vékony Bálint Dávid 

an. Patkó Melinda 
 

Szendrei Barna 

an. Talmácsi Mariann 
 

 

 

 

Halálozás 
 

Polovits Ferenc 

élt 78 évet 
 

Vincze Pálné 

sz.: Kecskés Rozália 

élt 66 évet 
 

Maródi Gergelyné 

sz.:Pekárik Etelka Irma 

élt 82 évet 

 

Mencser Istvánné 

sz.: Sinkó Rozália 

élt 75 évet 
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egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el 
területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos 

gyommentes állapot fenntartását! 

Cseh Lászlóné v.ftan. 

A növényvédelmi bírság tételes mértéke: 

1. 

belterületen: 
kevesebb, mint 50 m2 15 000 Ft 

50 m2, vagy nagyobb, de 

100 m2-nél kevesebb 
15 000-50 000 Ft 

100 m2, vagy nagyobb, 

de 200 m2-nél kevesebb 
50 000-100 000 Ft 

200 m2, vagy nagyobb, 

de 1 ha-nál kevesebb 
100 000-750 000 Ft 

1 ha, vagy nagyobb 750 000-5 000 000 Ft 

2. 

külterületen: 
kevesebb, mint 1 ha 15 000-50 000 Ft 

1 ha, vagy nagyobb, de 

kevesebb, mint 5 ha 
50 000-150 000 Ft 

5 ha, vagy nagyobb, de 

kevesebb, mint 10 ha 
150 000-225 000 Ft 

10 ha, vagy nagyobb, de 

kevesebb, mint 30 ha 
225 000-1 000 000 Ft 

30 ha, vagy nagyobb, de 

kevesebb, mint 50 ha 
1 000 000-2 000 000 Ft 

50 ha, vagy nagyobb, de 

kevesebb, mint 100 ha 
2 000 000-3 750 000 Ft 

100 ha, vagy nagyobb 3 750 000-5 000 000 Ft 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
A nem közművel összegyűjtött háztartási (szippantott) szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

2016. április 01-től a közszolgáltatást településünkön a Laki-Gazda Nonprofit Kft. (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48) látja el. 

A közszolgáltatás nettó díja 

A közszolgáltatás díja: alapdíj + szennyvíz fogadási díja  

A hatályos törvény értelmében a vízterhelési díjat a 

Közszolgáltató szedi be a szolgáltatás árán felül. 
 

1. Lakosságtól származó szennyvíz esetén nettó díj: 

a) alapdíj: 1350 Ft/m3 
b) szennyvíz fogadási díja: 532 Ft/m3 

c) vízterhelési díj: 9 Ft/m3 
 

2. Nem lakosságtól származó szennyvíz esetén nettó díj: 

a) alapdíj: 1350 Ft/m3 

b) szennyvíz fogadási díja: 591 Ft/m3  

c) vízterhelési díj: 10 Ft/m3 

A szennyvíz-szállítási igényeket az alábbi telefonszámon 

fogadjuk: 06-30/343-44-55 

A közszolgáltató a bejelentett igényeket (szippantást) a 

bejelentéstől számított egy héten belül a bejelentővel előre 

egyeztetett időpontban elégíti ki. A közszolgáltató a díjat a 

közszolgáltatás elvégzését követően készpénzfizetési számla 

alapján szedi be. Tájékoztatjuk a talajterhelési díjfizetésre köteles 

lakosokat, hogy a fizetendő talajterhelési díj alapja csökkenthető 
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet az ingatlan 

szennyvíztárolójából közszolgáltató szállított el. 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a bejelentés után az 

egyeztetésnek megfelelő időpontban nem elérhető a megbeszélt 

helyen, az első kiszállás után a Közszolgáltató értesítőt hagy a 

helyszínen. Ugyanazon a napon történő második sikertelen 

kiszállás után a Közszolgáltató díjat számít fel. Ennek összege 

5.000.-Ft + ÁFA. 

Országgyűlési képviselő fogadó órái 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Boldog István országgyűlési képviselő az alábbi időpontokban és helyszínen tart fogadóórát: 

2016. május 26., 2016. július 28., 2016. szeptember 22., 2016 november 24., 

Minden alkalommal a Coop ABC előtt 10 órától. 

Mindennapos fogadó óra: 
email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com 

tel: 20/380-0709 

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény következményeképpen 2013. évtől új 

szabályozás lépett életbe a parlagfű visszaszorítása 

érdekében. Az új jogszabályi előírások azért kerületek 

nagymértékben megszigorításra, mert a parlagfű 

gyomnövény kipusztítása csak országos méretű 

összefogással és évek alatti folyamatos gyommentesítéssel 
valósulhat meg. A jogszabály értelmében a földhasználó 

köteles az adott év június 30-ig napjáig az ingatlanon a 

parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt 

az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

fenntartani.  

A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: 

gyomlálás,kapálás, kaszálás).  

A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben 

eltávolítja a parlagfüvet.  

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyszíni 

szemlék formájában fokozatos ellenőrzések történnek a 

fertőzött területek felmérése érdekében. A parlagfű észlelése 
esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell 

rendelni a közérdekű védekezést. (Külterületen: Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatóság, Belterületen: település jegyzője) 

A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos 

költségek az ingatlantulajdonost terhelik, az adók módjára 

behajtható, vagy jelzálogjog alapításával a kötelezett 

vagyontárgyára (ingatlan, gépjármű, stb…) terhelhető. A 

közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi 

szerv növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke a 

terület nagyságától és az erősen allergizáló növény 

előfordulásának mértékétől függ. Csépa Község 
Önkormányzatának 3/2004.(II.27.) rendelete a 

köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló rendelete értelmében a 

tisztántartásról, a gyommentesítésről és a rágcsáló 

irtásról az ingatlan tulajdonosa ill. bérlője köteles 

gondoskodni. Kérünk minden ingatlantulajdonost,hogy- az 

ápolt 
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ISKOLAI HÍREK március-április-május 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a tavaszi programok a március 

15-ei hosszú hétvége után a következőképpen alakultak: 
Március 18-án folytatódott a leendő 1. osztályosainknak 

megszervezett „Iskolanyitogató” rendezvénysorozat. A 
nagycsoportosok az iskola tornatermében egy nagyon vidám 

hangulatú sportversenyen vehettek részt elsőseinkkel együtt. 
A megszokott, tavaszi szünet előtti Családi Napunkat március 23-án 

tartottuk. A gyerekek és szüleik ismét több kézműves tevékenység 
közül választhattak. A közelgő ünnepre készíthettek asztali díszeket, 

ablak- és ajtódíszeket, valamint egyéb kreatív alkotásokat. 
A tavaszi szünetben több tanulónk vehetett részt a Tiszakürti Körzeti 

Általános Iskolával közösen megnyert „Határtalanul” pályázat erdélyi 
kirándulásán Maródi Kata tanárnő kíséretével. 

Március 30-án az „Iskolanyitogató” egy rendhagyó magyar órával 
folytatódott. A nagycsoportosok az iskola negyedik osztályosaival 

együtt vehettek részt az órán, melyet Pintér Lászlóné osztályfőnök (a 
leendő kis elsősök egyik majdani tanító nénije) irányított. 

A kunszentmártoni rendőrség április 5-én rendezte iskolánkban a „Ki 
a mester két keréken?” című közlekedési vetélkedőt. 

Április 8-án ötödikeseink közül néhányan egy csongrádi általános 
iskola által szervezett Hon- és népismereti versenyen vettek részt, ahol 

szép eredményeket értek el. 
Április 13-án hetedikeseink és nyolcadikosaink vetélkedtek a 

tiszakürti gyerekekkel az immár hagyománnyá vált Komplex 
Tanulmányi Vetélkedő keretében. 

Április 14-15-én beiratkoztak iskolánkba a leendő első osztályos 
tanulók. A 2016/2017-es tanévet 13 első osztályos kisdiák kezdheti 

meg Csépán. 

Április 22-én tartottuk iskolai Műsoros Estünket a Művelődési 
Házban. Az Estre ellátogató közönség ismét érdekes produkciókat 

élvezhetett. A 8. osztály az iskolai életből mutatott be humoros 
mozzanatokat. A hatodikosok A kiskondás című népmesét adták elő. 

A harmadik és második osztály jelenetei megdolgoztatták 
rekeszizmainkat. A harmadikosok a Pirosmalac, míg a másodikosok 

A kőleves című átdramaturgizált népmesékkel léptek színpadra. A 
negyedik osztály előadásában Móra Ferenc klasszikusából a 

Kincskereső kisködmönből láthattunk egy jelenetet. Az ötödikesek 
előadásán is jót derültünk, hiszen az Indul a bakterház című darabból 

kaphattunk ízelítőt. A műsorszámok között a Petőfi Sándor 
szavalóverseny egy-egy emlékezetes produkciójából hallhatott a 

közönség. Köszönetet mondunk pedagógusainknak a gyerekek 

felkészítéséért, valamint a kedves közönségnek az anyagi 

hozzájárulásért. Köszönjük a Művelődési Ház részéről, hogy 
alkalomról –alkalomra helyet biztosítanak számunkra. Április 29-én 

járási Színjátszó- és Kórustalálkozót rendezett iskolánk a Művelődési 
Házban. Kunszentmártonból, Tiszaföldvárról, Öcsödről, 

Cserkeszőlőből, Tiszasasról, Tiszakürtről és természetesen a mi 
iskolánkból érkeztek énekkarok és színjátszó csoportok. A nagy 

sikerű rendezvényt immár második alkalommal tartottuk meg, 
reméljük, hogy ezzel iskolánk hagyományt fog teremteni. A 

produkciókat szemlélve megállapíthattuk, hogy iskolánk énekkarát és 
második osztályosaink színdarabját magasan kategóriájuk legjobbjai 

közé lehetett sorolni. Ez a találkozó azonban nem verseny volt, hanem 
egyik célunk, hogy a tanulók egymás előadásaiból is tanulva, 

szórakozva, közösségben töltsenek el egy fél napot. 
Május 2-án negyedik osztályosaink az Őszikék Otthon lakóinak 

okoztak örömöt anyák napi műsorokkal. 
Május 6-án nyolcadikosaink egy országos kiegészítő mérésben vettek 

részt. Ez a mérés a május végi kompetencia mérés előhírnöke, ahová 
kiválasztásos alapon kerültek tanulóink. 

Május 6-tól a harmadik osztályosok hat napon keresztül 
úszásoktatáson vettek részt Cserkeszőlőben.  

Május második hetében tartottuk osztályonként az Anyák - napi 
ünnepségeket.  

Tanév végéig még több program áll előttünk. A hatodik és nyolcadik 
osztályosokat érintő Idegen nyelvi mérés május 18-án, az Országos 

Kompetenciamérés május 25-én lesz. Végzős diákjaink 
hagyományosan írásbeli és szóbeli év végi vizsgákon adhatnak 

számot tudásukról, ezeknek időpontja is május utolsó hetében lesz. A 

Gyermeknapot és Diáknapot, valamint a Madarak és Fák Napját már 
júniusra tervezzük. Remélhetőleg az időjárás ekkor már kedvezni lesz 

a szabadtéri programok megtartásához. A nyolcadikosok ballagásáig 
és a tanévzáróig azonban sok feladatunk van még, hiszen mindenki – 

legyen diák, szülő, vagy pedagógus – egy sikeres tanévet szeretne 
zárni. Ehhez azonban ezeknek az utolsó heteknek a kitartása, 

erőfeszítése szükséges tanulóink és pedagógusaink részéről is. Arra is 
nagy szükség van, hogy a kedves szülők türelemmel, odafigyeléssel 

segítsék gyermekeiket az év végi megfeszített munka során. 
Mindennek a megérdemelt gyümölcse a szép bizonyítvány lesz, amely 

remélhetőleg sokak számára okoz igazi örömöt a tanév végén. 

Otrosinka Ferencné tagintézmény vezető 

TAVASZI OVI HÍREK 

 

Április, május most is bővelkedett óvodai 
eseményekben. 

- A Föld napi programként április 13-án az 
óvoda kertjének megújításához kertszépítési 

napot tartottunk: ahol szakember felügyelete 
mellett szülők és óvodai dolgozók közösen 

ültettük a cserjéket és az évelő virágokat. A 

virágok öntözésében már a nagycsoportosok 
is segítettek.  

Jó hangulatban telt a nap, beszélgetéssel, 
viccelődéssel könnyebben ment a munka is; 

közben jól esett egy szendvics, kávé vagy 
ásványvíz elfogyasztása.  

Kár, hogy több szülő nem ért rá, vagy nem 
tartotta fontosnak a részvételt. A segítőkész 

szülők, nagyszülők munkáját nagyon 
köszönjük. 

- Április 20-22-én volt az óvodai 

beiratkozás, mely során tíz kisgyermeket 

írattak be szüleik a kiscsoportba.  
- Május 2-3-4-én tartottuk az anyák napi 

ünnepségeket. Mindhárom csoport 
színvonalas műsorral köszöntötte az 

édesanyákat és a nagymamákat. Hetekig 
készültek a kicsik erre a szép ünnepre: 

tanulták a verseket, dalokat, próbálták a 
táncot, a mesét, hogy minél szebben tudják 

előadni kis műsorukat. Nagy gonddal 
rajzolták, festették az ajándékokat, igazi 

meglepetést szerettek volna szerezni 

édesanyának, nagymamának. 
 Ezúton is szeretném megköszönni az óvó 

nénik és daduska nénik munkáját, 
fáradozását, amivel széppé és bensőségessé 

tették ezt az ünnepet valamennyiünk számára. 
- Május 5-6-án Agárdon gyönyörű 

környezetben vettünk részt óvónők és dajkák 
az Országos Esztétikai Tanácskozáson, 

ahol szakmai tudásunkat bővítve:”Fogjunk 
össze a pedagógiai munkánk minőségi 

fejlesztése érdekében !” volt az idei kiemelt 
téma. 

- Május közepén kezdődtek a 
csoportkirándulások: 9-én a Pillangó 

csoportosok látogattak el Kecskemétre. Az 
arborétumi séta, játszótéri játék mellett a 

legnagyobb élményt a planetáriumi program 
jelentette.  

12-én a Napsugár csoport kirándulására 
került sor. Délelőtt a kecskeméti 

vasútállomást, a gyönyörűen felújított 
Rákóczi utcát tekintették meg az apróságok. 

A szökőkutak, a díszes épületek ámulatba 

ejtették a gyermekeket. Délután vadaskerti 

sétával és játékkal folytatódott a program. 

Mindkét csoport kellemesen elfáradva, 
tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodva 

tért haza. 
A Méhecske csoport kirándulása május 18-án 

kerül sor. Kirándulásuk helyszínéül bokrosi 

Western falut választották. 

- Óvodánkban szorgalmasan folynak az 
előkészületek a május 20-ai gyermeknapra. 

Meghívott vendégeink mellett, minden 

leendő kiscsoportos gyermeket és szüleit is 

nagy szeretettel várjuk e jeles napon!  

 

Havrilla Sándorné  
óvodavezető 
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EGYHÁZI HÍREK 

MIKOR FOGOK IDŐT TALÁLNI ISTENRE? 

A Plébániának ÉLŐ KÖZÖSSÉGGÉ kell alakulnia, mely sok mindent kezdeményez: hittan-, ima-, munkacsoportokat, találkozókat, keresztény 

együttléteket, stb. - Aki ezekben nem vesz részt, gyakran azzal mentegetőzik: „Nincs rá időm." Nagyon súlyos hiba, ha valaki talál időt 

mindenkire és mindenre, de önmagára, saját lelke érdekében nincs ideje: arra, hogy Istennel való kapcsolatát ápolja, akitől örökkévalóságunk 

függ. 

Jézusnak van egy figyelmeztetése, mely elgondolkodásra kell, hogy késztessen minket: „Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri 

is, de lelke kárt szenved?" (Mt 16,26) 



MŰSOROS EST A CSÉPAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

  Énekkar Zenészek 

Második osztály Negyedik osztály 

Ötödik osztály Harmadik osztály 

Hatodik osztály Nyolcadik osztály - Fotók: Kovács Sándor 

Falunap 2016. július 02. (szombat)! Sztárvendég: SZANDI és a UNITED, további részletek a plakátokon! 


