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2016 decemberében két általános is-
kolás osztály érkezett a Farkasszigeti
erdõbe, azzal a céllal, hogy lékeket fo-
gadjanak örökbe.


  


  



  
 


    
   
     



    

    
   
   
     



     

      




   


     


     
     



   







    
   

  

   





Lékbõl kapott tudás


