2015. október

TARTALOMBÓL: Megújult az Egészségház ❖ Országos kerékpárverseny ❖ Novemberi Faluház-program elõzetes
SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÕDTEK A „TENGELIC KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ EGÉSZSÉGHÁZ
FEJLESZTÉSE” CÍMÛ PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁI
Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 26,5 millió forint támogatásból megvalósult a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0084 azonosító számú, „Tengelic községben található Egészségház fejlesztése” címû projekt. A kivitelezési munkák esetében a mûszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.
Tengelic Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében a háziorvosi rendelõk és a védõnõi tanácsadó fejlesztését valósította meg a fenti projekt keretében. Az épület infrastrukturális fejlesztése
során az épület belsõ átalakítása, felújítása valósult meg a háziorvosi és védõnõi részlegben, illetve a szervesen hozzájuk kapcsolódó várótermekben, mellékhelyiségekben. A bejárati szélfogó megszûntetésre került, mely által az orvosi rendelõk váróterme nagyobb lett, kényelmes áthaladást, várakozást biztosítva az ellátottak számára. Az épület nyugati oldalán elhelyezkedõ középsõ orvosi rendelõben kialakításra került egy új, gipszkarton fallal lehatárolt raktár.
Az épületben új csempe-, és aljzatburkolatok kerültek kialakításra. A belsõ, illetve az épület északi oldalán található nyílászárókat új, fa nyílászárókra cserélték. A védõnõi tanácsadóhoz tartozó bejárati ajtót szintén kicserélték. Az épület felújítással érintett részein komplett belsõ festés valósult meg. Az épület
nyugati homlokzatát vakolatjavítás után homlokzatfestékkel, míg az épületi
északi, déli, keleti homlokzatát vakolatjavítás után, 1,5 mm vastag dörzsvakolattal látták el. Az orvosi rendelõkhöz tartozó váróból balra nyíló mosdó teljes körû, komplex akadálymentesítéssel felújításra került.
Új orvosi és védõnõi minimumfeltételeket szolgáló eszközök beszerzésére került sor, melyek a minõségi változást segítik elõ a mai modern kornak megfelelõen. Az egyéb beszerzett bútorzatok a várótermek, rendelõk és tanácsadó komfortosabbá tételét szolgálják. Az eszközök beszerzése nemcsak az ellátottak érdekeit szolgálják, hanem az Egészségházban dolgozók munkafeltételeit is javítják.
A projekt eredményeként Tengelic község társadalmi versenyképességének, a helyi lakosok életminõségének, egészségi állapotának javulása, optimalizálása várható. Az Egészségház fejlesztése által az esetek ellátása a jövõben modernizált infrastruktúrával ellátott, felújított épületben történik meg, melynek eredményeként tovább nõ az egészségügyi szolgáltatások népszerûsége a településen. Az épület felújításával, a szolgáltatások minõségének javításával a társadalmi esélyegyenlõség is tovább fokozódik. A felújítási, korszerûsítési munkák következtében az épület értéke és energiahatékonysága is növekedett. Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósulása jobb munkafeltételeket teremt az ott dolgozók, illetve korszerûbb, színvonalasabb betegellátást biztosít a lakosok számára.
Szentes Zsanett projektmenedzser, Szekszárd

NOVEMBERI FALUHÁZ-PPROGRAM ELO” ZETES
November 6.
16 óra – Idõsek napja – mûsor
budapesti mûvészekkel.
November 14.
Márton napi libator, amikor
befûtjük a falu kemencéjét.
belépõ: 1000 Ft/fõ, elõzetes
jelentkezés szükséges.
November 28.
II. FALUSI DISZNÓTOR.
Belépõ: 2000 Ft/fõ, elõzetes
jelentkezés szükséges.
Részleteket a plakátokon,
a honlapon és a facebook
oldalon olvashatnak.

ORSZÁGOS PROFI
KERÉKPÁRVERSENY – TENGELIC
2015. október 10-11-én Tengelic elsõ alkalommal lesz –
felkérés alapján – helyszíne egy országos profi kerékpárversenynek. A verseny folyamán a következõ utcákban
kell forgalomkorlátozásra számítani:
Rákóczi u. – Gagarin u. – Petõfi u. – Óvoda u.
Remélve, hogy ez a nagyszabású sportesemény izgalmas szórakozást jelent majd minden érdeklõdõ számára, köszönjük megértésüket az esetleges kellemetlenségek miatt. Szurkoljunk együtt a versenyzõknek és biztatásunkkal segítsük gyõzelemre õket!
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ISKOLAI HÍREK – SZEPTEMBER
„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.” (Örkény István)
Az idei tanévkezdés bõvelkedett váratlan fordulatokban. Örömünket, miszerint teljessé válik a fõépület tetõszerkezetének cseréje, egy éjszakai vihar árnyékolta be.
Az „égi áldás” a lehetõ legrosszabbkor érkezett. A megbontott és lefóliázott tetõ
beázott, két tanterem vált használhatatlanná. Ezúton is szeretnénk megköszönni
önkormányzatunk azonnali segítségét, mely lehetõvé tette a termek újrafestését,
új padlóburkolattal való ellátását és a gyors visszaköltözést.
A tanév szeptember 1-jén, kedden kezdõdött és június 15-én, szerdán ér véget,
összesen 181 tanítási és 5 tanítás nélküli napból áll.
Tanulói létszámunk 115 fõ. Az évnyitón 16 új kis elsõst köszönthettünk.
Az új tanév néhány kiemelten fontos változása, hogy a nemzeti köznevelésrõl
szóló törvény és az új nemzeti alaptanterv (NAT) nyomán átdolgozásra került a
pedagógiai program és az annak részét képezõ helyi tanterv, a szervezeti-mûködési szabályzat és a házirend. A módosított szabályzatok a törvény elõírásai szerint a tavalyi tanévben léptek életbe.
„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell”
2015. szeptembertõl az általános iskolák 1-2-3., 5-6-7. évfolyamainak diákjai
(kínai közmondás)
fogják az új tanterv alapján elkezdeni a tanulást.
Iskolánk diákjai
Az újonnan bevezetett tantárgyak (hittan, illetve hit- és erkölcsés pedagógusai
tan), illetve a mindennapos testnevelés óraszám-növekedése mia 2015/2016-os
att nõ a tanulói terhelés, a kötelezõ tanítási órák száma. Ebben a
tanévben
tanévben már valamennyi tanulónkat érinti a mindennapos testnevelés.
2015 szeptemberétõl az 1-2-3. és 5-6-7. évfolyamon (felmenõ
rendszerben) lesz kötelezõ az erkölcstan, illetve hit- és erkölcstanoktatás. A fakultatív (választott) tantárgy a tanév során kötelezõ.
Az új tanévtõl az 1-8. évfolyamokon – továbbá a nemzetiségi
nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban – felmenõ rendszerben az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a diákok számára. Ez azt jelenti, hogy 2015 szeptemberében
az 1-2-3. évfolyamosoknak már nem kellett fizetniük a tankönyvekért. A 4-8. évfolyamokon folyamatosan kifutó rendszerben továbbra is rászorultsági alapon (a jogosultság igazolását követõen)
biztosítja az állam az ingyenes tankönyvellátást.
Tervezett és váratlan személyi változások is nehezítették az idei
tanévkezdést, de reményeink szerint sikerült megnyugtató megoldást találni. Távozó kollegáink többéves sikeres pedagógusi tevékenységét ehelyütt is köszönjük, az új kollegáknak sikeres munkát kívánunk!
Szabadi Tamás kollégánk szeptembertõl az 5. osztály osztályfõnöke lett, a 6. osztály osztályfõnöki feladatait Szabó Anett Laura látja el.

Személyi változások a tantestületben
A képen balról jobbra:
Monostori Mária, aki Szekszárdról jár be, matematika-technika szakos
tanárként végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Több iskolában is

tantárgyként tanítják az Elmetornát, aminek a kidolgozása az õ nevéhez
fûzõdik. Grénusné Fergelt Ibolyát váltva az 5-8. osztályig tanítja a
matematikát iskolánkban.
Új kolleginát köszönthetünk Boda Edit személyében is, aki
Bogyiszlóról jár hozzánk, és angol nyelvet tanít. A Pannon Egyetemen
végzett angol nyelv és irodalom szakos bölcsészként. Tíz éve tanítja a
nyelvet.
Halász Fanni Steib-Gajda Szilviától veszi át a harmadik osztály
vezetését. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán
végzett tanító szakon (testnevelés-mûveltség területen). Korábbi
versenyzõi sikerei nyomán jövõbeni tervei között szerepel a babaúszásoktatói és egy úszóedzõi végzettség megszerzése.
Már az elõzõ tanévben megkezdte munkáját nálunk Nyulné Schmidt
Mária, aki a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Karán végzett tanítói szakon (természetismeret mûveltségterületen).
Az idei tanévtõl õ lett az elsõs kisdiákok osztályfõnöke.
Az ötödik osztályban, a magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatását
Budaváriné Balogh Boglárka látja el. 2009-ben végzett szintén a
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán magyar nyelv és
irodalom-kommunikáció szakos tanárként.

Ezúton köszönjük meg a helyi polgárõrség közremûködését is, mellyel idén is segítették diákjaink balesetmentes iskolába érkezését.
Szeptemberi forgalomirányító akciójukkal újra középpontba helyezték a közlekedési szabályok betartásának fontosságát mind a
tanulók, mind a jármûvezetõk számára.
Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK NOVEMBERBEN
Kajsza Béla

alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve
Szõlõhegy – lakosok számára telefonos
egyeztetés alapján: 30/978-0777
Helyszín: Júliamajor Kultúrház
Bátainé Réti Márta elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára
november 18-án (szerda) 16:30 – 17:30 óráig.
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség
épülete, József A. u. 1.

Müller Tamásné november 11-én (szerda) 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Szijártó József november 2-án (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Gáncs Tamás József szeptember 18-án (péntek) 16.00-17.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Kászpári Károly november 23-án (hétfõ) 18.00-19.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL – TENGELIC, 2015. SZEPTEMBER 5.
Közkívánatra kb. 8 év kihagyás után rendeztünk újra szüreti felvonulást,
amit igen sok beszélgetés elõzött meg. A 3T Civil Szervezet vállalta magára
a szervezést, természetesen sok ember bevonásával. Szerencsére bárkihez
fordultunk segítségért, tanácsért, mindenki támogatta törekvésünket. 2014.
novemberében kezdtük a konkrét elõkészületeket, lovasokat kértünk fel, zenekart és helyszínt kerestünk, stb. Rövid idõn belül kiderült, hogy a Faluházat kinõttük, így a Sportcsarnokra esett a választásunk, mint a rendezvény
helyszíne. Aztán január közepén kitûztük a dátumot is, alkalmazkodva a környezõ települések programjaihoz. Megbeszéltük és kiosztottuk a feladatokat, mérlegeltük a különbözõ lehetõségeket, felkértük a külsõ segítségeket.
Megkerestük a hagyományoknak megfelelõ szereplõket, akik szerencsére
örömmel és lelkesen el is fogadták, vállalva díszruhájuk beszerzését is. A
szükséges hatósági engedélyeket szintén megszereztük. A sikeres együttmûködésért és a zökkenõmentes lebonyolításért a köszönet Guld László urat
a KMB-tõl és a Paksi Rendõrkapitányságot illeti. Természetesen problémák
is adódtak, de igyekeztük kezelni és megoldani azokat.
Az utólagos pozitív visszajelzéseken felbátorodva a 3T Civil Szervezet a jövõben is szeretné folytatni e hagyományt, hiszen ez már kötelez minket, és
az a sok biztatás, segítség, támogatás, amit az elõkészületek során kaptunk.
Természetesen sok mindent kell majd jobban megszervezni, megvalósítani, felkészülni, ami esetleg az idén nem sikerült tökéletesre, bár a résztvevõk hozzáállása és rugalmasságának köszönhetõen azokat is megoldottuk
és tanultunk belõle.
Köszönjük mindazok közremûködését, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez:
Lovasok és fogatok - Tóth Zoltán, Kis Balázs és Kajsza Béla segítségével
Tengelice Néptánccsoport és iskolás szereplõk - Kolep Ingrid vezetésével
Mézeskalács Óvoda - Huber Péterné vezetésével
Szõlõhegyért Egyesület - Jakab Istvánné vezetésével
Mézi Dance - Molnár Mariann vezetésével
Tengelici Népdalkör - Fekete Annamária vezetésével
Jobban Linda bíróné, Binder Benjámin bíró, Nyerges István kisbíró – szereplõk
Szekeres Beáta – a bíróné ruhájának biztosítója és öltöztetõje
… és mindenkinek köszönet, aki önként „felvonult” és valamilyen részt vállalt a felvonulásban.
Támogatóinknak szintén köszönetünket fejezzük ki:
Tengelic Község Önkormányzata
Sportcsarnok - Õri Antal
Tengelic Község Alapítvány – Barabás Ildikó kuratórium elnök
Fakanál Ételház - Molnár Ferenc
Borbély Lászlóné – koszorú
Poharas Faloda - Jilling Tibor
Hotel Orchidea
Benke József – fotózás és Budavári József videófelvétel
Müller Tamásné 3T Civil Szervezet - szervezõ

„ S z í n h á z a z e g é s z v i l á g ” - ava g y m i n d e n k i m á sk é p p c s i n á lj a
Ebben az évben immár 12.-ik alkalommal rendezte meg a Tolna Megyei
Integrált Szociális Intézmény Csilla Von Boeselager Otthona a tengelici
sportcsarnokban a szociális ellátásokat igénybe vevõk kulturális
seregszemléjét, melynek mottója: „Színház az egész világ”. A több mint
egy évtized alatt a rendezvény országossá nõtte ki magát, hiszen 27
intézmény 400 ellátottja mutatta be produkcióját.
A programot nagy várakozás elõzte meg. Izgalommal és kitartó
szorgalommal, lelkesedéssel készültek az idõs, a fogyatékkal élõ, a
pszichiátriai és a szenvedélybeteg ellátottak valamint az õket
felkészítõ kollégák.
A program legnagyobb hozadéka nem a sikeres fellépés, a hibátlan
koreográfia elõadása volt, hanem a próbák csapatépítõ hatása, az
önbizalom, önkifejezés és kommunikációs készség fejlesztése az új
emberi és szakmai kapcsolatok kialakítása.
A szervezés során célunk az együttes öröm megélése volt, melyet a

K ÉPVISELÕ -TESTÜLETI
2015. szeptember 8-án rendkívüli ülést tartott a képviselõ-testület, melyen az alábbi ügyekben döntöttek. A víziközmû szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz,
szennyvíz ) tizenöt évre szóló gördülõ fejlesztési tervet kell készíteni,
melyet minden év szeptember 15-ig be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalhoz. A gördülõ fejlesztési tervek
egyrészt beruházási tervet, másrészt felújítási, pótlási tervet tartalmaznak. A MEZÖFÖLDVÍZ Kft. megküldte a terveket, melyet a testület jóváhagyott.
A tervek a 2016-2030. évek közötti idõtartamra vonatkozóan a
víziközmû rendszereken az alábbi felújításokat, pótlásokat tartalmazzák: altalaji tûzcsapok cseréje földfelettire, kútvizsgálatok üzemen kí-

pozitív izgalom hevében a szereplõk, a nézõk, a mûsorokat betanító,
jelmezeket, díszleteket elkészítõ munkatársak is megélhettek.
Alsótengelic, 2015. szeptember 11.

ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
vül helyezett kutaknál, vízellátó hálózati rekonstrukció, szakaszoló
szerelvények cseréje, szennyvíztisztító telep felújítása. Beruházást
egyik ágazatban sem tervezünk.
Elfogadta a képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottság tevékenységérõl
szóló beszámolóját, valamint a Polgármester beszámolóját az önkormányzati társulásokban végzett munkájáról.
A Pénzügyi Bizottság az elmúlt egy évben 12 alkalommal ülésezett,
48 határozatot hozott, melyek többek között a költségvetés véleményezésével, pályázatok benyújtásával, civil szervezetek támogatásával,
belsõ ellenõrzési tervekkel, rendelet-tervezetek véleményezésével voltak kapcsolatosak.
(folytatás a 4. oldalon)

Tengelic

2015. október, 4. oldal

ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

szeptember 28-ttól ismét
a régi helyen:
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ - ÚJ:
Tengelic
Hétfõ
08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés
08:30 – 10:00
Kedd
12:00 – 16:00
Szerda - gyermekrendelés
08:30 – 10:30
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30
Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda
11:30 – 14:30
Egyéb tudnivalók a minden
háztartásba eljuttatott
szórólapon olvashatók!

FOGORVOS
Szep
ptem
mberr 28-ttól ism
mét
Ten
ngelic, Rákóczi u. 8.
Kedd: 15:00 – 20:00
Csütörtök: 09:00 – 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
H-K-P: 08:30 - 13:00
SZERDA: 08:30 - 11:00
CSÜT.: 12:00 - 16:00
Ügyelet
Paks 7030, Rákóczi u. 1.
Tel.: 75/410-222
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet)

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ PETÕFI SÁNDOR
(folytatás a 3. oldalról)
Polgármester Úr a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásban, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységérõl tájékoztatta a képviselõket.
Tárgyalta a testület Fadd Nagyközség településrendezési tervének
felülvizsgálata ügyében megküldött anyagot, melyre a képviselõk
nem tettek észrevételt.
Az ülés bezárása elõtt döntés született arról, hogy a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatot nyújt be az önkormányzat településfejlesztési tanulmány készítésére, melyben meghatározásra és összegyûjtésre kerülnek azok az indokolt helyi fejlesztési törekvések, projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve
hozzájárulnak a Paksi Atomerõmû kapacitás-fenntartás sikeréhez.

***

A 2015. szeptember 22-én lezajlott képviselõ-testületi ülésen a képviselõk meghallgatták a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2015. évben végzett tevékenységérõl szóló tájékoztatót, mely elemzi a tûzvédelmi szakterületet, a polgári védelmi szakterületet, az
iparbiztonsági szakterületet és a hatósági szakterület mellett az ellenõrzési, felügyeleti tevékenységet.
Elfogadásra került az önkormányzat szociális rendeletének módosítása, miszerint az étkeztetésre rászorult személyek esetén az akut
egészségromlás és a pszichiátriai betegségben szenvedõk legfeljebb három hónap idõtartamra kaphatják meg kedvezményesen az
étkeztetést. Emellett hatályon kívül helyezésre került az aktív korúak ellátásával kapcsolatos lakókörnyezet vizsgálata.
Tájékoztatást kaptak a képviselõk az önkormányzat, ezen belül a
polgármesteri hivatal és az óvoda 2015. évi I. félévi gazdálkodásának helyzetérõl. A bevételek elsõ félévi teljesülése 70,44%-os, a kiadások teljesülése 45,87%-os volt. Ebben az idõszakban az alábbi fejlesztési kiadások valósultak meg: fûkasza vásárlás, számítógép vásárlás, fogászati gép vásárlás, iskolatetõ felújítás, napelemes beruházás, víziközmû eszköz beszerzés, egészségház felújítás, szolgáltatóház felújítás.
A képviselõ-testület döntése értelmében az önkormányzat támogatási igényt nyújt be szociális célú, 80 m3 kemény lombos tûzifa vásárláshoz. A támogatás felhasználásának feltétele, hogy a támogatáson felül az önkormányzat 1000.-Ft/erdei m3+ÁFA mértékû önrészt
vállaljon. Emellett a tûzifa szállítás költsége is az önkormányzatot
terheli. Az igényelt mértékû tûzifa után így az önkormányzat önrésze 406.400.- Ft lesz.
Véleményezték a képviselõk a Mézeskalács Óvoda 2015/2016 évi
munkatervét és módosításra került a házirend is. Határozat született a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról valamint arról is, hogy 2016. január l-jétõl a családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat továbbra
is a Paksi Kistérségi Szociális Központ keretein belül szeretné biztosítani.
Tekintettel arra, hogy a fogorvosi álláshelyre kiírt pályázatra ismételten nem volt jelentkezõ, a pályázatot a testület újra kiírta. A pályázatok beadási határideje 2015. december 31.
Az egyebek napirendi pontban tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
és önkormányzati ingatlanok haszonbérletbe adásáról döntött a
testület.
Az ülés végén a polgármester tájékoztatta a képviselõket a napelemes pályázatról, az egészségház fejlesztése címû pályázatról, valamint arról, hogy 2015. szeptember 28-tól újra az egészségházban
rendelnek az orvosok és mûködik a védõnõi szolgálat.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 1 9:00
Szerda
9:00 - 19:00
Csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
Péntek
13:00 - 21:00
Szombat
14:00 - 19:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
Elérhetõségek:
Pámer Ildikó
06-30/9964130.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
A teleszoba vasárnap kivételével 14:00 - 18:00 óra között
látogatható.
Rendszeres programok
Gyerekeknek:
péntekenként 16 órától
Az adott hónap
- 1. hete: kézmûves foglalkozás.
- 2. hete: olvasókör - játékos
olvasógyakorlatok,
emlékezet- és
figyelemfejlesztés
olvasással.
- 3. hete: mesekuckó - mesés,
mondókás, bábos, rajzos
foglalkozás ovisoknak.
- 4. hete: társasjáték.

Felnõtteknek:
HORGOLÓKÖR
Minden hónap 2. és 4.
csütörtökén 17 órától.
ULTIPARTI
Minden pénteken 18 órától.
A házigazda Molnár tanár úr.
Lehetõség lesz más kártyajáték
megtanulására is.
Októberi programok:
október 30. 17 óra – Halloween
party gyerekeknek
október 30. 20 óra - „Rémületek
éjszakája”- meglepetéssel.
október 31. 19 óra - Halloween
bál. Belépõ: 1000 Ft, elõzetes
jelentkezéssel, asztalfoglalással.

KÖZÉRDEKÛ
Szelektív hulladékelszállítás: október 16.
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