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Önkormányzati hírek: 
 

 

 

 Az Egyházaskozár központú Közös Hivatal január 1-től megkezdte működését, az elmúlt időszakban 

további három település (Magyarhertelend, Mánfa, Oroszló) jelezte csatlakozási szándékát a közös 

hivatalhoz 

 A kárászi polgármesteri hivatal hétfő, kedd, szerda, és pénteki napokon 7:10-tól 11:10-ig várja az 

ügyfeleket, csütörtökön 7:10-től 11:10-ig, és 13:00-tól 16:00 óráig tart nyitva. A délutáni órákban 

jegyzői fogadóóra van 

 Január hónapban nem ülésezett a testület 

 A 2013-as költségvetés az eddigi legkisebb állami támogatási részt tartalmazza az óta, amióta 

önkormányzati dolgokkal kezdtem foglalkozni. Számszerűleg: a 2012-es évben 19 Millió Forint 

állami támogatást kapott az önkormányzat, ez 2013-ban alig éri el a 10 Millió Forintot, továbbá a 

gépjárműadó 60 %-át is át kell majd utalnunk az államnak. Az önkormányzat büdzséjének tervezése 

zajlik, de várhatóan további költségcsökkentéseket kell majd előirányozni 

 A közvilágítással kapcsolatos problémákat a polgármesteri hivatalban lehet bejelenteni 

 Az aLap-ba várjuk a cikkeket az aktuális hónap 25-ei napjáig a szokásos e-mail címeken 

 Kérjük, a faluban kóborló kutyáikat kössék meg! 

 

2013. január 31. 

Lép Péter 

polgármester 

Helyreigazítás 

Elnézést kérünk, ez jelent meg 9 évvel ezelőtt. 

NEM Mezei Attila, hanem az akkori újság  szerkesztő(k) döntött(ek): lezártnak tekint(enek) egy vitát és kéri(k) , hogy ne 

küldjenek ebben a témában több cikket. 

 

                                

 Lép Péter 

polgármester 



 

FELHÍVÁS 

Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

felhívja a  

Tisztelt Földhasználók (tulajdonosok) figyelmét! 

2013. január 1-ével módosultak a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a földhasználati nyilvántartás 

részletes szabályairól szóló rendelkezések. 

A fentiek értelmében a törvény 25/B.§(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: 

„Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi 

hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából- a kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében 

meghatározott formanyomtatványon (továbbiakban: bejelentési adatlap)- bejelenteni.” Azaz, a használt terület 

nagyságától függetlenül minden-már az 1 négyzetmétert elérő- használatot is be kell jelenteni! 

(A bejelentés díjköteles!) 

Továbbá módosult a földhasználók azonosító adatainak bejelentésére vonatkozó előírás is: 

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) korm. rendelet mellékletét képező 

„FÖLDHASZNÁLATI AZONOSÍTÓ ADATKÖZLÉSI ADATLAP” kitöltése. 

 MINDEN FÖLDHSZNÁLÓRA NÉZVE KÖTELEZŐ. (Azokra is vonatkozik, akik 2012. dec.31-ig már megtették) 

Adatközlési kötelezettségüknek 2013, március 31-ig kell eleget tenni. (A határidő elmulasztása bírságot von maga 

után) 

Az adatlaphoz csatolni kell: 

Magánszemélyeknek:  személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát. 

Gazdálkodó szervezeteknek: a statisztikai azonosítót, cégjegyzékszámot tartalmazó okirat másolatát. 

Az adatközlés teljesítése DÍJMENTES! 

A felhívásban hivatkozott nyomtatványok a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjának (www.vm.gov.hu) földhivatali 

portáljáról letölthetők, valamint a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók. 

A FÖLDHASZNÁLATI AZONOSÍTÓ ADATKÖZLÉSI ADATLAPJÁT és az ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYHOZ SZÜKSÉGES 

NYOMTATVÁNYOKAT a kárászi Faluházban Pap Judit Elzánál is kérhetik. 

 

 

Agrárhírek 

Január hónaptól kezdve nemcsak Sásdon, hanem Komlón is intézhetik ügyeiket a gazdálkodók. 

CZIMBER JÁNOS (falugazdász) ügyfélfogadása szerdánként 9.00-14.00-ig a Városházán. 

 

http://www.vm.gov.hu/


Faluszépítő Egyesületi hírei 

A Faluszépítő Egyesület jan. 11-i megbeszélésén az alábbi dolgokról gondolkodtunk, illetve döntöttünk: 

- Pályázati tájékoztatóban szó esett a templom tér helyzetéről , a nyári táborokkal, illetve a Kálvária építésével  

kapcsolatos tervekről , szlovén-olasz- magyar LEADER projekt lehetőségeiről. 

- Fontos partnerünk a helyi önkormányzat, többször kinyilvánított és gyakorlatban is megvalósult együttműködési 

készségünket alapnak tekintve a következő kérésekkel, javaslattal fordulunk a testület felé: 

 - Kérjük rendelkezésünkre adni az önkormányzat épületében lévő raktárhelyiséget (volt klub), amelyet 

rendbe tennénk és az ott lévő bútorokkal berendeznénk. A helyiséget a huszonkét éves működés iratainak tárolása 

mellett kisebb gyűjtemények láthatóvá tételére használnánk, akár más helyi szervezettel közösen. 

 - Javasoljuk a temetőben több sírhely helyi védelemben való részesítését 

 - igény az önkormányzati támogatásra 

- Első féléves programjaink között szerepelnek hagyományos rendezvényeink;  a tardi kirándulással kapcsolatos 

vendéglátó szándékunk, a gombászünnep tervezése. 

- Támogatási kérelemről döntöttünk: Piller Zsolt borbély műhely felújítására beadott sikeres pályázatának 

kiegészítésére. 

- Az egyesületen belül  megalakul a „Gombászkör”, amely egyrészt bővíti pályázati lehetőségeinket, másrészt a 

belépőknek tartalmas, érdekes elfoglaltságot jelenthet.                            Mezei Attila 

                                                                                                                                                                elnök    

 

Lépj be a Gombászkörbe! 

Akit érdekel a gombák országa, a természet, a hasonló érdeklődésű emberekkel való megismerkedés, annak köztünk 

a helye! A jelképes, évi 500-,Ft-os tagdíjért egy két évtizede működő egyesülettel a háttérben színes és színvonalas 

programoknak lehetünk akár megteremtői, vagy tanúi.  Jelentkezés: Mezei Attila (+36/30/6646-248) 

 

A hónap gombája 

Január hónap gombája a téli fülőke (Flammulina  velutipes)                    

Mi is lehetne más…  A nem túl fagyos napokon szépséges sárga 

csoportokban jelenik meg fák tövén, törzsén, kivágott fák tuskóin. 

Azért jelentős faj, mert ebben a hónapban bizony egyik kezünkön 

megszámolhatjuk az előkerülő gombákat. 

Termőhely, életmód: farontó, élősködő gomba. Leginkább fűzön, 

akácon lelhető fel. 

Kalapja: lapos, élénksárga, ragadós 

Lemezek: szélesek, tönkhöz nőttek, halvány sárgák. A spórapor fehér. 

Tönk: megnyúlt, csövesedő. Felül sárga, lefelé fokozatosan sötétedik. 

Felhasználás:  ehető gomba. Ragadósságát forrázással csökkenthetjük. Leves és ecetes, hagymás saláta készíthető 

belőle. 

Összetéveszthetőség: Mivel késő ősszel is előkíváncsiskodhat, olyankor összetéveszthető a kénvirág fajokkal, de azok 

zöldes árnyalatúak. 

Gyógyhatású gomba, fehér kalapú változatát Ázsiában nagy mennyiségben termesztik (enoki). 

Carluccio londoni gombás éttermében előételként fogyaszthatják az elszántak, egy kis csokor téli fülőkét pármai 

sonkába csomagolva olíva olajjal és citrommal ízesítve. Azt javaslom, csak ezért ne utazzanak a ködös Albionba… 

Mezei Attila 

 



 
A Kárászi Faluszépítő Egyesület január-február havi kulturális programjai 

  
  
Január 26. szombat:  Pécs, Zsolnay negyed Gyugyi László gyűjteménye: „A Zsolnay aranykora” 

című kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel. (A felújított Sikorski- házban a Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra aranykorának legszebb kerámiái láthatóak.)  
Jó idő esetén séta a Negyedben. 

Látogatás a Tudásközpontba.  
  
  
Februárra tervezett program: Cinema City Pécs: Anna Karenina című film. Főszerepben Keira Knightley és Jude 

Low. 
Lev Tolsztoj:  Anna Karenina című regényéből készült angol-francia (feliratos) 
filmdráma. 

Dobos Lászlóné 
 

 

 

Könyvtári beszámoló 

Herman Ottó Könyvtár 

2012-ben (hasonlóan az eddigi évekhez) 58 beiratkozott olvasónk volt, ebből mindössze 9 olvasó 14 év alatti – amin 

nem kell csodálkozni , hiszen az iskolai könyvtár használata mellett ez érthető. Amin lehetne jobbítani, az a kicsik 

megszólatása  lenne szüleiken keresztül:  a könyvtárban sokféle új és régi mesekönyv van, a legkisebbeknek szóló 

dúdolóktól a népmesékig. 

239 alkalommal nyitottak be a könyvtár ajtaján falubeliek , de vannak más falvakból is látogatóink, akik 765 könyvet 

vettek ki az év folyamán.  

Az elmúlt évben szerencsére még mindig kaptunk kistérségi támogatást, amelyből  244 darab könyv van már itt 

nálunk,  a szeptemberben vásároltakat még nem kaptuk meg. Hogy mi lesz a jövő: lesz-e továbbra is támogatás, még 

nem tudom, azt azonban igen, hogy a Kódex könyvesboltban fogok vásárolni az internetes rendelés helyett – mert 

így biztosan azok a könyvek fognak a polcainkra kerülni, amit kiválasztottam. A kistérségi könyveken kívül 43 db 

könyvet kaptunk ajándékba, 1 db-ot pedig – még régről maradt késedelmi pótlékból – vettem. 

Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a könyvtár  kedden, 16-17 óráig tart nyitva, beiratkozási díj nincs, a kölcsönzési 

idő most is egy hónap. Késedelmi pótlékot azóta nem kértem, amióta kapjuk a  támogatást – de könnyen 

előfordulhat, hogy ismét szükség lehet rá: a lazuló kölcsönzési fegyelem miatt – aztán meg jól jön egy kis pénz akkor, 

amikor megjelenik valami olyan könyv, ami számunkra nem hozzáférhető (nem forgalmazza a Kódex)vagy későn 

tudnám csak keresni a boltban (amikor esetleg már nincs) 

A könyvtárnak rendezvényei is voltak,  a Föld Órája nevű mozgalomhoz kapcsolódtunk, faluszépítős taggyűlést is 

tartottunk már itt. Máté Gábor előadásainak megszervezésében is közreműködött a könyvtár. 

Ajándékba kapott, leselejtezett könyvekből vásárolni lehet a könyvtárban, alacsony áron! 

Mindenkit szeretettel várunk az idei esztendőben is!      

Mezeiné Zsuzsa 



 

Taizé Róma 
 

December 27., hajnali 5 óra. Bizonytalanul tántorgok le a lépcsőn – és nemcsak az álmosság, de 

óriási túrahátizsákom miatt is. 

Hogy hová készülök ilyenkor hátizsákkal és polifoam matraccal? Hát oda, ahová még negyvenezer fiatal 

egész Európából! Taizéi találkozóra, Rómába. 

Ez az a pont, ahol először meg szoktak állítani. Róma, az még rendben van, de mi az, hogy taizéi találkozó? 

A taizéi közösség tulajdonképpen egy nemzetközi, ökumenikus szerzetesrend, amit Roger Schütz 

alapított 1940-ben. A közösség eszmerendszerének központjában a kiengesztelődés áll – ezt mondja a 

wikipédia. Mondhatnám azt is, egyszerűbben és minden rosszindulat nélkül, hogy a taizéi testvérek 

„vesszőparipája”  - hál’ Istennek - a kiengesztelődés, az emberek közötti „falak” lebontása, a párbeszéd, a 

bizalom megteremtése különböző felekezetek, vallások, népek, kultúrák között.  

És emellett – tudnak valamit. Merthogy a fiatalok egész évben özönlenek Taizébe, ebbe a kis francia faluba, 

azért, hogy felvegyék a testvérek életének ritmusát, együtt imádkozzanak, énekeljenek velük. Hogy 

csendben legyenek. És 1978 óta minden decemberben több tízezer fiatal lep el egy európai nagyvárost. 

Akkor van ugyanis a taizéi találkozó. Ahol – nagy vonalakban – ugyanezt teszik. Naponta három ima, 

énekek, csend, egy meghatározott téma szerinti beszélgetések kiscsoportokban…  

Itt szokták, kicsit kétkedően mosolyogva vagy éppen nagyon lelkesen, megkérdezni, hogy „és milyen 

volt”?  

És erre szoktam én zavarba jönni, és csak annyit válaszolni, hogy jó volt. Mert tényleg jó volt. Ha ott 

megkérdeznek, akkor én is „csak” annyit tudok mondani, hogy „Uram, jó nekünk itt lenni” (Mt 17,4). Miért 

volt jó? Ezt nem tudom megmondani. De hogy valami volt ott, az biztos. 

Próbálom megfogalmazni – magamnak is – hogy mi volt ez.  

Én például most értettem csak meg, hogy igazából mire is jó egy zarándoklat. Ha Isten mindenhol 

egyformán jelen van, akkor minek húsz órát utazni érte (vagy esetleg hónapokat gyalogolni – El 

Camino…)? Itt, Rómában, egyszerűen nem lehetett nem érezni, hogy mindez igaz ugyan, viszont vannak 

helyek és vannak emberek, akik valahogy „közelebb vannak a tűzhöz”. És Róma ilyen hely volt. És sok 

ember, akivel ott találkoztunk, ilyen ember volt. 

Jó volt látni azt a döbbenetes figyelmet és nyitottságot, amivel itt az emberek egymás felé fordultak. Én 

egyébként azt hiszem, hogy ez lehet Taizé titka. Ez az, amit ők tudnak. A figyelem. Hogy még egy év múlva 

is emlékeznek a keresztnevemre, és zavarba jönnek és bocsánatot kérnek, hogy a vezetéknevemet 

elfejtették… 

Sokat beszélnek arról, milyen „ragadós” és „fertőző” a világban a rossz. Jó volt tapasztalni, hogy 

szerencsére ragad a jó is, a szeretet is, Isten is. És hogy egyáltalán nem vagyunk olyan reménytelen esetek, 

mi emberek. 

Jó volt látni azt is, hogy több közünk van egymáshoz, mint gondoltuk. Tüneményes olasz 

házigazdáink olaszul beszéltek hozzánk, és mi angolul válaszoltunk nekik. Mi nem tudtunk olaszul. Ők sem 

angolul. Mégis megértettük egymást. 

(Ez csak igazolja azt, amit már régen sejtek – nem szavakkal kommunikálunk, sőt, azok néha csak 

nehezebbé teszik, hogy megértsük egymást.) 

Jó volt a közös ima XVI. Benedek pápával is. Jó volt ilyen közelről látni, mi is az, hogy ökumené, 

hogy tolerancia, hogy végre tényleg nincs több fal (legalább) keresztények és keresztények között. Jó volt 

látni a sok protestáns taizéi testvért, hogy ők is odamentek a pápához. Jó volt látni a pápát, hogy örül nekik 

is. Jó volt látni a sok protestáns fiatalt közöttünk.  

Jó volt látni azt a végtelen egyszerűséget is, ami a közös imákat jellemezte. Semmi giccs, semmi 

retorika vagy erőszakos „térítés”. Csak ültünk ott a földön, több ezren, rengeteg országból. Gyertyák, 

kereszt, ikon, énekek és semmi más.  

Ez az, amit már nagyon nehéz leírni. Az érzést, amikor hirtelen azon kapom magam, hogy már nem is 

igazán én éneklek, nem én alakítom a dallamot, a szavakat, hanem az ének formál engem. Belém ég. Ez a 

másik dolog, amit ők tudnak. Hogy szavaknál, érveknél sokkal hatásosabb istenérv lehet egyetlen ének. És 

hogy aki énekel, az kétszer imádkozik. 

És persze a csend. Amikor hatezer ember néma csöndben van. Minden nap háromszor tíz percig. 

 



 

Mert ezt is tudják. Hogy kell ez a csend. Kell idő, rendet tenni magunkban. Kisöpörni a sok 

felgyülemlett szemetet. Abbahagyni a szüntelen „kiabálást” – nem, nem kifelé, hanem belül.  

Idén novemberben Ruandában is volt egy találkozó. Az ottani fiatalok, a remény és a kiengesztelődés 

jeleként egy kosár vetőmagot küldtek a Vatikánnak, illetve a római találkozón résztvevő fiataloknak. A 

sorghum, Ruanda címernövénye azóta kicsírázott a Vatikánban, Budapesten, Székesfehérváron, de 

valószínűleg Varsóban, Berlinben és Párizsban is. Hirdetik azt, amiről ez a találkozó is szólt. A kölcsönös 

figyelmet, a párbeszédet, a bizalmat, 

A.M.D.G.               (MV) 

 

Dos Santos és Steven Hawking 

A fizikával soha nem voltam köszönő viszonyban sem, nem értettem, nem érdekelt. Nem tudom okát, de egyszercsak 

olvasni kezdtem ilyen témájú cikkeket. Bár sorokat nem értettem belőle, egyre többet elolvastam, mígnemkezembe 

került egy regény, mondhatni krimi (Dos Santos: Az isteni formula), ami  „szájbarágósan”, pofonegyszerűen írt 

ezekről a kérdésekről –hullám vagy részecske, téridő, határozatlansági elv, fekete lyuk, a világegyetem keletkezése és 

vége. Úgyhogy az történt, hogy a krimi részét ki-kihagytam és csak a fizika részét olvastam és kommentáltam, 

szerencsétlen családom őszinte megrökönyödése közepette. 

Az, hogy ezután felkeltette érdeklődésemet Steven Hawking, már nem meglepő. Már csak azért sem, mert ez az 

ember magával a puszta létével is egy csoda!  

Még egyetemista korában fedezték fel gyógyíthatatlan, ritka betegségét, néhány évet jósolva neki – ezzel szemben 

még ma is él: 71 évesen, tolókocsiban, mozgásra, beszédre képtelenül, de hihetetlen aggyal. Számos megfigyelés, 

eredmény fűződik a nevéhez – egyébként Galilei halálának 300. évfordulóján született 1942-ben, aminek ő maga is 

nagy jelentőséget tulajdonít. 

Írt gyermekkönyveket a fizikáról és írt a felnőtteknek is, mégpedig érthetően!  

Az volt az elképzelése, hogy közelebb vigye a laikusokhoz kutatási területét, és egyáltalán, „ehetővé” tegye a fizikát. 

A kiadója rendre visszaküldte neki a szöveget – hogy amíg ő még nem érti, nem adja ki. Javítás javítást követett, 

mígnem végre érthetőnek bizonyult – s ezt ma már a világon bárki olvashatja, hiszen 40 nyelvre fordították le és a 

Földön minden 750 emberre jut egy példány ! (A kárászi könyvtárban is van…) 

Számomra az volt a legmeglepőbb, hogy gyakran használja a „jóslat” szót, egy fizikus elméleti leírása: jóslat!  Aztán 

majd a gyakorlat bizonyítja, vagy sem. Szóval a fizika nem a megdönthetetlen törvények világa?!  

Szerettem humorát, fantasztikus hasonlatait, csodáltam elképesztő tudását és akaratát. 

Ajánlom a fenti könyveket kinek-kinek ízlése szerint!                                                                             Mné Zsuzsa  

 

NYÁRI  TÁBOROK  2013-BAN:                          PAJTASZÍNHÁZI TÁBOR 

Várjuk a felső tagozatos és középiskolás korú gyerekeket és fiatalokat. 

Időpont: 2013. július 3-6.   Helyszín:  Kárász-Pajtaszínház 

Rendező: Rumi László Előadás a Gombafesztivál eredményhirdetése után. 

XVII.KELETI-MECSEK HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOROK 

GYERMEKTÁBOR: Várjuk az 5- 13 éves korú gyerekeket . (Néptánc és kézművesség) 

Időpont: 2013. július 22-27.   Helyszín:  Kárász-Faluház 

FELNŐTT NÉPTÁNC, NÉPZENE ÉS NÉPI ÉNEK TÁBOR 

Időpont: 2013. július 22-27.   Helyszín:  M.egregy-  iskola 

További részletek a következő számainkban. 



 

A Kárászi Faluház februári programjai 

4. hétfő    15.00-16.00 Fejlesztőjátékok  kisgyermekeknek.  

17.00-21.00 Számítógépes tanfolyam  V. 

5. kedd    18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

7. csütörtök   15.00-16.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 

    14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Agrárkamarai  Tanácsadás) 

    16.30- tól Gőgös Zoltán   országgyűlési képviselő előadása agrártámogatásokról,  

      a felsőoktatás helyzetéről, pályázatokról… 

17 órától „HÁZIASSZONY TALÁLKA”. Receptcsere, tapasztalatok, újdonságok.   

12. kedd    13.00-15.00  MVHE tájékoztató és fogadóóra (Hirt Balázs) 

17.30-18.30 Fejlesztőjátékok kisgyermekeknek (társas-  és logikai játékok) 

 A foglakozást a Kárászért Egyesület tagjai vezetik. 

18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

13. szerda   10 órától Kárászi és Mázai Idősek Klubja- dalkör és táncpróba 

14. csütörtök   16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

18. hétfő   15.00-16.00 „Tanuljunk együtt”  (6-16 éves korig) 

19.kedd     18.00-19.00 Torna.  Szeretettel várunk  új tagokat is !  

21. csütörtök   14.30-15.30 MNVH fogadóóra és ügyfélfogadás (Agrárkamarai  Tanácsadás) 

15.00-16.00 „Tanuljunk együtt” (6-16 éves korig) 

    16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

17 órától „HÁZIASSZONY TALÁLKA”. Receptcsere, tapasztalatok, újdonságok.   

26. kedd   18.00-19.00 Torna. Szeretettel várunk  új tagokat is ! 

28. csütörtök   16.30-17.30 Táncpróba kicsiknek (nagyterem) 

 TELEHÁZ  SZOLGÁLTATÁSOK    :   hétfő:15.00-18.00        kedd: 15.00-19.00  szerda és csütörtök:    12.00-18.00 .   

További napokon a Faluház más programjaihoz igazodva. Telefonos egyeztetés  alapján más időpontban is lehetséges.   

A számítógépes tanfolyamok ideje alatt a Teleház szolgáltatások szünetelnek.  

További ötleteikkel, igényeikkel keressenek a következő telefonszámon  :  06-30/523 34 04   Pap Judit Elza 

 

A LAPZÁRTÁIG BE NEM ÉRKEZETT TOVÁBBI PROGRAMOKRÓL A HÍRDETŐTÁBLÁKON  KIIFÜGGESZTETT 

PLAKÁTOKRÓL ÉRTESÜLHETNEK.  

(buszmegállónál, polgármesteri hivatalnál, italbolttal szemben, hársfánál, faluháznál.) 



 

Tisztelt  Kárászi KlubTagok! 

 
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a mázai Idősek Klubjának 2013. február havi 

programját, melyre szeretettel várjuk! 

 

01. péntek              Jeles napok: Farsangi népszokások  

                               Kézimunka: origami – és papírdekorációk            

04. hétfő                Egészséges életmód: Vérnyomás, Súly és magasságmérés! 

06. szerda Dalkör és táncpróba  

07. csütörtök        Gyógymasszázs  
08. péntek „Fején találta a szöget” Szólás- és eredetmagyarázatok 

 
11. hétfő Étkezéstérítési díjbefizetés 11 órától – 12 óráig 

                              Születés és névnapi köszöntők! 

12. kedd Kézimunka 

13. szerda Dalkör és tánc próba  
14. csütörtök Találós kérdések gyűjteménye 

15. Péntek             Filmmúzeum 

                                         
20. szerda             Ünnepeljük együtt az Intézmény 5. éves születésnapját ! 

                                                                 
 Szeretettel meghívunk és várunk minden  

              Kedves Klub Tagunkat 14. 30-kor kezdődő rendezvényünkre! Sütemény és 

tombola felajánlást elfogadunk! 

 

21. csütörtök  Gyógymasszázs   

 

23. szombat           III. Országos Nyugdíjas KI MIT TUD Pécsváradon 

                              Az Idősek Klubja egy Ünnepi műsorral készül a       megmérettetésre! 

 Az indulás időpontját még egyeztetjük! 

 

25. hétfő                Bibliai délelőtt Mázán  / Közös reggeli 9 órától / 

                               Márciusi program előzetes…            

27. szerda Kézimunka 

28. csütörtök Dekorációkészítés 

 

  

             Szívélyes üdvözlettel: Éva és Erika 
Telefonszámunk: 

Klub: 06 20/560-0730 

 

 

A „Téli ünnepkör”  TOTÓ nyertesei: Borbély Zsuzsanna, Szitó Zsanett, Óbert Sándorné, Szitó Marika 

és Márton Lajosné. Mind az öten 13 találatot értek el. 

Gratulálunk! Ajándékaikat  megküldjük. 



 


