Tataháza Községi Önkormányzat időszakos kiadványa

2018. január | X. évfolyam 1. szám

Kedves Tataháziak!
Engedjék meg, hogy az újév kezdetén, köszönetet mondjak mindazoknak, akik a tavalyi évben segítették
településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, képviselőtestület, az iskola, az óvoda, az egészségügy, a művelődési ház dolgozóinak és a szociális gondozóknak a
lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi
kezdeményezésekben nyújtott segítségét és aktív részvételét, az egyházunk és a vállalkozók támogatását.
SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNOK MINDENKINEK!
Vörös István
polgármester
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VÖRÖSKERESZTES HÍREK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Ebben az évben is emelkedett a véradók száma az
elmúlt évekhez képest. Összesen 98 fő jelent meg
a négyszeri alkalommal szervezett véradáson.

Tataháza:
Hétfő:

Mint tudjuk, a megemelkedett súlyos balesetek
ellátásához és az egyre szélesebb kőrben
alkalmazott műtéti eljárásokhoz nélkülözhetetlen a
vérpótlás.
2017. december 14-én, csütörtök este 6 órára
meghívást kaptak a többszörös, kitüntetett
véradóink
Bácsalmásra
a
Halászcsárda
Vendéglőbe, ahol szép, színvonalas műsorral
köszöntötték a meghívottakat. A kitüntetések
átadása után következett a vacsora és a jó
hangulatban lezajlott baráti beszélgetés.
Büszkék vagyunk minden véradónkra, akik
önzetlenül segítenek a rászoruló
embertársaikon saját vérük adásával!
2017. évben kitüntetett véradóink:
Ágoston János
Barta János
Koszó Albert
Pásztor Éva
Szerdahelyi Attila
Kissné Kuklis Mária

10x
20x
10x
10x
10x
20x

Bajcsy-Zs. utca 6.
Jókai u. 2.
Kossuth L. utca 76.
Vörösmarty u. 2.
Kossuth L. utca 11.
Mátételke

Ne feledjük a mindenki által jól ismert és gyakran
elhangzott szólást, hogy:
„Adj vért, és ments meg három életet!”
Gratulálunk minden véradónak, és ezután is
nagyon számítunk a segítségükre!
Következő véradás időpontja: 2018. január
elején lesz a Művelődési Házban,
Rákóczi u. 48.sz alatt.
A véradásra kell hozni a személyi igazolványt, és a
TAJ kártyát.
Várjuk a 18- 62 év közötti lakosokat
a véradásra!

07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés
Kedd:
07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés
Szerda:
07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés
Csütörtök: 07 00 – 09 00
Péntek:
07 00 – 09 00
10 30 – 12 00-ig receptigénylés
Sorszám szerint ellátunk 15 főt!
Aki nem fért bele, azt a doktornő
délután 13 00 -14 00-ig ellátja!

(kivétel szerda, akkor Mátételkén vagyunk)
Rosszullét esetén és sürgős esetben tessék
kopogni, soron kívül ellátjuk a beteget!
Telefon: 79 / 344 - 019
Mátételke:
Szerda:
13 00 – 16 00
Csütörtök 09 30 – 11 45-ig receptigénylés
Telefon: 79 / 544 – 055
Sürgősségi telefonszám:
+36-70/662-7-662
Rendelési időn kívül életveszélyes,
sürgős esetben hívja a 104-et!
Bácsalmási ügyelet 16 óra után minden nap,
hétvégén egész nap.
Telefon: 79 / 341 - 022
Dr. Szabó Adrienn Anett és Mikó Márta
FOGÁSZATI RENDELÉSI IDŐK

Hétfő:
Nem berendelt betegek esetén:

Kedd:
Nem berendelt betegek esetén:

Szerda:
Nem berendelt betegek esetén:

Csütörtök:
Nem berendelt betegek esetén:

13 00 – 19 00
13 00 – 18 00
08 00 – 14 00
08 00 – 13 00
08 00 – 14 00
08 00 – 13 00
13 00 – 18 00
13 00 – 17 00

Boldog Újévet kívánok mindenkinek!
Zádori Zoltánné
védőnő / vöröskeresztes titkár

Telefon: +36-30/742-66-17
(Rendelési idők alatt!)
Dr. Herczeg László
fogszakorvos
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klinikai fogászati higiénikus
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TŰZIFA

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS
Tataháza Községi Önkormányzat térítésmentesen biztosít tűzifát azon szociálisan rászoruló személyeknek:
- akinek a támogatás elnyerése céljából megnevezett lakóingatlana fával fűthető, Tataháza községben
bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és
- aktív korúak ellátásában részesül (FHT, EGYT), vagy
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
- a kérelmező családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 71 250 Ft-ot, egyedülálló esetén
a 85 500 Ft-ot.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fent felsoroltak a kérelem benyújtásának alapfeltételei, azonban azok megléte
nem jelenti automatikusan a jogosultság megállapítását, arról a Szociális Bizottság fog saját hatáskörben
dönteni.
A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától!
A támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, valamint amelyben
életvitelszerűen senki sem él, nem kérhető!
A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon,
2018. január 3-tól lehet előterjeszteni a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjénél, 2018. január 15-ig!
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
-

az ellátás megállapításáról szóló határozat másolata,
lakcímkártya
kérelmező és a vele azonos lakcímen, közös háztartásban élők személyi adatai és TAJ száma,
kérelmező és a vele azonos lakcímen, közös háztartásban élők jövedelmének igazolására szolgáló
igazolások.
A Szociális Bizottság a kérelmeket
2018. január 31-ig bírálja el!

JUDÓS CSÚCSTALÁLKOZÓ TATAHÁZÁN

Október
utolsó
szombatján
meghívásos
judoversenyre került sor Tataházán. Az eseményen
tíz egyesület 114 sportolója jelent meg. A 10 év
alattiak küzdelmi edzésen tették próbára tudásukat,
az idősebbek judoverseny keretein belül mérték
össze erejüket. Az esemény főszervezője
Piukovics Tamás, versenyelnöke Tanács Attila
volt, az U10-es edzést Csihi János (6. dan, MogyiBajai Judo Club) és Páncsics Zoltán (1. dan)
vezette.
A támogatók: Bácskai Általános Iskola Tataházi
Tagintézménye, Bácsalmási Finomságok, Kékfestő
Műhely, Bácsalmás Város Önkormányzata,
Tataháza Községi Önkormányzat, Kähny Kft.
(forrás: judoinfo.hu)

FALUNK LEGIDŐSEBB LAKOSÁNAK KÖSZÖNTÉSE

Juhász Kálmán bácsi 95. éves
(2017. október 4.)
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TATAHÁZI ÁMK
2017-BEN SZERVEZETT ESEMÉNYEI
– RÖVIDEN került először megszervezésre
BUSÓ NAPOK TATAHÁZÁN.
02.07-ÉN

a

A programra sok érdeklődő eljött, hogy
megismerje ezt a néphagyományt és részt vegyen a
felvonuláson. Ezúton köszönöm az Önkormányzat
anyagi támogatását. Reméljük 2018-ban is már
hagyományt teremtve meg tudjuk valósítani ezt a
rendezvényünket.

falunkat néhány fővel képviseltük
szerbiai
testvérfalunk,
Bácsgyulafalva
Falunapján.
Hagyományőrző
műsorral
kedveskedtek a vendéglátóink. Köszönjük a
meghívást, a kedves vendéglátást.
08.13-ÁN

08.18-ÁN , péntek kora este vendégül láttuk falunk

az Óvodai SZMK szervezésében
Tavaszköszöntő bált szervezetek a szülők, ami
nagyon jó hangulatban telt.
05.14-ÉN

07.07-ÉN Budaörsre látogathatott el a lakosság az

ott megrendezett fantasztikus LEGO kiállításra,
az ingyenes utazást az Önkormányzat biztosította.

idős polgárait. Műsorral is kedveskedtünk nekik,
majd jót beszélgettünk, kellemesen töltöttük el az
estét.
A Falunap előestéje már hagyományosan a
fiataloké. A „Rock – dombon” a Bad Times adott
koncertet, majd Dj. Győzinger Retro Discojával
folytatódott a hajnalig tartó mulatozás.
15
órától
kezdődött
a
XVI. HAGYOMÁNYŐRZŐ FALUNAP, amely
igen széles kínálattal várta az érdeklődőket.
08.19-ÉN

A polgármester ünnepi megnyitója után kezdetét
vette a szórakozás. A gyerekeket több program is
várta: az Iskolában légvár, csúszda, népi játékok
sokasága,
folyamatos
arcfestés
állt
rendelkezésükre a nap folyamán, valamint a nagy
színpadon Tengeri Attila varázsolta el őket
előadásával.

Képek a 7. oldalon!
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A felnőtt korosztály számára is sokféle zenei stílus
állt rendelkezésre: a latin zene kedvelőinek
BERECZ JÁNOS énekelt, majd MOHÁCSI BRIGI
mulatós zenéjével vonzotta a színpad elé a
nézőket. Utána a mélykúti Vadvirág tánccsoport
szórakoztatta a néptánc kedvelőit.
A Track Dance képviselte a modern táncokat
színvonalas műsorukkal. A Musical kedvelőinek
Szarvas Panni és a Bajai Fiatalok Színházának két
fiatal növendéke énekelt.
A finom vacsora, a kenyérsütő verseny eredmény
hirdetése és a tombola húzás után ROBERTO
rajongói állhattak a színpad elé és mulathattak
előadására.

X. ÉVFOLYAM

Önkormányzati támogatással ingyenes utazási
lehetőséggel Színházi esték – program szervezését
kezdtük el.
Először 10.17-én a Szabadkai
Népszínházban Picasso kalandjait néztük meg.
Majd 11.30-án este Szegeden a Dollárpapa c.
előadásra tapsolhattunk. Tavasszal szeretnénk
ismét a falu lakóit kulturális program
lehetőségekre eljuttatni.
Az Önkormányzat anyagi támogatásával és a
közfoglalkoztatott dolgozók segítségével elkészült
az Adventi koszorú, valamint a Betlehem.

Az idén gyönyörű szép tűzijátékot láthattunk.
Majd kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás, a jó
hangulatról VARGA ZOLTÁN gondoskodott.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki
ennek a napnak a létrejöttéhez, mind anyagilag,
mind a munkájával hozzájárult.
A Falunap Kísérő rendezvénye volt a Vadászati
kiállítás, amelyet 2017.10.10-ig számos óvoda és
iskola gyermekei megtekintettek. Igazán büszkék
lehetünk, hogy Tataházán ilyen színvonalas
kiállítás
került
megrendezésre,
erről
a
vendégkönyvünk számos bejegyzésében is
olvashatunk.

12.03-ÁN vártuk a falu lakóit az első Ádventi

gyertyagyújtásra, a műsort a helyi Danubia
citerazenekar adta, melynek vezetője Balázs
Józsefné. Ezúton is köszönjük nekik a fellépést.
5

TATAHÁZI HÍRMONDÓ

2018. január

Az első adventi gyertyát Mityók János plébános úr
gyújtotta meg.

12.17-ÉN a harmadik Adventi vasárnapon a
12.09-ÉN este az óvodai SZMK megrendezte a

már hagyományos Mikulás bált.
12.10-ÉN a második Adventi gyertyagyújtáson az

óvodások és az iskolások szerepeltek versekkel,
énekekkel. Köszönjük a felkészítő pedagógusok
munkáját.

bácsalmási Szent Kereszt Kórus gyönyörű szép
Karácsonyi dalokkal töltötte meg a templomot.
Köszönjük az élményt. A 3. gyertyagyújtás után a
megjelenteket forralt borral, meleg teával és finom
pogácsával vendégeltük meg. Köszönet a
támogatóknak és segítőknek.
12.22-ÉN a Falu Karácsonyi ünnepségét tartottuk,

az óvodások és az iskolások gyermekek fellépése
tette ünnepélyessé ezt az eseményt.
Betlehem készítő versenyt hirdettünk az óvodások
és az iskolai osztályok körében, az elkészült
műveket december 3–tól lehetett megtekinteni az
Önkormányzat előterében. A lakosság szavazása
után a Falu Karácsonyi Ünnepségén volt a díjak
átadása. Az alkotások díjazását az Önkormányzat
biztosította. Ezen ünnepi esemény alkalmából
kerülnek kiosztásra a Dr. Morva László
Alapítvány díjai is.
12.24-ÉN a negyedik Adventi vasárnapon, délelőtt

a szent mise után a hittanosok- Kovácsné Gömöri
Zsuzsanna felkészítésével - Betlehemes műsort és
Kissné Őrfi Enikő vezetésével az iskolai énekkar
ad elő karácsonyi dalokat. Köszönjük mindenkinek
a felkészítést.
A 4. adventi gyertyát Vörös István polgármester
gyújtotta meg.

A 2. adventi gyertyát
alpolgármester gyújtotta meg.

Bánóczki

Edit

Szeretném megköszönni a közmunkás dolgozók
önzetlen
segítségét
az
adventi
koszorú
elkészítésénél, valamint Sarok Edina óvónőnek a
Betlehem elkészítésében való segítségét, és az
önkormányzat anyagi támogatását.
Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek!
Tanács Judit
ÁMK vezető
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FALUNAP KÉPEKBEN
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2017

2017-BEN SZÜLETTEK
Gyémánt Amina Metta
Fődi Gréta
Kormány Bálint
Ali Lenke Dalma
Kupa Richárd
Jegyugya Dominika
Hódi Bence Sándor
Németh Eszter
Ollé Linda
Zsótér Alexandra
Somoskövi Nándor Levente
Kovács Léda
Kocsis Kincső

/2017.01.06./
Stefán Zsófia
/2017.01.27./
Imre Beáta
/2017.02.13./
Kabai Emese Mária
/2017.03.14./
Pataki Rita
/2017.04.28./ Kupa Erika Veronika
/2017.05.25./
Varga Bettina
/2017.07.12./
Szabó Nikolett
/2017.07.12./
Kenderesi Eszter „Azért mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
/2017.07.14./
Gyémánt Anita Szeressetek engem igaz szeretettel!
/2017.07.20./
Kancsár Mariann A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”
/2017.10.02./
Kovács Éva
/ Donkó László /
/2017.10.17./
Papp Lilla
/2017.12.17./
Ádám Zsuzsanna

2017-BEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
„Hiszem, hogy egymást szeretve,
egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”
/ Ady Endre /

Vincze Tibor ♥ Kovács Emese

/2017.04.28./

Ádám Zoltán ♥ Balla Szilvia

/2017.04.28./

Pálinkás Antal ♥ Buchmüller Bettina

/2017.05.13./

Somoskövi Nándor ♥ Kovács Éva

/2017.07.21./

Forró János ♥ Rendek Lídia

/2017.08.12./

Szakál István ♥ Egervári Márta

/2017.10.09./

Kocsis János ♥ Ádám Zsuzsanna

/2017.10.24./

2017-BEN ELHUNYTAK
Elhunyt neve:

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a
fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép
utakon a lábam vitt, és a gondolatok a
fejemben születtek, mint az ég távoli
villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte
össze, és belőle lett minden, ami Szeret.”
/ Fekete István /
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 Szabó Józsefné (Mátravölgyi Rozália)
 Miskolczi Imréné (Kazinczi Margit)
 Tóth József Istvánné (Horváth Klára Juliána)
 Végel Attila
 Kenderesi Mihályné (Tüske Rozália)
 Somogyi Antalné (Tüske Erzsébet)
 Skorutyák Gézáné (Ivancsics Anna)
 Burszki Józsefné (Püspöki Eszter)
 Tornyai Ferenc
 Somoskövi Józsefné (Horváth Márta)
 Gál Sándor Jánosné (Kovács Gizella)
 Hóman Tibor Mátyás
 Kiss Lászlóné (Fülöp Anna Mária)
 Fülöp Mihály
 Bánóczki István
 Borsódi Jánosné (Laczkovics Julianna)
 Végh József

Halálozás ideje

Élt

/2017.01.10./
/2017.01.22./
/2017.01.28./
/2017.02.02./
/2017.02.27./
/2017.03.01./
/2017.03.06./
/2017.03.14./
/2017.11.15./
/2017.04.06./
/2017.04.18./
/2017.04.23./
/2017.08.07./
/2017.08.11./
/2017.11.05./
/2017.11.15./
/2017.12.02./

78 év
95 év
62 év
43 év
93 év
87 év
90 év
81 év
48 év
60 év
82 év
63 év
79 év
77 év
80 év
90 év
70 év
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ESEMÉNYEK A KÖNYVTÁR ÉLETÉBŐL

Könyvtárunk az idei évben is korosztályoknak megfelelő
változatos, érdekes programokkal várta az olvasókat.
Hagyományosan 2017 januárjában a Magyar Kultúra
napja alkalmából vetélkedőket szerveztünk a gyerekeknek
a következő témákban.
Szógyűjtögető, egyszótagos szavak, kétszótagos szavak,
beszédpróba, közmondás párosító.
Márciusban csatlakoztunk az Internet Fiesta elnevezésű
programhoz, melynek célja, hogy a világhálón
megtalálható online kulturális tartalmakat, közkincseket a
könyvtárak megosszák az érdeklődőkkel, érdekes, játékos
formában hívják fel a figyelmet az
internet nyújtotta lehetőségekre.
A programon belül idén is voltak,
Internetes játékok, Totók, Nyomozás a
világhálón, Írjunk jól, Egészséges életmód
Babákról- Mamáknak.
Könyvtárunk csatlakozott a Könyvtár
Mozi programhoz. Májusban több
alkalommal vehettek részt a gyerekek
könyvtármozis vetítésen az első vetítést, a
magyar népmeséket az Óvodások
nézhették meg széles vásznon.
Vendégünk volt a Kecskemét Film Kft
két munkatársa Szoboszlay Eszter és
Barta Irén, akik a Cigánymesékről készült rajzfilmek
készítésének rejtelmeibe vezették be a gyerekeket.
Cigánymesék:
A cigányasszony meg az ördög
Káló a cigánylegény
Júniusban Lázás Ervin Manógyári Mesék című báb
előadását nézhették meg az Általános Iskolások.
A Könyvtár Mozi filmvetítésekkel várja az erre
érdeklődőket!
Októberben Országos Könyvtári Napok zajlottak, napi
programokkal (Mesél a könyvtár maci, olvassunk együtt,
legyél te is kölyökolvasó, mozdulj ki, könyvválasztó és
múltidéző.)
A gyerekeket továbbra is mesekönyvek bőséges választékával, játékokkal, társasjátékokkal, babaolvasóval,
játszószőnyeggel várjuk! Könyvtárunk könyvállománya folyamatosan bővül, a legújabb kiadványok is már
kölcsönözhetőek nálunk!
Az új könyvek érkezéséről és a könyvtárral kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást olvashatnak a
könyvtár facebook oldalán is.
Folyóiratok széles választéka, mesekönyvek, ifjúsági regények, szépirodalmi és szakirodalmi könyvek várják az
ide látogatókat. A beiratkozás ingyenes, a helyben fel nem lelhető könyveket a kecskeméti Katona József
Könyvtárból bármikor meg tudjuk rendelni és rendelkezésre tudjuk bocsátani.
Ingyenes internettel, fénymásolással, szkenneléssel és nyomtatással tudjuk segíteni a falu lakosságának munkáját.
Továbbra is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, a beiratkozás ingyenes!
Nyitva tartás:
hétfőtől szombatig
16:00-20:00-ig.

Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Kőrösi Ágota
könyvtáros
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2018. január

2017 AZ ISKOLÁBAN - KÉPEKBEN

Az 5. és a 8. osztály a Bácsalmási A Március 15-i ünnepi megemlékezést
Kékfestő műhelyben megismerkedett a
a 6. osztály adta elő.
mesterség rejtelmeivel.

Január 22-én megemlékeztünk a
Magyar Kultúra Napjáról

Februárban a Diákönkormányzat és a
8. osztály szervezésében jó hangulatú
Farsangi bálban mulathattunk.

Március elején két tanteremnyi paddal
és székkel bővült az iskola bútorzata a
Bajai Tankerület jóvoltából.

10

A Digitális témahét keretében az
internetezés veszélyeiről hallgattak
meg előadást tanulóink.

Márciusban bejeződött az iskola
folyosójának felújítása. Köszönjük
A Fenntarthatósági hét keretében
Tataháza Község polgármesterének és megrendezésre került a hagyományos
képviselő-testületének ezt a hatalmas
Kék Bolygó vetélkedő.
támogatást!

Március végén Tavaszköszöntő –
Nyuszikészítő délelőttöt szerveztünk a
leendő 1. osztályosoknak és az alsós
tanulóinknak.

Iskolánk tanulói járási
katasztrófavédelmi versenyen
bizonyították rátermettségüket.

Az idegen nyelvi szépolvasási
versenyen iskolánk tanulói szép
sikereket értek el.
A kecskeméti Kuvik Alapítvány
támogatásával alsós tanulóink
rendhagyó „kutyás” órán
vehettek részt.

TE IS Program elismerő oklevél

TATAHÁZI HÍRMONDÓ

A Kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár munkatársai megismertették
tanulóinkat a rajzfilmkészítés
rejtelmeivel a könyvtárban.
A Szülői Munkaközösség
szervezésében nagyon jó hangulatú
Gyermeknapra került sor május 20-án.

X. ÉVFOLYAM

Zánkán Erzsébet –táborban
nyaralhattak tanulóink.

A Pályaorientációs nap keretében
tanulóink változatos programokon
vehettek részt, ismerkedhettek meg
szakmákkal.

2017.szeptember 1-jén, a tanévnyitón
Piukovics Miklósné tagintézményvezető bejelentette, hogy az EFOP- Az 1956. október 23-i forradalomról a
4.1.3-17 pályázat keretében – Iskola
8. osztály tanulói emlékeztek meg.
felújítási pályázat- tagintézményünk
Június elején gólyagyűrűzés szemtanúi
145,06 millió Ft-ot nyert. Ezt az
lehettek iskolánk tanulói.
összeget az iskola homlokzati
hőszigetelésére, padlásfödém
szigetelésre, külső nyílászáró cserére,
illetve padlózat - vizesblokk felújításra
fordítjuk.

Június 16-án elballagtak 8. osztályos
tanulóink: Bácskai Evelin; Biczók
Vivien, Biró Edina, Bodor Bálint, Cseh
Balázs, Farkas Bernadett, Füzesi Petra,
Október 6-án az Aradi vértanúkról az
Gyovai Szebasztián, Herceg Olivér,
5. osztály tanulói emlékeztek meg.
Homan Dominika, Inotai Csaba,
Slonszki Valentina, Szalai Csilla,
Tancsik Regina, Tomola Krisztián,
Várhegyi Boglárka

Júliusban nyár Napközis Erzsébet tábort szerveztünk az iskolában.

Márton-napon lámpás felvonulást
szerveztünk, amely keretében Mityók
János plébános úr megáldotta a
templomban a lámpásokat.

December 6-án a Mikulás
krampuszaival meglátogatta
tanulóinkat. Ígérte, hogy nemsokára
visszatér. December 8-án, a 7. osztály
által szervezett Mikulás-bálban
A Szüreti bálat a 8. osztály szervezte,
valóban
újból részt vett a Mikulás…
amelynek keretében köszöntötték a
Iskolánk tanulói és pedagógusai is
falu legidősebb polgárait, Juhász
aktív részesei voltak az országos
Kálmán bácsit és feleségét is.
TE IS programnak, amelyért
Elismerő oklevelet kaptunk.
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