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FALUKARÁCSONY
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk dec. 21-én szombaton 15 órától a

művelődési házban tartandó
FALUKARÁCSONYRA.

Műsort adnak a nagycsoportos óvodások, az iskola tanulói, az énekkar és
Bukovics János mesemondó.

Finom süti, forralt bor, meleg tea.

Jöjjön el Ön is, várja Apc Község Önkormányzata
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Önkormányzati hírek
A téli közfoglalkoztatásról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 12. pontja alapján a települési
önkormányzat feladatai közé tartozik - többek között - a helyi
közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 8. § (4) bekezdés
a) pontja szerint a helyi önkormányzat a külön jogszabályban
meghatározott közfoglalkoztatást szervez.

A téli időszakban a szabadban végezhető tevékenységek
száma csökken, ezért az álláskeresők tartós jövedelemhez juttatása
érdekében „téli átmeneti közfoglalkoztatás” névvel új program
kerül bevezetésre. A téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013.
november 1-jétől 2014. április 30-ig tart, és a közfoglalkoztatási
bérre és járulékaira 100%-os támogatást kap a közfoglalkoztató,
valamint egy havi bérre előleget is igényelhet, ezen felül a
közvetlen költségekre (pl. munkaruha) is lehet támogatást kérni.
A program újszerű eleme, hogy a közfoglalkoztatáshoz képzési
program is kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatásban
részt vevő dolgozók jelentős része 4 hónapos alapkompetencia
képzésben vesz részt, ez idő alatt mentesül a munkavégzés alól,
de a közfoglalkoztatási bért a munkáltatója folyósítja részére, és
a jogviszonnyal járó egyéb adminisztrációt is végzi. A munkaerő-
piaci képzés befejezését követően a közfoglalkoztatott a
közfoglalkoztatási szerződésnek megfelelően folytatja a
munkavégzést a jogviszony lejártáig.

A Munkaügyi Központok részére a rendelkezésre álló forrás
figyelembe vételével a Belügyminisztérium közfoglalkoztatotti
létszámokat határozott meg, melyet maradéktalanul teljesíteniük

2012-ben feljelentést tett az Önkormányzat ellen a
Környezetvédelmi Hatóságnál a Dobó utcai (több évtizede
kialakult) szeméttelep miatt. A Hatóság elrendelte a vizsgálatot
és egy rekultivációs (helyreállítási) terv elkészítését 2014. január
31-i  határidővel, melyre egy szakértői csoportot kellett felkér-
nünk. A fentiek költsége 3.142.250,-Ft.

Az önkormányzat igyekszik megakadályozni az illegális
szemétlerakást, de ebben az esetben 20-30 éves folyamatról van
szó. A csatorna nyomvonal  kialakításakor – hogy a Dobó
utcában ne zavarják a közlekedést – átmenetileg itt tárolta a
kivitelező a kitermelt földet, melyet a munkák befejezése után
elszállított.

A rekultiváció községünknek 2014-ben kb. 10 millió forintjába
fog kerülni  a szakértők véleménye alapján. Ennyi pénzből az
Újtemető, Orgona és Hunyadi László utca teljes felújítását el
lehetett volna végezni, amely sajnos elmarad.

kell. A Kirendeltség tájékoztatása szerint községünkben ez a
létszám 88 fő, melyből 52 fő vesz részt képzésben. A 88 fő az alábbi
bontásban került, kerül alkalmazásra:

- 1. ütem: 33 fő 2013. november 1.- 2014. április 30.,
- 2. ütem: 22 fő 2013. december 1.- 2014. április 30.,
- 3. ütem: 33 fő 2014. január 1.- 2014. április 30.
Az alapkompetencia képzés célja, hogy a résztvevőknek

lehetőséget adjanak a felzárkózásra és értékteremtő munkát
végezzenek.

A téli közfoglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló havi nettó
49.000,-Ft jövedelemhez jut, míg a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás összege csupán 22.800,-Ft.

Tájékoztatás az Apc Tv-ről

Az Apc TV adása műszaki ok miatt szünetel. A műszaki ok
kiváltója, a Lőrinciben lévő stúdió – Kormányablak kialakítása
miatti –  megszűnése. Az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a
UPC-vel a probléma megoldása érdekében. Mivel az Apc Tv
működése közös érdeke a UPC-nek és az Önkormányzatnak, így
bízunk a probléma mihamarabbi megoldásában.

A Nézők további szíves türelmét kéri az Önkormányzat.

T Á J É K O Z T A T Á S
Dr. Szőgyör Zita gyermekorvos Hatvanban vett egy praxist,

ezért Apc-Petőfibányát felölelő körzet működtetése 2014. február
01-től átszáll a két önkormányzatra, mivel a doktornőnek nem
sikerült eladni – érdeklődés hiányában. A két önkormányzat –
kötelező feladat lévén – fogja tovább működtetni a praxist.

Szőgyör és Tokai doktornők nem hagynak magunkra, a
továbbiakban helyettesítéssel fogják a gyermek betegellátást
végezni.

Aki belepiszkít saját fészkébe . . .
A Jobbik Magyarországért apci csoportja ezt tette!

Felmerül a kérdés, miért volt szükség erre az akcióra, melynek
semmi értelme. Az önkormányzat minden lehetséges lépést meg-
tett a további környezetkárosítás megakadályozására (földdel
való betakarás, sorompó, mély árok, figyelmeztető tábla).
Nyilvánvaló, hogy át nem gondolt, a bölcsességet és az
intelligenciát nélkülöző egyének  egyéni politikai érdekei állnak
a háttérben. Lehet támadni a polgármestert, a képviselőket, ezt
tudomásul vesszük, de amikor már a közösség szenved súlyos
anyagi károkat, az már nem hiba, hanem bűn.

A büntetés pedig megérkezik 2014. október 5-én.

Ez év szeptemberében még bűntető feljelentést is tettek
ismeretlen tettes ellen.

Dr. Bulcsu Elemér
 polgármester
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2013 - számokban
Tájékoztató a megvalósult önkormányzati
beruházásokról, várható fejlesztésekről

A képviselő-testület első ülésén tárgyalta és szavazta meg
a 2013 év fejlesztési tervezetét, a tervek fontossági sorrendjének
felállítását.

A tervek között szerepeltek:
* utak, járdák
* térfigyelő kamerarendszer kiépítése
* színpadépítés
* Apc-Petőfibánya között út
* temető parkoló kialakítása, ravatalozó felújítása, parcella
terv elkészítése

* Gyár utca rendbetétele
* Iskola korszerűsítése
* csatorna-beruházás végleges lezárása.

A képviselő-testület döntése alapján egyhangúlag prioritást
élvez a község belterületi útjainak és járdáinak rendbetétele,
amelynek a rendelkezésre álló saját pénzügyi keretből történő
megvalósítása folyamatban van.

Elkészült a Táncsics utca, Dózsa Gy. utca, az ezeket összekötő
útszakasz, valamint az Iskola utca végleges aszfaltburkolata,
melyek összköltsége:  9.371.300 Ft.

Az Apc-Petőfibánya összekötő út ideiglenes rendbetétele és
aszfaltozás előtti munkálatai elkészültek (kátyúzás, útpadka,
vízelvezető árok) összköltsége: 4.521.000 Ft. A végleges
aszfaltburkolat 2014 tavaszán várható, a közbeszerzési eljárás (15
millió forint feletti beruházás esetén kötelező az eljárás kiírása)
eredménye függvényében. Várható költsége 40-45 millió forint.

Sor került a  tornacsarnok felújítására, költsége: 6.427.933 Ft.
A mellette kialakított parkoló kialakítása 3.922.682 Ft.

Időszerű  volt a „régi’ iskolaépület felújítása. Első lépésként
a tetőszerkezet, majd a nyílászárók komplett cseréjére került sor.
Majd mindkét épületben a fűtés teljes korszerűsítése megtörtént.
Költsége: 13.517.502 Ft

A temető előtti parkoló bővítése 1.270.000 Ft-ból, a temetőkapu
felújítása 1.165.565 Ft-ból, a ravatalozó előterének felújítása
175.000 Ft-ból megtörtént.

A községi rendezvények lebonyolításához szükséges színpad
kialakítása a sportpályán volt célszerű. Ennek az alapja 1.100.000
Ft. A színpad 2014-ben nyeri el végleges formáját.

A  Gyár utcai vízvezeték rendszer cseréje 2012-ben megtörtént,
ezen nyomvonal rendezése és aszfaltozása 600.000 Ft-ba került.

További rendkívüli kiadások (a teljesség igénye nélkül):
* Újtemető és Béke utca végét összekötő járda közvilágítása:

426.000 Ft
* Gyermekorvosi rendelő ajtócsere: 179.000 Ft
* Hunyadi utcai híd javítása: 79.000 Ft
* Játszótér javítása, a megrongált anyagok pótlása: 60.000 Ft
* Segélykeret emelése: 500.000 Ft
* Művelődési ház konvektorok cseréje: 400.000 Ft
* Központi konyha épületének állagmegóvása: 2.600.000 Ft
* Dobó  utcai i llegális szemét telep (cigányárok)

környezetvédelmi felülvizsgálati díja: 3.142.250 Ft
2014-es évre vonatkozó tervek között szerepel további több

km járda és út felújítása, a régi ravatalozó elbontása, a temetőkapu
cseréje, óvoda nyílászárók cseréje, a sokat támadott (még el nem
készült) térfigyelő rendszer kiépítése a mai legkorszerűbb technikai
feltételekkel.

Végül jöjjenek a jó hírek:

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő  több hónapos utánjá-
rása eredményeként a csatorna-beruházásból  októberben Apc
visszakapott 75.051.000 Ft-ot, amelynek nagy részét az
önkormányzat a fent említett  beruházásokra kíván fordítani.

Decemberben 100  szociálisan rászoruló család  (2013
januárban 38 család)  kap 5 q tűzifát, melynek kiszállításáról az
önkormányzat gondoskodik. Karácsonyi ajándékcsomagot
kapnak a 70 éven felüli nyugdíjasok, 335  fő, 502.000 Ft értékben.

Apc minden lakosának Békés Boldog Karácsonyt és Boldog
Új Évet Kíván a Község Képviselő-testülete!

Juhász István alpolgármester

ANYAKÖNYVI  HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK

Gazda  Máté  - 2013. augusztus 12.
Gulbiczka Izabella   Gazda Tibor

Radics László - 2013.  augusztus 27.
Jóni  Szilvia    Radics  József

Bogdán Míra  Loretta -2013.  szeptember  4.
Sárközi  Zsófia     Bogdán Tamás

Kaszás  Emma  - 2013.  szeptember 10.
Édes Brigitta    Kaszás  József

Nyíri  Zoé - 2013. szeptember 28.
Fendrik   Veronika   Nyíri   Zoltán
Pintér  Bence - 2013.  október 10.

Radnai Klaudia   Pintér  János
Molnár  Bianka - 2013. október 16.
Juhász  Mónika    Molnár   Zoltán
Hegedűs Bence - 2013. október 26.
Nagy  Zsuzsanna  Hegedűs  István
Varga Levente - 2013. november 3.
Dr. Pápai Anikó    Varga   Zoltán

Bognár  Kitti - 2013. november   12.
Pajkos  Brigitta      Bognár  Barna

Pajkos  Vivien  - 2013. december 3.
Zelinczki  Zsuzsanna   Pajkos  László

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Hényel Péter-Magyar Beatrix  - 2013. augusztus  17.
Petőcz  Zoltán-Lenkei  Enikő - 2013. augusztus   31.
Butiu  Attila-Vágási  Csilla - 2013.  szeptember 14.

ELHUNYTAK
Paskó Lászlóné  Mészáros  Erzsébet 2013. aug. 26.
Kovács  Sándorné Horváth  Rozália    2013.  aug.26.

Danyi     Lajos 2013.  szeptember 1.
Jánossy  Pál Dénes  2013.   szeptember 23.

Báti Józsefné Tóth Ilona Piroska 2013.  október   6.
Pap  Istvánné Takács  Margit   2013.  október 24.

Gazsi  István 2013.   október  28.
Bari Ignác  2013.   november 5.

Adorján   István 2013.  november  13.
Benyák  István 2013. november  17.
Bangó József  2013.  november  19.

Kis József  2013. november   20.
Ágoston   Jánosné 2013.november  30.

Lévai   Pál 2013. december    3.
Györkei   István  2013. december 5.
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HÍREK
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS

KATOLIKUS  ÁLTALÁNOS ISKOLA
É L E T É B Ő L

2013. szeptember 2-án 154 tanulóval kezdtük meg katolikus
fenntartású iskolánk második tanévét. Sok feladatot adott a
bevezetésre kerülő új köznevelési törvény. Folytatódik a
mindennapos testnevelés bevezetése: már 1., 2., 5., 6. osztályban
heti 5 órában mozgatjuk meg a gyerekeket a mindennapos
testnevelés keretében. Heti 1 órában ezeken az évfolyamokon
néptáncot oktatunk- így kívánjuk színesíteni a diákjaink
mindennapi mozgásos tevékenységét. Számos szakkör szolgálja
a tehetséggondozást , felzárkóztató foglalkozások a
képességfejlesztést – nagy örömünkre sok tanulónk él ezzel az
ingyenes lehetőséggel.

Az igényeknek megfelelően két napközis csoportot
indítottunk. Ezen túlmenően iskolánkban egy szülő sem igényelte
a 16 óráig tartó tanulói felügyeletet, de minden nap biztosítjuk a
délutáni elfoglaltságot.

- Számunkra is új feladat az elektronikus napló bevezetése. A
visszajelzések pozitívak, hiszen így az érdeklődő szülők naponta
figyelemmel kísérhetik gyermekeik iskolai teljesítményét.

-A Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatán 150.000,-
Ft-ot nyertünk, mely az iskolai egészségvédelemre, eszköz-
beszerzésre fordítható.

- Két pályázatot adtunk be, melynek keretein belül a tetőtérben
egy közösségi teret, ill. iskolabuszt szeretnénk elnyerni. Értéke:15
millió Ft. Az eredmény még nem került kihirdetésre.

Őszi programjaink:
- Felvonultunk a szüreti menetben, emlékeztünk az aradi

vértanúkra és az 1956-os hősökre.

- A 16. alkalommal megrendezett kistérségi Helyesírási és
nyelvhelyességi vetélkedőn 10 iskola diákjai vettek részt. Az 5-
6. és a 7-8.osztályos kategóriában több mint 50 diák mérte össze
tudását.  A mi tanulóink közül

- Az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola helyesírási
versenyén iskolánkat 4  tanuló képviselte.

-       Részt vettünk alsós levelező tanulmányi versenyen, felsős
internetes versenyen, egri és  bajzás matematika versenyen, egri
hittanversenyen, hatvani  pályaválasztási vetélkedőn , boldogi
biológia versenyen és  számos sportversenyen.

- Kellemes délutánt töltöttünk a vállalkozó szülőkkel
megerősített felsősökből szervezett csapatokkal az őszi könyvtári
napok keretében megrendezett Gárdonyi-vetélkedőn a községi
könyvtárban.

- A 16. Jótékonysági bálon műsorral kedveskedtünk a
támogatóknak és a  szülőknek. Köszönöm a pedagógusok és a
gyerekek munkáját, a Kuratórium és az SzMK segítségét!

- Advent a karácsonyi készülődés időszaka. Gyertyagyújtással
készülünk Jézus születésének ünnepére. Ennek szellemiségében
kerül sor a templomban  minden héten az alsós osztályok rövid
műsorával és közös énekléssel az advent i gyertyák
meggyújtására. Az iskola ajándékaként minden gyermek adventi
koszorút vihetett haza. Szeretnénk, ha tanulóink a saját
családjukban is tudnák közvetíteni a szeretetet, kialakítani a
várakozás örömének hagyományát otthonukban is.

Téli szünet időpontja:
2013. december 23-től  2014. január 3-ig.
Utolsó tanítási nap: december 21. (szombat).
Első tanítási nap: január 6. (hétfő).

Az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola minden
tanulója,  dolgozója nevében - megköszönve egész éves
támogatásukat -  kívánok a község lakóinak áldott,  meghitt,
családias, szép karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog 2014-es  évet.

Leskó Ferencné  igazgató

Bölcsődénkről
Intézményünkben szeptembertől zajlik a beszoktatás.

Minden család számára nehéz pillanat az első eltávolodás a
gyermektől.

A szülőnek sem könnyű elfogadni azt a helyzetet, hogy
napközben több órán keresztül gyermekéről más gondoskodik.

Ezeket, a valóban könnyes búcsúkat próbál juk
megkönnyíteni úgy, hogy a szülők fokozatosan szoktatják be
gyermekeiket a bölcsődei közösségbe.

A beszoktatás körüli nehézségek, az anya bizonytalansága,
a gyermek szorongása természetes jelenség. Kiküszöbölni
nem lehet, de az új helyzethez való alkalmazkodást
megkönnyíteni igen. Munkatársaimmal fontosnak tartjuk a
gyermek és a gondozónő között kialakuló érzelmi kapcsolatot,
hiszen az első kötődéseknek döntő jelentősége van a későbbi
személyiségfejlődésben.

Nem támasztunk elvárásokat a gyermekkel szemben sem
az evés, sem a szobatisztaság, sem a beszéd tekintetében.
Gondozónőink tisztában vannak azzal, hogy mindenki a saját

ritmusában fejlődik, ezért soha senkit nem hasonlítunk a
másikhoz. Intézményünk mindent megtesz azért, hogy a
mozgásfejlődésben, a gondozásban, a játéktevékenységben
ideális körülményeket nyújtsunk.

A Teknőc és a Pillangó csoportunk egészen kis létszámmal
- legfeljebb 12-12 fővel -  működhet. A szobák berendezése
hangulatos, otthonos, a szakmai alapelvek  és a gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelő.

Sokféle színes játék és mozgásfejlesztő eszköz biztosítja a
gyerekek számára a megfelelő időtöltést. Amikor csak lehet,
a gyerekek sokat tartózkodnak a jó levegőn, a fás-füves
udvaron. Étkezésük egészséges és változatos. Egész évben
biztosítjuk a zöldségeket és gyümölcsöket.

Intézményünkben a gyermeket szeretet, tisztelet és
megbecsülés övezi. Nevelési - gondozási munkánkat a
gondoskodás,  törődés, a feltétel nélküli elfogadás, a felelősség,
valamint a másik megismerésének igénye jellemzi.

Benusné Nagy Eszter
intézményvezető
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Kedves Olvasó!
Örömmel adunk hírt megkezdett tanévünk legszebb és

legérdekesebb történéseiről a teljesség igénye nélkül.
Szeptemberben a 2013/14-es tanévet 70 gyermekkel indítottuk.

Az iskolai életre való felkészítésben 28 nagycsoportos vesz részt.
A felszabadult játék mellett szorgos munka folyik.

  Tehetséges gyermekeink szép számmal és jó eredménnyel
vesznek részt versenyeken, rajzpályázatokon. Foglalkozások,
tanulmányi séták, szabadidős programok színesítik a
hétköznapokat. A napi tevékenységek mellett jut idő önfeledt
szórakozásra, természetjárásra.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerhessék
intézményünk belső életét, gyermekük napi  tevékenységét, ezért
Nyílt Napot szerveztünk, mely iránt nagy volt az érdeklődés.

  Nevelési évünk őszi projektje az „Egészség – hét”, mely a
gyermekek egészséges életmód-, mozgás- és helyes táplálkozás
iránti igényének kialakítását szorgalmazza. Az egy héten át tartó
eseménysorozat –  rajzverseny és  -kiállítás, salátakészítés, beltéri
mozgásfejlesztő -  és tornaeszközök használatából tartott bemutató
a szülők részére, filmvetítés stb.  –  nagy érdeklődés mellett zajlott,
gyermek és szülő részéről egyaránt. Természetesen a ,,Molnár
tanyán” tett gyalogtúra is ezt a célt szolgálta, ahol természetes
környezetben ismerkedhettek meg a háziállatokkal, a halastó
élővilágával, ezzel is segítve a környezettudatos magatartás
elsajátítását. Köszönjük a szervezést és lebonyolítást Klajzsovics
Ferencnének az óvodai Szülői Közösség Elnökének, a szíves
vendéglátást pedig a Házigazdának!

   Ingyenesen igénybe vehető „népi gyermekjátékok- és
táncok” szabadidős programunk ebben az évben is nagyon
népszerű, a Hitoktatást igénybe vevők száma nőtt.

Csoportjaink rendszeresen látogatják a Könyvtárat.
Nagycsoportosaink könyvtári foglalkozáson vettek részt a
„Magyar Népmese Napja” alkalmából.

Ősszel bábszínházi előadás és zenés interaktív műsor aratott
nagy sikert a gyermekek körében.

Eredményeink:
Országos rajzpályázaton „Mikulás ajándékműhelye” címmel

Különdíjat kapott:
1.Bangó Alíz - Középsőcsoport
2.Dudás Dzsenifer – Középsőcsoport
Megyei  rajzpályázat – „Közlekedésbiztonság –

Gyermekszemmel”- részt vesz
1. Nagy Barnabás Merse – Nagycsoport
2. Varga Réka – Nagycsoport
3. Molnár Balázs - Nagycsoport
( Pályamunkák jelenleg elbírálás alatt!)
A gyermekeknek és a felkészítő óvó néniknek gratulálunk!
Az „Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány” Jótékonysági

Bálján a Micimackó csoport egy fergeteges twist-el szórakoztatta
a vendégeket.

Intézményünk nevében ezúton is köszönjük a felajánlásokat
minden támogatónknak !

Település szintű, hagyományőrző rendezvényeken a
Micimackó csoport képviselte óvodánkat, akikre büszkék
vagyunk!

Szüreti Felvonulás – tánc bemutató
Karácsonyi köszöntés – Idősek Otthonában

Falukarácsony
Intézményünk eseményeit képekben és minden fontos

információt rólunk, megtalál a Tisztelt Olvasó az óvoda honlapján,
a: www. gyongyszemovi.mindenkilapja.hu oldalon.

Szép kezdeményezés példája volt az idei Papírgyűjtési akciónk,
melynek bevételéből kirándulást szervezett a Micimackó csoport
a többiek pedig játékeszköz vásárlására fordítják. Köszönjük a
szülők lelkes hozzáállását, segítségét!

  Az ünnepek közeledtével a Télapó érkezése és a Karácsony
várása egyaránt izgalommal tölt el kicsit és nagyot. Az
elkövetkezendő hetekben az ádventi készülődés meghitt
pillanatait élik át gyermekeink.

Velük együtt kívánunk minden kedves olvasónak: Boldog,
békés Karácsonyt !

Lőke Jánosné óvodavezető

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS TÁJÉKOZTATÓJA.
SZERKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG.

 FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ

ENGEDÉLYSZÁM: B/PHF/699/HE/91.   -  KÉSZÜLT 1200 PÉLDÁNYBAN.

NYOMDAI MUNKÁK:  Márton Anna JOBBÁGYI - 32/475-068.

A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkekben csak a helyesírási hibákat javítja, az írások
stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet
közlünk akkor is, ha azok tartalmával nem értünk egyet. A  rendelkezésre ál ló he ly
függvényében - tartalmat nem érintõ módon -  fenntartjuk a rövidítés jogát.

A művelődési házban
történt

Az elmúlt időszak legfontosabb programjai:

- Összefogás könyvtári hét eseményei:
- gyerekfoglalkozások, rendhagyó órák, irodalmi

vetélkedő, író-olvasó találkozók (Varró Dániel, Balogh
István), Szvorák Katalin dalestje.

- Színházlátogatás, kirándulás Fülekre.

- Szöszmötölők

 - Gyógytorna

- Újra aerobic Anettel a művelődési házban! Minden
szerdán 17.30 órától várjuk a mozogni vágyó hölgyeket!

Rólunk - Apci Gyöngyszem Óvoda
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