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OOkkttóóbbeerr ––  ÕÕsszzhhóó,, MMiinnddsszzeenntt hhaavvaaOOkkttóóbbeerr ––  ÕÕsszzhhóó,, MMiinnddsszzeenntt hhaavvaa

Október 4-énOktóber 4-én ünnepeljük az ÁllaÁlla --
tok Világnapjáttok Világnapját. Ebbõl az alkalomból
szeretném megismertetni veletek a
KKuuttyyáávvaall  aazz EEmmbbeerréérrtt  AAllaappííttvváánnyyKKuuttyyáávvaall  aazz EEmmbbeerréérrtt  AAllaappííttvváánnyy
munkáját. 

Évekkel ezelõtt alig féltucat lelkes
ember – biológus, orvos és kutyakiképzõ –
belevágott abba az értékes munkába,
melynek segítségével hazánkban is
elkezdõdhetett a mozgássérülteket
segítõ kutyák képzése. A nonprofit
szervezet célja, hogy a moz-
gássérült emberek nálunk is
részesülhessenek abban a világ-
szerte egyre népszerûbb rehabilitációs
lehetõségben, melyet egy speciálisan
kiképzett kutya tud nyújtani. 

A „mozgássérült-segítõ” kutyák
érzelmi és fizikai segítséget egyaránt nyúj-
tanak a gazdáiknak. E hûséges állatok a nap
24 órájában bármikor készségesen segítenek:
ajtót nyitnak, telefont le- és felemelnek, a
leejtett tárgyakat visszaadják. Emellett
támaszként segítik gazdájuk kerekes-
székébõl való ki-be ülését stb.

A gyakorlati segítség mellett a gazda
érzelmileg is számíthat a négylábúra.
Ugyanis közismert, hogy a kutya szeretete
és hûsége feltétel nélküli. Ez azt jelenti,
hogy egy segítõ kutya elõítéletek nélkül
képes elfogadni is szeretni a gazdit. 

Ráadásul a megbízható társ jelenléte
csökkenti a másoktól való kiszolgálta-
tottság érzetét.

Egy felmérés szerint a „moz-
gássérült-segítõ” kutyáknak köszönhetõen
gazdáik 72%-kal kevesebb ápolási idõt
igényelnek a szakápolók részérõl.

2001-ben egy új programmal is
bõvült az alapítvány munkája: elindul-

hatott a terápiás és fejlesztõ
kutyák képzése is .  A
„terápiás” kutyákat a gyer-
mekek személyiségfej lesz-
tésében, terápiás kezelésében

alkalmazzák nagy sikerrel. 
Remélem, a fenti példa is jól

mutatja, hogy a kutyák (és más állatok)
jobb, megbecsültebb helyet érdemelnének
itthon is.

Kalendárium
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Ebben a hónapban az ember-
szabású majmok családjából
választottam állatot. A ccssiimmccssiimm ----
ppáánnzzppáánnzz alighanem a legismertebb
(a cirkuszokban is nagy sikerrel
idomított) majomfaj. Ember-
szabású lévén testének
felépítése nagymértékben ha-
sonlít az emberéhez. Velünk
való rokonságukat az is

bizonyítja, hogy fajuk - szemben más fõemlõsökkel -
fogékony az embert megtámadó betegségekre.  

A csimpánz Afrika õserdeinek lakója, de a magas
hegységekben is találkozhatunk vele. A többi fõemlõsétõl
eltérõ társadalmi életet él: a hordák összetétele mindig vál-
tozik, hol egyesülnek, hol meg szétválnak. 

Az akár 40-45 tagú hordák mellett a magányosan élõ
csimpánzok sem ritkák. Ennek ellenére a majomtársadalom
körében egyedülálló összmunka jellemzi csoportjukat:

segítenek egymásnak vadászni, s ha kell, közösen szállnak
szembe az ellenséggel.

Az õszi erdõk mélyén sokféle gombafajra lel-
hetünk kirándulásaink alkalmával. A legkitûnõbb
ehetõ lemezes gomba az õõzzlláábbggoommbbaaõõzzlláábbggoommbbaa . Az északi fél-
gömb egész területén találkozhatunk vele, de
Afrikában, Indiában és Ausztráliában is ismerik.

A nagy õzlábgomba egy nyitott esernyõre
hasonlít leginkább. Ernyõ formájú kalapja ugyanis egy
vékony, üreges tönkön ül, melynek a gyûrûje le-föl csúsz-
tatható. A termetes õzlábgomba a ritkás erdõk és erdõszélek
jellegzetes lakója.

FFoonnttoossFFoonnttooss ttuuddnnoottookk,,ttuuddnnoottookk,,
hhooggyyhhooggyy ccssaakkccssaakk aaaa hhiivvaattaalloosshhiivvaattaallooss hheellyyeennhheellyyeenn
bbeevviizzssggáállttbbeevviizzssggáálltt ggoommbbáábbóóllggoommbbáábbóóll kkéésszzüüllkkéésszzüüll ----
hheetthheett ggoommbbaappöörrkköölltt,,ggoommbbaappöörrkköölltt,, vvaaggyyvvaaggyy
eeggyyéébbeeggyyéébb ffiinnoommffiinnoomm éétteekk..éétteekk..

Természetrajz

MMáárrttii

Gyerekszemmel

11 ..  EE gg yy  hh óó nn aa pp jj aa  vv aa gg yy  áá ll tt aa ll áá nn oo ss11 ..  EE gg yy  hh óó nn aa pp jj aa  vv aa gg yy  áá ll tt aa ll áá nn oo ss
ii ss kk oo ll áá ss ..  HH oo gg yy  éé rr zz ee dd  mm aa gg aa dd ??  ii ss kk oo ll áá ss ..  HH oo gg yy  éé rr zz ee dd  mm aa gg aa dd ??  
– Nagyon jól. Már van jó sok piros pon-
tom. Nagyon vártam az iskolát. Olyan
jó lenne, ha tudnék írni, olvasni.
Leveleznék a barátaimmal, és minden
állatos könyvet elolvasnék.

22 ..  SS ee gg íí tt  vv aa ll aa kk ii  oo tt tt hh oo nn  aa  tt aa --22 ..  SS ee gg íí tt  vv aa ll aa kk ii  oo tt tt hh oo nn  aa  tt aa --
nn uu ll áá ss bb aa nn ??nn uu ll áá ss bb aa nn ??
– Igen, anyukám minden nap leül velem
tanulni. És hétvégén is szoktunk együtt
olvasni. A tesóm már hatodikos, de õ

soha nem segít. Pedig az anyu szokta
neki mondani, hogyha õ nincs otthon,
akkor Peti üljön le velem tanulni. De
Peti inkább a barátaival foglalkozik.
Focizik és számítógépezik.

33 ..  MM ii  ll ee ss zz ee ll ,,  hh aa  „„ nn aa gg yy  ll ee ss zz ee ll ““ ??33 ..  MM ii  ll ee ss zz ee ll ,,  hh aa  „„ nn aa gg yy  ll ee ss zz ee ll ““ ??
– Felnõtt!  Na jó ,  igazából  autó-
versenyzõ szeretnék lenni .  Imádom
a  gyo r s  autókat .  Apuva l  mind ig
nézem a  Forma-1-et !  Szóva l ,  ha
nagy  l e szek ,  b iz to s ,  nagy  autó -
versenyzõ leszek!

AA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyeeAA hhóónnaapp áállllaattaa ééss nnöövvéénnyyee
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FFeerreenncc ggaazzddaagg ccssaalláádd ssaarr--
jjaakkéénntt sszzüülleetteetttt.. GGoonnddttaallaann,, ssookk
üünnnneepplléésssseell ééss sszzóórraakkoozzáássssaall tteelltt
éélleetteett éélltt.. AAzz üünnnneeppllééss uuggyyaann
vvoonnzzóó,, aa sszzóórraakkoozzááss iiss lleehheett
sszzéépp,, ddee aazz éélleett eettttõõll ttööbbbb.. EEzzéérrtt
FFeerreenncc ggyyaakkrraann ffeelltteettttee mmaaggáá--
nnaakk aa kkéérrddéésstt:: „„vvaajjoonn eezzéérrtt jjöött--
tteemm éénn eerrrree aa vviilláággrraa??““

KKöözzbbeenn oollyyaann ddoolloogg
ttöörrttéénntt,, aammii mmeeggvváállttoozzttaattttaa

FFeerreenncc éélleettéétt.. EEggyy rroommooss,, eellhhaaggyyaattootttt kkiiss tteemmpplloommrraa
bbuukkkkaanntt.. AAzzttáánn vváárraattllaannuull mmeeggjjeelleenntt nneekkii aa mmii UUrruunnkk,, ééss
ííggyy sszzóólltt::

–– FFeerreenncc,, ééppííttssdd ffeell eeggyyhháázzaammaatt!!
EEttttõõll kkeezzddvvee mmeeggáállllááss nnééllkküüll ddoollggoozzootttt,, hhoorrddttaa aa kköövveekkeett,,
kkéésszzíítteettttee aa hhaabbaarrccssoott,, mmíígg aa tteemmpplloomm eell nneemm kkéésszzüülltt..
KKöözzbbeenn eeggyy sszzeennttmmiisséénn JJéézzuuss sszzaavvaaiitt hhaallllggaattvvaa vviilláággoossssáá
vváálltt eellõõttttee,, mmiitt tteeggyyeenn::

–– NNee vviiggyyeetteekk mmaaggaattookkkkaall sseemm aarraannyyaatt,, sseemm
eezzüüssttöött,, sseemm kkéétt rruuhháátt,, sseemm kkéétt ssaarruutt,, iinnkkáábbbb aazz
öörröömmhhíírrrree ttáámmaasszzkkooddjjaattookk,, mmeerrtt eezz nnyyiittjjaa mmeegg sszzáámmoo--
ttookkrraa IIsstteenn OOrrsszzáággáátt..

EEggyysszzeerrûû rruuhháátt ööllttöötttt,, mmeellyyeett kküüllöönnlleeggeess kkeerreesszztt
éékkíítteetttt:: aa TTAAUU.. FFeerreenncc sszzeenntt éélleetteett kkeezzddeetttt ééllnnii.. EEmmbbeerreekk

ggyyûûlltteekk kköörrééjjee,, ssíírrtt aazzookkkkaall,, aakkiikk ssíírrttaakk,, ddaalloolltt aazzookkkkaall,,
aakkiikk ddaalloollttaakk.. MMiinnddeennkkiinneekk hhiirrddeettttee,, hhooggyy „„ccssaakk eeggyymmáásstt
sszzeerreettvvee jjuuttuunnkk eell IIsstteennhheezz””.. 

FFeerreenncceett nneemm éérrddeekkeellttee aa ppéénnzz.. FFoonnttoossaabbbbnnaakk ttaarr--
ttoottttaa aazz eeggyysszzeerrûûbbbb ddoollggookkaatt,, aa vveerreebbeekkeett,, aazz áállllaattookkaatt,, aa
vviirráággookkaatt,, aa ffáákkaatt,, aa vviizzeett,, aa ttüüzzeett,, aa nnaappoott,, aa hhoollddaatt,, aa
jjóóssáággoott,, aa mmoossoollyytt,, aa sszzeerreetteetteett.. 

FFeerreenncc sszzeerreettttee aa sszzeeggéénnyyeekkeett ééss aa bbeetteeggeekkeett.. HHaa
sszzeeggéénnyy kkéérreeggeettõõ ttéérrtt bbee hhoozzzzáá,, aasszzttaallhhoozz üülltteettttee aa
lleeggsszzeebbbb hheellyyrree,, ééss aa lleeggjjoobbbb ffaallaattookkaatt aaddttaa nneekkii.. BBeetteeggeekk iiss
aakkaaddttaakk bbõõvveenn,, aakkiikkkkeell FFeerreenncc ttöörrõõddöötttt,, llááttooggaattttaa,, ffeellkkaa--
rroollttaa ééss ááppoollttaa õõkkeett.. BBeesszzéélltt hhoozzzzáájjuukk sszzeerreetteettee,, öörröömmee ééss
iimmááddssáággaa eeggéésszz mmeelleeggéévveell..

Mese

SSzzeenntt FFeerreenncc ttöörrttéénneetteeSSzzeenntt FFeerreenncc ttöörrttéénneettee

EEggéésszzsséégg--aabbcc
IIsskkoollaaii 55++11--eess eeggéésszzsséégg ttoottóó
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Szabó Angéla, Sopron

Losonczi Ádám, Sopron

((MMaagguunnkk kköözzöötttt sszzóóllvvaa,, kkeeddvveess kkiiss bbaarrááttoomm,, llááttooggaattoodd--ee bbeetteegg
rrookkoonnaaiiddaatt,, bbaarrááttaaiiddaatt vvaaggyy sszzoommsszzééddaaiiddaatt?? ÕÕkk sszzáámmííttaannaakk RRáádd!!))

II.. MMiinneekk kkeellll ffeellttééttlleennüüll aa ttiisszzttaassáággii ccssoommaaggbbaann lleennnniiee??II.. MMiinneekk kkeellll ffeellttééttlleennüüll aa ttiisszzttaassáággii ccssoommaaggbbaann lleennnniiee??
1. tükör
2. fogkrém, fogkefe, fésû, szappan, törölközõ
x. hajszárító, sampon

IIII.. MMiikkoorr eeggéésszzssééggeess rreeggggeelliizznnii??IIII.. MMiikkoorr eeggéésszzssééggeess rreeggggeelliizznnii??
1. útban az iskola felé
2. otthon, indulás elõtt
x. órán

IIIIII.. MMiillyyeenn aa jjóó iisskkoollaattáásskkaa??IIIIII.. MMiillyyeenn aa jjóó iisskkoollaattáásskkaa??
1. oldaltáska
2. hátizsák
x. szatyor

IIVV.. MMiillyyeenn aazz eeggéésszzssééggeess ttíízzóórraaii??IIVV.. MMiillyyeenn aazz eeggéésszzssééggeess ttíízzóórraaii??
1. csipsz, csoki
2. semmi
x. teljes kiõrlésû kenyér, zöldség, gyümölcs

VV.. MMiillyyeenn aa lleeggccééllsszzeerrûûbbbb vváállttóócciippõõ??VV.. MMiillyyeenn aa lleeggccééllsszzeerrûûbbbb vváállttóócciippõõ??
1. házi papucs
2. szandál vagy kényelmes vászoncipõ, ami tartja a lábat
x. nem kell ilyen

++11.. MMiillyyeenn rruuhháátt vviisseellsszz aazz iisskkoolláábbaann??++11.. MMiillyyeenn rruuhháátt vviisseellsszz aazz iisskkoolláábbaann??
1. amit reggel találok
2. az idõsjárásnak megfelelõ, kényelmes, réteges öltözéket
x. mindegy, csak divatos legyen



MMeellyyiikk hháázzbbaann llaakkiikk eezz aazz aauuttóóss ccssaalláádd?? VVeezzeessdd õõkkeett hhaazzaa?? SSzzíínneezzdd kkii!!MMeellyyiikk hháázzbbaann llaakkiikk eezz aazz aauuttóóss ccssaalláádd?? VVeezzeessdd õõkkeett hhaazzaa?? SSzzíínneezzdd kkii!!

SSzzíínneezzdd kkii aazz öösssszzeess hháárroommsszzööggeett aazz aalláábbbbii rraajjzzbbaann ss eeggyy kkéépp ffoogg eellõõbbuukkkkaannnnii!!SSzzíínneezzdd kkii aazz öösssszzeess hháárroommsszzööggeett aazz aalláábbbbii rraajjzzbbaann ss eeggyy kkéépp ffoogg eellõõbbuukkkkaannnnii!!

Ügyeskedj!
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ÁÁllllaattnneevveekk kköövveettkkeezznneekk,, ccssaakk aa bbeettûûkk kkiisssséé öösssszzeekkeevveerreeddtteekk.. ÁÁllllaappííttssdd mmeegg,,ÁÁllllaattnneevveekk kköövveettkkeezznneekk,, ccssaakk aa bbeettûûkk kkiisssséé öösssszzeekkeevveerreeddtteekk.. ÁÁllllaappííttssdd mmeegg,,
hhooggyy aa ffeellssoorroolltt áállllaattookk kköözzüüll mmeellyyiikk aa lleeggkkiisseebbbb!! RRaajjzzoolldd llee!!hhooggyy aa ffeellssoorroolltt áállllaattookk kköözzüüll mmeellyyiikk aa lleeggkkiisseebbbb!! RRaajjzzoolldd llee!!

LLÓÓ KKAALLAANNDD –– EEbbbbõõll aa kkéétt sszzóóbbóóll,, hhaa öösssszzeeoollvvaassoodd õõkkeett ééss ááttrreennddeezzeedd bbeettûûiikkeettLLÓÓ KKAALLAANNDD –– EEbbbbõõll aa kkéétt sszzóóbbóóll,, hhaa öösssszzeeoollvvaassoodd õõkkeett ééss ááttrreennddeezzeedd bbeettûûiikkeett
eeggyy sszzóó lleesszz:: KKAANNDDAALLLLÓÓ.. HHáátt aa kköövveettkkeezzõõkkbbõõll mmiillyyeenn sszzaavvaakkaatt lleehheett ggyyáárrttaannii??eeggyy sszzóó lleesszz:: KKAANNDDAALLLLÓÓ.. HHáátt aa kköövveettkkeezzõõkkbbõõll mmiillyyeenn sszzaavvaakkaatt lleehheett ggyyáárrttaannii??

ÚÚjj sszzóótt kkaappsszz,, hhaa éékkeezzeetteett tteesszzeell aa mmaaggáánnhhaannggzzóórraa.. ÚÚjj sszzóótt kkaappsszz,, hhaa éékkeezzeetteett tteesszzeell aa mmaaggáánnhhaannggzzóórraa.. 
PPrróóbbáálljj mmaaggaaddttóóll iiss iillyyeenn sszzaavvaakkaatt kkiittaalláállnnii,, ddee eellõõbbbb ffeejjttssdd mmeegg eezzeekkeett!!PPrróóbbáálljj mmaaggaaddttóóll iiss iillyyeenn sszzaavvaakkaatt kkiittaalláállnnii,, ddee eellõõbbbb ffeejjttssdd mmeegg eezzeekkeett!!

Ügyeskedj!

Vers

telfáen, sarafk, skála, abzer, güre

BAL IZOM FELE ONT RAB KÁDI

RAK       HAT       MEZ      BAL       NYEL     BAB

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa:: ZZssuuzzssaa

CCssaannááddii IImmrree::CCssaannááddii IImmrree::
KKeerreessggééllõõKKeerreessggééllõõ

MMeeggyyeekk,, mmeeggyyeekk,,
mmeennddeeggéélleekk,,
kkeerreekk eerrddõõnn
kkeerreessggéélleekk::

vvaacckkoorrtt,,
vvaaddrróózzssáátt,,
vviirráággsszzaaggúú
sszzaammóóccáátt,,

nnaaggyykkaallaappooss
ggoommbbáátt,,

ddee nneemm aa bboolloonnddjjáátt!
Szucsics Tímea, 7 éves
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11.. KKeerreessdd mmeegg aa sszzaavvaakk „„iinnddiiáánn nnyyeellvvii““ mmeeggffeelleellõõjjéétt!!11.. KKeerreessdd mmeegg aa sszzaavvaakk „„iinnddiiáánn nnyyeellvvii““ mmeeggffeelleellõõjjéétt!!
PPáárroossííttssdd öösssszzee aa sszzaavvaakkaatt!!PPáárroossííttssdd öösssszzee aa sszzaavvaakkaatt!!

SÁTOR SKALP
FEJSZE TÖRZSFÕNÖK
HAJ TIPI
CIPÕ UFF!
SZIA! MOKASSZIN
POLGÁRMESTER VARÁZSLÓ
ORVOS TOMAHAWK

22.. NNéézzdd mmeegg ffiiggyyeellmmeesseenn eezztt aa kkéétt ttootteemmoosszzllooppoott!! KKeerreessdd mmeegg aa kküüllöönnbbssééggeekkeett!!22.. NNéézzdd mmeegg ffiiggyyeellmmeesseenn eezztt aa kkéétt ttootteemmoosszzllooppoott!! KKeerreessdd mmeegg aa kküüllöönnbbssééggeekkeett!!
HHáánnyyaatt ttaalláállttááll??HHáánnyyaatt ttaalláállttááll??
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LLEEGGYYÉÉLL TTEE IISS IINNDDIIÁÁNN!!LLEEGGYYÉÉLL TTEE IISS IINNDDIIÁÁNN!!

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::
ZZssuuzzssaa

VVáárrjjuukk aa hheellyyeess mmeeggffeejjttéésseekkeett!!VVáárrjjuukk aa hheellyyeess mmeeggffeejjttéésseekkeett!!
Cím: MMSZ Egyesület Módszertan

(Kék Hold és Mókás Medve)
1033 Budapest, Miklós utca 32.

HHaa vvaann kkeeddvveetteekk,, HHaa vvaann kkeeddvveetteekk,, 
sszzíínneezzzzéétteekk kkii eezztt aa kkééppeett!!sszzíínneezzzzéétteekk kkii eezztt aa kkééppeett!!



LLLL AAAA JJJJ OOOO SSSS   UUUU .... ::::

CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk::CCssooppoorrttooss jjááttéékkookk kkiisskkaammaasszzookknnaakk:: keddenként 16.30-tól
JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!::JJááttsszzvvaa nnéémmeettüüll!!:: szerdánként 16.00-tól

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: október 13., 27. (csütörtök) 10.00-tól
CCssooccssóózzááss:: CCssooccssóózzááss:: csütörtökönként 15.00-tól
AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: szerdánként 10.00-tól

ÁÁllllaattkkeerrttii ssééttaa:: ÁÁllllaattkkeerrttii ssééttaa:: október 29. 10.00-tól

HHHH UUUU SSSS ZZZZ TTTT IIII   ÚÚÚÚ TTTT::::

KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: keddenként 16.00-tól
AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: csütörtökönként 16.00-tól

AApprróókk ttáánnccaa:: AApprróókk ttáánnccaa:: péntekenként 16.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: október 6., 22. (szombat)  16.00-tól

AAccttiivviittyy--ppaarrttii sszzüüllõõkkkkeell:: AAccttiivviittyy--ppaarrttii sszzüüllõõkkkkeell:: október 15. (szombat) 16.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: október 3., 17. (hétfõ) 10.00-tól
(A Pethe Ferenc téri Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

KKKK EEEE RRRR ÉÉÉÉ KKKK   UUUU .... ::::

AAggyyaaggoozzááss:: AAggyyaaggoozzááss:: csütörtökönként 16.00-tól
KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee::KKiiccssiikk kkéézzmmûûvveessee:: szerdánként 10.00-tól
OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee::OOvviissookk kkéézzmmûûvveessee:: szerdánként 16.00-tól
IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee::IIsskkoolláássookk kkéézzmmûûvveessee:: péntekenként 16.00-tól
BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: BBaabbaa--mmaammaa kklluubb:: hétfõnként 10.00-tól
(A Vörösvári úti Védõnõi Szolgálat támogatásával.)

ÁÁllllaattkkeerrttii ssééttaa:: ÁÁllllaattkkeerrttii ssééttaa:: október 15. (szombat) 10.00-tól

ZZZZ EEEE MMMM PPPP LLLL ÉÉÉÉ NNNN   UUUU .... ::::

PPiinnggppoonnggvveerrsseennyy::PPiinnggppoonnggvveerrsseennyy:: október 14. (péntek) 16.00-tól

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: szerdánként 16.00-tól

UUnnoo--vveerrsseennyy::UUnnoo--vveerrsseennyy:: október 21. (péntek) 16.00-tól

GGGGYYYY ÛÛÛÛ RRRR ÛÛÛÛ   UUUU .... ::::

KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: szerdánként 15.00-tól
FFiillmmkklluubb:: FFiillmmkklluubb:: csütörtökönként 15.00-tól

SSSS IIII LLLLVVVV AAAA NNNN UUUU SSSS   SSSS ÉÉÉÉ TTTT ÁÁÁÁ NNNN YYYY::::

DDiiaavveettííttééss::DDiiaavveettííttééss:: csütörtökönként 17.00-tól
KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss::KKéézzmmûûvveess ffooggllaallkkoozzááss:: hétfõnként és péntekenként 16.00-tól

ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss::ÉÉnneekkeess--mmoonnddóókkááss ffooggllaallkkoozzááss:: keddenként 10.30-tól

Információk
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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