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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
A kezdeti 8 -10 fős csapat mára már 20 -22 fő, a létszámunk folyamatosan nő . Aki egyszer 
eljött  elkezdett járni az már állandó tag. Vannak aki csak hetente egyszer kétszer jönnek, mert 
a többi napon még főznek vagy más munkájuk van,de azt mondják alig várják mikor tudnak 
jönni. A legtöbben  /10 -12 / nem tudnak bejönni őket a kisbusszal szállítjuk be. Vannak akik 
még elsétálnak vagy biciklivel jönnek. 
  
A heti rendünk : 
Hétfőnként  Majer Ferencné Erzsi néni a vendégünk felolvasással szórakoztat minket. Egy két 
vers felolvasása után jöhet egy az élet írta igaz történet. 
Kedden Heli Mariann különböző játékokkal szórakoztatta a néniket. Ő most már nem jár. 
Szerdán és csütörtökön szabad program van ,dominó  kártya ki nevet a végén vagy DVD film 
nézéssel foglaljuk el magunkat. 
A pénteki nap Majer Györgyné Rózsi nénié  Ő novellákat olvas fel, amit érdeklődve 
hallgatunk.  
Tavasszal virágokat ültettünk és egész évben közösen gondoztuk a virágoskertet. 
Az óvódások és az iskolások is többször meglátogattak már és minden alkalommal műsorral 
leptek meg minket.  Emlékezetes volt mindkét intézményben tett látogatásunk nagyon jól 
éreztük magunkat. 
 A pinceklubban is többször jártunk már  L Anti mindig valami érdekességgel fogad. 
A faluházi baglyok csapatának nagy sikere van ha Dondi húzza a harmonikát mindenki 
jókedvre derül és aki tud táncra perdül. 
Nagy sikert aratott az új téren készült csoportkép megjelenése a naptárban. 
A Mikulást jobban várják mint a gyerekek . 
Mindenki örült amikor idősek napján és nőnapon a polgármester úr  köszöntötte őket, 
fontosnak érezték magukat. 
Minden látogatót nagy örömmel fogadnak.  Mint látszik zajlik az élet nálunk is .  
  
A termet rajtunk kívül még a Baba mama klub is használja minden kedden és csütörtökön 
délután. 


