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ÖLBELI JÁTÉKOK ÉDESANYÁKNAK 
ÉS KISGYEREKEIKNEK 

Minden kedden 9.30 - 10.30 óráig
Részvételi díj havi 200,- Ft

6 HÓNAPOS KORTÓL 3 ÉVES KORIG
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65 ÉVES A KOMLÓI, 
SZERVEZETT TERMÉSZETJÁRÁS. 

10-én, szombaton

16.30 órakor a KH-ban

címmel kiállítás 

Megnyitó gondolatokat mond: 

Tóth Klára, a Baranya Megyei 

Természetbarát Szövetség elnöke

Közremûködnek: 
az EFAMI növendékei

17.30 órakor a Színházban

címmel ünnepi mûsor

A vendégeket köszönti 
a „születésnaposok” nevében: 

Õri Zsuzsanna, a Hétdomb 

Természetbarát Egyesület elnöke

Fellépõk: 
természetszeretõ barátok, 
mûvészek

„65 év 
pillanataiból” 

„Természet 
a zenében” 

A belépõdíj önkéntes!

Október 26-30-ig (8-14 óráig)
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Kézmûves foglalkozások, kirándulás, 
játékos feladatok!

- A tábor 8-14 óráig mûködik!
- Ajánlott korosztály:  korig.
- A szülõk által kitöltött jelentkezési lapot 
kell visszajuttatni a !
A jelentkezési lap letölthetõ a  honlapról, 
vagy személyesen átvehetõk az intézmény recepcióján.

6-12 éves
október 20-ig 

Közösségek Házába, Schaff Anikónak
www.khszinhaz.hu

- A tábor 8-14 óráig mûködik!
- Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig.
- A szülõk által kitöltött jelentkezési lapot október 20-ig 
kell visszajuttatni a Közösségek Házába, Schaff Anikónak!
A jelentkezési lap letölthetõ a www.khszinhaz.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehetõk az intézmény recepcióján.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Komlói Helyi Szervezete 
és a Közösségek Háza 

XI. alkalommal rajzpályázatot hirdet gyermekek részére 
az alábbi korcsoportokban:

óvodás, alsó tagozatos, felsõ tagozatos, középiskolás.
Pályázni lehet a méhészkedéssel, a méhek életével, a mézzel és a 

termelõi méz fogyasztásával kapcsolatos bármely témakörben.

A rajzokat november 13-ig lehet leadni a Közösségek Házában.
A legjobb pályamûveket kiállítjuk, a legszebb alkotásokat egyénileg díjazzuk.

Bõvebb információ a www.khszinhaz.hu honlapon olvasható

RAJZPÁLYÁZAT

tisztelettel meghívja

október 6-án, kedden 17 órára

a 48-as téri Kopjafához,

ahol a haza hû fiaira,

AZ ARADI VÉRTANÚKRA
emlékezünk.

Ünnepi beszédet mond:
Prof. Andrásfalvy Berrtalan
néprajzkutató, egyetemi tanár.

Zenés, irodalmi összeállítást 
mutatnak be 

a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus 

Általános Iskola5. osztályos diákjai.

Szerkesztette: Halmai Edit

Mozgásos mondókák, fejlesztõ játékok.
Dalolás-játszás 

picikkel és nagyobbacskákkal, 
1-3 éves korig.

Minden szerdán 17 - 17.30 óráig.

“Mecseki Diák-Mézkirálynô” 

Az Országos Méhészeti Egyesület 
Komlói Helyi Szervezete és a Közösségek Háza 

címen versenyt hirdet
komlói, valamint Komló környéki településeken élô 

vagy tanuló középiskolás leányok részére.
Jelentkezni lehet november 11-ig a Közösségek Házában.

Bôvebb információ: www.khszinhaz.hu, 
vagy Bohuny Tibornál, a 20-442-9921-es telefonszámon!
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