Ásotthalom polgárainak lapja

XVIII. évfolyam 4. szám

Bulizzunk
együtt ismét!

2008. április 19-én,
szombaton 18 órától,
melyre szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját!
Belépőjegyek: felnőtt belépő: 2000Ft.
Gyerek belépő: 1000Ft.Támogató jegy: 500Ft
Jegyek elővételben kaphatók április 17-ig:
Hevesi Tiborné iskola adm. Iroda
Ábrahám Lászlóné Teleház

Műsorral,finom vacsorával, tombolasorsolással
várjuk Önöket.

A jó hangulathoz a zenét a Lagzi Band szolgáltatja.
Kérjük támogassák rendezvényünket jegyvásárlásokkal és tombola tárgyak felajánlásával!

Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők

Ha beteg vagy, fáradt,
És ha gyötör a bánat,
Betakar, vigasztal,
Megveti az ágyad.
Szeresd ezért nagyon
Az édesanyádat!
Sokszor bizony rossz vagy,
Talán nem is láttad
Mikor a két szemén
Könnyek vontak fátylat.
Tiszteld ezért nagyon
Az édesanyádat!
Ő mindig gondol rád,
Megvarrja a ruhád,
Egész nap dolgozik,
Késő estig fárad.
Tiszteld, szeresd ezért
Az édesanyádat!
Gondolj mindig arra,
Hogy a legdrágábbat
Addig kell szeretni,
Míg melletted állhat.
Tiszteld, szeresd ezért
Az édesanyádat!

Ára 65,- Ft

Majális

A Kiss Ferenc Általános Iskola a
Szülők Közösségével együtt iskolabált rendez a Művelődési
Házban

Takács Irén: Az édesanya

2008. április

Május elsején újra majálisra várjuk településünk
apraját-nagyját!
9,30-tól felvonulás a Művelődési Háztól, majd a Gárgyán-erdőben a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény növendékei és tanárai adnak műsort.
Kb. 11 órától „Kató néni”
azaz Ihos József a vendégünk.
Ugyanekkor sütő-főző versenyt is hirdetünk két kategóriában: pörköltek és sültek.
Kb. 12 órától ROVER
miniautó bemutató.

Várjuk családok, baráti társaságok, intézmények, szervezetek jelentkezését a versenyre április 25-ig a Művelődési
Házban, ahol a részletekről tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Értékes díjakkal jutalmazzuk a helyezetteket, de ajándék
nélkül nem marad egy versenyzőnk sem!
A büfében a frissítő italok mellett marha- és birkapörkölt is
vásárolható.
A roncsderbi szervezés alatt, időpontjáról szórólapokon tájékoztatjuk az érdeklődőket!
Szervezők

Anyák napja
Tisztelettel meghívjuk az Édesanyákat, Nagymamákat,
Dédmamákat, Keresztanyukákat a

2008. május 5-én 17 órától,
a Művelődési Házban tartandó

Anyák napi ünnepségünkre.
Műsorral, ajándékkal és szerény
vendéglátással szeretnének kedveskedni
Önöknek a gyerekek, unokák, dédunokák
Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület és Önkormányzat,
Petőfi Sándor Művelődési Ház

