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Kétújfalu Települési 
Értéktár Bizottság 

nagyon boldog 
karácsonyi ünnepeket 

kíván!

Advent fényével, üzenetével köszöntöm Önt,
 köszöntelek Téged, kedves Olvasó!

Még néhány várakozással telt nap 
és itt a karácsony! 

Gyertyát gyújtunk, fényében fürdünk, 
elcsendesedünk, emlékezünk. 

„Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Klózer Gyula
polgármester



Hagyományos szüreti mulatsá-
gunkon együtt vettek részt az 
óvodás gyermekek szüleikkel. A 
verőfényes napsütésben vidá-
man telt a délelőtt, ahol ügyes-
ségi, népi játékokkal, kézműves 
tevékenységekkel, szőlőszü-
rettel, szőlőpréseléssel, must 
ivással és gyümölcsös finom-
ságokkal készültünk a résztve-
vőknek. A programon az egész-
séges életmódra is helyeztük 
a hangsúlyt, a gyümölcsök fo-
gyasztásának fontosságára és 
a változatos mozgás örömére 
vonatkozóan is felkeltettük az 
érdeklődést. A résztvevő szü-
lőktől is kedves, pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk, mely szerint 
jól érezték magukat és örültek a 
lehetőségnek, hogy együtt játsz-
hattak gyermekeikkel, bepillan-
tást nyertek az óvoda életébe.

                                      
A gyerekek örömére idén máso-
dik alkalommal összekötöttük a 
tökfaragást az ősi kelta hagyo-
mányból kialakult halloween ün-
nepével. Már reggel jelmezben 
érkeztek a gyerekek és kezdetét 
vette az egész napos szórako-
zás. A délelőtt vicces és vidám 
ügyességi játékokkal, barkácso-
lással, cukorka szórással telt. A 
délutáni pihenés után vártuk a 
szülőket is közös tökfaragásra 
és lámpás készítésre, majd az 
ovi utcájában végig is vonultunk 
a „rémisztő” jelmezekben mon-
dókázva. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Somogyi Jutka 
néninek, aki édességgel és gyü-
mölccsel várta a gyerekeket az 

utca végén, örömteli meglepe-
tés volt. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat ezen a napon a gyerme-
kekkel és szüleikkel együtt.

       SZÜRETI MULATSÁG

TÖKFARAGÓS HALLOWEEN

     TŰZOLTÓK AZ OVIBAN

A hidegebb idő beköszönté-
vel az oviban foglalkozunk a 
tűz témakörével. A gyerekek 
ismerkednek a tűz adta lehe-
tőségekkel, miért hasznos szá-
munkra. Ebben a témakörben 
mindig nagy hangsúlyt fekte-
tünk a veszélyforrások megis-
mertetésére is, milyen szabá-
lyokat kell betartani az otthoni, 
vagy akár a szabadban törté-
nő tűzhasználatnál. Elenged-
hetetlen, hogy megemlítsük 
a kezdeményezések során a 
gyermekek körében nagy nép-
szerűségnek örvendő tűzoltók 
fontos és áldozatos munkáját.  
Meglepetésként meghívtuk a 
Szigetvári Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség tűzoltóit, hogy 
mutassák be egyik legfonto-
sabb eszközüket, a tűzoltó au-
tót a gyermekeknek, közben 
meséljenek a munkájukról, 
hogy telik egy napjuk, milyen 
szerszámokat használnak. 

Nagyon szépen köszönjük a le-
hetőséget, a tűzoltóknak, akik 
eljöttek hozzánk, hogy olyan 
kedvesek és készségesek vol-
tak. 

A gyerekek rengeteg élmény-
nyel gazdagodtak a látogatá-
sukkal.

Gerleczné Gelencsér Éva 
óvodavezető

              
  Helyreigazítás

2021.év II. szám 3. oldalán, - „Szépül az 
óvoda udvara”- c. cikk utolsó mondata 
javítva: Köszönöm a konyhai dolgozók 
munkáját a zárvatartás és a nyári gyere-
kétkeztetés ideje alatt tanúsított folyama-
tos , zavartalan ellátásért. 
Gerleczné Gelencsér Éva óvodavezető



ALAPÍTVÁNYOK

Településünkön két alapítvány is 
működik, melyek elsősorban a 
gyermekek támogatását tűzték ki 
célul. 

A Manócska Alapítvány székhelye 
a Napraforgó Óvoda. A Konrád 
Ignác Közalapítvány idén megú-
jult kuratóriumi tagsággal folytatja 
tevékenységét. Székhelye: Kétúj-
falu, Rákóczi utca 11. szám alatt,

a Konrád Ignác Körzeti Általá-
nos Iskolában található. Mindkét 
alapítvány szívesen fogadja az 
Önök támogatását. 
Segítsük együtt gyermekeink 
fejlődését! Köszönjük.

  Megújult

Az elmúlt tanév még véget sem ért 
és 2021. májusban elkezdődött a 
felújítási munka a Konrád Ignác 
Körzeti Általános Iskolában. A be-
ruházás a tankerület Magyar Falu 
Program pályázatából 37 millió fo-
rint támogatással, valamint az

önkormányzat Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram pályázatából több mint 340 
millió forint támogatással együtt-
működésben valósult meg. Az 
épületeket érintő  felújítás a nyár 
folyamán folytatódott. 2021 szep-
temberben az új tanév is még így 
kezdődött,majd 2021. november 
23-án hivatalosan, ünnepi keretek 
között átadták az intézményt.



Nagy örömünkre szolgált, hogy 
elfogadták a meghívást: Gyügyei 
Attila Budapest-Észak Reformá-
tus Egyházmegye főgondnoka, 
dr. Nagy Anna Baranyai Reformá-
tus Egyházmegye főgondnoka, 
Keczely Károly plébános úr, Nagy 
Csaba országgyűlési képvise-
lő, Junácski András Szigetvár és 
környéke FIDESZ Iroda vezető-
je, Komoróczi Richárd Sellye és 
környéke Iroda vezetője, Klózer 
Gyula polgármester úr, Epstein 
Ferenc jegyző, Szigeti Vendel 
képviselő úr. 

Olvastam valahol: egy vidéki há-
laadó Istentisztelet alkalmával a 
gyülekezeti tagokat megkérték, 
hogy a padokba helyezett cédu-
lára mindenki írja fel azt, amiért 
most leginkább hálás. A presbite-
rek összegyűjtötték a cédulákat, 
melyből az imádság során né-
hány felolvasásra került, a többi 
pedig egy táblára. Lelkipásztoruk 
azt szerette volna így „kideríteni” 
hogy van-e miért, és van-e kinek 
hálát adniuk… látják-e, hogy igen, 
van! A 2021. augusztus 28-i Re-
ménység háza felújításáért tartott

hálaadó Istentiszteletünk ugyan 
nem ezzel kezdődött, de Unger 
Károly lelkész bevezetője és kö-
szöntője után Szloboda József 
Budapest-Észak Református 
Egyházmegye esperese mély-
reható igehirdetése után bizto-
san tudtunk volna írni valamit a 
cédulára, de a mindennapokban 
eszünkbe sem jut.
Manapság mindent olyan termé-
szetesnek veszünk, hozzászok-
tunk, hogy van. Kinek jut eszébe, 
hogy hálát adjon és imádkozzon 
a mindennapi betevőért? El-
megyünk a boltba, levesszük a 
polcról, sőt talán még elégedet-
lenkedünk is, mert nem vagyunk 
elragadtatva a minőségétől.Ké-
rünk, követelünk, esetleg szeret-
nénk, talán még könyörögni is tu-
dunk, de hálát adni nem. 
Soha nem késő hálát adni. 
A Karácsonyi ünnepek közeledté-
vel kezdjünk el arra figyelni, hogy 
legyünk hálásak azokért a dolgo-
kért, amink van, és ne kesereg-
jünk azon, amink nincs.

                 Kedves Olvasó!
„A hála nemhogy csak a legnagyobb 

erény, de az összes többi tőle 
származik.” 

/Cicero/

Kis református gyülekezetünk 
és a falu életében történt ünne-
pi eseményről szeretnék néhány 
sort írni.A Magyar Faluprogram 
keretében elnyert közösségi tér 
kialakítására szóló projekt elszá-
molása tavaly decemberben meg-
történt. Alkalom idén kínálkozott 
arra, hogy a Reménység háza fel-
újításárért hálaadó Istentiszteletre 
és azt követően szeretetvendég-
ségre sor kerülhessen. Ahogy az 
lenni szokott az ünnepi alkalom 
előtt az előkészületek zajlottak. 
Takarítás, sütés, a tálak elkészíté-
se. Presbiter társaimon kívül (Bá-
torfalvi Zoltánné, Vargáné Bognár 
Erzsébet) a gyülekezet tagjaira 
ismét számíthattunk: Bátorfalvi 
Judit, Berkes Istvánné, Boós Ist-
vánné, Egréder Kata, Kelemen 
Amina, Kerék Adrián, Kerék Juli-
anna, Kerék Nóri, Lórencz Lász-
lóné, Nagy Edina, Zsifkó Lacika. 
Köszönjük  Klózer Gyula polgár-
mester közmunkások által nyújtott 
segítségét, valamint felajánlását.
Azt utolsó napokban lelkipász-
torunk feltette az i-re a pontot, 
vagyis a Reménység háza felirat 
is felkerült a házra.

Vucskics Anett, a Tinódi Vegyes-
kar karnagya elfogadta a felkérést 
és a vegyeskar ezt az ünnepi ese-
ményt még emlékezetesebbé tet-
te mindenki számára. 
Kerék Julianna vezetésével újra  
hallhattuk az általános iskolások-
ból álló kis kórusunkat (Horváth 
Adél, Horváth Kármen, Kerék 
Nóri, Klózer Sára, Laczkó Edit)is.



„A templomba 
Hosszú sorba’ 

Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének.”

Szeretetteljes, 
áldott, békés ünnepeket kívánok! 

Géczi Mónika 
gondnok

        

A Kétújfalu Települési Értéktár 
2021. február közepe óta tevé-
kenykedik. A bizottság ebben az 
évben értéktárba vette a követke-
ző települési értékeket: kocsányos 
tölgy, Hatalkotó ház, I. és II. világ-
háborús emlékművek, Konrád Ig-
nác festőművész hagyatéka, re-
formátus kehely, református kupa. 
A  KTÉB rendszeresen ülésezik. 
Az ülések helyszíne a Hatalkotó 
ház. A bizottság folyamatosan fo-
gadja a javaslatokat az értéktárba 
való felvételre. Ehhez a Kétújfalu 
Önkormányzat honlapján http://
www.ketujfalu.hu/  az Értéktár 
címszó alatt javaslati adatlap nyújt 
segítséget, mely letöltést követő-
en használható. 

Adventi felhívás
Az értéktár adventi felhívás prog-
ramja sikeres és örömteli. A soly-
máriak évek óta zajló adventi ké-
szülődése adta az ötletet.

KÉTÚJFALU  ÉRTÉKEI

Az ötlethozó Géczi Mónika bizott-
sági tag volt. 
Ezt gondoltuk tovább, bővítettük 
Gerleczné Gelencsér Éva bizott-
sági tag újabb ötletével, mely sze-
rint fogalmazzunk meg vagy ve-
gyünk kölcsön szép, szeretetben 
gazdag gondolatokat, idézeteket. 
A szervező munka elkezdődött. 
A felhívás megjelent november 
végén. A jelentkezéseket Évi fo-
gadta, kiszervezte a napokat, ko-
ordinálja a feladatokat. A szép 
mondatokat Móni szerkesztette, a 
plakátokat illusztrálta karácsonyi 
hangulattal. 
Sőt! 
December 4. napot az MTVA idő-
járás-jelentés műsorába is bene-
vezte és Dombainé Lempel Kata-
lin fénnyel telt ablaka látható volt 
két alkalommal. 
A háttérmunkát, anyagmozgatást, 
informálást én vállaltam.

Bizottságunk értékes csapat-
munkát végez nem csak ebben 
az adventi időszakban, hanem 
megalakulásunk óta rendszere-
sen. A település 24 ablakában fo-
lyamatosan gyúlnak fel a fények, 
olvashatók a szívet melengető 
karácsonyi gondolatok, üzene-
tek, idézetek. 
Köszönjük minden jelentkező-
nek, hogy részt vesz ebben a 
varázslatban és örömet szerez 
településünk közösségének! 
A Kétújfalu Települési Értéktár 
működéséről tájékoztatás Két-
újfalu honlapján, továbbá a Két-
újfalui Hírmondóban és a Face-
book oldalon a Hatalkotó ház 
csoportban található. 
Az értéktár bizottság áldott ünne-
peket és egészségben gazdag, 
boldog új évet kíván mindenki-
nek!

Nagy Edina, elnök 

Igen, már december van… 
November 28-án Advent első 
vasárnapján Istentiszteleti alkal-
munkon mi is meggyújtottuk első 
adventi gyertyánkat. Minden alka-
lommal, amikor a templomunkba 
lépek a tekintetem először arra a 
padsororra néz, ami előhív egy 
gyerekkori emlékképet: a temp-
lomban ülök a mamám mellett. 
Ugyanabban a padsorban ülök 
ma is. Az Istentiszteleti alkalmakra 
legtöbbször elsőként érkezem, és 
amíg egyedül vagyok, elcsende-
sem néhány percre. 
A többi padsoron is végig fut a te-
kintetem és ott felidézem azokat a 
gyülekezeti tagokat, akik hitben és 
korban előttem jártak, de sajnos 
már nincsenek köztünk.  
Várakozom, várom idén is kará-
csonyi Istentiszteletet, szeretem 
megélni ezeket az alkalmakat.



Utánpótlás sikerek, 
hasznos fejlesztések
A Kétújfalui Sportegyesület az 
idei évben is a Megye 1 szakosz-
tályban játszotta le meccseit. Az 
egyesület soha ennyi emberrel 
nem edzett és játszott még. Idén 
közel 100 fő a leigazolt labdarú-
gók száma. Ebbe beletartozik az 
utánpótlás csapatok és a felnőtt 
nagy csapat teljes játékos állomá-
nya. A munkát több ember végzi, 
akik az edző munka mellett az irá-
nyítást, szervezést is bonyolítják. 
Az egyesület működését a TAO 
támogatások, a helyi önkormány-
zat támogatása, valamint számos 
szponzor biztosítja. Pályázatok 
keretében plusz források állnak az 
egyesület rendelkezésére. Az idei 
év nyarán a sportegyesület telep-
helyén elkészült a füves edzőpá-
lya. Nyári időszakban az öntözé-
se, valamint esti edzések során 
a pálya világosítása biztosított. 
Számos magas minőségű feltétel 
adott ahhoz, hogy tartalmas edzé-
sek, színvonalas mérkőzések le-
gyenek. Az edzések heti rendsze-
rességgel folynak 2-3 alkalommal.   
Júliusban napközis sport tábor 
zajlott Sellyén két héten keresz-
tül. A gyerekek térítésmentesen 
vehettek részt a tábori edzőnapo-
kon. Mind az utazás, mint az ét-
kezés tervezett és szervezett volt. 
Egy-egy hét állt rendelkezésre az 
apró gyerekeknek és a fiatal tizen-
éves sportolóknak. 
Az őszi fordulóban az U7-U11 kor-
osztály a Bozsik program kereté-
ben rendszeresen Szentlőrincen 
vívta meg meccseit a hétvégi mér-
kőzéseken. A sikeres mérkőzések 
motiváló erővel hatottak a labda-
rúgókra. 
Az U13-U19 korosztály több hely-
színen: Vajszló, Kétújfalu, Sellye 
településeken játszott. 

SPORT

A téli időszakban alapozás törté-
nik, tervek szerint a téli tornák is 
megrendezésre kerülnek. Felnőt-
teknek műfüves bajnokság kezdő-
dik, U16-U19 korosztály teremben 
edz majd. 
A sport, a mozgás óriási fejlesztő 
erő a gyermekek mozgáskoordi-
nációjában. Azon túl, hogy meg-
mozgatja az izmokat, a szabad 
levegőre kényszeríti a játékoso-
kat, fejleszti a koncentrációt, a 
kitartást, a figyelmet. Csapatjáték 
lévén közösség épül. A Megye1 
szakosztály kiváló lehetőséget 
biztosít gyermekeink számára. 
Bíztató, hogy egyesületünk ilyen 
magas létszámmal rendelkezik. 
Van jövő! 
Érdemes a sportot támogatni!

Boros István, elnök

Bozsik korosztályok 
U7, U9, U11, U13
A 2019 tavaszától vissza-visszaté-
rő pandémiás időszakban nagyon 
sok Bozsik torna maradt el, ami az 
egészen kis korosztálytól az U13-
as korosztályig biztosítja a gye-
rekek versenyeztetését. Azt tudni 
kell, hogy ezekben a korosztályok-
ban nem számít az eredmény, 
csupán a játék szeretete, illetve az 
alapszabályok elsajátítása a cél. 
2020/2021 szezontól a Kétújfalu 
SE felnőtt, valamint serdülő és ifi 
csapatai a megyei első osztályban 
versenyeznek. 
Egy ilyen kis falunak nagy feladat 
volt, hogy 3 nagypályás csapatra 
való játékost tudjon igazolni, de si-
került. Nekünk a célunk, hogy a ki-
csiknél minél több gyerekkel sze-
rettessük meg a futballt, adjunk 
nekik élményt, és a jövőben – mi-
kor elérik azt a korosztályt – tudjuk 
versenyeztetni a nagypályás baj-
nokságba. Úgy gondolom, hogy 
ez idén kiemelkedően sikeres volt, 
mert sok új kis focista érkezett az 
egyesülethez, ami nagy öröm szá-
munkra, mert látjuk, hogy bizony 
van utánpótlás. 
A Kétújfalu SE-nél 70 igazolt gye-
rek sportol, ebből a kicsi korosz-
tályokba idén 15 új igazolt játé-
kos érkezett. Az őszi időszakban 
Szentlőrincen vettünk részt a tér-
ség csapataival (10 egyesület) 
Bozsik tornákon, és fesztiválokon. 
A gyerekek egytől egyig nagy él-
vezettel, és hatalmas mosollyal 
tértek haza ezekről a megméret-
tetésekről. Heti két alkalommal, 
hétfőn, illetve pénteken tartottunk 
nekik edzéseket, az iskolában, il-
letve a műfűves pályán. A foglal-
kozásokon 15-25 fős létszámmal 
vesznek részt a gyerekek, egé-
szen a 6 évestől a 11 éves korú 
focistapalántákig.



A fogantatástól 

napjainkig – 
30 éves

a
horgásztó

1991. évet írjuk. Az akkor még ka-
lóz helyi önkormányzati lapban, 
mely Kétújfalu név alatt lett kiad-
va, lakossági ellenszenv nyilvánult 
meg egy lehetséges horgásztó lét-
rehozásával kapcsolatban. Szük-
ségtelennek tartották. Ám az ötlet 
megszületett és1994-ben megtör-
tént a hivatalos átadás. Azóta él a 
tó sokak örömére.

Ez nem volt ilyen egyszerű!
A Nosztalgia klub gyűjteményébe 
kerestem a tó történetéről infor-
mációt, képanyagot. Horgászokat 
kérdeztem, a családom férfi tagjait 
kérdeztem és szinte mindenki egy 
ugyanazon választ adott.
Kérdezd a CSIKÉT!
S én megkérdeztem. 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a falu és az egyesület 
vezetésének, a szülőknek, illet-
ve Szeitz Balázsnak, aki minden 
vasárnap eljutatott minket Szent-
lőrincre, és biztonságba haza is 
szállított minket.

Pfeiffer Bence, edző

U16 
Idén is ott folytattuk ahol a nyáron 
abba hagytuk. Nagy lendülettel ve-
tettük bele magunkat a munkába. 
A keret frissült, hiszen a „kiörege-
dett” 2005-ben született játékosok 
csatlakoztak az u19-es csapathoz, 
hozzánk pedig felkerült a 2008-as 
korosztály. Pár új igazolással is ki-
egészülve, így vált teljessé a ke-
retünk ami számokban 18 játékost 
jelent. Ez nagy öröm számunkra. 
Heti két edzéssel és egy edzőmér-
kőzéssel vágtunk neki az új sze-
zonnak. Továbbra is a játékosok 
fejlődésében, mint sem az ered-
ményességben gondolkodunk, 
hiszen utánpótlás játékosokról be-
szélünk ahol a képzés a legfonto-
sabb. Ennek és a játékosok hoz-
záállásának is köszönhető, hogy 
hétről hétre mint egyénileg és csa-
pat szinten is sokat fejlődtek. Ez 
eredményben is megmutatkozik 
és reménykeltő, hogy a bajnokság 
végén szép eredményt érhetünk 
majd el.

Kapronczai Norman, edző

CSIKE, ő Tóth László.
Gyöngyösmelléken született, a he-
lyi általános iskolában tanult, majd 
szakképesítés után visszajött dol-
gozni a heyi termelőszövetkezetbe. 
Megnősült, gyermekei születtek. Tel-
tek-múltak a szürke hétköznapok, 
baráti társaságban vidám hétvégék. 
Szórakozást jelentett a pecázás. 
Vidéki egyesületekben, vidéki hor-
gászhelyeken, beszélgetések alka-
mával, egy rendszerváltást is megél-
ve született meg az ötlet: legyen a 
községnek egy saját horgásztava, 
majd egy egyesülete. 
Az ötlet jó volt, sokan hittek is ben-
ne, sokan támogatták is, ám a köz-
vélemény jelentős része felesleges 
dolognak tartotta. 

Nehéz 3 év volt! 
De megérte! 
1994-ben hivatalosan is átadták Két-
újfaluban a település horgásztavát. 

A tó 30 évéről kiadvány készül. Tóth 
László több oldalon keresztül megírta 
a tó létrejöttének történetét. Számos 
cikk és fotó Laci által a Hatalkotó ház 
birtokába került. Ezen dokumentu-
mok, képanyag, újság digitalizálva 
és archiválva lett és készen áll arra,
hogy egy részletes kiadvány készül-

jön belőle. A Hatalkotó házban külön 
kiállítási felület szolgál a horgásztó 
életének megjelenítésére, mely előre 
láthatóan tavaszra elkészül. 
Köszönöm az együttműködést. Örü-
lök, hogy a történet nem vész el!

Nagy Edina



Aszakkör

A Nemzeti Művelődési Intézet pá-
lyázatot hirdetett népi kismester-
ségek elsajátítására szerveződő 
szakkörök beindítására. 
Pályáztunk és nyertünk! 
Így indult el november közepén a 
NEMEZELŐ SZAKKÖR. 
A létszám limitált, öt fő. A jelentke-
zők tudása kezdő szinten állt, ám 
egy hónap elteltével már gyönyörű 
alkotások születnek a kezeik alatt. 
A foglalkozások heti rendszeres-
séggel folynak, ahol a lelkesedés, 
a kitartás, a kreativitás határtalan. 
Egy-egy foglalkozás 2-2,5 óra idő-
tartamban zajlik.Készül egyszerű 
zsinór, mely alapja lehet pl. éksze-
reknek és készül apró tároló vagy 
ünnepi mécses, így advent idején. 
2022. április 30-ig tart a szakkör, 
majd ezt követően kiállítást ren-
dezünk be az alkotóházban és 
minden érdeklődő számára meg-
tekinthető lesz a fél éves szakköri 
tevékenységünk gyümölcse, alko-
tásaink. 

Boós Gyuláné Nagy Edina

Évforduló
A Hatalkotó ház egy éves szüle-
tésnapját ünnepelte 2021. október 
2-án. A névadók évszámmal, alá-
írással ellátott pántlikát kötöttek 
az egy éve, - az átadás örömére -, 
elültetett császárfára. A születés-
napi tortán a gyertyát közösen fúj-
ták el. Az eseményen ismert nép-
dalokat játszott tárogatón Borsós 
István tárogatóművész. 
Köszönjük mindenkinek, aki ve-
lünk együtt ünnepelt.

Játssz  velünk!

A Hatalkotó házban működő tár-
sasjáték klub játékállománya fo-
lyamatosan bővül. Köszönhető 
ez a felajánlásoknak. Gyerekek is 
felnőttek is, azon játékaikat mely 
még szép és használható állapot-
ban van, de már megunták vagy 
„kinőték”, nem a padláson tárolják 
s hagyják porosodni, hanem el-
hozzák hozzánk minden játékos 
kedvű látogató örömére. 
Köszönjük! 
Idén kíváncsiságból, ismeretszer-
zés céljából - ismerkedve a MATE 
közösséggel -,a XI.JátsszMa fesz-
tiválra is ellátogattunk Pécsre és 
önkormányzati támogatásból a 
napjainkban legismertebb és leg-
jobb társasjátékok vásárlására 
volt lehetőségünk. Örömmel fo-
gadtuk, köszönjük! Ezen játékok 
kipróbálhatók az alkotóházban.  
Ám a játékos közösség saját maga 
is készít társasjátékot. November-
ben vendégünk volt a klubban Fe-
kete Ildikó tanárnő, aki a „Királyi 
négyes” játékot ismertette meg 
velünk, melyet több gyermek már 
elkészített magának. A klub min-
denki számára nyitva áll korosz-
tálytól függetlenül. A logikai játé-
kok, a kártyák, a sakk, a malom és 
ezen alap játékok tovább gondolt 
változataival,stratégiai, ügyességi  
játékokkal mindenki játszhat, szó-
rakozhat, fejlődhet. 
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