
Húsvéti készülődés  
 
2016-ban már március végén beköszönt ránk a Húsvét! Március 12-én, 
szombati napon 15 órakor a Közösségi Ház ebédlőjében a „Húsvéti 
készülődés” elnevezésű fogalakozásunk keretében húsvéti tojásokat 
festünk és díszítünk, ajtódíszeket készítünk és kis kosarakat fonunk. 
A Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület által szervezett 
foglalkozásra kifújt tojásokat kell hozni, gumikesztyűt, 
konzervdobozokat, különleges formájú kis befőttes üvegeket, kis tejfölös 
dobozokat. A díszítő kellékeket biztosítjuk. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, gyermekeket és felnőtteket egyaránt!  
 

Kettné Schmidt Tímea 
30/974-2976 

 
 
 
 
 

Húsvéti készülődés  
 
2016-ban már március végén beköszönt ránk a Húsvét! Március 12-én, 
szombati napon 15 órakor a Közösségi Ház ebédlőjében a „Húsvéti 
készülődés” elnevezésű fogalakozásunk keretében húsvéti tojásokat 
festünk és díszítünk, ajtódíszeket készítünk és kis kosarakat fonunk. 
A Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület által szervezett 
foglalkozásra kifújt tojásokat kell hozni, gumikesztyűt, 
konzervdobozokat, különleges formájú kis befőttes üvegeket, kis tejfölös 
dobozokat. A díszítő kellékeket biztosítjuk. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, gyermekeket és felnőtteket egyaránt!  
 

Kettné Schmidt Tímea 
30/974-2976 

 

Húsvéti készülődés  
 
2016-ban már március végén beköszönt ránk a Húsvét! Március 12-én, 
szombati napon 15 órakor a Közösségi Ház ebédlőjében a „Húsvéti 
készülődés” elnevezésű fogalakozásunk keretében húsvéti tojásokat 
festünk és díszítünk, ajtódíszeket készítünk és kis kosarakat fonunk. 
A Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület által szervezett 
foglalkozásra kifújt tojásokat kell hozni, gumikesztyűt, 
konzervdobozokat, különleges formájú kis befőttes üvegeket, kis tejfölös 
dobozokat. A díszítő kellékeket biztosítjuk. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, gyermekeket és felnőtteket egyaránt!  
 

Kettné Schmidt Tímea 
30/974-2976 

 
 

 
 
 

Húsvéti készülődés  
 
2016-ban már március végén beköszönt ránk a Húsvét! Március 12-én, 
szombati napon 15 órakor a Közösségi Ház ebédlőjében a „Húsvéti 
készülődés” elnevezésű fogalakozásunk keretében húsvéti tojásokat 
festünk és díszítünk, ajtódíszeket készítünk és kis kosarakat fonunk. 
A Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület által szervezett 
foglalkozásra kifújt tojásokat kell hozni, gumikesztyűt, 
konzervdobozokat, különleges formájú kis befőttes üvegeket, kis tejfölös 
dobozokat. A díszítő kellékeket biztosítjuk. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, gyermekeket és felnőtteket egyaránt!  
 

Kettné Schmidt Tímea 
30/974-2976 

 


