Integrált Közösségi Szolgáltató Tér – Faluház, a Göcsej Kapuja
Bak ÁMK, a Széchenyi Hanna Kórus és a Baki Katolikus
Egyházközség decemberi programja
2012
december 1. óra Adventi koszorú készítése a parkban
december 2. „Szól a karácsonyi csengő” Advent első vasárnapja
11 óra Adventi szentmise a Baki Római Katolikus templomban és
gyertyagyújtás az egyházközség adventi koszorúján
15 óra Kovács Tamás plébános megszenteli a falu Adventi koszorúját és
meggyújtja az első gyertyát. (a hittanos gyerekek rövid műsora)
„Advent varázsa” játszóház és adventi koszorú készítése kicsiknek és
nagyoknak a faluházban. Gyertyákat és örökzöldet, kérjük hozzanak
magukkal!
december 5. 10 óra Mikulás váró ajándékműsor a falu minden gyerekének a Magyar
Népmese Színház előadásában „Mirkó királyfi” című mesejátékkal. Az
iskolás és az óvodás gyerekek szervezetten érkeznek a programra, a
kisebb gyerekeket is szeretettel várjuk szüleik kíséretében!
december 9. „Angyal száll a földre” Advent második vasárnapja,
11 óra Adventi szentmise a Baki Római Katolikus templomban és
gyertyagyújtás az egyházközség adventi koszorúján.
15 óra A második gyertya meggyújtása a falu adventi koszorúján. A
gyertyát meggyújtja: Molnár Károly polgármester (műsor: Dezse Krisztina)
„Luca, Luca kity-koty” Luca napi népszokások bemutatása a Baki
Néptáncegyüttes gyermek csoportjának előadásában a Faluházban.
december 11. 8-16 óra Gazdálkodói Információs Szolgálat fogadó óra
december 11. 18 óra Szakmai

előadás

a Söjtör és Térsége Méhész Egyesület tagjainak

december 12. Könyvtárhasználati óra
december 12. 13 és 17 óra között Baba börze (O – 6 éves korig) Gyermekruhák, cipők,
gyermekholmik (pl.: babakocsi) eladása és vétele. Kérjük az eladási
szándékot december 7.-ig a következő telefonszámokon jelezzék: 06-305033484 Gyulasiné Foltányi Erika, illetve 06-30- 2203975 Merktné Marika
december 13. 13 óra Projektnyitó: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0110 „Művészettel a
lélekért – lélekkel a művészetért”
16 óra Álláskeresési praktikák a neten, nemcsak álláskeresők számára

18 óra Bak község Önkormányzati képviselő-testülete közmeghallgatást
tart a falu lakosságának
december 15. 18 óra a Göcsej Kapuja Bak ÁMK tanulóinak adventi karácsonyváró műsora
december 16. „Serkenj lelkem” Advent harmadik vasárnapja
11 óra Adventi szentmise a Baki Római Katolikus templomban és gyertyagyújtás
az egyházközség adventi koszorúján.
11.30 óra A baki Pántlika Néptáncegyüttes gyermek és ifjúsági csoportjának
fellépése a zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban a Zalai Táncegyüttes 55 éves
jubileumi műsorának keretében
Kb. 14 óra az együttes tagjai meggyújtják a falu
december 23. „Születésén Istennek”Advent negyedik vasárnapja:
17 óra ,, A szeretet ünnepén” Karácsonyi koncert a Széchenyi Hanna Kórus és a Zengő
Húrock gitár együttes műsora a Baki templomban.
Utána: Kovács Tamás plébános meggyújtja a negyedik gyertyát a falu Adventi koszorúján
és megszenteli a Betlehemet. (énekel a Széchenyi Hanna Kórus)
Karácsonyi gyűjtés december 1. és 14. között:
A Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezete a közelgő karácsonyi ünnep jegyében
gyűjtést szervez a Zala Megyei Integrált Szociális Intézet 5. számú fogyatékkal élők
telephelyének megajándékozására. Az intézményben lakók súlyos és középsúlyos
fogyatékkal született gyermekek és felnőttek élnek.
Szeretnénk, ha jótékonysági kampányunkhoz cégek, közéleti- és magánemberek
csatlakoznának, egy, az egész falut elérő mozgalommá szélesítve azt.
A csomagokba kérjük elsősorban játékokat, megunt, de jó állapotban lévő mesekönyveket,
kreatív anyagokat (színes ceruza, festék, színes papír, nagy méretű gyöngyfűző gyöngy),
használt, de jó állapotú törülköző, ágyneműhuzat, valamint tinédzser és felnőtt ruhákat
(pl.: sapka, sál, kesztyű, stb), sportszerek, édességeket tegyenek. Ne tartalmazzon
egészségre káros tárgyakat, romlandó élelmiszereket, pornográf filmeket, stb.
Az adományokat kérjük legkésőbb december 14-ig hozzák be a Faluházba! Az
ajándékokat rövid műsor keretében fogjuk átadni az otthon lakói számára a december 17vel kezdődő héten.
A TÁMOP 2.1.2. program keretében decemberben nyelvi (angol, német) képzések
indulnak az Általános Iskolában. Jelentkezést még elfogadunk. Feltétel: 18. életévét
betöltött felnőtt, és az önrész 4.500 Ft befizetése.

A programokkal kapcsolatosan érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Baloghné Bacsa Ibolya 06-30/5711937 email: bacsaibi@gmail.com

Mindenkinek Békés, Boldog Ünnepeket kívánunk!

