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KKaarrááccssoonnyyii kköösszzöönnttőő
KKeeddvveess LLoovváásszzppaattoonnaaiiaakk!!
IIllyyeennkkoorr aazz éévv vvééggee ffeelléé,, aa kkaarrááccssoonnyy
kköözzeelleeddttéévveell
mmiinnddeennkkii
eeggyy
kkiiccssiitt
vviisssszzaatteekkiinntt aazz eellmmúúlltt iiddőősszzaakkrraa ééss éérrttéékkeell,,
lleevvoonnjjaa aa ttaannuullssáággookkaatt,, ssoorrbbaa áállllííttjjaa aazz
eellkköövveettkkeezzőőkkbbeenn
mmeeggvvaallóóssííttaannddóó
ffeellaaddaattookkaatt..
VVaallaammeennnnyyiieenn eezztt tteesssszzüükk mmuunnkkáánnkkkkaall,,
ccssaalláádduunnkkkkaall,, bbaarrááttaaiinnkkkkaall kkaappccssoollaattbbaann,,
ééss kköözzbbeenn sszziinnttee ggyyeerrmmeekkii ttüürreellmmeettlleennssééggggeell
vváárrjjuukk aa mmeegghhiitttt kkaarrááccssoonnyytt,, aa sszzeerreetteett
üünnnneeppéétt..
CCssaakk aa bbeennnnüünnkk ééllőő ggyyeerrmmeekkii
ttiisszzttaassáággggaall ééss sszzeerreetteetttteell lleehheett ááttééllnnii,,
ááttéérreezznnii eennnneekk aa mmaaggaasszzttooss üünnnneeppnneekk aazz
iiggaazzii üüzzeenneettéétt,, aazztt,, hhooggyy aa sszzeerreetteett ééss
eeggyymmáássrraa vvaallóó ffiiggyyeellééss nnééllkküüll nneemm lleehheett
bboollddoogg sseennkkii..
GGoonnddoolljjuunnkk sszzeerreetteetttteell eezzeenn aazz
üünnnneeppeenn
aazzookkrraa
aa
sszzeerreetttteeiinnkkrree,,
iissmmeerrőősseeiinnkkrree,, bbaarrááttaaiinnkkrraa iiss aakkiikk jjeelleennlleegg
ffaalluunnkkttóóll mmáárr ttáávvooll éélliikk éélleettüükkeett,, ééss aazzookkrraa
iiss aakkiikk mmáárr nneemm lleehheettnneekk kköözzööttttüünnkk ééss nneemm
üünnnneeppeellhheettnneekk vveellüünnkk eeggyyüütttt..

M
Miinnddeennkkiinneekk kkíívváánnookk eerrőőtt,, jjóó
eeggéésszzssééggeett ééss bboollddoogg,, bbéékkééss
kkaarrááccssoonnyytt!!

PPiinnttéérr IImmrree
ppoollggáárrmmeesstteerr
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Önkormányzati Mikulás
Az idei évben is megajándékozta
Mikulásra
az
Önkormányzat
a
gyermekeket.
Az
iskolások
és
óvodások az intézményekben kapták
meg az ajándékot. A kicsiknek pedig
házhoz ment a Télapó segítőivel, a
krampuszokkal. Örömteli perceket
szerezve kicsiknek, nagyoknak.
Köszönet érte a segítőknek,
támogatóknak!

m elyről a N apló is tudósított nem rég.
E hhez a fejlesztéshez 5.143.200,-Ft-ot
nyertünk az RFT-től. M ásik hasonló
beruházásunk a háziorvosi rendelő
akadálym entesítése és felújítása, am elyhez
4,5 m illió forintos tám ogatást kértünk.
A z elbírálás eredm énye a napokban
várható
Sikeresen pályázott önkorm ányzatunk a
E .M agyarország pályázaton is, m elynek
eredm ényeként
közcélú
internet
hozzáférés lesz a K özségházán. A
nyitvatartási idő alatt január végétől
m inden érdeklő polgár ingyenesen
használhatja az internetet.

EU szakértői előadás

É v végi szám adás
A szennyvízcsatornázás volt idén is a
legfontosabb feladatunk. A Regionális
Fejlesztési Tanács (RFT) az országos
kiem elt
projektek
közé
sorolta
pályázatunkat, ahonnan a bíráló
bizottság a K E OP pályázatok közé
irányította. A két szakaszból álló K E OP
pályázat első fordulójára m árciusban
tudjuk beadni a 6 településsel közös
pályázatunkat.
Az
idei
legnagyobb
volum enű
fejlesztésünk a védőnői és a fogorvosi
szolgálat épületének felújítása volt,

2007.december 7-én az Ifjúsági klubban
Pomázi Szilárd EU szakértő tartott
előadást. A fórumon ismertette a
munkavállalási
lehetőségeket
az
Európai Unióban, felhívta a figyelmet
az ösztöndíjak lehetőségére, valamint
ismertette
az
EU
információs
forrásokat, ahol segítséget találnak az
érdeklődők.
Az előadás anyagát a könyvtár
nyitvatartási idejében az érdeklődők
megtekinthetik.
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Élet az iskolában

A helyi Vöröskereszttől karácsonyra az
óvodások gyermekek játékvásárlásra pénzt,
az általános iskolás gyermekek déli
gyümölcsöt kaptak, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni.
A téli szünet 2007. december 22 - 2008.
január 4-ig tart. A szünet utáni első tanítási
nap január 7-e, hétfő.

Természetismeret vetélkedőn Vaszaron 4.
helyezést ért el a 8 fős csapatunk. A csapat
tagjai a 3.,4.,5.,6. osztályos tanulók közül 2
– 2 tanuló.
December 3-án a kis óvodásokat bűvész
ejtette ámulatba mutatványaival.
Az óvodában és az iskolában megtartottuk
a hagyományos Mikulás műsorunkat,
délután diszkót rendeztünk, ahol 4 óráig
szórakozhattak tanulóink.
1. osztályosaink kedves kis műsorral
köszöntötték Mikuláskor és karácsonykor
a Nyugdíjas Klub tagjait.
Az intézmény minden egységében lázas
készülődés előzi meg a karácsonyt. Szépen
feldíszítették a termeket, vereseket, dalokat
tanultak. Az aulában felállítottuk közös
karácsonyfánkat,
melyet
a
Diákönkormányzat tagjai díszítettek fel.
Az
Önkormányzat
ajándékaként
a
kultúrházban óvodásaink és iskolásaink
december 19-én délután zenés karácsonyi
műsort láthattak. Köszönjük!

Bizonyára sokan kérnek tanítványaink közül
mobiltelefont karácsonyra. Ezúton is
szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy
a házirendnek megfelelően ne engedjék,
hogy gyermekük elhozza az iskolába,
ugyanis
elveszítésük,
eltűnésük,
megrongálódásuk
esetén
mi
nem
vállalhatjuk a keresést, sem az anyagi
felelősséget. Megértésüket köszönjük.

Békés karácsonyt és boldog új
esztendőt, a téli szünet idejére jó
pihenést kívánunk!
Általános Iskola
és Óvoda
dolgozói
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Szenteste
Hópihe hull halkan hideg éjjel,
a leggyönyörűbb est minden évben.
Szép szavak, szeretet szerteszéjjel.
Boldogság él mindenki szívében.
A
Szenteste
tied,
mindenkié.
Az
élet
teszi
emlékezetessé:
Családtagjaink édes, puha csókja,
Aranyló
angyalok
ajándéka.
A Hold ott világít fent az égen,
Fényes csillag mosolyog rám éppen.
Csodás érzés csiklandozza lelkem,
Adni jó, odaadnám mindenem.
Szobánkban áll a fenyő, az eredeti,
Szaloncukorral,
színekkel
teli.
Asztalunkat sok finomság díszíti.
Rég megsült a diós, mákos bejgli.
Házunkat
a
narancsillat
telíti.
A Szenteste nem mindenkinek igazi,
Sok ember szegénységben tölti,
De mindaddig nem szegény senki,
Ameddig képes szeretetben élni.
Kérlek segíts te is varázsolni,
Kisgyermekek arcára mosolyt csalni.
Jusson el hozzájuk sokunk ajándéka,
Legyen egyenlő Földünk minden
lakója.
Hulljon hópihe halkan hideg éjjel!
Legyen ez a leggyönyörűbb est
minden
évben!
Szóljanak szép szavak szeretet
szerteszéjjel!
Éljen boldogság mindenki szívében!

Értesítés
Az
EON
Közép-Dunántúli
Gázszolgáltató
Zrt.
Értesíti
a
lakosságot ,hogy lehetőség van
kedvező áron (44.880 Ft+20% ÁFA) az
ingatlanok szolgáltatásba kapcsolására.
A szükséges formanyomtatványokat
az Önkormányzatnál lehet beszerezni.
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Meghívó

2008. január 6-án 15 órakor a
Művelődési házban
a
Pápai Fúvószenekar Újévi
koncertet ad .
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
(A belépés díjtalan.)

