4. oldal

Kerekharaszti Hírmondó

Színes ősz a Csillagfény Óvodában

Az új nevelési évet 40 gyermekkel indítottuk és évközben további 6 óvodást várunk (előjegyzés alapján).
Ez a tény önmagában is nagy
öröm számunkra.
A helyi nevelési program átdolgozása (a törvényi előírásoknak
megfelelően ) megtörtént, így a
2010/2011-es évünket az elfogadott dokumentum alapján terveztük és kezdtük meg.
Az intézmény művészeti programja - benne
többek között a hagyományápolás - jól tükröződik az őszi programokon is.
Szeptember elején nyitottuk meg Pete Imre
(horti ) amatőr festő
hangulatos tárlatát
„Nyárból az őszbe” címmel.
Gyermekműsor

kísérte, színesítette az ünnepi
délelőttöt.
Az évszak sokszínű pompájában gyönyörködtünk, miközben a Boldogi Tájházba utaztunk gyermekeinkkel.
Ebben az aprócska házban viszszaléphettünk „térben és időben”, megleshettük, hogyan is
éltek- dolgoztak dédszüleink.
A féltve őrzött tárgyak egy részét

Köszöntjük az újszülötteket:
Laczkó Vivien, született 2010.október 6-án
Molnár Levente született 2010. július 22-én

Kegyelettel búcsúzunk az elhunytaktól:
Iványi Pál Lajos (elhunyt július hóban)
Kovács Balázs (elhunyt július hóban)
Matányi Tibor (elhunyt július hóban)
Bugyi Istvánné született Nánai Erzsébet
(elhunyt szeptember hóban)
Kiss Viktorné született Földi Mária
(elhunyt október hóban)
Bartók Gyuláné született Makkai Erzsébet
(elhunyt október hóban)
Makkai József (elhunyt október hóban)
Tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik Iványi
Pált 2010. július 28-án utolsó útjára elkísérték
és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

megfoghatták, kipróbálhatták
(pl. szüreti eszközök) és minden
kérdésükre választ kaphattak a
múzeum gondnokától.
Ezekben a hetekben közösen
gyűjtött és vásárolt őszi termésekből befőttet
és savanyúságot
készítettünk a
gyermekek aktív közreműködésével.
Részt
vettünk
tökszüreten, kukoricatörésen,
dióverésen, készítettünk és kóstoltunk mustot, barkácsoltunk óriás termésbábot.
A Fenyőharaszti kastély állatparkjának (őspark) autóbuszos megtekintését a Magyar
Rákellenes Liga helyi szervezete támogatta, ezzel is ráirányítva a figyelmet a mozgásra,
a kirándulásra, az egészséges
életmódra.
Köszönjük
anyagi segítségüket!
Intézményünk
a 2009. évi szja
1 százalékából
270.000.-ft-ot
kapott a szülők és kerekharaszti lakosok nagylelkű
támogatásaként.

Tisztelettel köszönjük az óvodánknak nyújtott segítséget és
várjuk továbbra is adományaikat az alábbi számlaszámra :

11739054-20129910
Jelenleg két nyertes pályázat megvalósítása van folyamatban szakmai eszköz,
berendezés,
informatika
eszköz formájában.
Az óvodai híreket összeállította: Skucziné Birinyi Mária
óvodavezető

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12 óráig, 13-17.30-ig
Kedd: Ügyfélfogadás nincs!
Szerda: 8-12 óráig, 13-15.00-ig
Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs!
Péntek: 8-12 óráig

A JEGYZŐ ügyfélfogadása KIZÁRÓLAG HÉTFŐI
napon 8 órától 12 óráig és 13 órától 17.30 óráig!
Helye: Kerekharaszt, Bimbó u.2.
Tel.: 06-37/541-434; fax. 06-37/541-433
e-mail: postmaster@kerekharaszt.t-online.hu
honlap: www.kerekharaszt.hu

Kerekharaszti Hírmondó
A Kerekharaszti Községi Önkormányzat időszakos lapja
Megjelenteti a Kerekharaszti Polgármesteri Hivatal.
3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2 sz. www.kerekharaszt.hu

