Somoskőújfalui

Önkormányzati almanach
2016

Elismerés a sikeres
közfoglalkoztatásért
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
úr 2016. december 1-jén miniszteri elismerő oklevelet adományozott
Somoskőújfalu Község Önkormányzata részére a közfoglalkoztatási
programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.
A Belügyminisztériumban tartott ünnepélyes díjátadóra küldött
meghívóban Dr. Hoffmann Imre
Helyettes államtitkár úr köszönetet
mondott a településnek a közfoglalkoztatás területén végzett kimagasló munkaszervezésért, a programok
innovatív, példaértékű megvalósításáért.
Az ünnepélyes díjátadón, melyen
Somoskőújfalu Önkormányzatát dr.
Tóth László polgármester és Molnár
Béla, a közfoglalkoztatási program

vezetője képviselte, a
Belügyminisztérium
Márványaulájában került sor.
Az okleveleket Pogácsás Tibor államtitkár úr
adta át az elismerésben
részesített ötven polgármester és két szeretetszolgálat vezető részére.
A 2016. évi közfoglalkoztatási
programok végrehajtásában kiemelkedő szerepet betöltő közfoglalkoztatók – köztük Somoskőújfalu
Önkormányzatának – eredményes
munkáját Belügyminiszter úr az oklevél mellett ötmillió forint támogatással jutalmazta.
Nógrád megyéből még két további település – Buják és Rimóc – szerepelt a díjazottak között.

MEGHÍVÓ!
Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2016. december 21-én (szerdán)
16.30 órai kezdettel
a Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Könyvtárba,

FALUKARÁCSONY
rendezvényünkre.

A műsorban fellépnek: Cogito
ÁMK - Dr. Krepuska Géza Általános Iskola tanulói, Dancsok Lilla,
Kiskút Néptánccsoport, Sanyi
& Borsi zenekar, Somosi Gyertyaláng Kórus, Somoskőújfalui
Gesztenyekert Óvoda óvodai csoportja, Varga Istvánné
Tisztelettel:
dr. Tóth László
polgármester
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Karácsonyi üzenet
„S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.”
(Szilágyi Domokos: Karácsony)
A mindannyiunk által jól ismert karácsonyi történetben sokan szerepelnek. Augusztusz császárról, Heródes
király, pásztorokról, katonákról, napkeleti bölcsekről olvashatunk a Biblia
történetben.
Mindenki el van foglalva a dolgával, beletemetkezik a munkájába, a gondolataiba: Augusztusz császár bizonyára a
birodalma térképét tanulmányozza,
Heródes király az aranyait számolja, a
pásztorok a nyájukat figyelték, a katonák a kardjukat élesítették, az írástudók a könyveiket bújták.
Mindenki el van foglalva valamivel,
s csak néhányan, a három napkeleti
bölcs veszi észre, csak ők látják azt,
ami a legfontosabb: a Megváltó csillagát az égen, melyet követnek.
Miért nem látják a többiek, miért
csak ők hárman néznek ilyen csillaglátó szemmel az Isten ege felé?
Csillaglátó ember ma is kevés van.
Az Augusztuszok, Heródesek, pásztorok és katonák országában ma is nagyon ritkán néznek az emberek látó
szemmel az ég felé. Hiszen leköt bennünket a magunk birodalma, a mindennapok harcai, a családunk és a
magunk bajai, a megélhetés gondjai,
ezer baj és betegség. És elfelejtünk
az ég felé nézni.
Karácsonykor azonban a földi rohanásunk közepette egy pillanatra
megállunk, s ezen a csodálatos estén egy kicsit felfelé is nézünk, egy kicsit csillaglátó emberekké is leszünk.
Amikor a karácsonyi történetben Isten megszólítja a pásztorokat az angyalok énekével, amikor megbolygatja Heródes nyugalmát a bölcsekkel,
akkor az emberek tekintetét akarja
az ég felé fordítani.
Erre a pásztorok engedelmességgel, Heródes álnoksággal válaszol.
A csillaglátó napkeleti bölcsek pedig

ebben a kétfelé szakadt világban
mennek boldogan a megszülető kis
gyermek, Jézus felé.
Nagy utat kellett megtenniük a bölcseknek pusztaságokon, erdőkön át,
a kétszínű Heródest is útjukba ejtve, gyanútlanul, de életükkel játszva
haladtak Bethlehem felé. Messziről
jöttek, de boldogan vándoroltak - a
jelet, a bethlehemi csillagot követve
a jászol felé.Az elbizonytalanodott,
csak a földi, evilági dolgokra figyelő
világban csillaglátó emberek voltak.
Vajon hogyan lettek ilyen csillaglátó
emberekké?
Jó lenne tudni, hiszen hosszú utunkon mi is a hátunk mögött talán sok
bánattal, gonddal betegséggel érkeztünk, s magunk előtt sok-sok bizonytalanságot látunk, a szívünk tele van
kétségbeeséssel. Vajon merre vezet
a jövő karácsonyig életünk útja?
Jó lenne ilyen biztos úton járó, csillaglátó emberekké lenni, mint a történetbeli bölcsek.
A keleti bölcsek azért látták meg a
csillagot, mert tudták, hogy jönni fog.
Várták és figyelték a jelet, amelyet
követniük kell. Ma is vannak csillaglátó emberek. Jó, ha mi magunk is
csillagkereső, csillaglátó emberekké tudunk lenni, akik meglátják és
megértik a Karácsony igazi üzenetét, hogy megszületett a Megváltó.
S meglátják azt a hatalmat és erőt,
amely a betlehemi istállóból, ahol a
Kisded a jászolban fekszik, templomot teremt.

Míg az ember, ahogy a II. világháború idején s azt követő években is
láttuk, sok-sok templomból istállót,
traktorállomást, raktárt csinált, addig Karácsony este Isten ebből az
egyszerű, kis betlehemi istállóból
teremt templomot. S ezen az estén
ez az istálló lesz az igazi, megszentelt templom, mert a jászolban ott
fekszik egy kicsiny gyermek, a Megváltó.
Bizony sokszor elvesztjük, eltévesztjük szemünk elől a csillagot, néha
utat is tévesztünk, és nem ehhez a
betlehemi jászolhoz, hanem Heródes udvarába érkezünk.
De a Megváltót keresők újra megtalálják Jézust, és nagy örömmel
örvendeznek. A bölcsek szeme elől
Heródes udvarában eltűnt a csillag.
Akkor ragyogott fel ismét, amikor eltávoztak onnan.
Mikor nem látjuk a csillagot, akkor
rossz helyen vagyunk. De a keresőknek Isten megadja újra és újra a felragyogó csillaglátás boldogságát. Ez
az igazi karácsonyi öröm: megérteni
az ünnep lényegét, üzenetét.
És a megtalált igazi szeretetet átélni
és továbbadni, s meglátni a szeretet
örömteli, ragyogó fényét gyermekeink, szeretteink szemében.
S a külsőségek helyett belül a szívünkben megélni ezt az ünnepet,
ahogy a meghívóban olvashatták,
hogy ne csak kívül, a hóban, a kalácsban, a feldíszített fában, hanem
ott legbelül, a szívekben legyen karácsony.

10 éve az önállóság útján

A Köztársasági Elnök 89/2005.
(VI. 29.) KE határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Somoskőújfalu településrészét a korábbi
egyesítés megszüntetésével Somoskőújfalu néven községgé nyilvánította. A határozat a kihirdetését követő önkormányzati választás
napján – 2006. október 1-jén – lépett hatályba, így a település ezen
a napon lett újra önállóvá.
A lakosság 2004. szeptember
4-én elsöprő többséggel – 1059 igen
és 261 nem – szavazattal a leválás
mellett döntött azért, hogy végre újra
a saját kezébe vehesse a falu sorsának irányítását, hogy a döntések ismét helyben születhessenek.
Az önállóvá válás mellett voksolók hittek abban, hogy a különválással erősödhet a helyi érdekek érvényesítése, összehasonlíthatatlanul
nagyobb lehetőségek adódhatnak
a lakosság bevonására a település
érdekében végzendő munkához,
megfelelő körülmények teremthetők ahhoz, hogy a fiatalok a községben telepedjenek le, s a falu három
évtized után ismét fejlődésnek indulhat, önálló községként bekapcsolódhat az európai közösség által
finanszírozott vidékfejlesztési programokba, kibővülhet az igénybe vehető támogatások köre, és új lehetőségek nyílhatnak meg pályázatok
benyújtására.
A 2006 októbere óta megalakult
négy képviselő-testület igyekezett
ezen célok megvalósítása érdekében
mind önállóan, mind más – elsősorban civil – szervezetekkel együttműködve megragadni a pályázati lehe-

tőségeket, melyek eredményeként
számos középület – óvoda, ravatalozó, művelődési ház, idősek napközi
otthona, orvosi rendelő, sportöltöző,
tekepálya – szépülhetett meg, új burkolatot kapott a Vörösmarty utca és
a Sport utca egy része, kialakításra
került az erdei iskola, térkövezett járda épült a Templom és a Kultúrház
között, és végre megfelelő helyet
kapott az önkormányzat hivatala. A
Hibó Tamás Művészeti Alapítvánnyal
együttműködve sikerült a 2004-ben
bezárt iskolát 2007 szeptemberében
újraindítani.
Az elmúlt tíz esztendőben együtt
élhettük át Somoskőújfalu megújulását, minden egyes apróbb előrelépést vagy éppen nagyobb eredményt,
néha pedig kisebbfajta csodát is a
település önálló létének egy újabb
örömteli eredményeként, élni akarásának egy újabb kézzelfogható bizonyítékaként, boldogan éltünk meg.
Somoskőújfalu újjászületett.
Községünknek az idők során újra
és újra talpra kellett állnia, nemcsak

2006-ban, de 1924-ben is, amikor
az 1920-as trianoni szerződést követő három és fél éves csehszlovákiai
száműzetés után újra hazatérhetett.
Molnár Péter szobrászművész a
Főtéren látható Hazatérés emlékművel ennek az élni akarásnak akart
emléket állítani, amikor a szobor
alapmotívumának a somoskői bazaltömlés kőoszlopait és a rajta megtelepedni képes kövirózsát választotta,
mely jelképe lehet annak, hogy az
élni akarást szinte lehetetlen körülmények között is koronázhatja siker,
és művével a kövek közül is kihajtó
élet mellett szimbolizálni kívánta a
falu krízishelyzetén felülemelkedni
képes közösségi akaratot is.
Amikor most egy újabb évtized
kezdődik településünk önálló életében, az elődöknek köszönetet mondva a közös élni akarás erejének ezzel
a bizonyosságával tekintünk a jövőbe, a község előtt álló újabb feladatok, újabb kihívások elé.
dr. Tóth László
polgármester
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BKKE hírek dióhéjban

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy dióhéjban tájékoztassam Önöket egyesületünk
elmúlt időszakban végzett bűnmegelőzési tevékenységéről, melyet a
lehetőségek függvényében végrehajtott közterületi járőrszolgálatok,
és a bűnmegelőzési projektjeink
megvalósítása fémjelzett!
Ez év decemberéig közterületi járőrszolgálatban összesen 60
alkalommal vettünk részt, 9 polgárőr szakmai tréninget tartottunk
a járási polgárőr egyesületek tagjai
részére, részt vettünk a kazári laskafesztivál, somosi általános iskolai
gyermeknap rendezvényeiben, a
somosi gyermek néptánc találkozó,
falunap, hegyi kerékpáros verseny,
szüreti felvonulás biztosításában,
illetve a NMRFK Közlekedésbiztonsági programjában, melyet a helyi
általános iskolában tartottak, valamint képviseltük településünket a
Megyei Polgárőr és Tűzoltó napon
Héhalomban. Az elmúlt időszakban
több sikeres pályázatot tudhatunk
magunk mögött. Beszereztünk egy
Szuzuki Vitara terepjárót, elkezdtük
a volt óvodakonyha épületének felújítását, melyben helyet biztosítunk
diszpécserközpontunknak, tűzoltó
szertárunknak, a rendvédelmi kiállításnak, valamint egy oktatóteremnek. A Norvég Civil Támogatási
Alap segítségével több járási szintű

rendezvényt szerveztünk, többek
között a Járási Polgárőr Napot és a
Polgármesterek és Polgárőr Vezetők
Találkozóját. A helyi önkormányzati
pályázat lehetőségeit kihasználva
elektronikus ajtóékeket szereztünk
be, melyet 11 idős, egyedülálló helybeli részére szeretnénk felajánlani,
a beüzemeléssel együtt. Egyesületünk ez évben csatlakozott a Nógrád
Megyei Tűzoltó Szövetséghez, és a
Katasztrófavédelemhez benyújtott
szakmai pályázata keretében tűzoltó felszereléseket nyert el, mintegy
500 ezer forint értékben.
Tervünk, hogy befejezzük az épület állagmegóvási munkálatokat,
erősítsük a közterületi járőrszolgálatot, lehetőségeinkhez mérten
részt vegyünk az iskola illetve óvoda programjaiban. Távlati tervünk a
térfigyelő-kamerarendszer bővítése,
melyhez folyamatosan keressük az
anyagi forrásokat. Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk településünk hírnevének, ismertségének
erősítését, szeretnénk méltóan kép-

Forrás: katasztrofavedelem.hu

viselni Somoskőújfalut a megyei és
országos rendezvényeken.
Ezúton is várjuk a fiatalok
jelentkezését 14 éves kortól
ifjú polgárőr és önkéntes
tűzoltó csoportunkba!
Kérjük, ha lehetősége engedi, támogassa projektjeinket, vagy vegyen
részt személyesen is a BKKE. tevékenységében!
Bővebb információkért kérem látogasson el honlapunkra (www.
bkke.5mp.eu, www.somosbkke.wordpress.com ) vagy küldjön e-mailt
a somosbkke@gmail.com címre és
mondja el véleményét, adja át információit. Telefonos elérhetőségeink:
06 30 9702 225, illetve 06 70 555
4849. (Általános segélyhívó szám:
112)
Tegyük világossá közösen: a
bűnözés nem kifizetődő!
„Együtt, Önért, Somosért!”
Üdvözlettel,
Egyed Rezső elnök

Pályázati sikerek a Somoskőújfalui
Szövetkezet
Szociális Szövetkezetben AcéljaSomoskőújfalui
ezzel összhangban, hogy
Hatvanmillió forint pályázati tá- nek megfelelően haszonkölcsönbe
mogatást kapott a Somoskőúj- adott a Szövetkezet részére.
falui Szociális Szövetkezet
A Nógrád megyében elsőként
Tizenegy alapító taggal, köztük megalakult szövetkezet szeptemÖnkormányzatunk részvételével berben pályázatot nyújtott be az
2016. augusztusában alakult Országos Foglalkoztatási Közhaszmeg a Somoskőújfalui Szociális nú Nonprofit Kft. által közzétett
a „Fókuszban az önkormányzati
Szövetkezet.
tagsággal rendelkező szociális
A szövetkezet a korábbi értékteszövetkezetek támogatása” címremtő közfoglalkoztatási program
mel közzétett felhívásra, melyen
faipari tevékenységére építve jött
59.999.917 forint támogatást
létre - Varga Péter BM szakmai főnyert el gépek, anyagok és tehertanácsadó, Nógrád megyei koordigépjármű vásárlására, valamint a
nátor biztatására - a Belügyminiszmunkabérek kifizetéséhez.
tériumtól kapott jelentős szakmai
és pénzügyi támogatás segítsé- A Belügyminisztérium által kezdegével. A Minisztérium 2015. de- ményezett pályázat elsődlegesen
cemberében 10 millió forint tá- a közfoglalkoztatás alapjain szermogatást nyújtott faipari gépek veződő szociális szövetkezetek
megvásárlásához, melyeket az Ön- fejlesztését, önfenntartóvá válákormányzat vállalt kötelezettségé- sát hivatott elősegíteni.

helyben tartós munkalehetőséget nyújtson legalább nyolc főállású munkavállalónak, majd a
létszámot a tervezett fejlesztések
révén legalább duplájára növelje.
A tagok az alakuló ülésen megválasztották a tisztségviselőket:
a felügyelő bizottság tagjai Bodor
Tiborné, Borda Árpád és Tarnóczi
Vilmos lettek, valamint igazgató
elnökét, mely tisztséggel öt évre
Molnár Bélát bízták meg.
Az alapító tagok közül nyolcan
teljes munkaidőben foglalkoztatott, főállású munkavállalóként
december 1-jén már munkába
is álltak, megkezdve - a pályázatban foglalt vállalásnak megfelelően - legalább négy és fél éves
közös tevékenységüket, melyhez
sok sikert kívánunk.
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Közfoglalkoztatási kiállítás

Karácsonyi csomag és ajándék tűzifa

Az II. Országos Közfoglalkoztatási
Kiállítás 2016. szeptember 22-23án került megrendezésre Budapesten a Vajdahunyad várában.

A Képviselő-testület november
23-án megtartott ülésén módosította az Önkormányzat szociális
rendeletét, melynek alapján minden 65 év felüli lakos, valamint
minden 3-tól 6 éves korú óvodás
gyermekek részére alanyi jogon,
külön kérelem benyújtása nélkül
karácsonyi ajándékcsomagot juttat. A körülbelül 560 csomagot
az Önkormányzat szállítja ki a
jogosultak részére a Karácsonyt
megelőző napokban.

juttatást biztosít, melynek kiszál- ak járadékában, lakhatási támogalítására várhatóan január hónap- tásban részesül, vagy családjában
halmozottan hátrányos helyzetű
ban kerül sor.
A rendeletmódosítás nyomán gyermeket, illetőleg tartósan beteg
az Önkormányzat külön kérelem- vagy fogyatékos gyermeket nevel.

Ugyanezen az ülésen döntött a
Képviselő-testület arról is, hogy
a 75 éven felüli egyedülálló személyek részére - szintén külön
kérelem nélkül - ingyenes tűzifa-

Tűzifa támogatást kaphat a rendelet alapján az a lakos is, aki a kérelem benyújtásának időpontjában
aktív korúak ellátásában, időskorú-

A kiállítást a Belügyminisztérium azért rendezi, hogy bemutassa az országban eredményes
közfoglalkoztató önkormányzatok
reprezentatív bemutatkozási lehetőségén keresztül a járási startmunka mintaprogramok keretében előállított termékeket.
Somoskőújfalu Község Önkormányzata ebben az évben az
értékteremtő közfoglalkoztatási
programban készített buszmegálló mellett hatszemélyes fürdődézsát és virágládákat is bemutatott
a rendezvényen.
A közmunkaprogram keretében
gyártott asztalosipari termékeink
közül azért esett a választás a
buszmegállóra és a fürdődézsára,
mert ezek bizonyítják a legjobban
készítőik szaktudását, szépérzékét, tenni akarását és értékek létrehozása iránti elkötelezettségét.
A kiállításon önkormányzatunk öt
fővel vett részt: a polgármester és a

közmunkaprogram vezetője mellett
a termékeket készítő Erdélyi György,
Pindroch Róbert és Dalzsuffó József
képviselte a települést.
Mindannyiunk számára megtiszteltetés volt részt venni a kiállításon, ahol örömmel fogadtuk a kiállítás látogatóinak elismerő szavait,
akik közül reményeink szerint a jövőben
többen is az
újonnan megalakult Somoskőújfalui Szociális Szövetkezet
megrendelői
lesznek.

A rendezvényen hasznos tapasztalatokat cserélhettünk egykét hasonlóan a faipar területén
tevékenykedő kollégával, akiktől
néhány jövőben megvalósítható
ötletet is sikerült összegyűjtenünk.

re tűzifajuttatást állapíthat meg
annak a személynek is, akinek a
háztartásában a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz
85.500 Ft-ot.

Az utóbbi két esetben a kérelmet
az Önkormányzati Hivatalban kell
benyújtani az erre rendszeresített
formanyomtatványon.
Az idei télen várhatóan több mint
400 m3 tűzifa kerül kiosztásra a
rászorulók részére.
Ezek az intézkedések reményeink
szerint sokak számára hozzájárulnak a Karácsony gondtalanabb és
örömtelibb megünnepléséhez, és
téli hideg könnyebb átvészeléséhez.

Karácsony az Idősek Klubjában
és Térsége Egészségügyi Szociális Központjának
igazgatóhelyettese, az Önkormányzat nevében dr.
Tóth László polgármester, a Római Katolikus Egyházközség nevében Molnár Pálné, Mulyad Attiláné
és Molnár Péter köszöntötte a megjelent számos
szépkorú klubtagot.

Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr biztatása is sok erőt,
lelkesedést adott kis csapatunknak, mely a továbbiakban a közfoglalkoztatásra épülő szociális
szövetkezet termelésének beindításán és felfuttatásán kíván fáradozni a még nagyobb sikerek,
eredmények reményében.

A Naplemente Idősek Klubjában 2016. december
12-én került sor a Karácsonyi ünnepségre. Az ünnepi műsorban felléptek a Somosi Gesztenyekert Óvoda
óvodásai, a Kiskút Néptánccsoport tagjai, a Cogito
ÁMK Dr. Krepuska Géza Általános Iskola tanulói. Versben köszöntötte az egybegyűlteket Molnár Lászlóné.
Az intézmény nevében Pártosfalvi Beáta Salgótarján
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A Művelődési Ház idei rendezvényei
Idén az Önkormányzat jóvoltából
még színvonalasabb rendezvényeket tudtunk biztosítani, mivel jelentős anyagi támogatással járult hozzá a Művelődési Ház működéséhez.
A 2016-os programokat egy jótékonysági kezdeményezéssel indítottuk. Megkértük a lakosságot, hogy a
számukra feleslegessé vált ruhákat
hozzák be nekünk, mi pedig ezeket
szétosztottuk a rászorulók között.
Elindítottuk az egészséges életmód
klubbot. Meghívtuk Béresné Rubint
Annamária jógaoktatót, aki előadást
tartott a jóga alapjairól.
A februári hónapot a hagyományoknak megfelelően a farsangi bál
nyitotta .
Ebben az évben is megemlékeztünk a művelődési házban a Hazatérés Napjáról, amely Somoskőújfalu
számára nagyon fontos esemény.
Áprilisban a Nemzeti Művelődési
Intézettel összefogásban filmklubot
szerveztünk. A Költészet napja alkalmából meghívtuk Szállinger Balázs
költőt, műfordítót, és a Kávészünet
zenekart. Eljött a bárnai Pajta Színház előadásával is, és sor került a
Tehetséges Gyermekek és Fiatalok
Bemutatását Segítő Dráma Találkozóra. A hónapot a falugyűlés zárta.
Május első hetében Jászberényi
Péter természetgyógyász látogatott
el hozzánk, aki a természetes immundrendszererősítésről beszélt.
Olvasó klubot szerveztünk a felsősök számára, de nálunk került
megrendezésre a Nógrád Megyei
Fogorvosok Találkozója is. Az általános iskolások a Kihívás Napján
jeleskedtek. Gyermeknapon a Kerek
Perec Egylet adott elő meséket a gyerekeknek.
Június hónapnyitó eseménye a Cogito ÁMK Dr. Krepuska Géza Általános Iskola Művészeti Gálája volt. Ezt
követte másnap XXI. Somosi Gyer-

mek Néptánctalálkozó, ahol az idén
12 néptánccsoport lépett fel.
Az Ünnepi Könyvhét keretein belül
meghívtuk Schäffer Erzsébet újságírónőt és Nyulász Péter költőt, írót. A
salgótarjáni Demokratikus Koalíció is
itt tartotta rendezvényét.
A zene ünnepe alkalmából vetélkedőt rendeztünk a 7. osztályosok
számára. A helyi általános iskola nálunk tartotta a ballagási és a tanévzáró ünnepségét is.
Július 16-án újra a művelődési
ház adott színteret a Rocktábornak,
augusztusban pedig filmvetítést
szerveztünk. A következő egészégprogram során Jászberényi Tünde
jógaoktató ismertette a hormonjóga
alapjait. Ezt követte az idősek klubjai
között megrendezésre kerülő baráti
találkozó, amelyen 4 klub: Salgóbánya, Szilaspogony, Zabar és Somoskőújfalu vett részt.
Szeptemberben újra megrendezésre került az immár hagyománynak számító Népmese napja, ahova
meghívtuk Keresztes Nagy Árpád
mesemondót is.
Október elsősorban a Könyvtári
Napok keretében zajlott. Az óvodások számára kézműves foglalkozást,
a harmadikosoknak egészséges
életmóddal kapcsolatos vetélkedőt,

a felsősöknek filmvetítetést rendeztünk. Mede Éva masszőr beszélt a
betegségek lelki okairól egy előadás
keretében. Az időseket kvíz partyra
hívtuk meg őket.
A hagyományoknak megfelelően a
szüreti felvonulás a szüreti bállal zárult a művelődési ház nagytermében.
Október 23-a tiszteletére az általános Iskola tanulói tartottak megemlékezést. A Szent Lázár Lovagrend
jóvoltából pedig jótékonysági ruhaosztás volt.
November 3-án délelőtt az időseket vezettük be az internet használat
rejtelmeibe, majd hó végén le is teszteltük őket.
Decemberben Szemerády Miklósné Marika néni jóvoltából Mikulás
nap alkalmából felléptek az iskolai
báb szakkör tagjai.
A hónap fontos eseménye az évről
évre megrendezésre kerülő Idősek
Napja volt. Az óvodás gyerekeket áthívtuk egy mesedélutánra és adventi
koszorú készítésére is.
Karácsonyváró aerobicot tart Jenei
Krisztina az általános iskolásoknak.
Az év utolsó rendezvénye az iskolai
és az önkormányzat által szervezett
falu karácsonya.

