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Advent az óvodában

Ez az időszak az egyik legszebb, mind az óvodában, mind 
otthon. Mi pedagógusok igyekszünk a gyerekeknek minél 
emlékezetesebbé tenni. Az óvoda dolgozói közösen a 
gyerekekkel feldíszítik az óvodát, majd mindkét 
csoportban meggyújtjuk az Adventi gyertyát hétről hétre. 
Közben beszélgetünk az Adventi időszak jelentőségéről. 
Első programunk: Találkozás a Mikulással. Mint tavaly, 
idén is a Bédai Idősek Otthonába találkozhattunk vele. Kis 
műsorral készültünk, melyet a Mikulás és az otthon lakói 
nagy figyelemmel és szeretettel hallgattak. Majd a 
gyerekek örömére a Mikulás mindenkinek egy-egy 
csomaggal kedveskedett, melyet Kölked Község 
Önkormányzata ajánlott fel. A műsor után az otthon lakói, 
illetve dolgozói vendégül láttak minket saját készítésű 
süteménnyel, teával és ajándékkal. Nagyon köszönjük 
nekik!

A tartalmas, kedves mikulás műsorunk összeállítója 
Deákné Sebestyén Orsolya óvodapedagógus volt.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kovács Anitának 
a Mikulásra készített ötletes  meglepetésért ovisaink 
részére.

Karácsonyi versekkel, énekekkel is készülünk, melyet 
először a Nyugdíjas Klubban adtunk elő december 18-án.  
Nyílt napunkat másnap december 19-én tartjuk, melyre 
szeretettel várjuk a szülőket egy kis barkácsolásra. Idén 
karácsonyi asztali díszt fogunk készíteni Müller Brigi 
segítségével. Ezt követően előadjuk karácsonyi 
műsorunkat, majd reményeink szerint érkezik a Jézuska. 
Ezen a napon lesz az  Adventi vásárunk is a 
hagyományoknak megfelelően az önkormányzat előtt fél 
4-től, melyen főként a szülők által készített kis ajándékok 
lesznek megvásárolhatók. 4 órakor kezdődik óvodásaink 
adventi köszöntője, melyre szeretettel várjuk a falu lakóit.

A meghitt, szeretetteljes adventi köszöntőt összeállította 
Pataki Tímea óvodapedagógus. 

Tartalmas programjaink támogatói Kölked Község 
Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Hálásan köszönjük! 

A Kölkedi Fehér Gólya Óvoda óvodásai és dolgozói 
nevében békés, boldog karácsonyt és egészségben, 
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok:

Hárich - Honvéd Anita
                                                            óvodavezető

 

  

 

Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új 
Évet Kívánunk!

Köszönet nyilvánítás

Minden Társas és Egyéni Vállalkozásainknak 
Köszönjük, hogy eredményes munkájuk által, befizetett 
adóikkal nagymértékben hozzájárultak az 
Önkormányzat 2017. évi  működéséhez. Adóikat 
legnagyobb mértékben a falu fejlesztéseire fogjuk 
fordítani!

Köszönjük Óvári Lajos-nak az Önkormányzat előtti és 
Baranyai József-nek az Erdőfűre kihelyezett fenyőfák 
felajánlását!
Kicsit megkésve – ám de „jobb későn, mint soha” - 
köszönjük az év során felajánlott, különböző virágokat, 
amelyeket ki is ültettünk: Tomonicza Istvánné, Hegedűs 
Józsefné, Vági Andorné, Csiszár Szilveszterné, Ilka 
Lászlóné, Orsós Lászlóné és Horváth Ferencné 
lakosainknak. És azt is köszönjük, hogy néhányan – mint 
például Hegedűs Józsefné – a mások által „kölcsönvett” 
virágot még az előtt pótolták, újraültették, mint azt a 
„kölcsönbe” vevők visszahozták volna!
Úgy gondoljuk, hogy a virágainkat (is) kellően megbecsülve 
ápoltuk az év során. Bízunk abban, hogy 2018-ban is 
lesznek hasonló felajánlások és bővíthetjük a virágosítást! 

Csomor Tibor polgármester, Kölked Község Képviselő-testülete 

Iskola hírek

2017. szeptember 11–15-ig a 6. osztály erdei iskolában volt 
Liptódon Deméné Elekes Ágnes és Simonné Polgár Zita 
vezetésével.
2017. október 24-én pályaorientációs napot tartottunk, 
melyen felsőseink üzemlátogatásra mentek a MCS Vágóhíd 
telephelyére, alsósaink Lakatos László fazekas műhelyében 
tettek látogatást.
2017. november 6-án iskolánk tanulói tanulmányi 
kiránduláson vettek részt Budapesten a Tropicariumban. A 
gyerekeket lelkes szülői csapat is elkísérte, segítve a 
pedagógusok munkáját.
2017. december 6-án Mikulás projekt napot tartottunk, mely 
az elmúlt évhez hasonlóan igen jól sikerült. Köszönet a 
zene biztosításáért Balázs Mihálynak!
2017. december 22-én pénteken az utolsó tanítási napon 
tartjuk karácsonyi ünnepségünket 10 óra 30-tól az iskola 
felső aulájában. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Az iskola dolgozói és tanulói nevében: Békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új 
esztendőt kívánok!

Majoros Lajos intézményvezető
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- A II. félévben október 2-án Hotel Bédára voltunk 
hivatalosak. Tizennégyen mentünk le és több klubtag 
verset mondott, majd közös énekléssel próbáltunk örömet 
okozni az ott lakóknak. 
- Október 24-én Hotel Béda lakói közül szintén 14 fő jött el 
a mi klubunkba.  A klubtagok finom süteményeket sütöttek, 
ismételten egy- két vers hangzott el, éneklés, beszélgetés, 
és nagyon jól érezték magukat a vendégeink, ami talán 
érthető is. Sok sütemény maradt meg, amit 
elcsomagoltunk, hogy az otthon maradottak is 
megkóstolhassák.
- Október 20-án került megtartásra az Idősek Hónapja 
megünneplése, ami az előző évekhez hasonlóan nagyon 
szép volt. Az óvodások műsort adtak, a Polgármester Úr 
köszöntőt mondott, a Megyei Nyugdíjas Képviselet 
vezetője is virággal köszöntött bennünket. Ezután a kerek 
évfordulósok – születésnap, házassági évforduló – így a 
nők cserepes virágot, a férfiak egy üveg bort vehettek át a 
polgármester Úrtól.  Ezt követően mindenkit 
megvendégeltek, és tánccal fejeződött be a szép délután.
Köszönjük a Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő – 
testületnek az idősek, a nyugdíjasok felé irányuló 
megbecsülést.
- December 18-án tartottuk meg a Karácsony 
megünneplését. Minden évben karácsonyfát díszítünk és a 
Polgármester Úr, valamint a Tisztelt Képviselő – testület 
tagjai jóvoltából tudtunk egy – egy karácsonyi csomagot 
átadni minden klubtagnak, melyet nagyon szépen 
köszönünk.

Köszönettel tartozunk az óvoda vezetőjének  és 
dolgozóinak, hogy lehetővé tették hogy az óvodások 
eljöttek hozzánk karácsonyi műsort adni, mely még szebbé 
tette ezt a napot.
Nagyon szép és megható volt a kicsik lelkesedése és 
szeretete, ahogy örömet akartak és tudtak adni nekünk. 
Végezetül megvendégeltük őket egy kis süteménnyel és 
üdítő itallal. 
Köszönettel tartozunk továbbá Pataki Ferencné a 
Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének és 
tagjainak, hogy egy napon szép ajándékkal leptek meg 
bennünket, ugyanis egy evőeszköz készletet kaptunk 
karácsonyra, mely régi vágyunk volt. Nagyon szépen 
köszönjük.
- December 19-én részt veszünk az óvodások karácsonyi 
ünnepségén, mely ünneplés, annak színvonala csak 
dicséretet érdemel az óvoda vezetője, óvónői és minden 
dolgozója felé.
A kis óvodások aranyosak, örülnek az óvodai Jézuskának, 
a szép karácsonyfának és ajándékoknak.
Nyugdíjas Klubunk is igyekszik egy kis ajándékkal 
kedveskedni nekik, amiért több esetben is eljöttek hozzánk 
műsort adni. Az ajándék ugyan kicsi, de nagyon – nagy 
szeretettel adjuk.
- Kívánunk a Polgármester Úrnak, Tisztelt Képviselő – 
testületnek, az Önkormányzat valamennyi dolgozójának,-  
a Kölkedért Közalapítvány Kuratóriumi Elnökének és 
tagjainak,-  az Általános Iskola Igazgatójának és 
Tantestület tagjainak,-  az Egészségügyi Szolgálat 
Vezetőjének és dolgozóinak,- a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének és tagjainak,- az Óvoda 
vezetőjének és dolgozóinak, - és a Község valamennyi 
lakójának Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
egészségben megélt Boldog Új Évet a Nyugdíjas Klub 
valamennyi tagja nevében.

                                                           Óvári Lajosné
Nyugdíjas Klub elnöke 

 

Kölkedért Közalapítvány hírei
Az alapítvány kuratóriuma a közelgő karácsony 
alkalmából ajándékkal kedveskedett a Nyugdíjas 
Klubnak, 25 000,- forintért evőeszközzel leptük meg 
őket.
Az óvodások és iskolások közül a rászoruló 
gyermekeknek a Kovács Károly adományból téli ruhát 
és a tanuláshoz szükséges eszközöket vásároltunk 170 
000,- Ft értékben.

A közelgő ünnepekre, a Karácsony szeretetet és békét 
sugárzó hangulatával kívánunk minden kölkedi és 
erdőfűi lakosnak bensőséges ünnepeket, Békés, boldog 
egészségben és örömökben gazdag új esztendőt!

Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új 
évet kívánunk mindenkinek!

Horváth Erzsébet RNÖ elnök és 
Balog János RNÖ elnök  helyettes

Háziorvos
Áldott, szép karácsonyt, jó egészséget kívánok minden 
kis- és nagy pácienseimnek az új esztendőre!

Dr. Kiss Csilla Nicolette háziorvos

Nyugdíjas Klub hírei
Engedjék meg, hogy a 2017-es év programjairól adjak 
egy kis tájékoztatást.
- Február 20-án megtartottuk a farsangot, süteményeket 
és italt hozott minden klub tag, majd tombola 
következett, ami azért is volt nagyon sikeres, mert 
mindenki nyert.
- Március 8-án megünnepeltük a Nőnapot. Csomor Tibor 
Polgármester Úr is köszöntött bennünket s egy – egy 
szál virággal kedveskedett nekünk, valamint a klub férfi 
tagjai is megtiszteltek minket nagyon szép virágokkal. Az 
általános iskola tanulói pedig nagyon szép és 
színvonalas műsort adtak, melyet szívből 
megköszöntünk úgy a gyerekeknek, mint az őket 
felkészítő tanároknak.
- Március 14-én tisztelettel emlékeztünk meg március 
15-re az 1848-as forradalomra és koszorút helyeztünk el 
az emlékműnél, majd a Polgármester Úr emlékező 
beszédét hallgattuk meg.
- Nem kívánom külön – külön felsorolni, de minden 
negyedévben az éppen aktuális névnapokat ünnepeltük 
meg, virággal köszöntve őket, s ezek a napok mindig 
örömben teltek el, mely az együttlét és összetartozás 
jelképe.
- Április és december hónapban is a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnöke Tutti Tibor Úr halat és tésztát 
hozott nekünk, melyből nagyon finom halászlé készült, 
melyet szívből megköszöntünk.
- Május 9-én az Óvodai Anyák Napi ünnepségre voltunk 
hivatalosak, s több klubtag is elment meghallgatni a kis 
óvodások nagyon szép és megható szereplését.
- Május hónapban szalonnát sütöttünk, melyet ősszel 
megismételtünk. Ezek a napok, az együtt ebédelés a 
jókedv mindig nagy örömmel tölti el a tagokat.
- Június 28-án külön busszal kirándulni voltunk 
Szigetváron. Gyönyörű napsütéses időt fogtunk ki, 
fürödtünk, napoztunk és nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönettel tartozunk a Polgármester Úrnak, aki 
anyagilag támogatta kirándulásunkat.
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