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Önkormányzati Hírek
Önkormányzatunk
részt
vett
a
SomlóMarcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Közhasznú Egyesület által szervezett tájékoztató
fórumon március 4-én a Pápateszéri Polgármesteri
Hivatalban.
Az egyesület tagjainak az Irányító Hatóság elıírása
alapján felül kell vizsgálniuk a 2008-ban elfogadott
Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégiájukat.
A
tanácskozás célja a jövıképre, a tervezett
célkitőzésekre
vonatkozó
elképzelések,
projektötletek összegyőjtése volt.
A fórumon Menyhárt Tibor az egyesület elnöke
hangsúlyozta, hogy a 2008-ban elfogadott
vidékfejlesztési stratégia megállapításai és
célkitőzései ma hatványozottabban érvényesek. A
LEADER III. tengelyre beadott pályázatokkal
kapcsolatban biztosra vette, hogy azok pozitív
elbírálása az idei évben meg fog történni.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a
Községháza külsı homlokzatának felújítása és a
nyílászárók cseréje érdekében nyújtottunk be 2010.
évben „falumegújítási” pályázatot.
Önkormányzatunk ezúttal két projektötletet
nyújtott be. Az egyik a falu történelmét, tárgyi
emlékeit bemutató Falumúzeum kialakítására, a
másik egy „Falufarm” létrehozására irányul.
Ez utóbbi célja lenne, hogy a közmunkások
foglalkoztatása, a hátrányos helyzetbe került
munkanélküliek megélhetésének segítése, s nem
utolsósorban a helyi általános iskolások „életre
nevelése”
érdekében
az
önkormányzat
tulajdonában álló, mezıgazdasági mővelésre
alkalmas területeken, - közöttük a korábbi „iskolai
gyakorló kertben” – mezıgazdasági tevékenységet,
termények értékesítését és közvetlen hasznosítását
lehessen végezni.
Az ehhez szükséges géppark, felszerelések
beszerzéséhez kérnénk támogatást.

100 évvel ezelőtt 1911. március 19-én ünnepelték
meg először Németországban, Svájcban, Dániában
és Ausztriában a Nemzetközi Nőnapot. Március 8ához 1913-tól kötődik az esemény. Magyarországon
1914-ben volt az első hivatalos ünnep, melynek
azóta is számos értelmezése van. Lovászpatona
község Önkormányzatának és alkalmazottainak
férfi tagjaiként ezúton köszöntjük a lovászpatonai
lányokat,

asszonyokat,

a

mi

felfogásunkhoz

legközelebb álló alábbi idézettel:
„Ki mindent megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol és felnevel ő.
Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.
Szépséges nők, jó asszonyok,
Kívánunk Boldog, Víg Nőnapot!”
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Élet az iskolában
•
Február hónapban lezajlott az
iskolások fogorvosi szőrıvizsgálata.
•
A farsangi diszkót 11-én rendezte
meg a Diákönkormányzat, a zene-tánc
mellett játékokkal várták a gyerekeket.
•
12-én tartotta az iskolai Szülıi
Munkaközösség a hagyományos bálját,
ahol kulturáltan, nagyon jó hangulatban
szórakozhatott mindenki.
• Pápán február 14-én rendezték meg
a III. korcsoportos lányok
kosárlabdatornáját, ahol 3. helyezést
értek el tanulóink.
• Február 15-én a Közép-dunántúli
Regionális
Pedagógiai
Intézetben
Tatabányán vett részt Némethné Tibold
Szilvia igazgató a referencia intézmények
konferenciáján, ahol többek között a
pályázati
lehetıségekrıl
kaptak
tájékoztatást.
• 16-án az elsı osztályban bemutató órán
vettek részt az intézmény óvónıi, tanítói.
Varga-Nagy Edina tanítónı egy komplex (
írás, olvasás, matematika ) óra keretében
mutatta be az osztályban folyó munkát, a
látogatók képet kaptak a tanulók tudásáról.

18-áig kellett a 8. osztályosoknak a
továbbtanulási szándékukról dönteni. A 28
végzıs tanuló közül 2-en a Hátrányos
Helyzető
Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó Programjára jelentkeztek,
ık már felvételt is nyertek. 11-en
szakközépiskolába, 10-en szakiskolába, 5-en
speciális
szakiskolába
adták
be
jelentkezésüket. A középiskoláknak a
felvételi döntésrıl április 26-áig kell
kiértesíteni a tanulókat.
• 18-án tizenöt tanulónk vett részt a Zrínyi
Ilona Matematikaverseny elsı fordulójában.
• 22-én a harmadik-negyedikesek két
csapata vett részt a Hétmérföldes csizmában
meseismereti
vetélkedı
harmadik
fordulójában. Remekül szerepeltek, egyik
csapat tovább jutott a megyei fordulóba, a
másik csapat tagjai (Bolla Máté, Dudás
Krisztián, Fekete Laura, Horváth Petra )
befejezték a versengést, hajszálon múlt a
továbbjutásuk. A dicséretet azonban
megérdemlik, derekasan helyt álltak.
• Terematlétikai versenyen vettek részt
tanulóink 21-én, ahol 30 m-es futásban
Laczó Erika 2., Fábián Vivien 3.,
medicinlabda dobásban hátrafelé Horváth
Bernadett 1., Csonka Zsuzsanna 2., 5 körös
futásban Tardi Csaba 1., Laczó Erika 3., 4szer 2 körös váltófutásban ( váltó tagjai :
Laczó Erika, Fábián Vivien, Szántó
Dzsenifer, Papp Szimonetta ) 3. helyezést
értek el.
• Folytatódott az óvoda-iskola átmenetet
segítı program, 25-én az óvodások Maci
csoportja
látta
vendégül
az
elsı
osztályosokat. Egy jó hangulatú délelıttöt
töltöttek együtt, játékkal, verssel, énekkel.
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Március 12-én (szombaton) 14
órakor
rendezzük
meg
a
„Bemutatkozik az iskola „címő
adomány-győjtı programunkat a
lovászpatonai mővelıdési házban,
melyre
mindenkit
szeretettel
várunk.
A
bevételbıl
a
Diákönkormányzat programjait és
az osztálykirándulásokat szeretnénk
támogatni.
Március 15-én 15 órakor
Csárdapusztán az ünnepi
megemlékezést tanulóink verses,
zenés, táncos ünnepi mősora
színesíti, szeretettel várunk minden
érdeklıdıt.



Élet az óvodában
Óvodánkban Medve héttel indult a
február. A másodikához kapcsolódó
néphagyományok
nyomán
mindkét
csoportban készült medve barlang és sok
macis játék. A hét záró napján pedig
néhány óvodából (Pápateszér, Ácsteszér,
Gyırszemere, Tét, Szany)látogattak el
hozzánk óvodapedagógusok, és iskolánk
igazgató nıje, illetve a leendı elsıs tanító
néni, valamint községünk polgármestere
is megtisztelt minket jelenlétével.
A következı hét a hangszerek és hangok
jegyében telt, melyen rengeteg élı zenét is
hallhattak a gyerekek, köszönhetıen
Varga-Nagy Edina tanító néninek, Tóth
Attila tanár bácsinak, Valiczkó Ferencnek
és Horváth Eszternek, akik saját
hangszereiken adtak elı dalokat a
gyerekeknek.

A február második fele a Farsang
jegyében telt. A jelmezes mulatságra 18án került sor, de a következı hét is
farsangi hangulatban zajlott.
Február 16-án valamennyi óvónı részt
vett az elsı osztályban történı bemutató
tanításon az iskolában. Jó volt újra
találkozni
így
együtt
a
tavalyi
nagycsoportosokkal és látni, hogy mennyi
mindent tanultak az iskolában töltött
néhány hónap alatt. Február 21-én pedig
az 1. osztályosok látogattak el az
óvodában és elevenítették fel óvodai
emlékeiket.
Február 17-én a téti óvodába kaptunk
meghívást a környák több óvodájával
együtt, ahol a Kisfaludy Napok keretében
rajz- és énekversenyt szerveztek óvodás
gyerekeknek. A rajzversenyen Lakatos
Rozi, Nagy Nádja, Ragola Erika és
Sárközi Balázs munkája vett rész, az ének
versenyen pedig Baráth Dániel, Horváth
Máté, Lipthay Levente, Volf Alexandra és
Zakár Alexandra szerepelt óvodánkból.
Szép sikereket értünk el, ugyanis a közel
60 gyermek közül Horváth Máté második
helyezést ért el az dalaival, Lakatos Rozi
rajzát pedig különdíjjal jutalmazták.

Értesítjük a falu lakosságát,hogy
óvodánk jótékonysági délutánja
2011.április 9-én szombaton
délután kerül megrendezésre a
Mővelıdési Házban.
A belépıdíj összegével az óvodát támogatják.

Mindenkit szeretettel várunk!
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MEGHÍVÓ

„Most enyhe és derős fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”

Meghívó
A Pápai Amatır Mővészeti Mozgalomért
Alapítvány,
a Civil Háló Szövetség, a Delta
Íjászegyesület és
a Civilszerviz Közösségfejlesztık Közhasznú
Egyesülete

Az ünnepi mősor

civil vándorkiállítást

március 15-én du.16.30 órakor
az Önkormányzat épületében
kezdıdik.

szervez.

Ünnepi köszöntıt mond:
Pintér Imre polgármester

Ezt
követıen
a
Nefelejcs
Nyugdíjas Klub, az Ifjúsági Klub
és a Melódia Slágerkör közös
mősorát tekinthetik meg.
A megemlékezés után a helyi
Nefelejcs
Nyugdíjas
Klub
tagjainak
koszorúzásával
folytatódik a
temetıben a 48-as honvéd
síroknál.

Mindenkit hívunk és várunk!

Szeretettel hívunk minden érdeklıdıt
- akik érdeklıdnek a civil szervezetek
munkája iránt –
a kiállítás megnyitójára
2011. március 21-én, hétfın 17
órakor.
Helyszín: Mővelıdési ház, Lovászpatona
A kiállítást megnyitja: Veszpréminé
Turtsányi Valéria CHSZ vezetıségi tagja
Köszöntıt mond Pintér Imre
Lovászpatona polgármestere
Mősort adnak: az Általános Iskola tanulói
A megnyitót követıen játszóházi
foglalkozást tartanak
a helyi óvoda pedagógusai .
A kiállítás megtekinthetı 2011. március
21- március 25-ig elızetes
egyeztetés alapján.
További információ kérhetı Kovács Sándorné
a 06/20/992-4466 -es telefonszámon.
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