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Önkormányzati Hírek
A képviselı-testület május 30-án Nagydém és
Vanyola
községek képviselı-testületeivel
együttes ülést tartott, melyen elfogadták a
közösen fenntartott Bánki Donát Általános
Iskola és Óvoda alapító okiratának és a
társulási megállapodás módosítását.
A 2011. szeptember 1-jétıl hatályba lépı
módosításokra azért került sor, mert az eddig
a csóti általános iskola keretében mőködı
vanyolai Vajda Péter Általános Iskola és
Óvoda a lovászpatonai iskola tagintézménye
lesz. A Vanyolán mőködı egy csoportos
óvoda és a két alsó tagozatos összevont
általános iskolai osztály életében ez nem okoz
majd változást. A vanyolai felsı tagozatosok
közül 15-20 tanuló a szülık eddigi
nyilatkozatai szerint Lovászpatonára fog járni.
A vanyolai felsısök és a nagydémi gyerekek
szállítását iskolabusszal tervezik a fenntartó
önkormányzatok.
Az átszervezéstıl plusz
normatív
támogatást,
ezáltal
az
önkormányzatokra
jutó
költségek
csökkenését várják a képviselı-testületek.

Élet az óvodában
A májust az anyák napi készülıdéssel
indítottuk, melynek zárásaként a Maci csoport
május 5-én, a Süni csoport május 9-én
kedveskedett mősorral és apró ajándékokkal az
édesanyáknak és a nagymamáknak. Ezen
megemlékezésekrıl videó felvétel is készült
Fehér Miklós jóvoltából.
A tavaszi kirándulásra május 6-án került
sor. Fertırákoson tettünk egy fél órás hajóutat a
Fertı-tavon a gyerekekkel, majd Nagycenken
néztük
meg
a
vasút
kiállítást.
Fertıszentmiklóstól Csornáig saját vasúti
kocsiban vonatoztunk. Az egész
napos

kirándulást több játszótér felkeresésével tettük
még emlékezetesebbé.
Május 17-én tartottuk óvodánk évértékelı
szülıi értekezletét, melyen újra felelevenítettük
az egész nevelési év fontos eseményeit és
tájékoztattuk a szülıket a nyári nyitva tartásról,
a takarítási szünet idıpontjáról és a még hátra
lévı fontos események menetérıl. Ebben a
nevelési évben is Dechertné Ferenczy Erzsébet
lelkész néni tartotta a gyermekeknek a hittan
foglalkozásokat heti rendszerességgel, melynek
évzáró ünnepélyére május 26-án került sor. Az
évzáró mősor után a gyülekezet tagjai
süteménnyel kedveskedtek a gyerekeknek,
melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk,
valamint köszönjük a lelkész néni egész éves
odaadó munkáját, a sok törıdést, kedvességet
és a sok élményt amit a gyermekeknek adott!
Május 27-én óvodánk Süni csoportjának néhány
tagja Gyırszemerére látogatott, ugyanis
meghívást kaptunk a helyi óvodától az általuk
szervezett óvodai néptánc találkozóra. A
felkészítı óvó nénik(Tóth Istvánné és Kelemen
Eszter) jóvoltából a gyermekek egy nagyon szép
tánckoreográfiával álltak a nézık elé ezen
rendezvényen. A szülık süteménnyel járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez, melyet ezúton is
köszönünk! Délután a süti mellé fagyi és
gyümölcs is járt a gyerekeknek. Az egész napos
programhoz Fehér Miklós biztosította a zenét és
készített a gyermekekrıl arcfestéses képeket.
Ebben a hónapban is figyelemmel kísértük az
óvodásoknak szóló pályázati lehetıségeket. A
Gondolkodj Egészségesen! Program 3, a Napló
1 rajzpályázatot írt ki óvodásoknak, melyekre
gyönyörő munkák készültek.
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Szintén a Gondolkodj Egészségesen! Program
írt ki Integrációs Pályázatot, melyre
gyógypedagógusunk Kelemen Eszter állította
össze a pályamunkát.

(kislabda-dobás), csapatban az öt tusázók elsık
lettek és továbbjutottak a megyei versenyre.
- 9-én 4 fıs csapatunk Pápateszéren a madarakfák napi játékos akadályversenyen vett részt.

Június 1-jén tartottuk az óvodai Gyermek
Napot. A délelıtt barkácsolással telt az
udvaron. Ebéd után Lufi bohóc készített
mindenkinek igény szerint lufi figurákat és profi
arcfestı festett a gyermekeknek csodás
arcokat.

- Május 3. hetében folytatódott a diákolimpia a
megyei fordulókkal.
Az egyéni versenyeken kiemelkedı teljesítményt
nyújtottak tanulóink: Laczó Erika 1., Fábián
Vivien 2. (az országos szintet megugorva),
Csonka Zsuzsanna és az öt tusa fiú csapatunk
ért el jó eredményt.
Laczó Erika kimagasló teljesítményével
továbbjutott, június 7-én Budapesten
képviseli
iskolánkat
az
országos
diákolimpián.
Gratulálunk a tanulóknak és Tóth J. Attila
testnevelı tanárnak.
- 22-én 45-en Gyırben a Gyıri Balett Queen
címő elıadását tekintettük meg. Köszönjük
Bészné Molnár Ilonának a kedvezményes árú
belépıjegyeket.

A nevelési év záró rendezvénye az óvodai
ballagás, melyre június 3-án került sor. Délelıtt
a Süni csoport búcsúzóul megvendégelte a
Maci csoportosokat és adta át a ballagóknak az
útravaló tarisznyát. A 11 ballagó délután az
iskola tornatermében adott mősort a megjelenı
vendégeknek. Óvodánk Szülıi Szervezete és
az óvó néni is ajándékokkal búcsúztatták az
iskolába induló nagycsoportosokat.
A ballagók névsora:Ács Noémi,Garai
Noel,Keinauf Norina,Krajczár Dorina,Lakatos
Rozi,Meiczinger Orsolya,Németh
Fanni,Nosztrai Filoména,Sárközi Balázs,Tardi
László,Taskovics István
Ezúton szeretném megköszönni az óvó
nénik és dajka nénik egész éves odaadó és
kitartó munkáját illetve valamennyi óvódás
szüleinek a sok segítséget és támogatást!



Élet az iskolában

- 25-én a 4., 6., 8. osztály tanulói részt vettek az
országos kompetenciamérésen.

- Május 3-án a szülıi értekezlet elıtt
köszöntöttük az édesanyákat.
- 3-án és 4-én rendezték meg a tavaszi atlétikai
versenyeket Pápán. Tanulóink egyéniben sok
helyezést értek el. Laczó Erika (futás), Fábián
Vivien (távolugrás), Csonka Zsuzsanna
(súlylökés), Berki Béla

- 26-án a Pápa Rendırkapitányság munkatársai
átvizsgálták tanulóink kerékpárjait. Sajnos csak
néhány gyermek biciklije felelt meg a biztonsági
elıírásoknak. Kérjük a szülıket, gyermekük
biztonsága érdekében pótolják a hiányzó
berendezéseket. ( Több tanuló kerékpárján még
a fékek sem mőködtek.)
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- 27-én országjáró kirándulást szerveztek
pedagógusaink. A legkisebbek Keszthellyel,
Szigligettel ismerkedtek, hajókáztak a
Balatonon.

- 29-én a háborús hısökrıl emlékeztünk
zenés-táncos mősorral. Az ünnepi mősort
Bandi Nóra, Eklicsné Tóth Julianna, Léber
László,
Varga-Nagy
Edina
tanárok
szerkesztették, tanították be. Köszönjük
munkájukat.
- A hónap során folytatódott az állatvédı
projekt, tanulóink összegyőjtötték a rászoruló
kutyákat, lefényképezték ıket. A képeket
elküldték a bécsi PĂT Pädagogen, Tierär.
Hilfsaktionen Egyesületnek. A házakat
(nyakörvet, láncot) az állatvédı egyesület
vezetıje személyesen adja át, 2011. június
10-én délután, illetve 11-én.

3-4. osztályosok Budapesten jártak, ahol Dr.
Kovács Zoltán képviselı úr vendégeiként az
Országházat tekintették meg, jártak a
Tropicáriumban, az állatkertben.

A felsısök Sopronba, Fertırákosra látogattak.
A program része volt a Fertı-tavi hajózás is.

-2010. szeptember 1-jétıl lépett életbe az
igazolatlan mulasztások szigorúbb kezelése.
Eddig 8 tanuló szülei ellen kellett
szabálysértési eljárást kezdeményezni ( ık 10
vagy több igazolatlan órát mulasztottak).
2 tanuló igazolatlan mulasztása haladta meg
az 50 órát, ezt szintén jeleztük.
( Az új jogszabály szerint ilyen esetben az
iskoláztatási támogatás = családi pótlék nem
kerül kifizetésre, folyósítását felfüggeszti az
Államkincstár. )
- Az utolsó tanítási nap június 14-e (kedd).
- Ünnepélyes tanévzárót és ballagást 18-án
délután fél 5-kor tartjuk.
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Szent IvánIván-Éji Fesztivál
2011. JÚNIUS 25.
KASTÉLYPARK
Támogatók:
Lovászpatona,
Bakonyszücs, Csót, Nagygyimót, Vanyola
községek önkormányzatai

Program:
Szivárvány dal Pintér Ágnes
Köszöntıt mond Pintér Imre
Lovászpatona polgármestere
Néptánc Óvoda Süni csoport,
Lovászpatona
50 éves házassági évforduló-jelenet
Verrasztó Eszter, Csizmadia Dávid
Nagygyimót
Pom-pom tánc Óvoda, Vanyola
Egy hölgy férjhez akar menni - jelenet
Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Lovászpatona
Operett Margaréta Nıegylet, Csót
Jön a fényképész! - jelenet
Irodalombarát-szakkör, Lovászpatona
SZÜNET (15 perc)
(Egy-egy mősorszám kb.10 perces.)
Sláger összeállítás Bakonyszücsi
Hölgyek Klubja, Bakonyszücs
Áprilisi tréfa-jelenet Fürge Ujjak Klub,
Nagygyimót
Magyar
nótacsokor
Vanyolai
Asszonykórus, Vanyola

Néptánc Csere-bere Néptánccsoport,
Lovászpatona
Kalotaszegi népdalcsokor Nagyné Bíró
Bernadett, Nagygyimót
Bazsa Mári libája - jelenet Nagyik Klubja,
Nagydém
Kán-kán Bakonyszücsi Hölgyek Klubja,
Bakonyszücs
SZÜNET (15 perc)
Népdalcsokor Fürge Ujjak Klub,
Nagygyimót
Hetedhét Színjátszó Társulat – jelenet
Vanyola
Slágerek Lıdi Szerafina és Leszkóczy
Anna, Nagygyimót
Petıfi japánul Farkas Eszter és Árvai
Mátyás, Vanyola
Tánc-zene-ének Csóti Ifjúsági csoport,
Csót
Esernyıs tánc Irodalombarát-szakkör,
Lovászpatona
Mulatós zenei összeállítás Bakonyszücsi
Hölgyek Klubja, Bakonyszücs
„A dal most neked szól” Melódia
Slágerkör, Lovászpatona
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Tenyérelemzés a fesztivál ideje alatt
Babics ZsuzsaZsuzsa-Boszika.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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