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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület három önálló és egy
társönkormányzatokkal közös ülést tartott az
első negyedévben.
Elfogadásra került az önkormányzat és a
közös önkormányzati hivatal költségvetése.
2016-ban folytatódik a Startmunka és a
hosszabb
távú
közmunkaprogram.
A
Startmunka programban 2016. évben 40 fő
vesz részt, ebből 30 fő a mezőgazdasági
programban, 10 fő pedig a belterületi utak
karbantartása programban kap munkát. A
kertészeti központ épületének építése tovább
folytatódik.
A Kossuth tértől a védőnői rendelőig terjedő
járdaszakasz
teljesen
megújul.
Ezzel
párhuzamosan elkezdődik a többi járda
javítása, felújítása is.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
Lovászpatona minden lakosának az
önkormányzat Képviselő-testülete!
Tájékoztatás szünidei
gyermekétkeztetésről
a központi költségvetés kötött felhasználású
támogatást nyújt az önkormányzatoknak a
rászoruló gyermekek intézményen kívüli
szünidei étkeztetéséhez.
A szülő, törvényes képviselő kérelmére a
déli meleg főétkezést a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére az önkormányzat ingyenesen
biztosítja az önkormányzati konyháról
történő elvitellel.

A kormányzati intézkedés intézményi
jogviszonytól függetlenül érinti a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
s ezen túlmenően a jegyző határozatával
hátrányos helyzetűnek, vagy halmozottan
hátrányos helyzetűnek minősülő – 5
hónapostól 18 évesig terjedő korú –
gyermekeket.
A hátrányos helyzetet a szülők
kérelmére,
a
szülők
iskolázottsága,
munkanélküli- illetve lakáshelyzete alapján
a jegyző állapítja meg. Ennek vizsgálatát és
megállapítását
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők bármikor kérhetik.
A szünidei étkeztetés 2016-ban:
- a tavaszi szünetben: március 24,25 és
29-én,
- a nyári szünetben: minimum 43 nap,
- az
őszi
szünetben:
várhatóan
októberben 5 nap
- a
téli
szünetben:
várhatóan
decemberben 9 nap
vehető igénybe.

Gólyahírek

"Azért mert szerettek, jöttem a világra,
s lettem kicsi csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, kicsi kincs, de ember”
Köszöntjük az újszülötteket:
Baráth Botond
Vörös Milán
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Élet az iskolában
Intézményünk az EMET Határtalanul pályázatán
2015-ben 436.000,- Ft támogatást kapott a
hetedikesek szlovákiai 3 napos kirándulására,
amelyet 2016. március 30-április 1. között
valósítunk meg. Tanulóink ellátogatnak a Felvidék
mesés
bányavárosaiba,
valamint
Nyitrára,
Bajmócra, Lévára, Gútára. A pályázaton nyert
támogatásból a szállás és az utazás költségeit
fedezhetjük.
A
pályázat
előkészítéseként
látogatást
tettek
a
Magyarság
Házában
Budapesten, illetve 2 alkalommal foglalkozáson
ismerkedtek Szlovákia történelmével, földrajzával,
nemzetiségi összetételével, a meglátogatni kívánt
városokkal.

Bakonyszentivánon szavalóversenyen Császár
Klaudia 1., Kancsó Zsófia, Nyári Mirella 2., Maurer
Szonja 3.helyezést ért el, Lipthay Levente és
Sárközi Balázs különdíjat kapott. Felkészítő
pedagógusok : Bolla Róbertné, Szabó Zsuzsanna,
Tóth Julianna.

Győrszemerén a területi biológia versenyen
csapatunk 2. helyezést ért el. Felkészítő :
Szenténé Bácsi Zsuzsanna, a csapat tagjai :
Császár Klaudia, Bolla Félix, Dudás Krisztián,
Németh Tamás.

Március 11-én méltóképpen emlékeztünk az 1848as
hősökre,
eseményekre,
49
tanuló
közreműködésével. A harmadikosok verses,
zenés,
tánccal
színesített
múltidézése
felejthetetlen
perceket
szereztek
minden
ünneplőnek. A műsor megálmodója Tóth Julianna
tanító volt, a megvalósításban segített Müller
Zoltán tánctanár, Farkas Mónika tanárnő.

Több versenyen
tanítványaink.

is

megmérették

magukat

A Hétmérföldes meseismereti versenyen a megyei
döntőbe jutott a negyedikesek alkotta csapatunk (
Nagy Loretta, Szentiványi Réka, Vámos Vivien,
Volf Alexandra, felkészítő : Varga-Nagy Edina
tanító néni ). Április 25-én Veszprémben kerül
sor a döntőre.
2016. április – május hónapban 4. és 6.
osztályosaink
10
órás
úszásoktatásban
részesülnek, a NAT-nak megfelelően ez már a
testnevelés értékelésben is megjelenik.
Ebben az évben is Iskola-vár programra várjuk
a leendő elsősöket, szüleiket. Az első alkalom
március 23-án volt, amikor Bohus-Kelemen
Judit tanító néni és Bandi Nóra tanító néni
várta
a
gyerekeket
egy
kis
húsvéti
barkácsolásra. Április 6-án reggel 8 órakor
angol, majd 9 órától magyar nyelv és irodalom
órára várják a gyerekeket és szüleiket. Ekkor
kerül sor az intézmény bemutatására.
A 2016-2017-es tanévre a tanköteles tanulók
beíratására 2016. április 15-16-án 8 -19 óra
között kerül sor. Az érintett szülők a tájékoztatást
megkapták.
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A Kastélykerti Óvoda hírei
Óvodánkban a 2016-os év személyi változással
kezdődött. Ezentúl a Maci csoportban az óvónői
feladatokat Pintér Ivett mellett, Székely Viktória
látja el. A csoportba felvételre került 2 új kisgyerek
is, akik most töltötték be a harmadik életévüket
Január 28-án tartottuk az óvodai farsangot.
Minden gyermek jelmezbe öltözött, így mulattuk át
a napot. Február 4-én az óvodánkban, zenés
interaktív előadáson vettek részt gyermekeink a
vanyolai és nagydémi óvodásokkal együtt. A
farsang utolsó napján elégettük a gyerekek által
készített kiszebábokat és vele együtt a rossz
tulajdonságokat, betegségeket és a telet.

Nőnapon a fiúk felköszöntötték a lányokat saját
készítésű virágokkal. A lányok süteményt
készítettek, mellyel megvendégelték az őket
köszöntő fiúkat.
Március 15-e alkalmából, kartondobozokból nagy
várat építettek a gyerekek, melyben katonásdit
játszottak. Így emlékeztünk az 1848-as hősökre.

Méltóképpen emlékeztünk Mátyás királyra. Egy
héten keresztül élték bele magukat a gyerekek az
akkori kor életébe. Korhű ruhákba ölöztek, királyi
lakomákat tartottak, lovagokká váltak, stb.

Március 23-án tartottuk az ovis húsvétot. Mindkét
csoportban élő nyuszi várta a gyerekeket. Az
ajándékokat a játékok közé rejtette. A gyerekek
nagyon élvezték a keresést. Minden ovis kapott
saját hazavihető ajándékot is. Ezúton szeretnénk
megköszönni az óvodai Szülői Munkaközösség
„nyuszijának” a Kinder tojásokat!
Délután a Süni csoportban húsvéti játszóházat
tartottunk. A gyerekek húsvéti tojást, nyalóka
nyuszit és húsvéti szalvéta képet készítettek.

Március
utaztunk
ajándék
játszottak
magát.

10-én óvodásainkkal külön busszal
Győrbe az Ugri Parkba, a húsvéti
részeként. A gyerekek felhőtlenül
órákon át, mindenki nagyon jól érezte

A leendő első osztályos gyerekeink látogatást
tehettek az iskolába, ahol egy vidám óra
keretében ismerkedtek a vanyolai és nagydémi
társaikkal, az iskolai élettel és a leendő első
osztályos tanító nénivel
A tavaszi szünet az óvodában március 24. –
március 29-ig tart. A dolgozó szülők gyermekei
részére felügyeletet tartunk!
A szünet utáni első óvodai nap 2016. március 30.,
szerda!
Mindenkinek Áldott Húsvétot kíván az óvoda
apraja és nagyja!
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Nefelejcs Nyugdíjas Klub
2016. első negyedévi történései
Összejöveteleinken megemlékeztünk: A
vízkeresztről, a Magyar Kultúra Napjáról, a
Betegek Világnapjáról, a Hamvazószerdáról.
Vendégünk volt Farkas Ervin evangélikus
lelkész úr.
Győrben egy balett előadás részesei
lehetünk, nagy élmény volt mindnyájunknak.
Nőnapon a klub férfitagjai versekkel, virággal
köszöntötték a nőtagokat.
Gyömörén voltunk tekézni és vacsorázni.
Hagyományainkhoz hűen március 15-én a
temetőben verseket mondtunk, énekeltünk és
koszorúztunk.
Hajmáskéren megyei nyugdíjas színjátszó
rendezvényen vettünk szép, szép sikerrel.
Egy egészségügyi regionális vetélkedőn
veszünk
részt,
melynek
célja
az
ismeretterjesztés, illetve a nyeremény. Az
ismeretterjesztő anyagokat postán kapjuk, és
írásban visszaküldjük a kitöltött teszteket. Az
első forduló témája az érelmeszesedés.
Lakatos Károlyné
klubvezető

Felelősen tartsuk kutyáinkat!
Az utóbbi időben ismét több panasz érkezett
hivatalunkhoz az ebek tartásával kapcsolatban.
Ismételten
felhívom
a
figyelmet,
hogy
szabálysértést követ el, aki „ a felügyelete alatt
álló kutyát a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja. ” Az ilyen ügyekben a járási hivatal, mint
általános szabálysértési hatóság jár el.
Amennyiben értesül arról, hogy az eb embernek
vagy más állatnak fizikai sérülést okoz, a
települési jegyző köteles írásban értesíteni a járási
állat-egészségügyi hatóságot. A hatóság többek
között – a sérülés súlyosságától és a
körülményektől függően - az eb tartására
vonatkozó szabályokat írhat elő, elrendelheti az
ivartalanítást, vagy akár az eb életének kioltását
is.
dr. Reichert László aljegyző

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:

Felhívás
A Vöröskereszt helyi szervezete értesíti a
lakosságot, hogy
2016. március 30-án (szerdán) 15-17
óráig

VÉRADÁST
szervez a Művelődési Házban.

Farkas Lajosné
Gyimóti Etelka
Keresztes István
Konkoly Zoltánné
Magasházi Lászlóné
Orsós Józsefné
Pálfi Miklósné
Simon László
id. Szür Józsefné
Tóth Jánosné
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