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Kellemes és áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
olvasóinknak!

2012. március 25.
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Locsolóversek
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
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Kiadja:
Vereb Község Önkormányzata
300 ingyenes példányban
2477 Vereb, Fő út 10.
Tel. és fax: 22/238-006
E-mail: verebph@t-online.hu
www.vereb.hu
Felelős kiadó:
Kurcz Mária polgármester
Szerkesztő:
Kerekes Erzsébet
Közösségi Ház és Könyvtár
vezető

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk

az

elmúlt

Képviselő-testületi ülésein rendeletet alkotott:

 A 2011. évi költségvetési rendelet
módosításárról.

 A Helyi Építési Szabályzat módosításáról.

 A szociális ellátásokról, a szociális
igazgatásról.

 Az Önkormányzat által biztosított
ellátások térítési díjairól.

 A helyi rendeletek előkészítésében
való társadalmi részvételről.

 A hivatali helyiségen, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés……

 Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és gazdasági programjáról.
Döntött:

 A Közösségi Ház és Könyvtár Vereb és tagintézménye 2012. évi
költségvetéséről.

 A Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről.

 A Körjegyzőség létszámáról.
 A Kormányhivatal észrevételéről.
 A Végh János Tagiskola költségvetéséről.

 A 2012. évi üléstervről.
 A 2012. évi közbeszerzési tervről.
 A nemdohányzók védelméről.
 A nemzetgazdasági szempontból
kiemelkedő helyi vagyonról.
Kmetz Norbert körjegyző
XXI. évf. 1. szám

Merre tovább önkormányzatok és hivatalaik?
Naponta állítanak meg településünk lakói, de még utazásaim során
is, aki ismer, hogy miként is érint
majd minket, egyszerű földi halandókat a közigazgatás átszervezése.
Az biztos, hogy a jegyzői hatáskörben ellátott igazgatási feladatok átkerülnek a Járási Kormányhivatalok
hatáskörébe.
A lakosságot érintő jelentősebb
hatáskörök közül ezek:
A Rendszeres Szociális Segélyezéshez kapcsolódó ügyintézés.
A Foglalkozást Helyettesítő Támogatáshoz kapcsolódó ügyintézés.
Az Alanyi és Fokozott ápolást
igénylők ápolási díjához kapcsolódó
ügyintézés.
A normatív lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó ügyintézés.
Az alanyi és normatív közgyógyellátáshoz kapcsolódó ügyintézés.
Mozgáskorlátozott
ellátásokhoz
kapcsolódó ügyintézés.
Óvodáztatási támogatáshoz kapcsolódó ügyintézés.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó ügyintézés.
OEP ellátáshoz kapcsolódó ügyintézés.
A sor természetesen nem teljes és
még minden képlékeny, változó.
Megosztom Önökkel Gémesi
Györgynek a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Elnökének gondolatait erről:
„Mindenki nagyon aggódik, hogy
az állam kezében eltűnnek azok a
helyi értékek, az, az aktivitás és az a
kreativitás, amit az önálló közösség
saját energiájából, pénzéből eddig
hozzá tudott tenni. Ráadásul nem
ismert a jövő évi finanszírozás, nem
tudjuk, hogy a feladat átvételével mi
marad nálunk forrásként az eddig is
ellátott és megmaradó feladatokra.
Tartok tőle, hogy kevesebb, mint
amennyi eddig jutott és ez komoly
gondot jelenthet.”
Kurcz Mária polgármester

Tél márpedig mindig lesz
Gyerekkorunk A tücsök és a hangya című meséje sokunknak ismert.
Ez a mese jutott eszembe a hideg idő
beálltával kialakult országos riasztások, települési önkormányzatokra
háruló feladatok ismeretében.
A téli tüzelő beszerzéséről településünk legtöbb lakója tudja, hogy
akkor kell gondoskodni, amikor még
meleg van (tehát ahogy a szorgos
hangya is tette nyáron). Az
„ÖNGONDOSKODÁS” kifejezéssel
is meg kell barátkoznunk, hisz mindenki maga felelős az életéért, élete
minőségéért. Természetes, hogy senkit sem hagyunk megfagyni, de csak
azután tud segíteni az önkormányzat, ha az egyén mindent megtesz
sorsa jobbításáért.
Kis falunk valamennyi lakója rendelkezik rendszeres havi jövedelemmel. Mindenkinek tudnia kell, hogy
ebből a jövedelemből kell szükségleteit kielégíteni. Az alapvető szükségletek a lakhatás, élelmezés és a ruházkodás mellett el kell döntenünk
mire, mennyit költünk még. Nem
azt mondom, hogy könnyű beosztani csekélyke jövedelmünket, de meg
kell próbálnunk. Mindig voltak emberek, akik a szorgos, rendszeres
munkájuk ellenére is takarékoskodásra kényszerültek. Erre bizonyíték
a közmondások, szólások sokasága
pl:
„Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!” „
„Nincs az a kevés, amit nem lehetne
beosztani, viszont nincs az a sok,
amit ne lehetne elkölteni.”
Önkormányzatunk bevétele a
helyi lakosok által végzett munkától,
ezáltal a személyi jövedelemadó befizetésétől és a helyi adók befizetésétől függ elsősorban. A beszedett
pénz a mi munkánk gyümölcse, ebből finanszírozzuk kiadásainkat. A
falu bevétele is csökken a családok
bevételcsökkenésével együtt ezt tudomásul kell mindenkinek venni.
Nem áll módunkban mindenki közmű és hitel tartozását kifizetni, nem
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tudjuk átvállalni a rezsi költségeket
sem. Átmenetileg tudunk segíteni,
ami azt jelenti, hogy időt tudunk
biztosítani a problémák egyéni megoldására. Nem áll módunkban felásni, felszántani senki kertjét, nem
tudjuk elintézni a fűnyírást, a hólapátolást az udvar és az utca takarítást.
Falusi embernek ez mindig természetes volt, hogy ezeket a feladatokat el kell végezni. Akkor, amikor
a közfoglalkoztatás nem volt ismeretes, a magyar falvakon végig lehetett menni. Az udvarok, a porták és
az ingatlanok előtti közterületek
télen-nyáron árulkodtak az ott élőkről.
Nem hiszem, hogy alábbvalóak,
lustábbak és tehetetlenebbek lennénk elődeinknél!
Önmagunknak tartozunk az önellátás és öngondoskodó képességünk életben tartásával! Magunkért
kell megtennünk mindennapi feladatainkat!
Magunknak kell előteremtenünk
a mindennapi betevőt, az élethez
szükséges kiadásainkat.
Ne várjuk a csodát! Műveljük a
kertjeinket, tartsunk apró haszonállatokat, tartsunk magunk körül rendet! Ha naponta pár órát aktívak
vagyunk egészségesebben élünk,
spórolunk a munkánk által, a ki
nem fizetett maradék pénzből meg
lesz a télire való tüzelő, tartalék.
Nem a bölcsek kövét kívánom
osztogatni, csak figyelmet szeretnék
szentelni a „Ki mint vet, úgy arat”
igazságára és megosztani annak a
polgármesternek a mondását, akinek faluja a Csíki havasokban található és februárban -25, -30 fok volt
minden nap. A rádióriporter kérdésére, hogy milyen intézkedést tesz
ebben a farkasordító hidegben a
település önkormányzata, így válaszolt:
„Éjszakára beengedjük a kutyát”
Kurcz Mária polgármester
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A Nemdohányzók védelméről szóló törvény módosult!
„A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével(...) nem szabad dohányozni (...)
d) közterületnek minősülő
da) a gyalogosforgalom számára
nyitva álló aluljáróban és egyéb,
zárt légterű közfogalmú közlekedő
összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá, a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül
db)
közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban,
várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló,
várakozóhely esetén annak külső
határvonalától számított 5 méteres
távolságon belül azzal, hogyha a
dohányzási korlátozás alá tartozó
terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a
dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától, vagy más
jelzéstől számított 5 méteres sugarú
körnek megfelelő körzetben tilos.
Önkormányzatunk nem kívánta
helyi rendeletben tovább szabályozni a dohányzás tilalmát, hisz tudjuk:
a dohányzás magánügy és úri ember utcán (közterületen) nem dohányzik és NEM szemetel.
Valamint betartja a törvényeket és
az együttélés szabályait!
Váljék egészségünkre!
Kurcz Mária polgármester

Változott az Adózás rendjéről szóló törvény!
2011. november 21-én elfogadott
adómódosító törvény 309.§-ában
rendelkezett a 2012. január 1-jétől
hatályos alábbi szabályozásról.
55./B § „Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában
a
tízezer
–
magánszemélyek esetén ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező, adózó nevét, címét és az adótartozás összegét, az esedékességet
követő 10. nap 0 órától a helyben

szokásos módon közzéteheti.”
Önkormányzatunknál a helyben
szokásos mód a Körjegyzőség kirendeltségének hivatalában (2477 Vereb, Fő út 10.) található hirdető tábla.
Az önkormányzat adóhatósága
élni kíván ezzel a jogával!
Adóügyi ügyintéző elérhetősége:
Domakné Róth Anikó 22/238-005
Kmetz Norbert körjegyző

Építkezések
Településünkön nem csak az Önkormányzat folytat fejlesztésekkel
járó beruházásokat. A VerebPázmánd Vízfolyáson Hordalékfogó építését és a meder lapozását
végezte pályázati támogatási forrás
segítségével a Vértesaljai Vizitársulat (Mór). Sajnálatos, hogy a
pályázati ellenőröket a támogatásról
értesítő megrongált tábla fogadta.
Szégyelltem magam valaki miatt…
erre nincs magyarázat, tehát meg
sem próbáltam megmagyarázni a
megtörténteket.
A régi szeméttelep rekultivációja
elkészült. Nem csak a tényleges telep, hanem a környező erdő is megtisztításra került a szeméttől. Köszönjük a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási konzorciumnak (melynek településünk
is tagja).
Vigyázzunk új értékeinkre! Nem
szeretnék pár nap, hét, hónap, év
múlva szégyenkezni senki miatt!
Kérek mindenkit, jelezze, ha értelmetlen rongálásokat, szemeteléseket lát, tapasztal! Ne feledjük:
„Vétkesek közt cinkos, aki néma…”
Köszönöm:
Kurcz Mária polgármester

CIVILEK...
Napjainkban egyre többet hallunk arról, hogy civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok) szerepe
nő. Segítségre szoruló világunkban
az önkormányzat is e szervezetek
segítségére szorul. Önkormányzatunk a Gyermekélelmezési Alapítvánnyal, azt megelőzően a Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvánnyal köVerebi Híradó

tött megállapodás alapján osztottuk
az élelmiszersegélyeket.
Az S.O.S. Alapítvány által biztosított burgonya a „Verebért Egyesület”
munkatársai szervezésében, segítésével került osztásra, az általuk szükséget szenvedőknek ítélteknek.
Úgy gondolom, köszönet illeti a
támogatást és a közreműködőket. Az
adományozók véleményeinek tiszteletben tartása a támogatottak kiválasztásában mindannyiunk kötelessége.
Kurcz Mária polgármester

Gratulálunk!
Március 15.-i Nemzeti Ünnepünkön településünk Tiszteletbeli Polgára Somogyi Győző grafikus Kossuth Díjban, Kovács Ferenc Magyar
Érdemrend Középkereszt a Csillaggal Polgári Tagozat kitüntetésben
részesült. Legyünk büszkék arra,
hogy ilyen emberek kitüntető figyelmében, segítségében részesülünk mi,
verebiek.
A két kitüntetettet az alábbi táviratban eljuttatott sorokkal köszöntöttem:
„Nemzeti Ünnepünkön kapott kitüntetéséhez tisztelettel gratulálunk!
Megtiszteltetés számunkra, hogy
településünk Tiszteletbeli Polgárát
köszönthetjük Önben!”
Vereb Lakói

Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi
Társulás
2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22
Gárdonyi Kistérségi Iroda
2481 Velence, Balatoni út 65.
tel: 06/22/589-572;
fax: 06/22/589-573
www. velencei-to.hu
irodavezeto@velencei-to.hu
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A VKTKT Társulási Tanácsának
2012. február 23-i soros ülésén elfogadásra került a VKTKT és intézményeinek 2012. évi költségvetése.
A Társulási Tanács döntött arról,
hogy a Chernel István Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fűtéskorszerűsítésére kiírt
hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárást lezárja. Az ajánlatok
bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az
eljárás nyertesének a társulási tanács
a székesfehérvári székhelyű AlbaFitter Kft-t nyilvánítja. A korszerűsítés szerződés szerint 2012. 03. 14. és
2012. 06. 20. közötti időpontban történik.
A Társulási Tanács hozzájárulását adta a kistérségi iroda épületét
érintő földhasználati jogot biztosító
szerződés I. számú módosításhoz.

Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért
Alapítvány felhívása
Pszichiátriai szerek viselkedési
problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést
követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.),
írja meg panaszát az alábbi címre,
vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Tóth István elnök VKTKT
Galambos Zsuzsanna irodavezető

várja a

Verebért Egyesület

„Verebi Zöld Völgy” Alapítvány

A március 17-18-án tartott
Anschütz - PeLE Kupa 2012 orszá-

Vereb Kistelepülés Iskolájáért Ala-

gos versenyen Kálmán Csaba tagunk légpisztoly 60 lövéses férfi
kategóriában 535 ponttal 22. helyezést ért el a 30 indulóból.

Adószám: 18483888 -1 -07

Sok sikert a folytatáshoz:
Elnökség
XXI. évf. 1. szám

Személyi jövedelemadója 1 %-át

Adószáma: 18497427-1-07
pítvány
Magyarországi Református Egyház
Technikai száma: 0066
Magyar Katolikus Egyház
Technikai száma: 0011
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Közösségi Ház és Könyvtár
Verebi Téli Esték 2012

Január 13-tól március 15-ig
A Verebi Esték programsorozattal indítottuk az idei kulturális programunkat.
Tíz előadást tartottunk és öt kiállítást tekinthettek meg a résztvevők.
Köszönöm az előadók, a kiállítók, a segítők és a látogatók természetbeni és anyagi támogatását, amit
rendezvényünk sikeréhez nyújtottak.

Borkóstoló

Február 04.
Nagy öröm a bírálóknak és a
szervezőknek, ha munkájuk eredményeként azt tapasztalhatják, hogy
értelme van a bormustra szervezésének.
A borászok segítő tanácsait a
verebi gazdák megfogadták, ügyeltek a borok minőségére. Reméljük a
versenyek is ezt igazolják majd.

Farsangi mulatság
Február 11.

A Dalosajkú Szépasszonyok Kara
évről-évre vidám műsoros jelenettel
indítja és szervezi meg a farsangi
bált. Boszorkányos estjükkel remek
hangulatot teremtettek.

Nemzeti ünnep

Március 15.
A református templomnál az
óvodások műsora és az igehirdetés

után megkoszorúzták intézményeink, a református egyházközség és a
civil szervezetek Kovács János emléktábláját. Polgármester asszony
ünnepi beszédével és az iskolások
műsorával folytatódott az ünnepség.
A műsor után Fazekas Balázs
lovasberényi fegyverkovács mester
és Fazekas József mutatták be kortörténeti sorrendben a fegyvereket.

Tervezett programjaink 2012.
Április 11.
"...A vers örök."
A költészet napja alkalmából verses
estet tartunk Ellmann Zoltánné,
Gránitzné Kratancsik Rita, Horváth
Alex, Kurcz Mária, Lőrinczné Mező
Katalin, Nyárainé Boromisza Klára,
dr. Molnos Levente közreműködésével.
Május 6.
Községi anyák napja
Az édesanyák köszöntése az óvodások, az iskolások, az énekkar műsorával.
Május 12.
Vereb Vitéz napja
Hagyományőrzők és történelmi
zászlók sorfala mellet a Pogánysírnál épült Emlékkapunál megemlékezés.
Borkóstoló a pincesoron.
Levendula Játszóház: huszárcsákó,
párta stb. készítése.
Kötélverés, nemezelés , rovásírás
Lovaglás, kocsikázás, vitézi próba
Kézműves alkotók: kovács, nemezelő, gyöngyfűző, ötvös
Hun Csapat bemutatója
A Rámás Csizma, a Röpike és a
Válinka néptáncegyüttes fellépése
Kurul Dobosok műsora
Chrome RT koncertje
Június 16-17.
III. verebi Végh János Zenei Napok
Június 16-án, szombaton 18
órakor a verebi római katolikus
templomban. Tervezett művek és
fellépő művészek:
Orbán György: 5 dal Weöres Sándor verseire
Diákvasárnap
Tündérszerelem
Paprika János szerenádja
Hársfa dal
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Ludvércz
Jónás Krisztina - szoprán, Vasvári
Tamás - zongora
Liszt Ferenc: Mefisztó-keringő
Lokodi Lehel zongora
Végh János dalok:
Mädchenlied
Alpenhorn
László Szilvia – szoprán, Vasvári
Tamás – zongora
Orbán György: Szólószonáta
Selmeczi János - hegedű
Liszt Ferenc: A Loreley
Drei Zigeuner
László Szilvia – szoprán, Vasvári
Tamás – zongora
Orbán György: 7 dal
Nemzedék
Madárhatározó
Solweig: élt 32 évet
Házkutatás program
Duett
Peer Gynt: élt 22 évet
Terminál
Jónás Krisztina - szoprán, Vasvári
Tamás - zongora
Orbán György: 150. genfi zsoltár
Jónás Krisztina - szoprán, Bíró Ágnes – hegedű, Lokodi Lehel - zongora.
19.30-kor Ütő Endre operaénekes,
a Magyar Állami Operaház volt
igazgatójának, az est narrátorának
zeneszerzőket bemutató plakettjeiből nyílik kiállítás.
Június 17-én, vasárnap 17 órakor a református templomban
verebi, verebi kötődésű és a térségben élő fiatalok bemutatkozása. Tervezett művek és fellépésre vállalkozó fiatalok:
Ismeretlen szerző: Greensleeves,
Nyárkánon – Kőszegi Katica furulya
Edvard Grieg: Norvég népdal és
Eudey L. Bowman: 12th street rag –
Gránitz Ádám - zongora
L. van Beethoven nyomán Székely
Endre: Menüett és W. A. Mozart
nyomán Székely Endre: Menüett –
Tamás Luca - fuvola
L. van Beethoven: Für Elise és Glasgow Love Theme by Craig Armstrong – Nánási Tünde - zongora
Kőszegi Balázs saját szerzeményét
adja elő gitáron.
J. S. Bach: H-moll Menüett és R.
Schumann: Fantáziatánc – Stein Andor - zongora
Verebi Híradó

Augusztus 04.
XVIII. Falunap
Elszármazottak V. Találkozója
Elszármazottak gyülekezése a Közösségi Házban , ahol „Múltunk
kincsei” címmel Kiss Gyuláné szőttes gyűjteményéből nyílik kiállítás.
Főző-és sütőverseny az Első Magyar
Fehér Asztal Lovagrenddel.
Virgonckodó játszópark
Lali bohóc
Virágos falunkért mozgalom eredményhirdetése – Verebi Zöld Völgy
Alapítvány.
Ismerem Verebet?! - totó.
Dalosajkú Szépasszonyok Kara műsora.
Bódi Csaby műsora
Utcabál a Négyes Fogat Zenekarral
Szeptember 15.
VI. Kistérségi Szüreti Nap és
XX. Verebi Szüreti Nap
Felvonulás
Vadételek főző-és sütőversenye
Levendula Játszóház
Vereb borásza díjátadás
Dalosajkú Szépasszonyok Kara és a
térségi népi együttesek műsora.
Kocsis Lajos, Barta András népdalcsokra Berekfürdőről és Papp Imréné Ibolya Nagyrábéról
Gajdos Zenekar koncertje
Bál a Négyes Fogat Zenekarral a
Közösségi Házban
Szeptember 28.
Szépkorúak napja
Október 23.
Ünnepi istentisztelet, koszorúzás az ’56
-os kopjafánál
November 25.
Adventi készülődés
December 07.
Pálinkás jó reggelt! Pálinkakóstoló
December 27.
Szent János napi boráldás
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Óvodai hírek
Óvodánk udvarának szépítése
tovább folytatódik a tavaszi szünet
ideje alatt (04. 04-től- 04. 16-ig).
Az udvar felső részét füvesítjük,
melyre rálépni nem lehet. Szalaggal
fogjuk bekeríteni a füvesített területet. A fajátékok felújítására és javítására is reményeink szerint sor kerül.
Kedves Fiatalság!
Nyomatékosan és utolsó figyelmeztetésként kérünk benneteket
tartsátok be a szabályokat. Az aszfaltpálya, bár mindenkié, az udvaron elhelyezett játékok csak az óvodások játékszere.
Amíg az óvodások az udvaron
tartózkodnak, általában 16 30 óráig,
futballozni nem lehet.
Dohányozni az intézmény fái
mögött is tilos.
A legközelebbi rongálás esetén a
hatóságokhoz fordulok.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket,
hogy óvodánkba történő beiratkozás
MÁRCIUS 30-án
10 órától 14 óráig lehetséges.
Várom mindazon gyermekek szüleit, akik 2012. december 31-ig betöltik harmadik életévüket.
Az alábbi okmányok szükségesek a
beiratkozáshoz:
születési anyakönyvi kivonat
lakcím igazolvány
a gyermek TAJ kártyája
a betegséget igazoló orvosi igazolások, szakvélemények.
KÉRÉS: Kedves Szülők!
Gyermeked kinőtte a kis kerékpárt vagy rollert? Ne dobd ki, ha
még használható állapotban van!
Hozd be az óvodába!
Köszönjük!
Kratancsikné Szilágyi Teréz
tagintézmény vezető

Iskolai hírek
Január
Az évkezdés után nem sokkal az
iskolai év első féléve véget is ért. A
diákok hazavitték a bizonyítványukat. A szöveges értékelés mellett a 3.
és 4. osztályosokat már érdemjegygyel értékeltük.
A hónap végétől a FVM által táXXI. évf. 1. szám

mogatott napi 2,5 dl termelői teljes
tejet is kapnak a gyerekek. Köszönjük a lehetőséget, és az egészséges
innivalót.
Február
Farsangoltunk. Nagyon jó hangulatban telt a télűző mulatságunk.
Sok érdekes, ötletes jelmez született,
még táncos produkciót is láthattunk.
A zsűrinek nehéz dolga volt, hogy
válasszon közülük. Minden gyermekünk kapott ajándékot egy támogatónk segítségével, akinek ezt ezúton
is nagyon szépen köszönjük. A társasjátékokban szívesen vettek részt
a gyerekek, fogyott a süti és az
almalé. A tombolában sok nyeremény talált gazdára.
Kemény Henrik emlékére bábszínházi turné indult, melynek az
előadását az óvodásokkal együtt
tekinthettük meg a Közösségi Házban. A telet és a sok havat a gyerekek igen-igen kiélvezték az iskolában is. Szánkók, hócsúszkák tették a
dolgukat. A felnőtteknek inkább
bosszúság a sok hó, de a gyerekek
felhőtlen örömét látva egy pillanatra
elfelejtjük azt.
Március
A naptári tavasz meghozta a jó
időt. Nemzeti Ünnepünkön a hagyományos menetrend szerint ünnepeltünk. A református templomnál kezdve, és a Közösségi Házban
folytatva. A tanulóink műsorából
megtudhatta az érdeklődő, hogy
hogyan indultak a forradalmi események, és miért három színű a magyar zászló. Ezúton is köszönöm
minden szereplőnek a helytállást,
kollegáimnak pedig a felkészítést.
28-án a Természetvédelmi Hivatal által szervezett program 2. napján veszünk részt. A pusztazámori
hulladék feldolgozóba látogatunk,
talán egy kicsit tudatosabban fogunk bánni a „szeméttel”. Utána a
martonvásári kastélyt fogjuk meglátogatni.
Április
TAVASZI SZÜNET: 2012. április 04. és 2012. április 15. között
nem lesz tanítás. Szünet előtti utolsó
nap 03. kedd, szünet utáni első nap
16. hétfő. B héttel kezdünk.
Húsvétra mindenkinek sok hímes tojást, locsolót és sok-sok pihenést kívánunk.
Tőzsér Mónika tagiskola igazgató
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