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Falunapi visszatekintő

Elmúlt hónapok eseményei

Képviselő-testületünk
döntése alapján
született meg a határozat, hogy falunapi
rendezvényünket minden év augusztus első
szombatján rendezzük meg.
Ez évben ez az időpont augusztus 4-re esett.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, a
programok és a szabadtéri rendezvények
megtartásához ideális időnk volt. Szervező
bizottságunk minden évben növekvő
kiadásokkal szembesül, amit a szerény
programok sem tudnak igazán csökkenteni.
Szerencsére vannak jólelkű emberek,
vállalkozók, szervezetek, akik minden
esztendőben önzetlenül segítik anyagiakkal
a falunap sikeres megrendezését. Így volt ez
idén is.
A Képviselő-testület és a falu lakossága
nevében hálás köszönetemet szeretném
kifejezni a civil szervezetek tagjainak a
falunapon végzett munkájukért. Nevek
felsorolása
nélkül
pedig
köszönöm
mindazoknak, akik anyagi támogatást
nyújtottak a falunapi rendezvényünkhöz.
Kívánom,
hogy
kísérje
áldás
vállalkozásukat,
legyen
vállalkozásuk
sikeres, munkájuk eredményes, ehhez pedig
kívánok erőt és egészséget.

Horgászverseny a „Kis utcai” tavaknál
Március végén került megrendezésre a
horgászverseny a
Kisbodaki
Horgász
Egyesület szervezésében. Elég szeles idő volt,
de szép számmal kilátogattak a tóra. A tó
környékét már előtte az egyesület tagjai
megtisztították, padokat és asztalokat
helyeztek ki. Szombaton, a verseny napján
kora reggel megkezdődött a sürgés-forgás.
Regisztrálni kellett a versenyzőknek, majd a
helyüket sorsolás útján kapták meg. Reggel
nyolc órakor kezdődött el a verseny két
kategóriában: felnőtt és gyerek. Az egyesület
elnöke Baranyai Józsi köszöntötte a
megjelenteket és kezdődhetett a nagy
horgászverseny.
Elfoglalják helyüket a versenyzők.

Voltak óváriak, püskiek, kálnokiak.

Ekker Károly
polgármester
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Készülnek a múmiák

Közben nekiláttak a
főzéshez is. Mint megtudtam, körömpörkölt
rotyogott a kondérban.
Háttérben az első helyezett az ifik közül. .

Ügyességi szám: mennyi vizet kell a dobozba
önteni, hogy az ferdén álljon meg?

Bár szeles és hideg volt az idő, de mégis jó
hangulatban telt el ez a nap. A Kisbodaki
Horgászegyesület
értékes
díjakkal
jutalmazta a verseny győzteseit. Baranyai
József az egyesület elnőke elmondta, hogy
szeretné hagyománnyá tenni a versenyt, és
reméli, hogy jövőre többen el tudnak majd
jönni. Egyben
szeretné megköszönni
minden támogatónak, hogy anyagiakkal
hozzájárultak
a
horgászverseny
megszervezéséhez., és nem utolsó sorban a
tagoknak és segítőiknek az egész napos
munkájukat.

Ki fújja át hamarabb a poharat?

Kisbodaki Horgászegyesület

Kisbodaki majális

Készülődés a zsákbafutáshoz

A Kisbodaki Horgászegyesület szervezte meg
április 30-án a majálist szintén a Kis utcai
tavaknál. Az egyesület elnöke Baranyai Józsi
megkért bennünket, vagyis a Nők Kisbodakért
Klub tagjait, hogy a gyerekeknek készítsünk
programot. Szívesen elvállaltuk. Míg a tó egyik
partján főztek, sütöttek a horgászegyesület
tagjai, addig a tó másik felén zajlottak a
különböző versenyszámok.

Lisztfújás: mi van a tányér alján?

Sétakocsikázás a tavak körül
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Az út vidáman telt, bár fárasztó volt, a töltés
frissen lett gléderezve, (sok helyen vastagon
volt a kavicsos föld, megsüllyedtünk a
kerékpárokkal),
ezért elég sokat kellett
gyalogolni.
A Duna-parton megpihentünk, beszélgettünk.
Igazán szépen karbantartott ez a hely, még
kiránduló családdal is találkoztunk. Közben
készítettünk egy-két fotót, már jó délután volt,
mikor elindultunk hazafelé. (Persze a főút
felé.) A többi taggal a benti kocsmában
találkoztunk, sajnálták, hogy nem tudtak részt
venni a túrán, de ígérték, hogy jövőre
eljönnek. A nap fénypontja volt egy közös
vacsora. Kellemesen elfáradtunk, de vidáman
és jól telt el ez a délután.

Kié lesz a legnagyobb lufi?

Jó lenne, ha többen csatlakoznának a klubhoz,
hisz még több ilyen jó program van
betervezve. (Mi nők úgyis annyit dolgozunk,
szükségünk van nekünk is egy kis
kikapcsolódásra.)

A képekről is látszik, hogy jól sikerült ez a nap.
Még
számos
különböző
ügyességi
versenyszámok voltak, de sajnos csak ennyi fért
most bele e rövidke cikkbe. Végezetül az
egyesület és a klub nevében is szeretnénk
megköszönni a támogatásokat, a felajánlásokat,
a segítségeket.
Vecsei Frigyesné

Majlinger Józsefné

Egy jól sikerült biciklitúra
Kirándulás a dunaremetei hajóállomásra
Mivel a szlogenünk is az, hogy „Szállj
velünk!”, mi a klub tagjai is biciklire
„szálltunk” június 16-án és elmentünk a
dunaremetei hajóállomásra.
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Példaként: az általános iskolában 16 óráig
szervezendő foglalkozásokat, a pedagógusok
előmeneteli rendszerét és a pedagógusok új
típusú munkaidő-számítását.
Az
intézményekben
a
pedagógusmunkakörökben dolgozók a heti teljes
munkaidő nyolcvan százalékát, azaz kötött
munkaidőt
az
intézményvezető
által
meghatározott feladatok ellátásával kötelesek
tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a
munkaideje beosztását vagy felhasználását
maguk jogosultak meghatározni. A teljes
munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában
tanórai és egyéb foglalkozások megtartása
rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó
részében a pedagógusok a nevelés-oktatást
előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő
egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést látnak el.
Hatályba lépnek az új finanszírozási
szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
bérét és annak járulékait a központi
költségvetés finanszírozza.
Ebben a tanévben indulnak a köznevelési
Híd-programok.
A tankönyvek ettől a tanévtől válnak
fokozatosan ingyenessé.
Ezen tanévtől kell a szülők kérésére nyolc
gyermek esetén óvodát vagy alsó tagozatot
szervezni a kistelepüléseken.

Változások az oktatás területén

Elfogadták az új szabályozási rendszert,
mely a régi közoktatási törvényt váltja fel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén lép
hatályba, de intézkedései fokozatosan kerül
bevezetésre, nézzük legfontosabb pontjait:
2012. szeptember 1.
A nappali rendszerű iskolai oktatásban azon
osztályokban, ahol közismereti oktatás is
folyik, a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében szervezik meg,
ebből legfeljebb heti két óra meghatározott
feltételek mellett kiváltható. (5. osztályban
felmenő rendszerben)
A tankötelezettség korhatárát 18 évről 16
évre csökkenti felmenő rendszerben.
(tankötelezettség
végére
vonatkozó
szabályok)
Az iskoláknak 2012. december 31-ig felül
kell vizsgálni pedagógiai programjukat, a
fenntartóknak pedig az alapító okiratot.

2014. szeptember 1.
A 2014. szeptember 1-jei változások között
említik, hogy akkortól kötelező a hároméves
kortól való óvodába járást, és kötelező a
fejlesztő nevelést, nevelés-oktatást.
A törvény rögzíti, az iskoláknak sokoldalúan
és tárgyilagosan kell közvetíteniük az
ismereteket,
a
vallási,
világnézeti
információkat, tiszteletben tartva a gyermek, a
tanuló, a szülő és a pedagógus vallási,
világnézeti meggyőződését. Lehetővé kell
tenni továbbá, hogy a gyermek egyház által
szervezett hit- és vallásoktatásban vehessen
részt.
A jogszabály szerint a gyermekeknek, a
pedagógusoknak és a szülőknek joga lesz az
oktatási jogok biztosához fordulni.

2013. január 1.
Az új köznevelési törvény értelmében
minden települési önkormányzatok által
fenntartott köznevelési intézmények állami
fenntartásba
kerülnek,
a
települési
önkormányzatok köznevelési szerződés
keretében vállalhatják az intézmények
működtetését.
Ekkortól adja az eddig önkormányzati
fenntartású
intézmények
vezetőinek
megbízását az oktatásért felelős miniszter,
és
lépnek hatályba
a pedagógiai
szakszolgálatokkal kapcsolatos változások,
és ekkortól érvényesek a tankötelezettség
kezdetére vonatkozó szabályok.

Veilandics Eszter
körjegyző

2013. szeptember 1.
A törvény legtöbb újdonságát a 2013-2014es tanév kezdetén vezetik be.
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