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Önkormányzati Hírek
Pintér Imre polgármester Lovászpatona
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. február 5-i ülésén
beterjesztette az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tervezetét. Döntött a
testület pályázatok benyújtásáról a konyha
nyílászáróinak cseréje, a Startmunka
mintaprogram folytatása és a sportöltöző
felújítása érdekében. Ez utóbbi pályázatot a
Lovászpatona Sportegyesület adja be, s a
szükséges 3 millió forintos önerőt az
önkormányzat biztosítja. Ugyancsak a
sportegyesület és az önkormányzat
együttműködésével került beadásra egy
mikrobusz beszerzési pályázat. Sikeres
pályázat esetén a mikrobusz a sportköri
feladatokon túl, egyebek mellett rész venne
az
iskolások
és
óvodások
sportfoglalkozásokra és rendezvényekre
szállításában is heti rendszerességgel.
Február 20-án a Képviselő-testület
elfogadta az önkormányzat költségvetését,
rendeletet alkotott a közterület-elnevezés és
a házszámozás rendjéről is. E rendelet
szabályai szerint fog sor kerülni az
önkényuralmi
rendszerhez
kötődő
utcanevek megváltoztatására, mely az
önkormányzat törvényi kötelezettsége.
A fentiek szerint minősülő Rózsa Ferenc,
Zalka Máté és Úttörő utcák új elnevezése
az ott lakók véleményének figyelembe
vételével fog hamarosan megtörténni. Az új
lakcímekkel
kapcsolatos
valamennyi
változás díj és költségmentes lesz az érintett
ingatlantulajdonosoknak.

A nő a természetnek egyetlen lénye,
aki érzésünket érzéssel viszonozza,
és akit boldoggá tesz az a boldogság,
amellyel bennünket megajándékoz.
(Denis Diderot)
Nőnap alkalmából sok szeretettel
köszönjük Lovászpatona község hölgy
lakóit!

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:

Bán Dzsenna Rubina
Bolla Valentina
Burdi Dániel Kevin
Nagy Alexander Benett
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Élet az iskolában
-Januárban az első és második osztályosok
a Varázskastély című interaktív játékban
vettek részt.
-Ebben a hónapban került sor a hatodik és a
nyolcadik
osztályos tanulók orvosi
vizsgálatára.
-27-én
Fűzfa
László
iskolarendőr
közreműködésével
kipróbálhatták
az
óvodások és az iskolások a kerékpáros
tudásukat a tornaszobában kialakított
pályán .

15 tanuló kapott igazgatói dicséretet a
versenyeken és a műsorokban nyújtott
teljesítményéért. Magatartási problémák
miatt 7 tanuló vesz részt pszichológiai
csoport foglalkozáson Pápán. Igazgatói
intésben 6 tanuló részesült, agresszív
viselkedés, trágár beszéd miatt.
-Február 6-án a Győri Nemzeti Színházban
Verdi : Rigolettó című operáját tekintettük
meg.
-Február 8-án a vanyolai tagintézményben
tartottuk meg a farsangi jelmezes karnevált.
- Szintén 8-án volt a Szülői Munkaközösség
hagyományos farsangi bálja. Köszönjük
mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
A Kastélykerti Óvoda Hírei
Januárban több héten keresztül a
foglalkozásokról
beszélgettünk.
Csoportszobáinkban berendeztük az Orvosi
rendelőt, a Gyógyszertárat, a Boltot, a
Fodrászüzletet,
a
Tűzoltóságot,
a
Rendőrséget és az Autószervizt.

-Január 17-vel zártuk az első félévet,
tanulóink,
24-én vihették haza az
értékelésüket.
27-én tartottuk a félévi értekezletünket,
melyet este szülői értekezlet követett.
-Az első félévi eredmények : a legjobb
teljesítményt a 4. osztály érte el 4,05-dal.
Átlagaink :magatartás : 4,-; szorgalom: 3,5;
magyar nyelv : 3,4; irodaalom : 3,47;
történelem: 3,44; matematika : 3,06;
természetismeret: 3,-; német : 3,67;
biológia : 3,14; földrajz : 3,2; fizika : 3,-;
kémia : 3,24; ének : 4,14; rajz : 3,57;
technika: 4,22; testnevelés : 3,63.
Az első félévben egy tanuló igazolatlan
hiányzása miatt kellett a Gyámhivatalba
jelezni.

Január 24-én a Védőnői Tanácsadóba
látogattunk el, ahol Kiss Violetta -védőnő fogadott bennünket.
Az ovisok is ott voltak, amikor az
iskolarendőr ismertette a kerékpár kötelező
tartozékait és gyermek nyelven magyarázta
el a közlekedési táblák jelentését. Egy jól
felszerelt kerékpárral minden óvodás
gyakorolhatta
a
helyes,
szabályos
közlekedést. Az a gyermek, aki a kresz
pályát hibátlanul végig kerékpározta,
karkötőt és matricát kapott ajándékba.
Január
20-24-ig,
14
nagycsoportos
gyermeknél végeztünk
iskolaérettségi
vizsgálatot. A vizsgálat eredményét,
fogadóórán beszéltük meg a szülőkkel.
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Meghívó

Az 1848-as forradalom eseményeire
emlékezünk március 14-én,
pénteken 11 órai kezdettel a
Művelődési házban
A szabadságharc történéseit a
Bánki Donát Általános Iskola
műsora eleveníti fel.

A talpalávalót hajnalig húzza a Magyar
Polgárok Népi Zenekara, Horváth Gyula
Hegedűművész (prímás) vezényletével!
A Zenekar Művészei oszlopos tagjai a pesti
Rajkó zenekarnak is!
A jókedvről Mihályi Orsolya a győri Nemzeti
Színház színésznője is gondoskodik , aki
operetteket és nótákat fog énekelni!
Program:
Kezdés: 19 óra
Vacsora: 20 órakor
1. menü: sertéspörkölt
galuskával,savanyúsággal
2. menü: cigánypecsenye
hasábburgonyával,savanyúsággal.
A jegy ára 4500.-ft, mely tartalmaz érkezéskor
egy aperitivet, a vacsorát és egy db tombolát!
Jegyek csak elővételben válthatók március 31.ig, Polgár Szabinánál menü leadással!
Érdeklődni Polgár Szabinánál (20/522-6844)
és Lukács Lórántnál (20/215-7379) lehet.
Sok Szeretettel várunk mindenkit!

Ünnepeljünk együtt!

Húsvétváró Zenészbál!
Ezúton szeretnénk
meghívni Önt és
Kedves családját 2014.
április 5.-én a
Művelődési házban
megrendezésre kerülő Húsvét váró
zenészbálra!
A Rendezvény célja, hogy felelevenítsük az
elmúlt idők ˝zenész cigány” báljait és egy régi
hagyományt indítsunk el újra!

Örömmel számolunk be, hogy az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013 (XI. 8.) VM rendelet
alapján egyéb szociális, bűnmegelőzési és
közösségi szolgáltatások fejlesztése célterületre
benyújtott pályázatára 6.147.159,-Ft-ot nyert a
Lovászpatonai Polgárőr Egyesület, melyet egy
Suzuki Sx4 S-Cross terepjárót fognak vásárolni.
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Kedves Lovászpatonai Lakosok!

2014. május 3-án, 14 órakor ünnepeljük
óvodánk 60. születésnapját.
Ezúton kérjük Önöket, hogy óvodás
élményeiket,
verseket,
meséket,
mesekönyveket, ovis
ruhákat,
fényképeket és bármit, ami az óvodához
kapcsolódik a kiállítás idejére – névvel
ellátva- szíveskedjenek kölcsön adni.
A felajánlott értékeket április 4-ig
gyűjtjük. Aki az óvoda történetével
kapcsolatban információt tud adni, kérjük,
hogy írja le és jutassa el az óvodába, vagy
a 20/312-30-03 telefonszámon hívjon
Bennünket.
/A születésnapi ünnepség után mindent
visszaadunk./
Köszönettel:
Óvoda dolgozói

Tájékoztató
A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Zrt.
Pápai Kirendeltsége Lovászpatona
település közigazgatási területén a
lakóházak és egyéb létesítmények 2014. I.
féléves kötelező kéményseprési és
ellenőrzési munkáit

2014. március 11 – 20. között végzi.
Munkavégzésük során a tevékenységüket
szabályozó 63/2012.(XII.11.) BM rendelet,
valamint a 2012. évi CX. törvényben
foglaltakat betartják.
Kéri a lakosságot, hogy a szolgáltatást
vegyék igénybe élet- és vagyonvédelmük
érdekében!
A soron következő kéményseprő-ipari
munkálatokat várhatóan 2014. szeptember
hónapban végzik.

Felhívás
Lovászpatonai Polgárőr Egyesület
megköszöni a 2013. évben az
egyesületnek juttatott SZJA 1 %-ból
származó adományokat, melyek összege
43.000,-Ft volt. A támogatás jelentősen
hozzájárult feladataink eredményes
ellátásához.
Kérjük, hogy adója 1%-val 2014. évben
is járuljon hozzá a Polgárőrség
működéséhez!
Adószám: 18038938-1 19
Köszönettel:
Polgárőrség Vezetősége

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Csonka
sonka Krisztofer Márk
Malasics Istvánné
Nagy László
Por
Pordán Kálmánné
Sipőcz László
Vadas Árpád
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