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Önkormányzati Hírek
A képviselő-testület április 30-i ülésén
elfogadta az előző évi zárszámadásáról szóló
beszámolót.
Megvitatta
a
testület
a
Pápai
Rendőrkapitányság Lovászpatona község
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját
is. Fűzfa László KMB csoportvezető és Radics
Roland
körzeti
megbízott
szóban
is
kiegészítették az írásos előterjesztést.
Az értékelés szerint 2013-ban sikerült előre
lépni a közbiztonság javítása, a közlekedés
biztonság fokozottabb ellenőrzése és a
rendőri jelenlét terén is. A Lovászpatonai
Polgárőrség hathatós segítségét és munkáját
külön köszönettel és elismeréssel említették.
Rendőreink
rendszeresen
tartották
a
kapcsolatot az idősekkel, az iskolarendőrök
pedig a gyermekek felvilágosítására helyezték
a hangsúlyt. Örvendetes, hogy az előző évi 16
tulajdon elleni bűncselekményhez képest,
2013-ban mindössze 6 eset fordult elő.
Az ülésen a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulásának Gyermekjóléti és
Családsegítő
Szolgálata
munkatársai
közreműködésével megtárgyalta a testület a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelést.
A beszámoló szerint 2013. évben jelentősen
emelkedett az ellátandó esetek száma, illetve
a jelző rendszer tagjai is aktívabban végezték
munkájukat. Sajnos a családjukból kiemelt
veszélyeztetett gyermekek száma nőtt az
elmúlt évben. Átmeneti otthonban gondozottak
száma 15 fő, ezen felül 2 gyermek családba
fogadására is sor került.
A június 11-i képviselő-testületi ülésen
megalkotta a testület a temetőről és a temet-

kezés
rendjéről
szóló
önkormányzati
rendeletét, s döntött az önkényuralmi
rendszerhez
kötődő
utcanevek
megváltoztatásáról. A Rózsa Ferenc utca új
neve „Rózsa utca”, a Zalka Máté utcáé
„Patak utca” az Úttörő utcáé pedig „Kis utca”
lett.
Az érintett lakosokat lakcím bejelentési
kötelezettség nem terheli, a jegyző a változást
hivatalból vezeti át a címnyilvántartáson. A
régi lakcímkártya leadása mellett, az új lakcím
kártyákat az okmányirodán elkészíttetjük és
kézbesítjük. Akinek régi típusú személyi
igazolványa van, valamint a forgalmi engedély
tulajdonosokat megkérjük, hogy személyesen
jelenjen meg az okmányirodában, mert az
igazolványból ki kell vezetni a változást, a
forgalmi engedélyek cseréje is eljárási illetékés díjmentesen történik.
Minden lakosnak készítünk egy hatósági
bizonyítványt, melyet a lakcímkártyával
átadunk és ezzel a hatósági bizonyítvánnyal
minden olyan okmánya érvényessé válik,
amelyben a változás előtti lakcím szerepel.
A
közüzemi
szolgáltatókat
és
a
földhivatalt hivatalból értesítjük, melyben
kérjük a lakcímváltozás átvezetését.

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 újszülöttet:

Horváth Sándor Rajmund
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Élet az iskolában
2014. május 5-én a szülői értekezlet
előtt az első és második osztályos tanulók
versekkel, dallal köszöntötték a szép
számmal
megjelent
édesanyákat,
nagymamákat.
Május 9-én 12 tanulónk vett részt a
győri Reflex Környezetvédő Egyesület
Madarak és Fák Napi vetélkedőjén, ahol a
Nyír csapat – Busa Blanka, Busa
Erzsébet, Császár Klaudia, Sárközi
Dominika – 1. helyezést ért el.
Az első helyezett csapat iskolájának
jutalma 3 napos erdei iskolai táborozás
Pápateszéren.

Május 12-én nyolcadikosaink a próba
kompetenciamérést írtak az Oktatási
Hivatal felkérésére.
Május 17-én a negyedikesek Budapestre
kirándultak, a Parlamentben tett séta után a
Tropicáriumba és a Csodák palotájába
látogattak el.

Május 26-án került sor a legkisebbek
(1.,2.,3. osztályosok ) kirándulására, akik
Balatonfüred nevezetességeivel ismerkedhettek meg a városnéző kisvonattal,
majd a Csobánc nevű hajóval szelték a
balatoni habokat. Délután a veszprémi
állatkertben jártak.
Az iskola volt
diákjának,
Glatz
Józsefnek
a
közbenjárására felejthetetlen élményben
részesülhettek, ők simogathatták meg
elsőként az egyhetes tevecsikót, foghattak
kézbe tigrispitont.
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Íjászhírek 2014
Az Avarok Nyilai 2014 – ben is újra zúgnak. Új
tervek , még több feladat vár ránk ebben az
évben is. A tavalyi évhez hasonlóan
versenyeken,
örömíjász
találkozókon
szeretnénk részt venni. Plussz feladatként a
regionális diákolimpia selejtezőjének voltunk a
házigazdái. A már hagyományos történelmi
versenyünkre (LÖVTIK) is nagy erőkkel
készülünk. Több fordulós történelmi versenyen
is részt veszünk.

Felnőtt férfi kategória
20. hely Nagy László
24. hely Tóth Róbert
25. hely Valiczkó Ákos
2014.04.27 Várkupa Szigliget I. forduló
Felnőtt férfi kategória:
14. hely Valiczkó Ákos
25. hely Nagy László
28. hely Valiczkó Ferenc
35. hely Tóth Róbert
45. hely Hauptmann Róbert

Eddigi eredményeink:
2014. 01.19. IFFA Teremverseny Pápa
Történelmi férfi kategória:
9. hely Valiczkó Ákos
Történelmi férfi ifi kategória:
2. hely Tóth Balázs
2014.03.15 Pétfürdő IV. tavaszköszöntő
(Tréfa / Örömíjász verseny – Peytu
erdejében)
Férfi felnőtt kategória:
10. hely Valiczkó Ákos
28. hely Valiczkó Ferenc
41. hely Kiss Ferenc
44. hely Tóth Róbert
Női felnőtt kategória:
16. hely Valiczkó Ferencné
Ifi fiú kategória:
5. hely Tóth Balázs
Ifi lány kategória:
1. Nagy Alexandra
2014. 04.12 Hany Istók Íjászverseny
Kapuvár
Ifi fiú kategória:
6. hely Tóth Balázs
Felnőtt női kategória:
12. hely Valiczkó Ferencné

Felnőtt női kategória:
7. hely Valiczkó Ferencné
12. hely Nagy Alexandra
Senior férfi kategória:
13.hely Tóth Lajos
2014.05.24 Suliíjász Regionális Forduló
Lovászpatona Kastélypark
Történelmi kadett fiú kategória:
2. hely Tóth Balázs
Házigazdái voltunk a regionális Suliíjász
Bajnokságnak
A
régió
utánpótlása
Lovászpatonán a kastélyparkban gyűlt össze. A
lovászpatonai
önkormányzat
segítségével,
pályázat útján nyert célok erre az alkalomra
készültek el. 64 nevező a futballpályán felállított
22 céltáblánál mérte össze tudását. Mindenki az
életkorának és az íj típusának megfelelő
távokról vágott neki a versenynek, mely két
fordulós volt , fordulónként 12 – szer lőtték el
nyílvesszőiket a résztvevők. Kezdetben az
időjárás megtréfált bennünket, de a verseny
már ragyogó időben indulhatott el. A régió több
íjászegyesületének utánpótlás versenyzői nagy
küzdelemben
adtak
számot
tudásukról.
Érkeztek Fonyódról , Sopronból, Kaposvárról,
Pápáról, Alsóörsről és több más településről is
szép számmal. A házigazda Lovászpatonát Tóth
Balázs képviselte, aki nagy örömünkre
történelmi kadett fiú kategóriában az előkelő 2.
helyen végzett, mellyel megszerezte a jogot az
országos versenyen való részvételre. Ezúton
gratulálunk neki. Irány Budapest!!
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FELHÍVÁS
Az önkormányzati hivatal felhívja a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdés szerint:
„A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának
kialakulását
megakadályozni és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a
település jegyzője, illetve a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága, külterületen a
Pápai Körzeti Földhivatal folyamatosan
ellenőrzi.

Az
élelmiszerláncról
és
hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 60. § (1) bekezdése b) pontja
szerint „növényvédelmi bírságot kell
kiszabni
azzal
szemben,
aki
engedélyköteles
termékkel
olyan
cselekményt valósít meg, amellyel az
ember vagy az állat egészségét, az
élelmiszer-, illetve takarmánybiztonságot
vagy a környezetet veszélyezteti”
Belterületen az I. kategóriás szerek
használata tilos a II. kategóriás szerekkel
(„zöldkönyves” szerek) csak arra jogosult
személyek permetezhetnek.
Gyomirtó szeres permetezés során kiemelt
figyelmet kell fordítani arra, hogy a
permetlé csak a célfelületre jusson. A
felelőtlen és hanyag magatartás mellett a
szélerősség és a széljárás figyelmen kívül
hagyása okozza a legtöbb problémát.

Az a földhasználó, aki e kötelezettségének
nem tesz eleget a fertőzött terület
nagysága, illetve az ingatlan belterületen
vagy külterületen való elhelyezkedése
függvényében 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ftig terjedő összegű növényvédelmi bírság
megfizetésére kötelezhető, mely ismételten
kiszabható.
Kérjük, hogy fenti kötelezettségének
mindenki tegyen eleget az allergiás
megbetegedések visszaszorítása, a kulturált
környezet rendben tartása és a hátrányos
jogkövetkezmények elkerülése érdekében.
Tartsuk be a permetezés szabályait!

A növényvédő szerek felhasználását a
Veszprém megyei kormányhivatal növényés
talajvédelmi
igazgatóságának
növényvédelmi
felügyelői
jogosultak
ellenőrizni.

Az utóbbi időben több panaszos bejelentés
érkezett hivatalunkhoz gyomirtó szerrel
való permetezéssel okozott károk miatt.

Ezen kívül a permetezéssel kapcsolatos
birtokvitákban a település jegyzőjétől is
lehet birtokvédelmet kérni.
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Kastélykerti Óvoda hírei
Február 18-án jelmezbe bújtak kicsik és nagyok. A
délelőttöt kettő mese színesítette: 1. A medve és a
macska, 2. A farsang hercegnője.
Február 20-án a téti óvodában - ének: Kancsó
Zsófia, Bohus-Kelemen Róza, rajz: Tóth Dorina
Zoé, Császár Alexa, Simon Eszter, vers: Császár
Alexa, Simon Eszter - KI-MIT TUDON vettek részt
óvodásaink.
Ugyan ezen a napon az alsós iskolásokkal és
nagydémi, vanyolai óvodásokkal együtt a Répa,
retek, mogyoró zenés műsorán vettünk részt.

Február 24-én a leendő 1. osztályos tanító
néninél: Pintérné Montvajszki Ilonánál jártunk a
nagycsoportos gyermekekkel és szüleikkel.
Március 4-én délután a szülők segítségével
eltemettük a telet.

Március 12-én és április 3-án a nagycsoportos
gyermekekkel a pápai színházba látogattunk el,
ahol a A Többsincs királyfi és A Négy évszak
című zenés mesejátékot tekinthettük meg.

Március 14-én nemzeti ünnepünk alkalmából a
pápai Huszáregyesületből érkezett óvodánkba egy
lovas huszár.
Április 5-én húsvéti játszóházat tartottunk, ahol
Bakó Ildikó- népművész- segítségével írókázással
tojást díszítettünk.
Április 9-én, Pápán a színházban a helyes
fogápolással ismerkedhettek meg azok a
gyermekek, akik erre az alkalomra meghirdetett
pályázatra rajzaikat – Simon Eszter, Császár
Alexa, Tóth Dorina Zoé, Forsthoffer Lili, Nagy
Petra, Bohus-Kelemen András, Pölöskei László,
Horváth Gergő- elküldték. Simon Eszter harmadik
helyezést ért el.

Április 16-án tartottuk a Húsvétot az óvodában.
Minden kisgyermeknek hozott ajándékot a nyuszi.
Május 3-án ünnepeltük óvodánk fennállásának
60. évfordulóját, ezúton szeretnénk megköszönni
a
kiállításhoz
felajánlott
emlékeket.
Az
ünnepségen köszöntöttük Németh Istvánnét,
Margit óvó nénit aranydiplomájának átadása
alkalmából.
Május 7-én a megszokottól eltérő módon
ünnepeltük az anyák napját. Ezen a délelőttön
együtt játszhattak, barkácsolhattak, tízóraizhattak
édesanyák, nagymamák és gyermekek a
csoportszobában, és az udvaron.
Május 13-án Győrbe kirándultunk. Megnéztük a
Füles bástya élővilágát, majd kedvünkre
játszhattunk egy közeli játszótéren. Kora délután a
Leier Autó Kft. vendégei voltunk. Csodálkozva
ámultuk a különböző autó fajtákat, motorokat, és
betekintettünk a szerelő műhelyekbe. Hazautazás
előtt örömmel fogadta minden gyerek a Kft.
ajándékait egy BMW kis autót és a sok-sok lufit.
Május 15, 16-án tartottuk az óvodai beíratást,
7 kisgyermeket írattak be óvodánkba.
Június 6-án tartottuk a nagycsoportosok
ballagását, és a nevelési év zárását.
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Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Ez évben történt:
Meghívott vendégeink voltak:
- Bolla Róbertné tanárnő és 2 iskolás
gyermek, akik a kultúra napjára ünnepi
műsorral készültek. Köszönjük!
- Valiczkó Ferenc a Polgárőrség vezetője,
aki nagyon érdekes, sok új ismeretet
tartalmazó előadást tartott. Köszönjük!
- A DUCIFE helyi vezetője Orsós Tamás
ismertette szervezetüket, munkájukat.
Később több klubtag vett részt
rendezvényeiken.
- Klubunk 15 éves évfordulóján
Mihályháza, Marcalgergelyi, Szerecseny
és Gecse községek civil szervezeteit
láttuk vendégül. Színes műsorok, finom
estebéd és kellemes zene tette
emlékezetessé e jeles napot.

Startmunka program idei tervei
A lovászpatonai startmunka mintaprogram
mezőgazdasági
projekt
keretében
felállításra került a 400 m2-es fóliasátor. A
palánták már szépen fejlődnek.
A program 18 főnek biztosít egy éves
munkalehetőséget. A fóliasátor melletti
kiszolgáló
épület
vázlattervei
már
elkészültek, a kivitelezés nyáron fog
elkezdődni.

Megtartottuk a farsangot, a nőnapot,
mindenki névnapját, az egészségügyi
világnapot, hímes tojást festettünk, a
temetőben
koszorúztunk,
virágokat
ültettünk.
Gyulafirátóton a megyei nyugdíjas
színjátszó fesztiválon szép sikerrel
szerepeltünk, illetve Pápán a Civil
Majálison is műsorral vettünk részt.
A tavaszi kirándulásunkon meglátogattuk a
Jeli Arborétumot, valamint Vasvár,
Körmend
és
Zalaegerszeg
nevezetességeivel ismerkedtünk meg. A
nap járásaként a 21 elfáradt, de
élményekben gazdag, klubtag a dabrókai
csárdában vacsorázott.
Lakatos Károlyné
klubvezető

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Bangó Béláné
Basák Ferencné
Horváth Lajos
Horváth László
Ihász Lajos
Káldi József
Szente Sándor
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