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Önkormányzati Hírek
2015. március 1-jétől jelentősen átalakult a
szociális ellátások rendszere.
Az aktív korúak ellátása (a 22. 800,-Ft-os FHT és
a Rendszeres Szociális Segély) – a járási
hivatalokhoz került. A járási hivatalhoz tartozik
továbbra is az alanyi ápolási díj (alapösszegű,
emelt összegű és kiemelt ápolási díj), az alanyi
és
normatív
jogcímen
megállapított
közgyógyellátás,
az
egészségügyi
szolgáltatásra jogosultság és az időskorúak
járadéka.
A március 1-jétől megszűnő lakásfenntartási
támogatás,
méltányossági
ápolási
díj,
méltányossági közgyógyellátás helyébe a helyi
önkormányzatok által szabadon megállapítható
települési támogatásnak nevezett új ellátások
lépnek.
Az új önkormányzati ellátások forrását az
önkormányzatoknak kell megteremteniük, akár új
adók kivetése útján.
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2015. február 12-i ülésén úgy
döntött, hogy nem emeli az adóterheket, hanem a
szociális ellátások körét és mértékét az anyagi
lehetőségeihez mérten szűkítve, a rászorultaknak
továbbra is segítséget nyújt.
A megszűnő
lakásfenntartási támogatás helyébe települési
lakhatási támogatás lép a nyugdíj minimum 150
%-a alatti (42.750,-Ft) egy főre jutó jövedelemmel
rendelkezők
számára.
Megszűnik
a
méltányossági
közgyógyellátás.
Települési
gyógyszertámogatást
egy
naptári
évben
legfeljebb két alkalommal kérhetnek az arra
rászorulók.
A korábban – 1 évre megállapított
lakásfenntartási támogatás és közgyógyellátás a
jogosultsági idő lejártáig – akár 2015.
novemberéig – továbbra is változatlan formában
jár.
A járási hivatalhoz tartozó ügyekben minden
csütörtökön 12,30 órától 16 óráig a járási
ügysegéd, a Községházán ügyfélfogadást tart!

2015. évben – két új sikeres pályázatnak
köszönhetően – tovább folytatódik a Startmunka
Mintaprogram projekt. A 21 és 17 millió forint
összértékű programokban 30 fő foglalkoztatása és
a kertészet tárgyi eszközeinek, ingatlanainak
fejlesztése fog megvalósulni.
A Türr István Képzõ és Kutató Intézet
szervezésében
zajló
kertészeti
oktatási
közfoglalkoztatási program keretében a vásártéren
facsemeték pótlására került sor. Ezúton is kérünk
mindenkit, hogy a hulladékokat ne rakják le az
erdőkbe, az utak mentén, hanem helyezzék el a
hulladékudvarban.
Az
illegális
hulladék
elhelyezés megakadályozására a rendőrség és
a polgárőrség segítségével fokozott figyelmet
fogunk fordítani.

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérjük a község
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál
idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az
„Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a Községházára
2015. május31-ig eljuttatni szíveskedjenek!

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:
Gergely Csenge Margó
Horváth Kevin
Németh Sándor László
Taszári Aurél
Venczel Boglárka
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Élet az iskolában
Élet az iskolában Folytatódott iskolánkban
a mentor program, januárban szabadidős
tevékenységeket mutatták be a kollégák.
Végre megérkezett az igazi tél is, nagy
sikere volt a hónak. Délutánonként
szánkóztak, hógolyóztak a parkban.

Február 8-án Vanyolán farsangoltak a
gyerekek, illetve a szülők bálja került
megrendezésre
Lovászpatonán.
Az
iskolában február 13-án öltöztetek jobbnál
jobb jelmezekbe a tanulók. Február
második felében influenza miatt sok tanuló
hiányzott, ezért a Népegészségügyi Hivatal
ellenőrizése is megtörtént. Addig is, de
továbbra is fertőtlenítő hatású kézmosószert
alkalmazunk a vizes blokkokban.

Március 3-án ismét bemutató foglalkozásra
vártuk az érdeklődő pedagógusokat, témája
a memóriatechnikák alkalmazása a tanítási
órákon.

Március 10-én az „Egy nap az iskolában,
egy nap a biztonságért!” című projekten
vettek részt az intézmény tanulói. A négy
rendhagyó óra keretében betekintést
nyerhettek a rendőrség, a NAV, a
tűzoltóság, a mentősök, a természetvédők,
az ÁNTSZ, a , drogambulancia, a
büntetésvégrehajtás
munkájába,
feladataiba.
A
kisebbek
rajzoltak,
kerékpároztak. Legnagyobb sikere a
rendőrségi autóban tett utazásnak és a
különleges jelzések kipróbálásának volt.
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Meghívó

Az 1848-as forradalom eseményeire
emlékezünk március 13-án,
pénteken 12 órai kezdettel a
Művelődési házban
A szabadságharc történéseit a
Bánki Donát Általános Iskola
műsora eleveníti fel.
Az ünnepség után a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub koszorút helyez el a 48as hősök sírjánál, a temetőben.
Ünnepeljünk együtt!

A Oviban történt.
December 19-én ünnepeltük az óvodai
karácsonyt. Sok szép, új játék várta a
gyermekeket a karácsonyfa alatt. A játékok
vásárlásához
az
óvodai
SZMK-tól
140.000.-Ft-ot,
a
Lovászpatonáért
Alapítványtól 25.000.-Ft-ot kaptunk a
játékok vásárlására. Köszönet érte!

- Január 15-én délelőtt a nagycsoportban
nyílt nap volt.
- Január 22-, 23-án az óvónők
továbbképzésen vettek részt a Csóti
Csodavilág Óvodában, melynek témája:
Hiperaktivitás
és
figyelemzavar
alapjainak megismerése és kezelésének
lehetőségei az együttnevelésben.
- Február 2-án 2 óvónő a Nevelési
Tanácsadó
Fejlesztőpedagógiai
Munkaközösségi megbeszélésén vett részt.
Még ebben a hónapban a nagycsoportosok
részt vehettek iskolai foglalkozáson a
leendő tanító néninél, Szabó Zsuzsannánál.
A szülők is lehetőséget kaptak, hogy
betekintést nyerjenek a tanítási módszerébe.
- Február 6-án Farsangot tartottunk az
óvodában. A gyermekek ötletes jelmezekbe
öltöztek, az óvoda dolgozói pedig zenés
mesejátékot adtak elő a gyermekeknek. A
szülők süteményekkel, szörppel járultak
hozzá a jó hangulathoz- Köszönjük nekik!
- Február 17-én kiszebábok égetésével
űztük el a telet az óvoda előtti területen.
- Február 16-án szülői értekezletet
tartottunk. Fogadóóra keretben lehetőséget
adtunk a szülőknek, hogy tájékozódjanak
gyermekük
egyéni
fejlődéséről,
fejlettségéről. Elkészültek az óvodai
szakvélemények.
Szeptembertől
8
nagycsoportos
gyermek
kezdi meg
általános iskolai tanulmányát.
- Február 19-én rajz, ének és versmondó
verseny volt a téti Óvodában. A
nagycsoportosoktól Meiczinger Piroska
Vanessza, Simon Gábor, Szűr Janka
Boglárka, Újvári Dávid vett részt. A
rajzversenyen Szűr Janka Boglárka
különdíjban részesült.
Énekversenyen
Nyári
Dominik
emléklapot
kapott.
Versmondó versenyen a nagycsoportos:
Skrabán Erik Zoltán 1., a középsős Bohus Kelemen Róza 2. helyezett lett. Gratulálunk
Nekik!
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MEGHÍVÓ
Kedves Olvasók!
Szeretettel
hívjuk
Önt
és
kedves
családját
délutáni
beszélgetésre
a
lovászpatonai Kultúrházba,
2015. március 21-én
szombaton 16
órakor

Márkus Zoltán közíróval
Bakonyság és Csajág községek díszpolgárával
a MI ÉDES ANYANYELVÜNKRŐL.

A könyvtárba új felnőtt
szépirodalmi,gyermek és
ifjúsági könyvek,valamint CD-k
érkeztek.
A több hónapja kikölcsönzött könyvek
kölcsönzési ideje lejárt,kérem,azokat a
könyveket március 31-ig legyenek
szívesek
a
könyvtárba
visszajuttatni,ellenkező esetben késedelmi
díj fizetése szükséges.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
Irodalombarát Szakkör

A Lovászpatonai Bánki Donát Általános
Iskola Szülői Munkaközössége ezúton
szeretne köszönetet mondani támogatóinak
a szülök nevelők báljának megrendezéséhez
nyújtott anyagi és tárgyi felajánlásokért.

FELHÍVÁS
Lovászpatonai Polgárőr Egyesület
megköszöni a 2014. évben az
egyesületnek juttatott SZJA 1 %-ból
származó adományokat, melyek összege
44.000,-Ft volt. A támogatás jelentősen
hozzájárult feladataink eredményes
ellátásához.

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

Kérjük, hogy adója 1%-val 2015. évben
is járuljon hozzá a Polgárőrség
működéséhez!
Adószám: 18038938-1 19
Köszönettel:
Polgárőrség Vezetősége

Gulyás Gyula
özv. Laki Józsefné
Meiczinger Károlyné
Palasicsné Molnár Ágota
Szabó Ottó
Szép István
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