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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
Intézményünkben
az
elmúlt
időszakban
is
mozgalmas élet zajlott, tanulmányi munkában,
sportban és a szabadidős tevékenységek területén
is.
Iskolánk tanulói az idén is méltó módon emlékeztek
az
1848-49-es
eseményekre.
Színvonalas
műsorukat a kultúrházban adták elő. Köszönet érte a
felkészítő nevelőknek és a tanulóknak.
Március 20-án 6 tanulónk két csapatban
Győrszemerén a Provértes Természetvédelmi
Szervezet területi versenyén szerepelt nagy sikerrel.
A Busa Blanka, Busa Erzsébet, Sárközi Dominika
alkotta csapat 2., a Bolla Félix, Császár Klaudia,
Kovács Fanni Viola alkotta csapatunk 4. helyezést
ért el, büszkék vagyunk teljesítményükre. Felkészítő
Szenténé Bácsi Zsuzsanna.
Március 21-én az iskolában működő Tanoda
kirándulásra vitte a részt vevőket, az úti cél
Székesfehérvár, Velencei-tó, Pákozd voltak. A
program
szervesen
kapcsolódott
iskolai
tanulmányaikhoz.
Április 8-án a Győri Balett – Generációk című
előadására látogattunk el tanulónkkal.
Április 18-án megtartottuk hagyományos kulturális
bemutatónkat, minden osztály rövid műsorral
készült, melyből kiderült, hogy milyen színes életet
élnek gyerekeink a tanulmányi munkán túl is. A
bemutató
bevételét
a
Diákönkormányzat
programjainak megvalósítására használjuk fel.
Köszönjük mindenkinek, aki megnézte vagy
támogatta a rendezvényt.
A TÁMOP-3.1.4.B Hálózatosodás, partnerség
pályázat keretében, melynek helyi projektvezetője
Tóth Julianna több rendezvényre is sor került: a
Pápai Járás iskolásai számára rajzpályázatot
hirdettünk a szenvedély betegségek megelőzése
témakörben, prevenciós előadást hallgathattunk
meg,
Pápa
Fő
terén
villámcsődületet,
figyelemfelkeltő néptáncos programot szerveztünk. (
papatv.hu-n megtekinthető az erről készült film ).
A TÁMOP-3.1.4. Mentorálás pályázat megvalósítása
során több iskolai bemutató órára került sor,
melyeken a környező települések pedagógusai is
részt vettek. A projektben Farkas Mónika, Pintérné
Montvajszki Ilona, Tibolt Zoltán voltak mentorok. A
projekt záróra június 5-én került sor.
A Pápa város és körzete atlétikai diákolimpián az
idén is szép sikereket értek el tanulóink, sok
éremmel gazdagodtak. Egyéniben Pokorni Tímea
100 m-es síkfutásban és távolugrásban is 2.
helyezést ért el. Dudás Krisztián 300 m-es
síkfutásban, Németh Tamás magasugrásban végzett
a 2. helyen. A III. korcsoportos fiú csapatunk (
Németh Tamás, Németh Patrik, Kőhalmi Roland,
Tóth Bence, Szántó Dominik, Gyürüsi Zoltán ) a 2.
helyen végzett. Az iskolánk az összesítésben az
előkelő 2. helyen végzett, csak a sporttagozatos

Munkácsy iskolások tudták megelőzni. Köszönet
Tóth József Attila testnevelés szakos kollégánknak.
Április és május hónapban több tanulónk vett részt
szavaló és mesemondóversenyen, Lipthay Levente
Előd 3. helyezést ért el a korcsoportjában.
Május 8-án két 4 fős csapatunk Pápateszéren a
Győri
Reflex
Környezetvédő
Egyesület
Természetismereti vetélkedőjén szerepelt sikeresen.
A Busa Blanka, Busa Erzsébet, Tóth Bence alkotta
csapat 1. helyen végzett, megismételve a tavalyi
szereplést.
Május 22-én minden tanulónk iskolai kiránduláson
vehetett
részt.
Az
5.
osztályosok
Pápa
nevezetességeivel ismerkedtek meg, a többiek
Mosonmagyaróváron a Futurában és a Tűzoltóságon
gyarapíthatták ismereteiket. A Tűzoltóságon tett
kirándulásunkat
segítette
Gaál
László
volt
tanítványunk,
aki
mostanra
már
a
Mosonmagyaróvári
Tűzoltóság
parancsnokhelyettese.
Ezúton
is
köszönjük
kedvességét, büszkék vagyunk rá.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a
hetedik osztályosok a szlovákiai kirándulásukról
vetített képes bemutatót tartottak.
Június 5-én Bánki Donátra iskolánk névadójára
emlékeztünk, természettudományos vetélkedővel,
kézműves foglalkozással, focitornával, íjászattal.

A Busa Blanka, Busa Erzsébet, Horváth Petra
alkotta csapat megnyerte a járási és megyei
csecsemőgondozási versenyt, így június 5 - 7-én
Budapesten az országos versenyen mérhették össze
tudásukat a többi megye csapatával, ahol 9.
helyezést értek el. Felkészítőjük Kiss Violetta körzeti
védőnő. Gratulálunk a szép sikerhez.
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A Kastélykerti Óvoda hírei
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2015.
március 19-én délelőtt rendezte meg az "Útonútfélen" című közlekedés-biztonsági bábverseny
megyei döntőjét. Óvodásaink a bábversenyen 1.
helyezést értek el, ezzel bekerültek a budapesti
országos döntőbe!

A résztvevő gyerekek: Pleszinger István, Nyári
Mirella, Kancsó Zsófia, Nyári Dominik, Újvári
Dávid, Meiczinger Piroska és Skrabán Erik.
Felkészítő pedagógusok: Tóth Istvánné és Tóth
Erika.
Gratulálunk
a
gyermekeknek
és
felkészítőknek.
A Föld napján Bakony Locomotive kisvonattal a
Bakonyban kirándultunk.
2015. április elején is nagy izgalommal,
barkácsolással, húsvéti ételek készítésével vártuk
a Húsvétot. Köszönjük Tóthné Erikának az élő
nyulat, az Óvoda Szülői Közösségnek a
kindertojást, a Kézműves és Hobby körnek a kis
kosarakat.
Április közepén a középső csoportban is nyílt
napot tartottunk.
Április 14-én Óvodánk néptánccsoportja részt vett
a GYŐRSZEMEREI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓN.
2015. április 20-21-én tartottuk az óvodai
beíratást. Lovászpatonáról 13, Nagydémről 1
gyermeket írattak be óvodánkba.
Április végén Kisteleki Zoltán A három kismalac
interaktív bábelőadásán vettünk rész a vanyolai,
nagydémi óvodásokkal közösen.
Április utolsó napján a május fánkra szalagokat
kötöztünk,
és
az
iskolások
segítségével
felállítottuk az Óvoda Kiskertbe.

Az Anyák napi ünnepélyt május első hetében
tartottuk, mind a három életkorú gyermek
délelőttre hívta meg az édesanyját és
nagymamáját az óvodai csoportba. A nap
folyamán közösen játszottunk, barkácsoltunk,
tornáztunk, tízóraiztunk , majd szép műsorral
köszöntöttük a meghívottakat.
Szűr Janka Boglárka a "Biztonságos közlekedés
gyermekszemmel" országos rajzpályázat pápai
járási fordulóján 1. helyezést ért el. Rajza a
megyei forduló után, az országos döntőbe jutott!
Gratulálunk!
Bakcsa Leila a "Biztonságos közlekedés
gyermekszemmel"
rendőrségi
rajzpályázaton
ORSZÁGOS
5.
HELYEZÉST
ért
el!
A díjat Budapesten, a Vasúttörténti Parkban
rendezett közlekedésbiztonsági családi napon
vehette át! Gratulálunk Neki!
Május közepén a győri Ugri Parkba kirándultunk.
Június elején Hegyiné Mráz Erika – a pápai
Nevelési
Tanácsadó
vezetője,
tanácsadó
szakpszichológusA különböző nevelési
helyzetekről és azok helyes kezeléséről tartott
előadást a szülőknek, pedagógusoknak, meghívott
vendégeknek.
Június 5-én már délelőtt elkezdődött a ballagó
óvodások
búcsúztatása.
A
nem
ballagó
gyermekek által készített ajándékokkal, tortával,
szép énekekkel, és versekkel búcsúztunk Burdi
Zsigmondtól, Horváth Dominik Tibortól, Kancsó
Zsófiától, Meiczinger Piroska Nádjától, Nyári
Mirella Bíborkától, Pleszinger Istvántól, Skrabán
Erik Zoltántól, Tardi Vanessza Nádjától, Újvári
Dávidtól. A délutáni ballagási ünnepélyen szép
műsorral búcsúztak a ballagó gyermekeink az
Óvodától. Gyermekeknek és pedagógusoknak is
köszönet érte!
Június első szombatján tartottuk a Gyermeknapot.
Sok színes programmal, finom paprikás krumplival
vártunk minden gyermeket és hozzátartozóját!
Június 14-én, vasárnap a KABÓCIÁDÉ ( Kabóca
Bábszínház ) rendezvényén báboztak óvodásaink
Veszprémben. A báb mese címe: Tapsi és Füles
kalandos útja.
Az óvodai nevelési év szorgalmi időszaka június
12-vel befejeződött, a nyári hónapokban ügyeletet
tartunk. Július 20 - augusztus 7-ig nagytakarítás
miatt, az óvoda zárva lesz.
Az óvodai tanévnyitó szülői értekezlet 2015.
augusztus 25-én, kedden 16: 30 órakor tartjuk
az Óvodában. Minden szülőt /új és régi
óvodást/ szeretettel hívunk és várunk!
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4.
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
2015. első félévi történései

Szombaton is nyitva a könyvtár
Kedves Olvasók!

Megemlékeztünk: vízkeresztről, a Magyar
kultúra napjáról, a Betegek világnapjáról, a
Föld napjáról, a Madarak és fák napjáról. a
témákat mindig más klubtag dolgozta fel, s az
ismereteket átadta a többieknek.
Megtartottuk:
mindenki
nőnapot, az ívó napot.

névnapját,

a

Részt vettünk a március 15-i ünnepségen,
majd a temetőben koszorúztunk, énekeltünk,
verseltünk. Másnap a Kossuth téren sokakkal
együtt elmondtuk a Nemzeti dalt.
A Melódia Slágerkör által
locsolóbálon örültünk a sok
tombolatárgynak.

rendezett
megnyert

Meglátogattuk falunk múzeumát és az iskolát
is. Külön köszönjük Pintér Imre polgármester
úrnak és Pölöskei Istvánnak, akik mindezt
bemutatták nekünk. Nagyon szép élménnyel
gazdagodtunk.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is részt
vettünk az iskolások műsorán, ahol minden
osztály
bemutatkozott.
Gratulálunk
a
pedagógusoknak és a diákoknak is.

A
lovászpatonai
községi
könyvtár
nyitvatartása megváltozott. Ezentúl a
könyvtári szolgáltatásokat szombaton is
igénybe lehet venni.
Nyitvatartási idő:
Hétfő:
Szerda:
Szombat:

16.00-18.00
15.00-17.00
13.00-15,00

Munkalehetőség
Man at Work Kft. Partnercégei számára
keres
munkavállalókat
az
alábbi
pozíciókra: gépkezelő, varró operátor,
betanított öntödei munka, targoncavezetővontatóvezető, gépszerelő.
Bővebb tájékoztatás: 96/618-494, Győr,
Corvin u. 12 szám alatt, illetve a
gyor@manatwork.hu
e-mail
címen
lehetséges.

Az Irodalombarát szakkör által szervezett
versmondó délutánon is több társunk
megjelent, szívesen mondtuk és hallgattuk a
verseket.
Gyulafirátóton
egy
megyei
nyugdíjas
versenyen és Pápán a civil majálison
szerepeltek színjátszóink, nagyon szép
sikerrel.
A klub udvarán virágokat ültettünk, ezzel is
szebbé téve környezetünket.
Lakatos Károlyné
klubvezető

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Busa Gyula
Etli Józsefné
Horváth Károly
Horváth László
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