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Változik az ivóvíz szolgáltató
településünkön.
Az eddigi ivóvíz szolgáltató az Épgépszolg
Kft.
a
tulajdonosok
döntése
alapján
felszámolásra kerül, a további üzemeltetésre
új szolgáltató szervezet az Épgépszolg 2001.
Kft. alakult meg ez év elején. A működési
terület hét községén ez a változás azt
eredményezte,
hogy
Nagydémen,
Pápateszéren és Bakonytamásiban a Pápai
Vízmű Zrt., Gicen a Pannonvíz Zrt. lett a
víziközművek
új
üzemeltetője
az
önkormányzatok döntése alapján.
Lovászpatona, Bakonyság és Bakonyszentiván
községek képviselő-testületei a régi/új
szolgáltatónak szavaztak továbbra is bizalmat.

Az
Egyesület
1.386.000,-Ft-tal
gazdálkodhatott tavaly, melybıl 800 ezer Ft
volt az önkormányzati támogatás, 67 ezer
forint folyt be tagdíjakból, 78 ezer Ft az SZJA
1 %-ából, 52 ezer Ft belépı jegyek árából. Az
egyesület további 389 ezer forint támogatást
kapott különbözı magánszemélyektıl és
szervezetektıl.
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Új Vezetıség a Lovászpatonai Sport
Egyesületben
Újabb 4 éves vezetıségi ciklus zárult le az
egyesület életében, melybıl az utolsó évben
Kiss Sándor vállalta az elnöki teendıket. Az
április 12-i sportegyesületi közgyőlésen újabb
négy évre az alábbi vezetıséget választották:
Elnök:
Horváth Zoltán
Vezetıségi tagok: Kiss Sándor
ifj. Nagy László
Sulyok Ottó
Weiszné Sós Éva
A közgyőlés
beszámolót.
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A
leköszönı
vezetıség
munkáját
megköszönték a tagok, az új vezetıségnek
eredményes munkát kívántak. A közgyőlést
jó hangulatú zenés vacsora zárta.

Felhívás
Az Önkormányzat felhívja a gazdálkodók
figyelmét, hogy a permetezési vízhez illetve
más ivóvíz vételezéshez az Önkormányzat és
a szolgáltató engedélyét kell kérni.
A kijelölt tűzcsapon csak a közegészségügyi
előírásoknak megfelelő módon lehet az
ivóvízhálózathoz csatlakozni!
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Élet az iskolában
Április 2-án nagy sikerű szakmai nap
zajlott iskolánkban.
Mint az Apáczai Tankönyvkiadó
Bázisiskolája,
bemutató
tanítást
szerveztünk, melyet megbeszélés követett.
Az érdeklődő pedagógusok 4. osztályos
irodalom órán vehettek részt, melyet
Pintérné Montvajszki Ilona vezetett,
valamint 2. osztályos ének órán, ezt Süle
Ferenc, a tankönyv írója tartotta.
Az órák után közösen értékeltük a
látottakat, hallottakat. Örömmel vettük,
hogy nyugdíjas kollégáink is elfogadták a
rendezvényre szóló meghívásunkat. Rajtuk
kívül
vaszari, pápateszéri, dudari,
celldömölki
kollégák
tiszteltek
meg
bennünket jelenlétükkel.

Gyorslábú
sportolóink
mezei
futóversenyen mérettettek meg
Pápán.
Sikert sikerre halmoztak, méltán lehetünk
büszkék rájuk. Álljon itt azok neve, akik
helyezést értek el:
Csonka Zsuzsanna 4. o. I. hely, Tardi
Alexandra 7. o. I. hely, Takács Nikoletta 6.
o. I. hely, Meiczinger Zsolt 1. o. II. hely,
Eklics Péter 3. o. III. hely,Nagy Karina 6.
o. IV. hely, Bendli Beatrix 7. o. V. hely, Busa
György 2. o. V. hely, Laczó Erika 3. o. VII.
hely, Fekete Valentina
6. o. VII. hely,
Meiczinger Erzsébet 6. o. VII. hely
Gyermekeink sikerességéről még a
Napló ápr. 22-i számában is beszámoltak!

Április 17-én zenét kedvelő, zenélni
tudó gyermekeink Pápateszéren „A zene
mindenkié” című versenyen vettek részt.
Több kategóriában – népdaléneklés,
hangszerjáték, musical, táncdal- indultak.
Helyezettek: Pintér Ágnes népdaléneklés –
alsó tagozat- I. hely, Varga Piroska
népdaléneklés – felső tagozat- II. hely, Ékes
Barbara népdaléneklés –felső tagozat- III.
hely, Orsós Alma- Varga Piroska duó –
musical – III. hely, Horváth Eszter –
hangszerjáték,
klarinétkülöndíj.
A
majálison a lovászpatonai érdeklődők is
meghallgathatják őket.

A Föld Napján stílszerűen szemetet
szedtünk. Környezetünk megszépült, s
reméljük, aki ebben a munkában részt vett,
még jobban fog vigyázni a tisztaságra.
Az óvodában április 15-16-án nyílt
napot szerveztek a nevelők, hogy a szülők
megismerhessék az ott folyó munkát. A
nagycsoportban 8, a kis-középső csoportban
15 szülő élt a lehetőséggel.
Április 21-22-én zajlott a leendő
elsőosztályosok beíratása. 18 kisgyermeket
várunk szeptemberben az iskolába.

FELHÍVÁS
Az óvodások beíratása május 19-20-án,
800 - 1600 óra között lesz.
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KUL-TÚRA / TÁJEGYSÉGEK
TALÁLKOZÓJA
A Közkincs program keretében (melyre
a Jókai Mór Művelődési Központ
pályázott) került sor Pápateszéren április
12-én a Kulturális és hagyományőrző
napra. Lehetőséget adva amatőr előadók
(népdalénekesek, énekkarok, szavalók,
stb.),
és
hagyományápolók,
kézművesek, iparosok számára a
bemutatkozásra. Az Észak –Bakony –
Tájegység tíz településből állt köztük
volt Lovászpatona, Nagydém és
Bakonyság.
Községünket Jurkulják János és a
„Nefelejcs” Nyugdíjas Klub méltó
módon képviselte.

2008. május 3. szombat
PROGRAMOK :

De. 10 órától:
-Majális Kupa (amatőr kispályás foci)
-sakkverseny (nevezés helyszínen)
-asztalitenisz verseny
(nevezés a helyszínen)
-Kicsik játszóháza (óvodai kiskert)
-gulyásfőző verseny
-pogácsasütő verseny
11 órától: Lovaglási lehetőség

A kiállítás lovászpatonai részlete

Nagydém
község
Marics
Lajos
polgármester kiállított tárgyaival és a
Nagyik Klubjának tagja - Szalai
Sándorné - előadásával mutatkozott be.
Bakonyság települést a helyben működő
Sárga Rózsa Klub tagjainak színvonalas
műsora ismertette meg a községekkel.

13 órától: Köszöntőt mond:
Pintér Imre polgármester
-általános iskola műsora
14 órától: -Lovászpatona-Marcaltő
bajnoki labdarúgó mérkőzés
-Kiállítás amatőr művészek
munkáiból
-Kerékpár ügyességi verseny
-Játszóház
18 óra: -11-es rúgó verseny
nevezési díj 200Ft
19 óra: -Eredményhirdetés
Mindenkit szeretettel várunk!
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HIRDETÉS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Postánkon
többféle szolgáltatással állunk rendelkezésükre:
FOLYÓSZÁMLA
Nyitás és teljes körű bankszámla szolgáltatás
kedvezményes díjakkal
BIZTOSÍTÁSOK
- lakásra
- autóra
- utazásra
- élet- és balesetbiztosítás
MEGTAKARÍTÁSOK
- állami értékpapír
- lakás-előtakarékosság
- egyszeri díjas-hosszútávú
megtakarítás
- havidíjas családi gondoskodás
(20% adóvisszatértés)
- megtakarítási kártya-Új szolgáltatás
Szeretne megtakarításához 30%-os állami
támogatást?

TÁJÉKOZTATÓ
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. értesíti a
lakosságot, hogy
2008. május 26-án (hétfőn) reggel 6 órától
LOMTALANÍTÁST
végez a község egész területén.
A lomtalanítás során nem szállítják el :
a kerti hulladékot, nyesedéket, építési
törmeléket, gépjármű gumit, elektronikai
hulladékot, lakossági veszélyes hulladékot (pl :
akkumulátor, elem, festékes és növényvédő
szeres göngyöleg).
A feleslegessé vált tárgyakat, lomokat a házak
elé kérik kihelyezni.
Önkormányzat
Lovászpatona

Bővebb tájékoztatásért fáradjon be a Postára
vagy kérdezze kézbesítőjét!
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LOVÁSZPATONA POSTA

SPORTHÍREK
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Felhívás
É rtesítem a lakosságot,hogy
a felnő
feln ő tt étkezés díja 420 Ft/adag
A szociálisan rászoruló étkező
étkez ő k igénybe vehetik az
önkorm
önk orm ányzat által nyújtott tám ogatást!

Igény esetén házhoz szállítást is
vállalok!
É rdeklő
rdekl ő dni: 0606 - 30/613
30 /613/613 - 4073 vagy szem élyesen az
iskola konyháján lehet.
Tóth Béláné
k özétkeztetési vállalkozó

Labdarúgás eredmények:
Április 6. Homokbödöge - Lovászpatona
3–4
Góllövőink: Krajcár Gergely (2),
Lukács Lóránt,
Losonczi Norbert
Ifi: 1 - 0
Április 13. Lovászpatona – Nagytevel 2 – 2
Góllövőink: Lukács Lóránt,
Ábrahám Krisztián
Ifi: 0 -5
Április 20. Egyházaskesző - Lovászpatona
0–1
Góllövőnk: Lukács Lóránt

