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Önkormányzati Hírek
Lapzárta előtt kaptuk az értesítést,
hogy a Regionális Operatív Programok
Irányító
Hatóság
Vezetője
az
önkormányzat
Új
Magyarország
Fejlesztési
Terv
Közép-dunántúli
Regionális Operatív Program keretében
benyújtott
„Lovászpatonai
orvosi
rendelő felújítása” című pályázatát
32.081.572,-Ft támogatásban részesítette, a szükséges saját erő 3.965.139,Ft, a fejlesztés bruttó összköltsége
36.046.711,-Ft. Az ütemterv szerint
idén
a
közbeszerzési
eljárás
lefolytatásra kerül sor, a kivitelezési
munkák
várhatóan
2011.
első
félévében kezdődhetnek meg.

Vállalkozók figyelmébe!!
Tájékoztatjuk
a
lovászpatonai
vállalkozókat, hogy a 2010. évi LVII.
törvény rendelkezései szerint a helyi
iparűzési adóval kapcsolatos feladatok
2010. június 29-ével az önkormányzati
adóhatósághoz kerültek vissza. Így az
állandó és az ideiglenes iparűzési
tevékenységgel kapcsolatos valamennyi
adókötelezettséget 2010. június 29-től már
az önkormányzati adóhatósághoz kell
teljesíteni. A 2010. szeptember 15-én
esedékes iparűzési adóelőleg már az
önkormányzati adóhatósághoz fizetendő.
Körjegyzőség

Tisztelt Lovászpatonai Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy a Veszprém Megyei
Területi
Választási
Iroda
Vezetőjének
felhívására településünk szavazóköreit össze
kellett vonnom, így az egész településen egy
szavazókör fog működni a 2010. október 3-i
helyi önkormányzati képviselő választáson.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 10. § (1) bekezdése szerint a
szavazókörök számát, sorszámát és területi
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek
címét a helyi választási iroda vezetője állapítja
meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy
hatszáz, legfeljebb azonban ezerkétszáz
választópolgár jusson, de minden településen
legyen legalább egy szavazókör. A törvény
39. § (2) bekezdése alapján a területi
választási iroda vezetője a helyi választási
iroda vezetője részére a törvényben
meghatározott
feladatainak
ellátásával
kapcsolatban közvetlen utasítást adhat.
Lovászpatona községben a 001. sorszámú,
Kossuth u. 4. szám alatti, Kultúrház
megnevezésű szavazókörben 515 fő, a 002.
sorszámú, Kossuth tér 2. szám alatti,
Községháza megnevezésű szavazókörben
483 fő választópolgár volt. A település összes
választópolgárának száma 998 fő ami
lényegesen alatta marad a lehetséges 1200
fős létszámnak.
Fentiek miatt Lovászpatona község egész
területén a Kossuth tér 2. szám alatti,
Községháza megnevezésű szavazókör fog
működni az őszi választások lebonyolításánál.
dr. Reichert László
körjegyző
a Helyi Választási Iroda Vezetője
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Élet az iskolában
Június 5-én 2 csapatunk vett részt Farkas
Mónika és Tóth J. Attila nevelők kíséretében
Pápateszéren a Koppánytető Lovasnapok
apród kupáján, ahol elméleti és ügyességi
feladatokat kellett megoldaniuk.
Június 8-án 11-13 éves fiúk csapata 2.
helyezést ért el Vaszaron a körzeti
labdarúgótornán.
Június 11-én végzőseinket az alábbi idézettel
indítottuk további útjukra:
„A legtöbb ember olyan, mint a hulló falevél,
melyet a szél fúj és lebegtet –
csak ring a levegőben, s végül földre hull.
De vannak mások, kevesek, akik olyanok, mint
a csillag, kijelölt úton haladnak, széljárás nem
éri el őket, magukban hordják törvényüket és
útjukat.”
Kívánjuk legyetek ti is csillagok!

Június
16-án
tartottuk
tanévzáró
ünnepélyünket. A tanévet 186 tanítási nappal
zártuk. Értékelt tanulók száma 175.
A tanévsorán 9.809 órát, azaz 1.962 napot
mulasztottak tanulóink. Ebből 974 óra, azaz
195 nap igazolatlan.
Az iskola tanulmányi átlaga 3,64. A legjobb
teljesítményt a 5. osztály nyújtotta 4,07-dal, de
a 4. osztály 3,9-des átlaga is nagyon szép. A
leggyengébben a 8. osztály teljesített 3,35-dal.

Éves
munkájukért
könyvjutalomban
részesültek: Baráth Tamás, Berki Petra,
Fekete Mónika, Horváth Anna, Laki Rebeka 1.,
Császár Klaudia, Endrész Balázs, Fekete Laura
2., Busa Blanka, Busa Erzsébet, Horváth Petra,
Sárközi Dominika 3., Gyürüsi Zsuzsanna, Katona
Mercédesz, Laki Dominika 4., Fábián Vivien,
Garai Cintia, Laczó Erika, Pintér Ágnes, Szür
Dávid 5., Gregosits Amarilla, Lakatos Róbert 6.,
Horváth Eszter, Orsós Arnold, Tóth Márk 7.,
Meiczinger Péter 8. osztályos tanulók.
Június 21-étől 25-éig kézműves tábort
rendeztünk. Hétfőtől csütörtökig a tenisz
alapjaival, gyöngyfűzéssel, internetezéssel,
gipszöntéssel, famunkával ismerkedhettek.
Találkozhattak Koloványi Attilával, a Delta
Hagyományőrző Íjász Egyesület alelnökével, aki
bemutatta a honfoglalás kori fegyvereket.

Lufibábokat, fadobozt, velencei álarcokat
készítettek, a keresztszemes hímzéssel
ismerkedtek. Dávid Tamás kosárfonással
ismertette meg őket, festhettek pólót, papír
virágokat, gipszképeket készítettek, batikoltak.
Pénteken Budapestre kirándultak, ahol a
Nemzeti Múzeumban tárlatvezetésen vettek részt
külön a kicsik, külön a nagyok, majd a Csodák
Palotájában próbálhatták ki a természet
törvényeinek működését, furcsaságait. Az egész
heti programot intézményünk pedagógusai
szervezték, megvalósításában tevékenyen vett
részt Pósa Ida volt tanítványunk és az intézmény
minden dolgozója, köszönjük munkájukat.
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Nyugdíjas Klub hírei
Eseményekben, programokban gazdag
májust és júniust zártunk.
- Részt vettünk a patonai Majálison, Hősök
Vasárnapján
és
a
Bakonyaljai
vígasságokon.
- A pápai NEJ-re, mint aranyminősítéses
színjátszó
csoportot
hívtak
meg
bennünket,a
várkerti
színpadon
szerepeltek”színészeink”.
- Egynapos kirándulást szerveztünk.
Sümegre.
Útközben
megnéztük
a
magyarpolányi
Kálvária
dombot,a
nemeshanyi vízimalmot.
Sümegen a Ferences kegytemplom
megtekintése után következett a Vár
„bevétele”.
Közel egy órás lovagi tornán vettük részt,
majd a középkori lakoma következett.
Jókedvűen, élményekben gazdagodva
tértünk haza.
- Örömmel tettünk eleget a meghívásoknak
a bakonysági falunapra, a vanyolai Szent
Iván éji Fesztiválra, ahol vidám előadással
szórakoztattuk a közönséget.
- Megtartottuk Mindenki névnapját,
ajándékokkal
köszöntöttük
az
ünnepelteket.

Fesztivált. A vanyolai Sportpálya a június
26-án este 19 órára megtelt emberekkel, jól
érezték magukat - szereplők és a közönség
egyaránt. A fesztivál színpadán egymást
követték
a
fellépők,
tánccsoportok,
énekesek, komédiások - valamennyien
Vanyoláról és a környékbeli településekről.
Községünket az Irodalombarát Szakkör a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub a Csere-bere
néptánccsoport és a Melódia Slágerkör
képviselte. Méltán lehetünk büszkék rájuk,
hisz színvonalas előadásuk nagy sikert
aratott a szép számú közönség sorában.

Lakatos Károlyné
Klubvezető

v v v v
Szent Iván-éji Fesztivál Vanyolán
Az eseményhez öt kistelepülés adott
programot. Az 5letelők Társasága (Csót,
Bakonyszűcs, Nagygyimót, Vanyola és
Lovászpatona érintett civiljei) az idei
évben is megszervezték a Szent Iván-éji

Köszönjük a színvonalas előadásukat!
Szent Iván-éji Fesztivál lesz jövőre is, a
rendezés
jogát
sorsolás
- útján
Lovászpatona kapta.
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IV.Romafesztivál
A lovászpatonai cigány kisebbségi
önkormányzat az idei évben is megrendezte
a Romafesztivált. A rendezvényt Pintér Imre
polgármester és Orsós Tamás nyitotta meg.
Felléptek a Romungro Fiúk, a Szivárvány
együttes, Pádár Emőke, Orsós Arnold,
Babai János, Romani Raza táncegyüttes és
a Flare Beás énekegyüttes Devecserből.

--------------------------------------------BA K O N YA LJA I V ÍG A SSÁ G OK
Az IV. Bakonyaljai vigasságok
helyszíne a Steffl Söröző volt. A
rendezvényt
Polgár László és az
önkormányzat szervezte, támogatta.
A program délután 14 órakor kezdődött a
főzőversennyel, melyre több csapat
nevezett.
A műsorok 17 órakor kezdődtek Árvai Titusz
labdazsonglőr műsorával, majd a csóti
Margaréta
Nőegylet
Country
tánc
bemutatóját tekinthette meg a közönség.
DANCE.4. FUN tánccsoport tagjainak
(Horváth Bernadett, Horváth Eszter,Etl
Kira)előadása örvendeztette meg a
nagyérdeműt..

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjainak vidám
jelenete mindannyiunk arcára mosolyt fakasztott.
Majd a Szivárvány együttes roma –tánccal slágerekkel szórakoztatta a közönséget.
Az Evita-tánccsoport tagjai nem csak az erősebb
nem tagjait varázsolták el, a hölgyek is nagy
tapssal jutalmazták felkészültségüket.
Az est zárásaként az idei évben is a Kajárpéci
vizirevű (Lovászpatonai szép Heléna) vásári
komédiáján szórakozhatott a közönség.
A süteménysütő versenyre a délután során
folyamatosan lehetett nevezni.
A kiállított régi tárgyakat, természet fotókat sokan
megtekintették.
Az elkészített ételeket, süteményeket
Edvy László nemzetközi mesterszakács
értékelte.
A bográcsételek versenye:
I. helyezett Lityi és csapata
II. helyezett Kazi család
III. helyezett Csaba és csapata
Különdíj: Laki Miklós
Sütemények versenye:
I.helyezett Szür Józsefné
II. helyezett Bertalan Lászlóné
III. helyezett Pölöskei Lászlóné
Különdíj: Bendes Lajosné

Valamennyi helyezettnek gratulálunk!
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