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Önkormányzati Hírek
A szeptember 14-i ülésen a testület módosította a
szociális rendeletét lehetővé téve, hogy a szociális
étkeztetést a csóti közétkeztetési szolgáltatónál is
igénybe lehessen venni. A
2006-2010-os
önkormányzati ciklus képviselő-testülete utoljára
ült össze szeptember 23-án. A testület a képviselők
és az alpolgármester tiszteletdíj lemondásaiból
keletkezett megtakarítás felhasználásáról szóló
beszámolót fogadta el egyhangúlag.
Az így képződött keretből többek között a
következő fejlesztések valósultak meg: az I.
világháborús emlékmű felújítása, a buszvárók
rendbetétele, óvodai játékok vásárlása és óvodai
játszótér felújítás. Ebből adott támogatást a testület
a nyugdíjasklubnak, és járult hozzá a különböző
rendezvényekhez, mint a Bakonyaljai vigasságok,
Romafesztivál és az Újhegyi Búcsú.
Döntött a testület a közmeghallgatás, vagy
közkeletűbb nevén falugyűlés időpontjáról is,
melyen beszámolnak a 2006-2010. években
végzett tevékenységükről. A közmeghallgatás
végén az önkormányzati választáson induló
valamennyi újonnan induló jelöltnek is lehetőséget
biztosítunk
programjuk,
elképzeléseik
ismertetésére.

Vissza lehet adni a barna kukákat!
A Gyıri Komszol Kft. kéri a lakosságot,
hogy
akinek
kevés
az
alapszolgáltatáshoz
biztosított
maradék
hulladék vagy bio hulladék győjtésére az
1-1 db edény, adja be többlet igényét.
Aki viszont vissza kívánja adni a
bio kukáját - mivel szakszerő módon, a
telek szomszédai írásban megadott
jóváhagyásával
gondoskodik
az
ingatlanán és a háztartásában keletkezı
szerves, lebomló hulladék helyben
történı komposztálásáról - szintén
jelezze a barna fedelő edény visszaadási
igényét.
Az
igénybejelentéshez
a
körjegyzıségen
nyomtatványt
biztosítunk,
de
saját
szerkesztéső
nyilatkozattal, levéllel is megtehetik a
bejelentést a Komszol Kft. felé.

G ólyahírek

MEGHÍVÓ
Lovászpatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete ezúton hívja meg a község
lakosságát a
2010. október 2-án, szombaton
16,00 órakor kezdődő
Közmeghallgatásra
a Művelődési házba.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

"A zért m ert szerettek, jöttem a világra,
s lettem kicsi csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek m indig igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, kicsi kincs, de em ber”
K öszöntjük az újszülötte
újszülött e ket:
ke t:
Boldog Réka
Bohus-K elem en Róza

2.

Patonai H írm ondó, 2010.szeptem ber
____________________________________________________________
Tisztelt Lovászpatonaiak!
A 2006-2010-es önkormányzati ciklus 2010. október 3-án véget ér. A Képviselő-testület és a magam
nevében szeretném megköszönni a lakosság bizalmát, támogatását, együttműködését. Közös munkánk
eredményét, azok tényszerű felsorolásával az alábbi táblázat mutatja be. Sikerült a nehéz gazdasági
körülmények között, folyamatos normatíva elvonások mellett fejleszteni működtetni az iskolát, óvodát,
egészségügyi intézményeket és egyáltalán a falut. Mindehhez a lakosság, az Önök segítsége is kellett és kell a
jövőben is, amit ezúton is mindenkinek köszönök!
Pintér Imre
polgármester
Fejlesztések 2007-2010.
Év

Fejlesztés megnevezése

2007.
2007.
2007.
2007.

Védőnői Tanácsadó kialakítása
Védőnői Szolgálati lakás felújítása
Önjáró fűnyíró vásárlása
Általános Iskola 3 tanterem és külső
homlokzat felújítása
Általános iskola szakmai informatikai fejl.
E Magyarország Pont kialakítása
Iskola Konyha tetőfelújítása
Falugondnoki Mikrobusz beszerzése
Közművelődési pályázat – Pölöskei István –
„Lovászpatona” könyvének kiadása
Motoros Fűkasza beszerzése
Iskola szakmai informatikai pályázat
Óvodai játszótér, hinták
Sportöltöző berendezése
Falukép javítása, romos telkek megvásárlása
2 db
Óvodai vizesblokk felújítása
Általános iskola szakmai informatikai fejl.
Utcanévtáblák, információs táblák
elhelyezése
Hangosbemondó rendszer felújítása
Illegális hulladéklerakók felszámolása és
szabadidőpark kialakítása
Falukép javítása, romos telek vásárlása 1 db
Térfigyelő kamerák felszerelése Községháza
Térfigyelő kamerák felszerelése Iskola
Buszvárók felújítása.
I. Világháborús emlékmű felújítása
Kastélynap megrendezése
Általános iskola szakmai informatikai fejl.
Lovászpatona Fotóalbum (Lovászpatonáért
Alapítvánnyal közös pályázat)
Kossuth tér felújítása
Általános Iskola Informatikai fejlesztése
Orvosi rendelő felújítása*
Összesen:

2007.
2007.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2008.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.

Támogatás
5.143.200
0
0
658.000

Saját erő
Ft
1.786.800
1.384.000
750.000
282.000

Fejlesztés
összesen
6.930.000
1.384.000
750.000
940.000

531.000
280.000
630.000
7.296.000
700.000

0
0
798.000
1.459.200
77.800

531.000
280.000
1.428.000
8.755.200
777.800

245.160
2.330.800
80.000
200.000
0

0
0
300.000
20.000
600.000

245.160
2.330.800
380.000
220.000
600.000

0
1.000.000
911.232

678.000
0
390.528

678.000
1.000.000
1.301.760

0
2.908.800

1.828.000
969.600

1.828.000
3.878.400

0
0
0
0
0
1.061.000
1.000.000
650.000

900.000
374.440
454.310
781.000
490.000
271.000
0
0

900.000
374.440
454.310
781.000
490.000
1.332.000
1.000.000
650.000

20.366.961
7.887.163
32.081.572
85.960.888

16.083.039
0
3.965.139
34.642.856

36.450.000
7.887.163
36.046.711
120.603.744

* Az orvosi rendelő felújítása a támogatási szerződés szerint 2010. októberében kezdődik és 2011. július 31-én
fejeződik be.
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Nyugdíjas Klub hírei
Szeptember 8-án meghívott vendégünk dr. Nagy
József Miklós háziorvosunk volt. A találkozás
témája az egészségnevelés, egészségmegőrzés
valamint a kötetlen beszélgetés volt. Úgy
gondolom, hogy a Doktor Úrral együtt egy
szeretetben, tanácsokban, tapasztalatokban
gazdag másfél órát töltöttünk el. Köszönjük
háziorvosunknak, hogy jelenlétével megtisztelte
klubtagjainkat.
- Két előadással vettünk részt az Újhegyi
Búcsúban.
Reméljük,hogy
egy
kicsivel
hozzájárulhattunk a nap sikeréhez.
Örömmel tettünk eleget Kecskés István
meghívásának.
-A hónap legszebb programja a 125 éves
katolikus
templomunkban
megrendezett
ünnepség volt. A köszöntők, az ünnepi koncert
maradandó emlékek számunkra.

Büszkék vagyunk arra, hogy falunkban ilyen
csodálatos koncertet hallhattunk.
Lakatos Károlyné
klubvezető

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a lakosságot, hogy a fogorvosi
rendelés október 1-jén Lovászpatonán 10-12
órakor lesz.
Október 4-től pedig az alábbiak szerint
alakul:
Pápateszér Lovászpatona
Hétfő:
8 – 13
Kedd:
13 – 16
Szerda:
8 – 13
Csütörtök: 8 – 12
Péntek:
-

8 - 12
13 - 16
-

Élet az iskolában
Szeptember elsején megkezdődött az
új tanév. Mint mindig, most is telve
várakozással tekintünk az elkövetkező
időszakra.
A tanuláshoz szükséges feltételeket
biztosítani tudjuk gyermekeink számára. A
tantermekben, vizesblokkokban a tisztasági
meszelést
elvégeztettük,
így
minden
rendben, tisztán várta tanulóinkat.
Minden tanulónknak térítésmentesen
tudtuk biztosítani a tankönyveket, részben
kölcsön
tankönyvekből,
részben
új
tankönyvekből az önkormányzati és állami
támogatásnak köszönhetően. Hogy ezt
megtehessük, szükséges, hogy mindenki
megbecsülje
felszerelését,
mert
az
úgynevezett tartós tankönyveket év végén
visszaszedjük.
Az iskola felszereltségén ismét
tudtunk kicsit korszerűsíteni néhány szép
szekrény vásárlásával a biológia szertár
számára. Ezt az IPR-es pályázaton nyert
pénz tette lehetővé. A programban az idén is
részt veszünk, mely reményeink szerint
sokat segít a hátrányos helyzetű tanulók
hátrányainak leküzdésében, továbbtanulási,
beilleszkedési esélyeinek növelésében.
A napokban várjuk az informatikai
eszközbeszerzésre kiírt pályázaton nyert
digitális táblák, számítógépek érkezését. Az
iskolában három szakkör indítására nyílt
lehetőségünk. A szépszámú érdeklődő
bizonyítja, hogy a gyermekek, szülők
igényével egyaránt találkozott ez a
szándékunk. A nevelők munkáját idén is
támogatja az év elején újjászerveződő szülői
munkaközösség. Ezúton is kérjük a kedves
szülőket,
minél
nagyobb
számban
kapcsolódjanak be ebbe a munkába, hiszen
gyermekeik érdekében végzik, végezzük.
Intézményünk szívesen biztosít helyet
olyan feladatok ellátására, melyek a
gyermekek
nevelésében
segítséget
nyújtanak, így a hitoktatáshoz is. Sajnos
egyre kevesebb szülő íratja be gyermekét
hittanra, pedig a neveléshez ez is
hozzátartozna, ezért bíztatunk mindenkit,
éljen ezzel a lehetőséggel gyermeke
érdekében.
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Közhírré tétetik

Megperdül a dob,
Patona lakói, most vigyázzatok!
A régi szokásokat újra élitek,
ha dobol a kisbíró, hát figyeljetek!
Közhírré tétetik
2010.október 9-én 13 órakor
szüreti felvonulás kezdődik.
Elindul a menet a kastély
parkjából, aki csak járni tud,
induljon velünk, mert igen csak
vidám lesz menetünk!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
2010. október 9-én (szombaton)
20. 00 órakor kezdődő
SZÜRETI BÁLRA
Helyszín: Kultúrház
21. 00 órakor zenés műsort ad a
Melódia Slágerkör
A belépődíj 600Ft

szeptember 30-án, (csütörtökön) 15-17 óra
között vehetik át az érdeklődők!
A helyi szervezet várja az új, aktív tagok
jelentkezését a szervezetbe. Kérjük a tagságot, hogy
az éves tagdíjat a felsorolt tagoknál szíveskedjenek
befizetni:
Böcskei Józsefné, Tóth Lajosné, Kovács Sándorné
Köszönjük!

Hegyi Búcsú
Szeptember 18-án a Kissomlyó hegy
vezetősége egész napos programmal várta
az érdeklődőket.
A hegyközség vezetője Kecskés István és
Pintér Imre polgármester nyitotta meg a
rendezvényt.
A lovászpatonai Hegyi Búcsú és
Vadásznapra
érkezett,
nagydémi,
kajárpéci, bakonytamási, pápateszéri,
csóti, bébi, ugodi lovasok három
versenyszámban
mérhették
össze
tudásukat.
A Bakonysági Sárga Rózsa Klub dalköre,
a patonai Nefelejcs Nyugdíjas Klub
színjátszói, majd este Klemy és Mulatós
Gabesz előadása tették feledhetetlenné a
napot.

A belépődíj összegével a szervezetet
támogatja!
Szeretettel várjuk: Vöröskereszt tagjai
Lovászpatona

FELHÍVÁS
A vöröskereszt Helyi Szervezete jó állapotban
lévő használt ruhák és játékok gyűjtésére
akciót szervezett.
Az adományokat az Művelődési házban lehet
átvenni az alábbi időpontban:

„ E z a gyertya m ost érted égjen,
K i fent laksz m ár a m agas égben.”
Búcsúzunk
Búcs úzunk halottunktól:
Sági M ihály
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