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Önkormányzati Hírek
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013. szeptember 19-i ülésén
elfogadta az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet módosítását, melyet
jogszabályi
változások tettek szükségessé.
Megalkotta rendeletét az önkormányzat a
közterületen történő filmforgatás szabályairól is,
amelyet szintén törvény írt elő az önkormányzatok
számára.
Pintér Imre polgármester örömmel tájékoztatta a
testületet a néhány napja megérkezett döntésről,
hogy a régóta előkészítés alatt álló - már saját
erőből megkezdett - Kistérségi Startmunka
Mintaprogram
projekt
megkapta
a
Belügyminisztérium támogatását és október 1-jén
kezdetét veszi.
Elmondta, hogy „a program
12.674.122,-Ft-os költségvetéssel indul, melyet 100
%-os állami támogatással valósítunk meg. Ebből
fogjuk finanszírozni a programban foglalkoztatott
17 fő regisztrált munkanélküli 8 órás munkabérét,
a fennmaradó 5.347.372,-Ft-ot a mezőgazdasági
projekt anyag- és eszközbeszerzésére fordíthatjuk.
Célunk egy olyan mintagazdaság kialakítása, mely
az önkormányzat tulajdonában álló több mint 16
hektár mezőgazdasági művelésre alkalmas kül- és
belterületi ingatlan, és 23 hektár erdő művelésével,
munkalehetőséget, a megélhetéshez jövedelmet
biztosít a jelenleg még nagyszámú munkanélküli
számára. A programot bővíteni szeretnénk egyéb
tevékenységekkel, ahogyan az ország számos
településén sikeresen megvalósult. Reméljük, hogy
a program meg fogja kapni a szükséges
támogatást, amíg saját lábára nem tud állni és
önfenntartóvá nem válik.”
A 2014. évi pályázat részét képező rövid távú
tervek között szerepel, hogy a foglalkoztatás
kibővüljön az állattartással, ezáltal is értéket állítva
elő (tojótyúkok, mangalica, birka).

A gépparkot, az állattartó helyeket és a termények
tárolását az önkormányzati tulajdonú 220 hrsz.-ú
belterületi ingatlanon, a volt Gyakorló kert
környezetében, a program keretében erre a célra
épített gazdasági épületben kívánjuk megoldani. Itt
kívánunk kialakítani a közfoglalkoztatottak
számára szociális helyiségeket és irodát, valamint a
termények értékesítését szolgáló helyiségeket is. A
géppark bővítése is szükségessé fog válni a nagy
kiterjedésű mezőgazdasági területek gazdaságos
megművelése érdekében.
A testület a védőnői állásra beérkezett
pályázatot elfogadva döntött Kiss Violetta
védőnői alkalmazásáról október 1. hatállyal.
A képviselő-testület mindenkit szeretettel vár az
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programhoz csatlakozó szeptember 28-i szüreti
felvonuláson, melynek keretében megtörténik
az újonnan elkészült belterületi utak és a
Tűzoltószertár előtti tér átadása is.
Mindenkit várunk a vasárnapi, Szent Mihálynapi tűzgyújtásnál 21,30 órakor, a szabadidő
parkban, ahol a Magyarság összetartozását
fogjuk ünnepelni!

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:
újszülötteket:

Skrabán Zoé
Zsuzsics Hajnalka
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Élet az iskolában
Az intézményben a nyári felújítások, karbantartási
munkák lezajlottak. A vizes blokk javítási munkáit
a Pápai Tankerület karbantartója végezte el. A
tisztasági meszelést a DUCIFE Önkéntes
pontjának támogatásával valósítottuk meg.
Köszönjük az anyagi támogatást és az önkéntes
munkát az egyesület vezetőinek és önkénteseinek.
Köszönettel
tartozunk
Bendes
Attila
szobafestőnek, aki társadalmi munkában meszelte
ki a napközis termeket, öltözőket, vizesblokkot,
folyosók lábazatát.
A 2013-14-es tanévet Lovászpatonán 149,
Vanyolán 23 tanuló kezdte meg. Köztük 16 kis
első osztályos.

A tantestületben is történt változás, Ihász László
tanár úr Veszprémvarsányban folytatja pedagógiai
munkáját, Bandi Nóra tanárnő anyai örömök elé
néz, így az ő helyükre Jáger Barnabás és Szabó
Katalin pedagógusokat vettük fel. Több óraadó is
segíti munkánkat: Borbély Lajos művésztanár rajz,
Masszi
László
technika,
Müller
Zoltán
néptánctanár.
Ebben a tanévben már 1 – 5. évfolyamig órarendi
keretben tanulnak néptáncot gyermekeink, heti 1
órában tehetséggondozás folyik.
Szeretnénk a művészeti képzést beindítani, ezért
pénteken délutánonként a pápai TáncLánc
Művészeti Iskola foglalkozásait látogathatják a
tanulók. Délután 2 napközis, 2 tanulószobás
csoportban készülhetnek a következő tanítási napra
a gyerekek. Emellett sportkör, citera, gitár, angol,
természetismereti szakkör, énekkar várja az
érdeklődő gyerekeket.

Szeptember 1-én életbe lépő legfontosabb
jogszabályok:
Nemzeti köznevelési törvény (Nkt. ) 27.§ (2)
Általános iskolában a nevelés-oktatást a
délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan
módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások
legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá
tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók
jogszerűen tartózkodnak az intézményben –
gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Nkt.
46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen
a kötelező és a választott, továbbá általános
iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb
foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
Nkt. 4.§ 4. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli
egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú
foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja,
Nkt. 55. § (1) Az igazgató a tanulót a szülő
kérelmére felmentheti – az általános iskolában
tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás
alól.
A felmentés hatályát veszíti, ha a tanuló
tanulmányi eredménye romlik.
Szeptember hónapban pályázati támogatásból az
intézmény minden tanulója kiránduláson vesz
részt: az alsósok Bakonyjákón erdei iskolai
programon, az 5., 6. és 8. osztály Győrben a
Mobilisben vesz részt rendhagyó órákon. A
kirándulások mindenki számára kötelezőek,
teljesen ingyenesek. Sajnos idén a „Határtalanul”
pályázaton nem nyertünk, ezért őket egy pozsonyi
kirándulásra visszük.
FELHÍVÁS
A Csere-bere Néptánccsoport szeretettel várja
tagjai sorába mindazokat - kicsiket és nagyokat,
fiatalokat és idősebbeket, lányokat és fiúkat, nőket
és férfiakat -, akik kedvet éreznek a tánchoz, a
hagyományok megőrzéséhez, továbbadásához.
Vidám próbáikra is betekintést
nyerhetnek
az
érdeklődők,remélve, hogy a hangulat
magával ragadja őket, ezért
gyarapítják
a
csoport
létszámát.
Érdeklődni: Horváthné Timinél
30/6327083
illetve a csoport tagjainál
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Suli Íjász bajnokság Regionális forduló Felsőörs
2013.05.12

Íjászhírek 2013

Történelmi kadett lány: 1.hely.: Nagy Alexandra
VII. Tatai tradícionális Íjászverseny Tata 2013.06.01

Az Avarok nyilai 2013 – ban is újra
zúgnak.
Minden
íjászunk
nagy
lelkesedéssel és várakozással tekintett
az idei év elé. Versenyek, bemutatók
és egyéb rendezvények tarkították
programjainkat. Ezekből néhányat már
teljesítettünk, néhány pedig még hátra
van.
Aki bővebbet szeretne tudni rólunk az
Avarok nyilai facebook oldalán nyomon
követheti tevékenységünket.
Eredményeink:

Csapatverseny:

18.hely: Avarok Nyilai

ifi lány:
ifi fiú:
felnőtt női:

2.hely.: Nagy Alexandra
7.hely.: Tóth Balázs
24.hely.: Valiczkó Ferencné
28.hely.: Kreitli Petra
59.hely.: Valiczkó Ákos
66.hely.: Kiss Ferenc

felnőtt férfi:

Közepes és nagy távolságú céllövő verseny
történelmi íjászok részére Lovászpatona 2013.06.15
női:

1.hely.: Valiczkó Ferencné
2.hely.: Tóth Adrienn
4.hely.: Valiczkó Ákos

férfi:

Suli Íjász bajnokság országos döntő Budapest
2013.06.22

Teremíjász-verseny Pápa 2013.03.03

Történelmi kadett lány: 3.hely.: Nagy Alexandra

ifi fiú:

Vl. Szent László napi verseny Peytu mezején
Pétfürdő 2013.06.30

felnőtt férfi:

3. hely.: Tóth Balázs
4. hely.: Tóth Róbert
6. hely.: Valiczkó Ákos

III. Tavaszköszöntő Peytu mezején Pétfürdő
2013.03.30
ifi fiú:
felnőtt női:
felnőtt férfi:

1.hely.: Tóth Balázs
6. hely.: Kreitli Petra
14.hely: Valiczkó Ákos

V. Farkas Boglárka emlékverseny Várpalota
2013.04.13
ifi lány:
ifi fiú:
felnőtt női:
felnőtt férfi:

2.hely.: Nagy Alexandra
2.hely.: Tóth Balázs
6. hely.: Kreitli Petra
2.hely.: Valiczkó Ákos

Íjász Hét Próba Pápa Hagyományok Hegye
2013.04.14
7 órás íjászverseny: 578 lövés/fő ; 1155 lövés/csapat;
3,5 km gyaloglás
7. hely: Avarok Nyilai

Csapat: Valiczkó Ákos
Nagy László

ifi lány:
ifi fiú:
felnőtt férfi:

1.hely.: Nagy Alexandra
1.hely.: Tóth Balázs
20.hely.: Nagy László

II. Lovászpatonai Örömíjász Verseny Történelmi
Íjászok Közreműködésével Lovászpatona 2013.07.20
Történelmi Dalia lány:
2.hely.: Nagy Alexandra
Történelmi Vitéz női:
1.hely.: Valiczkó Ferencné
4. hely.: Kreitli Petra
Történelmi Vitéz férfi:
6.hely.: Valiczkó Ákos
14.hely.: Nagy László
16.hely.: Kiss Ferenc
17.hely.: Hauptmann Róbert
18.hely.: Tóth Róbert
Történelmi Tiszteletreméltó férfi:
3.hely.: Szűr Béla
4.hely.: Tóth Lajos
5.hely.: Pintér Imre
6.hely.: Bolla Róbert

Történelmi vadászat Nomádiában Ajka 2013.05.05
ifi lány nomád:
ifi fiú nomád:
felnőtt férfi nomád:

2. hely.: Nagy Alexandra
1.hely.: Tóth Balázs
5.hely.: Valiczkó Ákos

„Nyári reggel a harmat gyorsan szárad,
Pipacsok szirma érinti a lábat,
A dombtetőn, hol öten állnak,
Öten állnak, íjat húznak,
Íjat húznak, s nem hibáznak.”
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HIRDETMÉNY

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit az
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
program részeként megvalósuló
Lovászpatonai Szüreti Felvonuláson

A 19-300610 kódszám alatt nyilvántartásba vett
vadászterület tulajdonosainak közös képviselője a
Phaeton Kft. a Vtv. 12.§ (4) bek. alapján
tájékoztatom a földtulajdonosi közösség tagjait, hogy
a Csángota-ér Vadásztársaságtól a 2012-es vadászati
évre járó haszonbérleti díj kifizetésére az alábbi
időpontokban kerül sor:
2013. október 24. Lovászpatona, Polgármesteri
Hivatal 9:00 – 13:00 óra között
2013.
október
25.
Bakonyszentiván,
Polgármesteri Hivatal 9:00 – 13:00 óra között

2013. szeptember 28-án szombaton
A menet 13 órakor indul a Kastélyparkból
A jó hangulatról Németh Dénes és népi
zenekara s a pápai Vadvirág Néptáncegyüttes
gondoskodnak
Műsor és vidám forgatag: Tűzoltó szertár
előtti téren és a felvonulás után a Kossuth
téren.
fellép a Csere-bere Néptánccsoport
A táncosokat Müller Zoltán néptáncpedagógus
készítette fel.
A talp alá valót Németh Dénes és barátai
szolgáltatják.
Rossz idő esetén a műsor 13 órakor az iskolában
tekinthető meg.
Este szüreti bál a Kultúrházban 20 órától a
Csere-bere Néptánccsoport szervezésében.
A zenét Nagygyimótról Fejes László és
Kecskés Gyula húzza.

A
vadászterülethez
tartozó
föld
tulajdonosa,
amennyiben a közösség nyilvántartásában szerepel,
úgy a személyazonosságának igazolását követően,
külön igazolás nélkül jogosult az őt megillető bérleti
díj felvételére. Hivatalos, két tanúval aláírt
meghatalmazással meghatalmazott is felveheti a
bérleti díjat. A vadászterülethez tartozó föld
tulajdonosa,
amennyiben
a
közösség
nyilvántartásában nem szerepel, úgy az alábbi iratok
bemutatását követően jogosult az őt megillető bérleti
díj felvételére:
- Az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát,
vagy a tulajdonjogát igazoló egyéb okmány.
Amennyiben a tulajdonszerzésnek a közösséghez
való határidőben való bejelentkezését a terület új
tulajdonosa elmulasztotta, úgy az ebből származó
károkért a közösség nem felel. A meghirdetett
időpontokon kívül kifizetésre nincs lehetőség, az
elmaradt bérleti díjat a következő évi kifizetéskor
lehet felvenni.
Szabó Ervin
Phaeton Kft.

szeptember 29-én, vasárnap
Légy Te is ott a szeptember 29-i
Szent Mihály napi tűznél
2130 órakor
a szabadidő parkban!

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

ctàÉÇt| [•ÜÅÉÇw™A t lovászpatonai önkormányzat lapja, Felelős kiadó: Pintér Imre polgármester. Készült az önkormányzat hivatalában

