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Önkormányzati hírek
A Startmunka Mintaprogram keretében újabb
pályázati lehetőséget sikerült kihasználni. A
hűtőkapacitás bővítésére mintegy 4,5 millió forint
összegű
kiegészítő
támogatást
nyert
önkormányzatunk. A támogatásból egy 23 tonna
terhelhetőségű hűtőkonténert kell telepítenünk ez
év november végéig. A startmunka mintaprogram
részeként folyamatban van a térköves járda
készítése a gyógyszertárig.
Önkormányzatunk szeptember 22-23-án részt vett
a Belügyminisztérium szervezésében második
alkalommal
megrendezett
Országos
Közfoglalkoztatási Kiállításon. A rendezvényen
130 kiállító mutatta be a megvalósított
közfoglalkoztatási programjának eredményeit,
biztosított lehetőséget a település megismerésére,
az általuk készített termékek és a helyi ételek
kóstolására, azok megvásárlására.
Az eseményen a lovászpatonai Cserebere
Néptánc csoport is fellépett, közös táncra invitálva
a szép számú közönséget. Köszönjük, mind a
felnőttek, mind a gyermekek színvonalas műsorát!
A múlt évhez hasonlóan idén is díjazták a
közönség által legszebbnek ítélt standokat. Az
idei győztes Lovászpatona lett, a második helyen
Tiszagyulaháza, míg a harmadik
helyen
Magyargéc végzett.

Az óvodabővítés szerkezetkész állapotban
elkészült. Jelenleg a homlokzati felületképzések, a
külső szigetelés, bádogozás és a belső gépészeti
munkák folynak. A tervek szerint a beruházás
decemberben fog befejeződni.

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:

A díjakat dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és
vízügyi helyettes államtitkár adta át a
nyerteseknek.

Máté Dorina
Oláh Brendon
Tóth István
Vig István
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Élet az iskolában
A 2016-17-es tanévet 118 tanuló kezdte meg az
intézményben.

2016. október 21-én 11 órakor az 1956-os forradalomra
emlékezünk a nyolcadikosok irodalmi összeállításával,
felkészítő Bolla Róbertné osztályfőnök, Varga-Nagy
Edina ének tanár.
Az őszi szünet 2016. november 2-4-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap október 28-a (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap november 7-e (hétfő).
2016. november 14 – 17-én tartjuk a
hagyományos nyílt hetet az iskolában, melyre
minden szülőt, nagyszülőt, érdeklődőt hívunk és
várunk!

A vanyolai tagintézmény működése szünetel,
mert nem volt meg a tanulócsoport indításához
szükséges minimális 14 fő. 43-an a 2 napközis és 41en a 2 tanulószobai csoportban tanulnak. Ebben a
tanévben is több szakkörön, délutáni foglalkozáson
vehetnek részt a gyerekek. Angol, német, citera,
furulya, gitár, dráma, természetismeret szakkörökön
bővíthetik tudásukat. Részt vehetnek az énekkar, a
diáksport, a néptánc, a Bozsik foci munkájában.
Ebben az évben 7 hetedik és nyolcadik osztályos
tanuló
adta
be
pályázatát
az
Útravaló
Ösztöndíjprogramba.
2016. szeptember 27-én az iskolarendőr és a körzeti
megbízott a gyalogos és a kerékpáros közlekedés
szabályaival ismertette meg a gyerekeket, melyet
gyakorlatban is kipróbáltak.

2016. október 6-án 11 órakor a 13 aradi vértanúról
emlékezünk meg. Műsorral a negyedik osztálytanulói
készülnek Tóth Julianna Gizella osztálytanítóval. 2016.
október 15-én ( szombat munkanap ) egészségnap
lesz. Az egészséges táplálkozásról, életvitelről,
tisztálkodásról hallhatunk megszív-lelendő tanácsokat.
Lesznek előadások, mozgásos tevékenységek. A
program része lesz
Császárné Elek Veronika
alezredes asszony előadása a felsős tanulóknak a
káros szenvedélyekről, illetve a helyes internet
használatról.

A Kastélykerti Óvoda hírei
Óvodánkban szeptember 5-én megkezdődött a
2016/17-es tanév, a régi óvodásainkkal.
Ez évtől Árvainé Nagy Zsuzsanna óvodánkban
látja el a vezetői és óvónői feladatait. Mindkét
csoport vegyes életkorú gyerekekkel működik. A
12 új kiscsoportos gyermeket szeptember 19-től
fogadtuk. Így óvodánk létszáma 41 fő lett.
Szeptember 14-én délután a Süni csoportos
gyerekekkel Győrben a moziban megnéztük - A
kiskedvencek titkos élete - című 3D-s mesefilmet.
Nagy öröm volt számukra az is, hogy vonattal
utaztunk.

A heti témánkhoz kapcsolódva látogatást tettünk az
Önkormányzat kertjében, ahol megismerkedtünk a
zöldségfélékkel,
azok
betakarításával
és
tárolásával. Az ajándékban kapott zöldségféléket
különféle módon elkészítettük és elfogyasztottuk.
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Szeptember
27-én
délelőtt
a
Pápai
Rendőrkapitányság szervezésében gyermekeink
beülhettek a rendőrautóba és gyakorolhatták a
kastélyparkban felállított KRESZ pályán a
szabályos kerékpáros közlekedést a rendőr bácsik
segítségével.

HIRDETMÉNY
A Phaeton Kft. – mint a 19-300610 kódszám alatt
nyilvántartásba vett vadászterület tulajdonosainak
közös képviselője- nevében a Vtv. 12.§ (4) bek.
alapján tájékoztatom a földtulajdonosi közösség
tagjait, hogy a Csángota-ér Vadásztársaságtól a
2015-ös vadászati évre járó haszonbérleti díj
kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor:
2016. november 09. (szerda) Lovászpatona,
Polgármesteri Hivatal 9:00 – 14:00 óra
2016.november 10.(csütörtök)
Bakonyszentiván, Polgármesteri Hivatal 9:00 –
14:00 óra

A
Mini
Manó
című
gyermekmagazin
rajzpályázatán Ollé Dzsesszika rajzát a legjobb
három rajz közé választották és megjelentették az
újságban. Ajándékul könyvjutalmat kapott.
A Napló újság mellékleteként megjelenő Kis
Kobold gyermekmagazin Nyári élményem című
rajzpályázatára Boldog Réka, Szalai Bálint és
Varga Felícia rajzát küldtük el. Közülük Boldog
Réka rajza 3. helyezést ért el. Jutalma egy 5000 Ft
értékű rajzeszköz csomag volt.

A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa,
amennyiben a közösség nyilvántartásában
szerepel,
személyazonosságának
igazolását
követően, külön igazolás nélkül jogosult az őt
megillető bérleti díj felvételére. Amennyiben az
ingatlan tulajdonosa személyesen nem tud
megjelenni, a részére járó összeget kizárólag
abban az esetben áll módunkban meghatalmazott
részére kifizetni, ha erre vonatkozóan hivatalos,
két tanú előtt aláírt meghatalmazást mutat be.
A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa,
amennyiben a közösség nyilvántartásában nem
szerepel, az alábbi iratok bemutatását követően
jogosult az őt megillető bérleti díj felvételére:
- Az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát,
- Az ingatlan tulajdonjogát igazoló egyéb okmány.
Kérjük, hogy a fenti iratokat abban az esetben is
szíveskedjen magával hozni, ha az ingatlan
tulajdonjogában az
elmúlt évben változás
következett be. 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.
Lovászpatona, 2016. szeptember 20.

Gratulálunk a rajzpályázatokon résztvevőknek!

Szabó Ervin
Phaeton Kft.
közös képviselő
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Szüreti felvonulás
A hagyományos szüreti felvonulás október 8-án
volt. A vidám menet a kastély parkjából indult.
A szép számú lovas kocsis és lovas mellett, a
„bakonyi betyárok” is képviseltették magukat
hangos karikás ostor csattogtatás közepette.
Nem hiányozhattak a helyi gazdák korszerű
traktorai sem.

Idősek napja
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és
az udvariassal:
tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

A hagyományos Idősek Napja
rendezvényre
2016. november 11-én, pénteken,
11:45-kor kerül sor
a Művelődési Házban.
A rendezvény során köszönti a
megjelenteket Pintér Imre
polgármester, majd az óvodások
fellépése után, zenés szórakoztató
műsort láthatnak és hallhatnak a
szépkorúak.

A táncos lábú ovisok és iskolások együtt ropták a
Cserebere Néptánc csoport tagjaival a Tűzoltó
szertár előtt és a Kossuth téren. A szülői
munkaközösség jóvoltából jutott mindenkinek
pogácsa, zsíros kenyér és üdítő. Persze a borok
kínálása és kóstolása sem maradhatott el.

A program 13 órától ebéddel
folytatódik, majd kezdődhetnek a múlt
idéző, jó hangulatú beszélgetések,
nótázások.

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

A felvonulókat a Steffl Sörözőben finom
gulyásleves várta. A jól sikerült, vidám nap este
szüreti bállal zárult.
Köszönjük a program szervezésében és
lebonyolításában részt vevők munkáját!

Basák Jánosné
Burdi László
Gurdon László
Molnár László
Pintér Gézáné
Orsós Imre
Réfi Lajosné

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

