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Önkormányzati Hírek
A 2016. év végén beadott pályázat
eredménye megérkezett, 2017. évben is
folytatódhat a Kistérségi Startmunka program.
Három célterületen összesen 35 személy
közfoglalkoztatását tudjuk biztosítani, a
bérköltségekhez 100 %-os támogatást kapunk
a Belügyminisztériumtól összesen 38,6 millió
forint összegben.

Önkormányzatunk
saját
beruházásában
elkészült a 44 db urnafülkét tartalmazó
temetői urnafal.
A képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló
rendeletének
módosításával
szabályozta az urnafülkék használatának
rendjét.

A hagyományos mezőgazdasági programban
13 fővel zöldségtermesztést végzünk a
Kertészetben, és 13 hektár szántóföldet
művelünk,
8,1
millió
forintos
dologi
támogatással. A helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás keretében a Táncsics utcai
Startházban a zöldség- és gyümölcs
feldolgozó kialakítása a cél 14 fővel, ehhez 15
millió forint dologi támogatást kapunk. A
közúthálózat karbantartása témában, 8 fővel,
a Petőfi utcának az Árpád utcai elágazástól a
régi játszótérig terjedő szakasza fog térkő
burkolatot kapni, 2 millió forintos dologi
támogatás mellett.

Eszerint az urnafülkék megváltási díja 25 évre
25.000,-Ft.
A
megváltási
díjat
az
önkormányzat hivatalában lehet megfizetni.

Lovászpatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
konzorciumban
Bakonyság
Község
Önkormányzatával
pályázatot nyújtott be „A vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez,
állapotjavításához,
karbantartásához
szükséges
erőés
munkagépek beszerzése” című VP 6-7.2.1.7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra.

Gólyahírek

A konzorcium vezetője: Lovászpatona Község
Önkormányzata.
A
fejlesztés
célja
Lovászpatona és Bakonyság községek
önkormányzati
útjainak
kezeléséhez
munkagépek beszerzése.

Kellemes húsvéti ünnepeket
kíván Lovászpatona minden
lakosának az önkormányzat
Képviselő-testülete és
Pintér Imre polgármester!

"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:
Nagy Adrián
Horváth Regina
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Élet az iskolában
A második félévben is tartalmas és
eseménydús hónapok vártak intézményünk
diákjai számára.
Iskola Vár programunk keretében szeretnénk
betekintést nyújtani leendő elsős kisdiákjaink és
szüleik számára, hogy milyen formában és
módszerekkel tanulnak a gyerekek. Január 26-án
az 1. osztályban
Bohus-Kelemen Judit
vezetésével magyar és matematika órán vehettek
részt a meghívottak. Március 7-én angol nyelvi
bemutató volt az 1. és a 2. osztályban Bandi Nóra
pedagógus irányításával.
Hagyományainkhoz hűen, február 21-én
rendeztük meg az iskolai farsangot Az ötletes és
szórakoztató jelmezekbe bújt tanulók jutalomban
részesültek. A kellemes időtöltést az iskolai diszkó
garantálta a gyerekeknek.
Március 6-án Tóth József Attila osztályfőnökkel
a pápai Várkertfürdőbe látogatott el a 6. évfolyam,
ahol egy kellemes,feltöltődős délutánt tölthetett el
az osztály.
Március 14-én méltóképpen emlékeztünk meg
az 1848/49-es forradalomra. A negyedik osztály
színvonalas prózai, zenés, és tánccal gazdagított
műsora
megható
pillanatokat
keltett
a
közönségben. Felkészítő nevelőjük Tóth Julianna
és Müller Zoltán pedagógusok voltak.
Március 22-én Budapestre, a Magyarság
Házába kirándult a 7. osztály Tibolt Zoltán
osztályfőnökkel, ahol értékes és meghatározó
élményekkel gazdagodtak tanulóink.
Március 23-án Veszprémben a Hétmérföldes
meseismereti
vetélkedő
megyei
fordulóján
továbbjutott a Fehér Nóra, Lipthay Levente, Pálfi
Regina és Szántó Virág alkotta csapat.
A következő megmérettetésre április 25-én kerül
sor, ahol az országos döntőbe jutás a tét.
Felkészítő nevelő: Tóth Julianna. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Fehér Antalnénak a
meseillusztráció kivitelezését. Az igényes munkát
a szakmai zsűri fogja a megyei fordulóban
elbírálni.
Örömmel és büszkeséggel adhatunk hírt arról,
hogy a Vigyázz!Kész! Pénz! elnevezésű
versenyben sikeresen továbbjutott a 2. osztály
csapata. A tanulókat Szabó Zsuzsanna segítette a
felkészülésben. A területi döntő április 25-én lesz
Zalaegerszegen.
Március 28-án múzeumpedagógiai foglalkozáson
vehettek részt a diákok Pápán a kastély
épületében. Az érintett korosztály a 4. és a 7.
évfolyam volt.

A tavasz beköszöntével és a jó idő
megérkezésével szívesen teszünk kirándulásokat
a közeli városokba. Iskolánk kulturális programjai
közt szerepel a mozilátogatás is. Olyan filmek
megtekintéseit tűzzük ki célul, amely megfelel a
gyerekek
életkori
sajátosságainak,
nevelő
célzatúak és egyben szórakoztatóak is. Március
28-án a 3. és az 5. osztály A Szépség és a
Szörnyeteg, április 4-én az 1. és a 2. osztály
Hupikék Törpikék- Az elveszett falu című 3D-s
filmeket nézték meg a pápai Petőfi Moziban. A
győri Cinema Cityben az Egy kutya négy élete
című filmet tekintették meg a 4. osztályosok.
Április 10-én délelőtt az Aranykapu
összeállítását tekinthetik meg az alsósok.

zenés

A 2017-2018-as tanévre az elsősök beíratása
2017. április 20-21-én lesz 8 – 19 óra között.

Az intézmény ebben a tanévben is
sikeresen pályázott az EMET Határtalanul
programjára. A Határtalanul! program célja a
magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program
keretében magyarországi iskolák tanulói az állam
támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt
a szomszédos országok magyarlakta területein,
így személyes tapasztalásokat szereznek a
külhoni magyarságról. Iskolánk 468.000,- Ft
támogatást nyert a Bányavárosok, műszaki és
történelmi emlékek a Felvidéken kirándulásra. A
hetedik osztályosok 2017. április 19-21. között
három napot tölthetnek el Szlovákiában, ahol
megismerhetik a határon túl élő magyarok életét,
szokásait. Felkeresik a magyar vonatkozású
emlékeket, többek közt Nyitra nevezetességeit,
Bajmóc várát, Besztercebányán, Selmecbányán a
színesfém bányászat, Körmöcbányán a pénzverés
történetét, Léván felkeresik a Dobó emlékeket,
Gútán az úszó vízimalmot és Közép-Európa
leghosszabb fahídját.

A Bánki Donát Általános Iskola Szülői
Munkaközössége ezúton köszöni minden kedves
felajánlónak a Szülők- Nevelők Báljára
adományozott tárgyi és anyagi támogatást!
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A Kastélykerti Óvoda hírei

Az új év első hónapját még a régi óvodában
töltöttük, majd február 3-án végleg búcsút
vettünk régi óvodánktól. Egy hét költözés után
február 13-án a gyerekek már alig várták, hogy
birtokba vehessék az új óvodát. Február 16-án
volt az ünnepélyes átadó, melyen mindkét
csoport örömmel adta elő műsorát. A szép
nagy csoportszobákat, folyosót, tornatermet
nagyon gyorsan megismerték, megszerették a
gyerekek.

Március 24-én hagyományteremtő szándékkal
rendeztük meg az I. Kastélykerti Mesejátszó
Versenyt a környék óvodái részvételével. A
versenyen több mint 30 gyermek bújt
jelmezbe, és nyűgözte le a zsűrit és a
közönséget. A verseny után megvendégeltünk
minden résztvevő gyermeket. Végül pedig
büszkén vehették át a zsűritől a jól
megérdemelt jutalmukat. A versenyt a vaszari
óvodások nyerték.
A Süni csoport 2. helyezést ért el: BohusKelemen Róza, Boldog Réka, Csonka Sándor
Milán, Kecskés Mátyás, Meiczinger Zsófia,
Szalai Bálint, Varga Felícia
A Mókus csoport különdíjban részesült:
Bendes Gergely, Burdi Liliána, Meiczinger
Vivien, Molnár Alíz, Nagy Attila Joachim,
Tóth Viktor, Ujvári Bence
Március 30-án a Kultúrházban egy mese
előadáson vettünk részt, amelyen a gyermekek
nagyon jól érezték magukat.

Kecskés Mátyás és Szalai Bálint rajzát az
egész ország területén megjelenő Tappancs
gyermekmagazin rajzpályázatának nyertesei
közé választották. Szalai Bálint különdíjban
részesült, így rajza a februári számban
megjelent.
A március 15-ei ünnepünkről nemzeti színű
zászlókkal, kokárdával, huszáros játékkal
emlékeztünk meg.

Április 10-én busszal Vanyolára utaztunk, ahol
az Aranykapu zenekar zenés táncos interaktív
műsorán vettünk részt.
Április 12-én egy élő nyuszi hozta el a Szülői
Munkaközössé húsvéti ajándékát. A gyerekek
nagy szeretettel vették körül a nyuszit és
nagyon örültek az elrejtett ajándéknak.
A tavaszi szünet április 13-tól április 18-ig tart.
Ez idő alatt a dolgozó szülők gyermekeinek
ügyeletet tartunk. Az első nap április 19.
(szerda).
Az óvodai beíratás időpontja május 11. és
május 12. 8-16 óráig. Azon gyermekeket kell
beíratni, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik 3.
életévüket. A beíratásra kérjük hozzák
magukkal a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, TAJ kártyáját és lakcím kártyáját!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván az óvoda
apraja és nagyja!
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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
2016. évi, valamint a 2017. január, február
hóra vonatkozó vadászati haszonbérleti díj
kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 26. (szerda) Lovászpatona,
Polgármesteri Hivatal 9:00 – 13:00 óra
2017. április 27. (csütörtök) Bakonyszentiván,
Polgármesteri Hivatal 9:00 – 13:00 óra
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 Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület hírei
Az első negyedév történései:
Megemlékeztünk:
- a Vízkeresztről
- az első magyar szívátültetésről
- a Magyar Kultúra Napjáról
- a lepra elleni harc napjáról
- a rákellenes világnaptól
- Valentin napról
- részt vettünk az új óvoda átadó ünnepségén.
- a Március 15-i iskolai műsor után a temetőben
koszorúztunk,
- megtartottuk mindenki névnapját,
- író-olvasó találkozón vettünk részt,
- a klub férfi tagjai virággal és versekkel
köszöntötték a nőket a nemzetközi nőnapon.
Balatonfűzfőn a megyei nyugdíjas színjátszó
találkozón egy új darabbal (Rejtő Jenő: Az
erőszakos faragó) mutatkoztak be színjátszóink,
méltán aratva sikert.
Mindenkinek
kívánunk!

Húsvéti

ünnepeket

Lakatos Károlyné
elnök

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.

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

A meghirdetett időpontokon kívül kifizetésre
nincs lehetőség, az elmaradt bérleti díjat a
következő évi kifizetéskor lehet felvenni.
Lovászpatona, 2017. március 20.
S
Szabó Ervin
Phaeton Kft.
közös képviselő

áldott

Ambrus Norbert Zsoltné
Bendli Ferenc
Horváth Csaba
Horváth Jánosné
Vörösházi Károlyné
Vörösházi Mihály
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