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Kastélypark:

G ólyahírek

"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 újszülötteket:
N agy Petra
Z akár D iána
Pölöskei László
Pleszinger
Pl eszinger István

Falunap 2008.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2008.augusztus 16-án a tartandó
XIII.Lovászpatonai falunapra.

Programok:
Helyszínek: Kastélypark, Petőfi utcai
Lovaspálya
10.00-14.00 Kerületi Lovas bemutató több község
részvételével
Helyszín: Lovászpatona, Petőfi u.Lovaspálya

10.00 Falukupa -kispályás labdarúgó mérkőzés
14.00 Megnyitó: Pintér Imre polgármester
14.15 Lovászpatonai Általános Iskola
néptánccsoportja
14.45 Dance.4. Fun Hip-hop tánc
14.55 Festmény kiállítás megnyitója (Balter
József, Császár József és fia, Kovács
Julianna,Mészáros Péter)
Közben: Kézilabda mérkőzés, játszóház,
nagy légvár, gólyaláb, kosaras
körhinta,11-es rúgó verseny
15.35.Vadmacskák táncbemutató
15.45 Nefelejcs Nyugdíjas klub műsora
16.05 Vadmacskák és barátaik tánc bemutatója
16.15 Operett részletek-Csóti Margaréta Nőegylet
16.45 Menyasszonyi ruha bemutató
18-19 Estebéd
18.30 Hastánc bemutató
19.00 Old Rockkers együttes
20.00 V-tech: Kefir
20.40 Tűzijáték
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük a vállalkozókat és a lakosságot, hogy
amennyiben tehetik, támogassák a rendezvényt!
Önkormányzat

Pályázati Hírek
Újabb önkormányzati pályázatok elbírálása
történt meg: a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács új utcanév és információs
táblák kihelyezésére 911 ezer Ft-ot, a
Veszprém Megyei Önkormányzat a Konyha
épület tetőfelújítására 630 ezer forintot
biztosított.
Tartaléklistára került a fejlesztési tanácshoz
benyújtott Községháza nyílászáróinak cseréjét
célzó pályázatunk.
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Hírek a nyugdíjas klubból
A
klubban
júl.17-én
értékes
termékbemutatót fogadtunk. Tagjaink közül
26 fő vett részt rajta. Sok hasznos dologgal
találkoztunk.
Főleg
az
egészséggel
kapcsolatos termékek nyerték meg a
hallgatóság figyelmét.
Júl.19-én
színjátszóink
Kajárpécen
mutatták be a Szecskavágó c.vígjátékot.
Nagy sikernek örvendhettek, amit sok-sok
tapssal
jutalmaztak
a
Kajárpéciek.
Ugyanezzel szerepeltek júl.26-án a
Bakonyaljai Vigasságok rendezvényén a
Steffl Sörözőben.
Júl.23-án a Pápai termálfürdőbe kirándult a
csoport. A rossz idő ellenére is szívesen
vállalták a programot.
Kiss Jánosné
klubvezető

a babák jól érezték magukat

Reméljük másokban is felkeltettük az
érdeklődést, hogy a program tovább
folytatódhasson!
Győrffy Diána
védőnő
v v vv

v v v v

Babamasszázs tanfolyam
A program kellemes időtöltést jelentett
minden résztvevő számára, mely június
hónapban indult útjára, hat alkalmat ölelve
fel. A résztvevők nagy lelkesedéssel fogtak
hozzá az új fogások elsajátításához. A
tanfolyamot Vargáné Horváth Aranka
okleveles
masszőr
vezette,
aki
kihagyhatatlan verseivel is igyekezett minél
több
érzelmet
vinni
a
közös
foglalkozásokba. Az utolsó alkalom
vizsgával zárult, mely során oklevelet
szerzett: Bohus-Kelemen Judit, Helbert
Éva, Horváthné Csicsai Andrea, Jankovics
Márta.
Köszönet a kis apróságoknak, akik türelme
nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
sok emléket, örömet adó „kiképzés”.

Falu Tv
A FALU TV a patonai műsorokat
augusztus 10-én kezdi sugározni, havonta
két alkalommal vasárnap 16 órai kezdettel.
Ezen a napon de.10 órától Falu TV
Lovászpatona
felirattal
próbajelet
sugárzunk, hogy mindenki be tudja állítani
a csatornát.(Amennyiben segítségre van
szükségük, az önkormányzatnál jelezzék.)

A műsorokban láthatók lesznek:
-fotó percek
-heti videó
-hirdetések, reklám
-szórakoztató, mókás jelenetek,
színdarabok
-üzenő rovat (névnap, születésnap,
stb.)
A hirdetések anyagát az Önkormányzatnál
lehet leadni.

Patonai H írm ondó. 2008. július
3.
________________________________________________________________ ________
__ ______

A méhnyak daganatairól
röviden
„Ha csak egy nő életét menti meg ez a
felhívás már volt értelme!”
A múlt havi számunkban megjelent
„pályázat a méhnyakrák elleni védőoltásra”
c. cikkünkben felhívtuk a lakosság figyelmét
a
lehetőségre
mellyel
védettséget
szerezhetnének
a
10-14
év
közötti
leánygyermekek a veszélyes kór ellen.

1. A méhnyak jóindulatú
daganatai
Méretük néhány mm-től több cm-ig
terjedhet. Kezelésük eltávolításból, az alap
lekaparásából áll. A méhnyakból eredő
daganatok
növekedésük
során
megjelenhetnek
a
méhszájban,
vagy
növekedhetnek a környezet felé. A hólyagot
nyomva vizelési panaszt, végbél felé
növekedve
székelési
panaszokat
okozhatnak. Jelentkezhet vérzés is.
Beszélhetünk:
Hám
Polypus (nyálkahártyadaganat)
Fibróma (rostdaganat)
Cysta (folyadékkal telt hólyag
Papilloma (szemölcsdaganat)
Adenoma (mirigyhám daganata)
Kötőszöveti
Fibróma (rostdaganat)
Myoma (izomdaganat)
Lipoma (zsírdaganat)
Myxoma (kocsonyás daganat)
Angioma (érdaganat)
Cystikus daganatokról
Cysta (folyadékkal telt hólyag)
Cystoma (tömlős daganat)
Pseudocysta (álciszta)
3.A daganatok jellemzői
Jóindulatú tumorok:
Szöveteket maguk előtt nyomják, belenőnek
a környező szövetekbe, tokkal védettek.

Ritka a torz osztódó sejt, a sejtek több
alakúak.
A
tumorsejt
DNS-tartalma
normális. Áttétet nem ad.
Rosszindulatú tumorok:
Belenőnek a környező szövetekbe
Gyakori az éretlen szöveti kép
Sejtek több alakúak
Sejtek DNS-tartalma ab-normális
Jellemző az áttétképződés
2.A méhnyak rosszindulatú
daganatai
A méhnyak rákja, bár leginkább a középkorú
nőket fenyegeti, fiatal kortól a késői
öregkorig bármikor előfordulhat. Korai
stádiumban panaszt nem okoz. Döntően
hám eredetű daganatok.
Rizikótényezők:
18 év előtti szexuális aktivitás,
gyakori partnercsere,
többszöri szülés, abortusz
rossz szociális helyzet,
alultápláltság,
dohányzás
gyulladások (herpesz; HIV; HPV)
Tünetei:
Vérzés,
Cystoma (tömlős daganat)
Véres folyás,
Fájdalom,
Vizelési, székelési panaszok,
Gyengeség, vérszegénység
Hőemelkedés, láz
Fogyás
A felsorolt tünetek előrehaladott folyamatot
jeleznek.
Külön kell szólni a méhnyakcsonkrákról.
Tünetei megegyeznek az említettekkel.
Fontos tudni, hogy a méh csonkolásával járó
műtétek után is rendszeres rákszűrés
szükséges.
A
rosszindulatú
elváltozásokat
ú.n.
rákmegelőző állapotok jelzik, melyeket
időben felismerve, a beteg gyógyítható.
Győrffy Diána
védőnő
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II.Bakonyalji
II. Bakonyalji V igasságok
2008.július 26.
Az II. Bakonyalji vigasságok
helyszíne a Steffl Söröző volt. A
rendezvényt Polgár László és az
önkormányzat szervezte, támogatta.
A program délután 3-kor kezdődött a
főzőversennyel, melyre 12 csapat
nevezett.
A süteménysütő versenyre a délután
során folyamatosan lehetett nevezni.
Az elkészített ételeket, süteményeket
Suga Péter és Sátor László
nemzetközi
mesterszakácsok
értékelték.

az I.helyezett díj átadása

Valamennyi helyezettnek
gratulálunk!
v v vv

A főzőverseny:
I. helyezett Kiss Sándor
és
csapata
II. helyezett Polauf Zsolt és
csapata
III. helyezett Újhegyi-pincesor
csapata(Kajárpéc)

Ezüst Kehely Gyógyszertár
Nyitva tartás
2008.július 28. és augusztus 15. között
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

08.00 - 12.00
12.00 - 16.00
zárva
11.30 - 15.00
08.00 - 12.00

Háziorvosi rendelés
2008.július 28. és augusztus 17. között dr.
Nagy József Miklós szabadságon lesz,
helyettesítését dr. Orbán Sándor látja el az
alábbi napokon és időpontokban
Kedd
Csütörtök
az Irodalomszakkör csapata
Sütemények versenye:
I.helyezett II. helyezett III. helyezett -

Csehi Sándorné
Bendes Lajosné
Varga Sándorné

13.00 - 15.00
12.00 - 14.00

Hétköznapokon 16.00 órától másnap 8.00
óráig, hétvégén péntek 16.00 órától hétfő
8.00 óráig központi ügyelet van Pápán a
Sellyei u. 4. szám alatti rendelőben
Telefonszámok:
Dr. Orbán Sándor
20/45-65-304
Ügyelet (Pápa)
89/321-339
Mentők:
104

