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Önkormányzati hírek
December 16-án közmeghallgatás volt a Kultúrházban.
Polgármester úr beszámolt a 2009. évi önkormányzati
tevékenységről, pályázatokról, fejlesztésekről, a falu
életében fontos szerepet játszó történésékről. 2009.
évben több mint 36 millió forint értékű fejlesztés
kezdődött illetve valósult meg. A mikrobusz beszerzésre
7,2 millió Ft, a Kossuth tér fejlesztésére 19,8 millió Ft, az
utcanév táblákra 900 ezer Ft, az illegális hulladéklerakók
megszüntetésére 2,9 millió Ft, az iskolai szakmai
fejlesztésekre 4,8 millió Ft támogatást nyert el különböző
pályázatokon az önkormányzat. A hangoshíradó
rendszer saját erőből valósult meg 1,7 millió Ft értékben.
Ezt követően került sor a lakossági hozzászólásokra.
A lakosság részéről kevesen jelentek meg,
természetesen, ha bárkinek kérdése problémája van, azt
év közben is megbeszélheti ezután is az önkormányzat
illetékeseivel.

Épül a lovászpatonai hulladékudvar
Európai Bizottság által 6,5 milliárd forinttal
támogatott Gyıri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként 2010. február
végéig 42 hulladékudvarnak, 339 szelektív
hulladékgyőjtı
szigetnek
és
két
átrakóállomásnak
kell
megépülnie.
A
lovászpatonai hulladékudvar is ennek keretében
épül.
Az a cél, hogy a lakosság a kommunális és
komposzt hulladékon kívül keletkezett egyéb
(pl.: építési törmelék, rossz bútor, fémhulladék)
hulladékát itt helyezze el konténerekben. A
veszélyes hulladéknak minısülı szárazelemek,
akkumulátorok, autógumik elhelyezése is
lehetséges lenne a külön erre a célra szolgáló
lezárt konténerben.
Tovább folytatódik az augusztus végén
kezdıdött, tavasszal záródó edényzetkihelyezés
is. Ennek megfelelıen komposztgyőjtı edények
kerülnek a fogyasztókhoz – ezeket csak a

rendszer tavaszi indítása után kell használni –, s
ugyanannyi régi edényt kell leolvasócsippel
ellátni, elvégezni a számítógépes aktiválást is. A
hulladékudvar tavaszi nyitásával párhuzamosan
hulladékgyőjtési
akciót
szervez
az
önkormányzat, az iskola és a lakosság
bevonásával. A pontos idıpontról késıbb
tájékoztatunk.
Mindezek remélhetıen egy tisztább környezet
tartós fenntarthatóságához segítik a falunkat.

Településő
Település ő rünkrő
rünkr ő l
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2010.
január
1-jétıl
támogatja
településır
foglalkoztatására
irányuló
pályázatunkat.
Pleszinger István településır meg is kezdte
tevékenységét.
Elsıdleges
feladata:
közremőködés Lovászpatona község közrendjének
és közbiztonságának védelmében. Ezen felül
közremőködik a település közterületi rendje és
tisztasága, valamint az épített és természeti
környezet védelme érdekében is.
A településır elıírt öltözetben és felszereléssel
végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem
rendelkezik, kényszerítı eszközt nem alkalmazhat.

______________________________

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 újszülöttet:
újszülött et:
Bognár D orina A líz
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Élet az óvodában, iskolában
November 30-án megrendezett
körzeti
mesemondóversenyünkön
32
alsótagozatos
meséjében
gyönyörködhettünk. Tanulóinkon kívül gyarmati,
gyömörei, kajárpéci, noszlopi, pápateszéri,
vanyolai, vaszari gyerekek versenyeztek.
Intézményünk tanulói közül Fekete Laura
2. osztályos tanuló 1., Endrész Balázs
2.osztályos tanuló 2. helyezést ért el.

kony tanítás-tanulás egyik módszerével a
kooperatív tanulásszervezéssel ismerkedtek.
December 14-én a Palánta Alapítvány
karácsonyi bábelőadását tekintette meg 95
tanuló. A darab a szeretetről, az
ajándékozásról,
karácsonyról
szólt.
Mindenki ajándékba kapott egy dvd-t, egy
hozzákapcsolódó munkáltató füzetet.
December
15-én
a
Megyei
Közművelődési Intézet szervezésében Varga
Károly (Bartók Rádió) műsorvezető és Nagy
Tiborné (MKI) előadó közreműködésével a
„Zene
mindenkié”
címmel
játékos
vetélkedőn mérhették össze tudásukat a
gyerekek. A közös énekléssel, játékkal,
vetélkedéssel
mindenki
gazdagodott,
tartalmasan szórakozott, s szerzett újabb
ismereteket.

December 4-én a Diákönkormányzat
szervezésében
játékos
vetélkedővel
köszöntöttük a Mikulást, ahol a
pontszámokat szaloncukrok helyettesítették. A gyerekek Mikulás dalokban,
puzzle
összerakásában,
színezésben,
dalfelismerésben mérték össze tudásukat.

December 10 – 11 - 12-én az iskola
nevelői
30
órás
módszertani
továbbképzésen vettek részt, ahol a haté-

December 16-án a „Hétmérföldes
csizmában” Meseismereti vetélkedőn két
csapatunk szerepelt sikerrel, holtversenyben
első helyen végeztek. A verseny januárban
folytatódik.
December 19-én tartottuk karácsonyi
ünnepségünket. A Nefelejcs Nyugdíjas Klub
betlehemes játékával kezdődött, majd a
néptáncosok következtek. Az ötödik
osztályosok
karácsonyi
jelenettel,
a
negyedikesek
dallal
kedveskedtek
társaiknak. Mindannyiunk számára meghitt,
csodálatos perceket szereztek.
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Tekéző
Tekéz ő ink eredm ényei
20092009 - ben

Nyugdíjas Klub Hírei
Programokban gazdag decemberünk volt.
- Az ADVENT idején több klubtársunk
(Molnár Józsefné, Varga Sándorné, Tóth
Gyuláné, Vargáné Horváth Aranka) meséket
olvasott fel a gyerekeknek az óvodában.

Pápa K örzeti B ajnokság 2009.
N ő i csapat 5. helyezés
E gyéni 3. helyezés: V aáry Csilla
F érfi csapat 9. helye
hely e zés
N ő i csapat:

F érfi csapat:

V aáry Csilla
M agasházi Ildikó
V olf H ilda
K oncz Csabáné
F ehér
e hér Ildikó
Sulyok O ttó
Tüske Tibor
H orváth József
M áté Lajos
N agy László
Polgár László

V asas K upa 2009.09.13.
N ő i csapat 3. helyezés (9. csapatból)
E gyéni 3. helyezés: K oncz Csabáné
M edoszedosz - K upa 2009.12.13.
N ő i csapat 3. helyezés (9. csapatból)
E gyéni 2. helyezés: V aáry Csilla

- Tíz éves
melyen a
nagygyimóti
felléptek. Az
zárult.

születésnapi bált tartottunk,
saját műsorunkon kívül
és nagydémi vendégeink is
est jókedvű, hangulatos bállal

- Karácsonyi ünnepségünkön vendégeink
voltak az iskolások és az óvodások is.
Köszönjük nekik és a felkészítő óvónőknek,
valamint Szabó Zsuzsa tanárnőnek a szívet
melengető műsorokat.
- Örömmel tettünk eleget Nagydém
meghívásának, ahol több jelenettel is
felléptünk, majd vacsora és tánc zárta az
estét.
- Betlehemezés az iskolában és az
Önkormányzatnál - ez volt a klub
karácsonyi ajándéka a falunak.
- Megtartottuk mindenki névnapját, valamint
jókedvű műsorral búcsúztattuk a 2009-es
évet.
- Örömmel fogadtuk falunkban a közös Újév
köszöntő rendezvényt, mely reményeink
szerint hagyománnyá válik. Köszönjük a
szervezőknek!
Egészségben gazdag, boldog
kívánunk mindenkinek!
Lakatos Károlyné
Klubvezető

Újévet
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Vetélkedő az Ifjúságnak

Jöjjön el a község Könyvtárába!

A Dohányzás elleni Világnap alkalmából
rendezett vetélkedőre az ÁNTSZ Pápai
Kistérségi
Intézetének
szervezésében
2009.december 5-én került sor a Trófea
Vendéglőben,
Schreck
Mónika
egészségfejlesztő
vezetésével.
A
vetélkedőn három 4fős csapat indult, a
feladatokból sok hasznos információt
szerezhettek a dohányzás káros hatásairól a
fiatalok. Kecskés István a részvevőket
vacsorával és üdítővel vendégelte meg. A
zsűri tagjai: Magyar Imre, Fehér Ildikó,
Kovács Sándorné.
I.helyezést ért el: Németh Milán
Böcskei Dániel
Szűr Gábor
Etl Attila

Könyvtárunkban minden korosztály megtalálja
a szórakoztató kiadványát.
• Gyermekeknek mesekönyvek,
• Iskolásoknak tanulást segítő könyvek,
kiadványok, DVD-k,
• Felnőtteknek krimi, kaland, romantikus
könyvek,
• Időseknek hangos könyvek, DVD-k.
• Folyóiratok is kölcsönözhetők:
Nők
Lapja,
Nők
Lapja
egészség,
Természetbúvár, Praktika, Ifjúsági Magazin,
Buci-Maci.
A beiratkozás ingyenes! Csak hozza magával
személyi igazolványát.18 év alatti gyermekek
esetében szülői jótállásra van szükség.
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR olvasója regisztráció
után ingyenesen iratkozhat be a pápai Jókai
Mór Városi Könyvtárba.

II.helyezett:

Horváth Zsolt
Bogdán Gyula
Jámbor Alex
Németh Kristóf
III.helyezett:
Horváth András
Tóth Ádám
Válint Ádám
Venczel Zoltán
A helyezettek mozijegyet és termálfürdő
belépőt
nyertek,
amit
a
helyi
Önkormányzat támogatott. Gratulálunk a
nyerteseknek!

„ E z a gyertya m ost érted égjen,
K i fent laksz m ár a m agas égben.”
Búcsúzunk halottunktól:
Cseh M ária

Patonai H írm ondó. a lovászpatonai önkormányzat lapja, Felelős kiadó: P intér Imre polgárm ester. K észült a K örjegyzőségen.

