PA TON A I H ÍRM O N D Ó
V. évfolyam
1. szám
_______________________________________________________________________________________________

Önkormányzati Hírek
Elfogadta az Önkormányzat 2010. évi
költségvetését február 10-én a képviselőtestület.
Döntöttek az idei közbeszerzési eljárásokról,
melyeket a Kossuth tér felújítása beruházás
és a közétkeztetési szolgáltatás kapcsán
kötelező lefolytatni.
A település fejlesztésére a korábbi éveknél
kevesebb forrás szerepel a költségvetésben,
melynek fő oka az állami támogatások és
saját bevételek további csökkenése. Ennek
ellenére
pályázati
lehetőségek
kihasználásáról 2010-ben sem mond le a
testület. Legjelentősebb az orvosi rendelő
felújítására vonatkozó pályázatunk, melynek
hiánypótlását nemrég nyújtottuk be. Vannak
kisebb volumenű, a Leader-en belül
támogatott lehetőségek, a rendezvények
(falunap), illetve egy könyv kiadását támogató
pályázaton keresztül. Természetesen ezekre
is pályáztunk. A könyv kapcsán kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy akinek érdekes régi
fotója van hozza be az önkormányzathoz
másolásra. Ugyanis azt szeretnénk, ha a
könyv minél több családot érintve tudná
bemutatni a falu régmúltját. Azokat a
termelőket, vállalkozókat, akik szeretnék
bemutatni ebben a tervezett könyvben a
termékeiket,
tevékenységüket,
szolgáltatásaikat, kérjük hogy szintén juttassák el a
max. 1-2 oldalból álló bemutatkozó anyagukat
legkésőbb április 1-jéig. Bízva a pályázat
sikerében ez a kiadvány amelyet, - a
Lovászpatonáért
alapítvány
közreműködésében,
sok
helyi
vállalkozó
együttműködésével készítettünk, egy olyan
album kerülhet a Tisztelt érdeklődők kezébe,
amely
hűen
ábrázolja
Lovászpatona

régmúltját és jelenleg itt élő, dolgozó
vállalkozók, gazdálkodók tevékenységét.
Mindenkinek köszönjük a segítségét!

Ebtartók figyelmébe
A jegyzı ebnyilvántartási feladatai 2008.
szeptember 1-jétıl megszőntek ugyan,
de ez nem azt jelenti, hogy nincs
ebnyilvántartás, és fıleg azt nem, hogy
nem kötelezı a veszettség elleni oltás.
Az állattartó továbbra is köteles minden
három hónaposnál idısebb ebet – a
tudományos, kutatási és laboratóriumi
vizsgálati célból zártan tartott állatok
kivételével – veszettség ellen, saját
költségén
az
állat
állategészségügyi
felügyeletét
ellátó
magánállatorvossal
beoltatni
az
alábbiak
szerint:
– a három hónapos kort elérteket 30 napon
belül,
– az elsı oltást követıen 6 hónapon belül,
– ezt követıen évenként.
2009. január 1-tıl az állat állategészségügyi
felügyeletét ellátó magánállatorvosnak kell
bejelenteni, ha az állat
– a három hónapos kort elérte,
–
elhullott
vagy
elkóborolt,
vagy
– új tulajdonoshoz került.
A rendelkezések megszegıit 75 ezertıl
225.000,- Ft-ig terjedı összegő bírsággal
sújthatja a hatósági állatorvos!!
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Élet az óvodában és az iskolában
Az előző számból sajnálatos módon
kimaradt, hogy a Benedek Elek
mesemondóversenyen Busa Blanka
3. osztályos tanuló I. helyezést ért el.
Gratulálunk és kívánunk neki további
sikeres mesemondást.
A 3. helyezett csapat

Busa Blanka

Január
27-én
a
meseismereti
vetélkedő 2. fordulóját tartották
Pápán, melyen két csapatunk vett
részt. Busa Blanka, Busa Erzsébet,
Horváth Petra, Laki Dominika alkotta
csapat 3. helyezést ért el és jutott
tovább a következő fordulóba. A
másik csapat 4. helyezett lett, tagjai :
Horváth Boglárka, Meiczinger Máté,
Wittmann Laura és Wittmann
Dominika.

Január 10-én a Jókai Művelődési
Központ
szervezésében
kommunikációs tréning indult az
intézmény 7 - 8-osai részére. 5
alkalommal foglalkozik a tanulókkal
Németh Ervin drámapedagógus, a
Forrás Színház munkatársa. Irodalmi
szövegek
feldolgozásával,
értelmezésével
nyerhetnek
újabb
ismereteket. Sajnos a nyolcadikosok egy tanuló kivételével – teljesen
passzívan
fogadták
és
nem
kapcsolódtak be a munkába.
Január 16-ával zártuk az I. félévet.
Mulasztott órák száma 4151 ebből
igazolatlan 245. Az igazolatlan
mulasztások miatt 10 szülő ellen
kezdeményeztünk
szabálysértési
eljárást a félév során.
Tanulmányi
eredmények
:
az
alsótagozatban szöveges értékelést
kaptak a tanulók, a felsőben az átlag :
3,6 .
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Legjobb eredményt az ötödik osztály
érte el, tanulmányi átlaguk 4,07; őket
a 7.o. követi 3,52; a hatodik és
nyolcadik osztály teljesítménye 3,4.
Megtartottuk
a
félévi
szülői
értekezletet, ahol a szülők fele jelent
meg.
Az intézményben sok gondot okozott
a váltócipők elhelyezése, nem
megfelelő tárolása. Az IPR-es
pályázat és a Szülői Közösség anyagi
támogatásával 2 tanteremhez tudtunk
zárható
cipőtároló
szekrényt
készíttetni. Tervünk, hogy a kastély
épületében található minden osztályt
ellássunk zárható szekrényekkel.
v v v v

Farsangi időszak
Február a farsang időszaka. A farsang
változó hosszúságú időszak, vízkereszt
(január 6.) után kezdődik és a húsvétot
megelőző negyvennapos nagyböjt első
napjáig, hamvazószerdáig tart, az idén
február 8-ig.
A farsang jellegzetes étele a fánk, ami
osztrák eredetű. A fánknak mágikus erőt
tulajdonítottak. Ismert a szalagos fánk, ez
az eredeti farsangi fánk, továbbá a
rózsafánk, vagy más néven csöröge és a
cseh fánk, más néven talkedli vagy kőttes
fánk.

MEGHÍVÓ
2010. március 7-én,
szombaton
15.00 órakor
címmel
a
Pápai Musical Stúdió
fiatal énekeseinek
bemutatkozó
koncertjére kerül sor
helyszín:
Művelődési Ház
Lovászpatona

A belépés díjtalan!
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A Gyógyszertárról
2010. március elsı hetében újra
kinyit a gyógyszertárunk, melyet a
pápai Szent Benedek Gyógyszertárat
mőködtetı
Erlia
Kft.
fogja
üzemeltetni.

A nyitvatartási idı a következı:
Hétfı:

10,30-15,00 óráig

Kedd

11,30-14,30 óráig

Szerda

12,30-16,00 óráig

Péntek

09,00-11,30 óráig

A
gyógyszertár
kényszerő
zárvatartása alatt az önkormányzat
elvégeztette a belsı festési és
karbantartási munkákat.

Helyesbítés:
A novemberi újságban tévesen
jelent meg az Idısek Napja C.
cikkben, hogy az Önkormányzat a
80
év
felettieknek
külön
ajándékcsomagot juttatott. Évek
óta a 90 év felettiek kaptak külön
ajándékot ez a 2009. évben is így
történt a hibáért elnézést kérünk.

„E z a gyertya m ost érted égjen,
K i fent laksz m ár a m agas
aga s égben.”
Búcsúzunk halottunktól
halott unktól:
unktól :
V adas János
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