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Csökken az idei hulladékszállítási díj
A változások időszakát éljük az új Győr
Nagytérségi
hulladékgazdálkodási
rendszer kialakulása kapcsán. Számos
lakossági
felvetés
érkezett
önkormányzatunkhoz, melynek nyomán
többszöri
egyeztetést
követően
megállapodás született a Győri Komszol
Kft.vel.
Lovászpatona
község
lakossági
hulladékszállítás díja 2010. május 1-től
2010. december 31-ig az eddig érvényes
350,- Ft/ürítés + Áfa díjról kevesebb mint a
felére 166,-Ft/ürítés + Áfa díjra módosul.
Az ingatlantulajdonosok már megkapták
az első félévi 3 db számlát, melyek közül a
június 30-án esedékes 3.811,-Ft-osat nem
kell befizetni, ehelyett a szolgáltató új
számlát fog küldeni a csökkentett májusjúniusi díjról. Aki már befizette ezt a
számlát, annak később jóvá fogják írni a
különbözetet.

MEGHÍVÓ
„Magyar vagyok,
Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy területén.”
Az ünnepi mősor
március 15-én du.14 órakor az Önkormányzat
épületében kezdıdik.
Ünnepi köszöntıt mond:
Dr. Kovács Zoltán
országgyőlési képviselı, Pápa város polgármestere .
Ezt követıen a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, az iskola
néptánccsoportja az Ifjúsági Klub és a Melódia
slágerkör közös mősorát tekinthetik meg. Az ünnepi
mősor után a megemlékezés a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub tagjainak koszorúzásával folytatódik, a
temetıben a 48-as honvédsíroknál.

Mindenkit hívunk és várunk!

2011. január 1-jétől kerülnek a mikrocsipes
rendszernek megfelelő új – minden
településen egységes - díjak bevezetésre.
A
barna
(komposztálós)
kukák
használatával kapcsolatban a patonaiak is
felvetették, hogy faluhelyen a legtöbben
maguk komposztálják a hulladékukat, amit
helyeselni is lehet.
A barna edény használati kötelezettsége
alól – jövő év januárjától – úgy tudják
mentesíteni a fogyasztót, hogy a
bejelentési
rendszeren
keresztül
ellenőrzötten nyilvántartásba veszik. Ezzel
kapcsolatban később értesítést kapnak az
ingatlantulajdonosok.

G ólyahír

"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:
et :
H orváth Á bel
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Élet az iskolában óvodában

A Pápai Jókai Mór Művelődési Központ
Tudás – Szín - Tér rendezvény sorozatában 5 – 6.
osztályosaink Arany János Toldiját tekinthették
meg február 11-én.
12-én rendeztük a farsangi jelmezes
karneválunkat, ahol a gyerekek többsége ötletes,
házilag kivitelezett jelmezbe bújt. A nap a tánc és
a játék jegyében telt.

Február
19-éig
kellett
postázni
a
nyolcadikosok jelentkezési lapjait. 27 tanulónk
kívánja tanulmányait folytatni. 4-en gimnáziumban,
6-an szakközépiskolában, 15-en szakiskolában, 2-en
speciális szakiskolában szeretnének tovább tanulni.
Február 19-én nyolc tanulónk vett részt a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny körzeti fordulóján.
Dicséretet érdemelnek ezek a tanulóink, hiszen itt,
az iskolában példamutató a tanuláshoz való
viszonyuk: Horváth Bernadett, Horváth Eszter,
Pintér Ágnes, Laczó Erika, Berki Krisztofer, Szür
Dávid, Garai Cintia, Laki Dominika.
A városi kosárlabda bajnokságon is
sikeresen szerepeltek a lánycsapat tagjai, a második
helyet szerezték meg.
Az óvodában február 4-én tartottuk a
farsangot. Ezen a napon szebbnél-szebb, ötletes
jelmezekbe öltözött az óvoda apraja nagyja.
Kiszebáb készítéssel várta minden Maci és Süni
csoportos óvodás a tél búcsúztatást. Az óvoda
udvarán február 18-án tüzet raktunk, a kisze
babákat elégettük. Vidám énekekkel, versel űztük el
a telet, s várjuk a tavaszi kikeletet!
Az alsótagozatos gyermekek részére a Foci
edzések minden pénteken ,az 1-2. osztályosoknak
13 órától 14 óráig a 3-4.osztálynak pedig 16-17
óráig tartanak az iskola tornatermében vagy a
futballpályán. Minden érdeklődőt szeretettel vár az
edzéseken ifj. Valiczkó Ferenc.
2009.február 12-én megrendezett Farsang keretében
az ifjú focisták ifj.Valiczkó Ferenc edző vezetésével
felmérték mennyit fejlődtek az elmúlt fél év
folyamán. A mérkőzések az 1-2-3-4 osztályosok
között zajlottak. Az 1-2 osztály mérkőzött először
egymással, majd a 3-4 osztály, a végén vegyes
felosztásban 4-4 elleni játék rendszerben
folytatódott. A Foci délután zárásaként ifj.Valiczkó
Ferenc edző édességgel és üdítővel vendégelte meg
a gyerekeket.

Február 19-én az intézmény minden
tanulója a Győri Fesztivál Szalonzenekar
produkcióján vehetett részt. A kicsik a Brémai
muzsikusok
mesedarab
segítségével
ismerkedhettek a hangszerekkel. A nagyobbak
klasszikus és modern zenedarabokat hallhattak.
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105 éves születésnap
Lovászpatonán a Rákóczi u.16. szám alatt él
Bócsi Irén néni, aki február 18-án ünnepelte a
105. születésnapját. 1905-ben született a partiumi
Szatmár megye székhelyén Szatmárnémetiben.
Férjét Bócsi Sándort 1949-ben veszítette el. Két
lánya született Erzsébet és Éva. 2002. óta él
családjával községünkben.

Meghívó
A Pápai Amatır Mővészeti Mozgalomért
Alapítvány,
a Civil Háló Szövetség, a Delta
Íjászegyesület és
a Civilszerviz Közösségfejlesztık Közhasznú
Egyesülete szervezésében

civil vándorkiállítás lesz.

Pintér Imre polgármester úr köszöntötte az
ünnepeltet az önkormányzat és a képviselőtestület nevében ajándékcsomaggal és virággal.
Irén néni szellemi frissességéről árulkodott, hogy
megköszönve az ajándékot, útra valónak sok
türelmet és kitartást kívánt a polgármester úr
munkájához a jó Isten segítségével.
Születésnapja alkalmából jó egészséget
kívánunk!

FELHÍVÁS
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Április 2-án pénteken 14-17 óráig
az Ifjúsági Klub helyiségében játszóházi
foglalkozás lesz.
Jelentkezni lehet a Könyvtárban, nyitvatartási
időben.

Szeretettel hívunk minden
érdeklıdıt, akik érdeklıdnek a
különbözı szervezetek munkája iránt
a kiállítás megnyitójára
2010. március 17-én, szerdán
17 órakor.
Helyszín: Mővelıdési ház,
Lovászpatona
A kiállítást megnyitja: Palkovicsné
Vass Ibolya civil mentor
Köszöntıt mond: Pintér Imre
Lovászpatona polgármestere
Mősort adnak: az óvodai Süni csoport
nagyjai
A kiállítás megtekinthetı 2010.
március 17- március 19-ig elızetes
egyeztetés alapján
A megnyitót követően interaktív
foglalkozást tart a Delta Íjászegyesület.

Szeretettel várunk!

További információ kérhetı Kovács Sándornétól
a 06/20/992-4466 -es telefonszámon.
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Lakossági fórum
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom
2010 március 14.-én
Nemrég kaptuk a hírt, hogy a
lovászpatonai Horváth Edina a Balla
Róbert téri általános iskola tanulója
labdarúgás sportágban képviselni
fogja a magyar színeket a 2010.
szeptemberi warsói Speciális Olimpia
Nyári Európai Játékokon.
Gratulálunk! Sok sikert és szép
élményeket kívánunk Edinának!

lakossági fórumot tart
Lovászpatonán a kultúrházban
15,30 órai kezdettel
Elıadók: Hegedős Lóránt és
felesége Hegedősné Kovács
Enikı
Minden érdeklıdıt szeretettel
várnak!

Nőnapi köszöntő
„Tavasz hajnalán róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek életünk
köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol, és felnevel ő.
Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.

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

Szépséges nők, jó asszonyok,
Kívánunk boldog, Víg nőnapot.”

Id. N agy L ászlóné
Poós lajos
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