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Önkormányzati Hírek
Tavaszi nagytakarítás
Március 22-én ülésezett a Képviselőtestület. A házi segítségnyújtás továbbra is
ingyenes marad, térítési díjat nem állapított
meg a testület. Elfogadásra került a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2009. évi ellátásáról készült átfogó értékelés,
és megválasztásra kerültek a 2010. évi
országgyűlési
választáson
közreműködő
szavazatszámláló bizottságok tagjai.
Annak
érdekében,
hogy
a
közgyógyellátásra jogosultak a jövőben is
megkaphassák ezt az ellátást a testület
megemelte
jövedelmi
küszöböt.
A
nyugdíjminimum évek óta nem változott, így
többen a kis mértékű éves nyugdíjemelés
miatt kiestek volna a jogosultak köréből.
Felújításra kerül az I. világháborús emlékmű
talapzata. Az új gránit burkolatra a régi
háborús hősök nevei közé újként felkerül
Borbély Gyula neve is, akinek hősi haláláról a
Bécsi Hadtörténeti Intézet szolgáltatott adatot.
A beruházás összege 397.460,-Ft
A buszvárók repedezett, megrongált műanyag
elemeit új üveg elemekre cserélteti az
önkormányzat. A felújítás bruttó költsége
781.250,-Ft. Ezzel párhuzamosan egy idáig
raktárban lévő – korábban megvásárolt –
buszváró is kihelyezésre kerül a kiskajári
településrészen.
A sajnálatosan egyre szaporodó köztéri
rongálások
megelőzése
és
felderítése
érdekében térfigyelő kamerák elhelyezéséről
döntött a testület a Kossuth téren (374.400,Ft) és a Somogyi kastélynál (399.620,-Ft).

Húsvét idıszaka a testi lelki
megtisztulás és a tavaszvárás ideje is
egyben. A természet is megújul, azaz
hogy megújulna, ha le tudná vetni
magáról azt a sok mőanyag szemetet,
elhagyott lim-lomot.
Segítsünk a természetnek, tegyük
szebbé,
tisztítsuk
meg
falunk
környezetét!
Aki teheti, jöjjön el, az idı, a
természet nem vár, hamarosan ismét
magas
fő
és
bokrok
fogják
szégyenlısen takarni az emberi
hanyagság és butaság csúfságait.
Indulás április 1010-én szombaton 8,00
órakor a Kossuth térrıl
térrıl
Hulladékgyőjtı
zsákokról
hulladék
elszállításáról
önkormányzat gondoskodik.

és

a
az

Az önkormányzat minden résztvevıt
13,00 órakor meghív egy ebédre és
egy üdítıre.
Mindenkit szeretettel várunk!
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65 évvel ezelőtt kezdte el munkáját
községünkben dr. Váczi Béla körzeti orvos. Ez
alkalomból Márkus Zoltán írását közöljük:
Emlékezés Váczi Béla főorvosra

1945. márciusának utolsó napjaiban a pápai
kórházból került Lovászpatonára körorvosnak. Vagyis
akkor, amikor a szovjet hadsereg elfoglalta
(felszabadította, megszabadította, kinek melyik tetszik)
a térséget. Patona, Nagydém és Bakonyság, e sorok
írójának faluja tartozott dr Váczi körzetéhez. 1952-től
az utóbbi Csóthoz került, helyette a jobban
megközelíthető Vanyola és Pápanyőgér csatlakozott
Lovászpatonához.
Doktor úr 1977-ben, 61 évesen nyugdíjba ment, és
idejének
nagy részét
Budapesten,
lányának
családjánál töltötte. Az idei év elején 93 éves korában
meghalt és a patonai temetőben a már korábban
elhunyt felesége mellé temették. A tavaly január 24-i
búcsúztatásán a környék több száz embere vett részt.
Felkészültsége,
tiszta
embersége
és
fáradhatatlansága miatt sokan és sokáig emlékeznek
rá. Nem véletlen, hogy tavaly a falu díszpolgárává
avatták. Kossuth Lajos és Kollár Kálmán - a helység
neves szülöttje, megyénk ismert zeneművésze - után
harmadiknak Váczi Bélát emelték a megyeszéli
település halhatatlanjai közé. Én már 10 éves
koromban elkerültem szülőfalumból és pápai diákként
csak a vakációkat töltöttem odahaza. A háború miatt
1944. októberétől túlságosan hosszúra nyúlt a
tanulmányi szünet. Ez alatt az idő alatt kiskamaszként
lótottunk-futottunk, esőben-sárban dagonyáztunk,
"műrostos" ruhában és nedvességtől átivódott
lábbeliben
fagyoskodtunk.
Hamarosan
ágynak
dőltem. Étvágyam nem volt, magas lázban égtem,
levegőért cikákoltam. A szüleim megrettentek. A
hadba hívott bátyáimról azt se tudták élnek-e, halnake, ezért mentették a menthetőt. Akiért tehettek,
legalább értem igyekeztek mindent elkövetni. Mivel a
hársfateás ápolásaim nem jártak eredménnyel, egyik
nap a szekér derekába lópokrócot terítettek, amire
dunyhát helyeztek. Erre engem, rám egy másik vastag
takarót tettek és a háború rekvirálásai, zabrálásai után
megmaradt tehén meg egy tinó járomba fogását
követően,
a
tőlünk
négy
kilométerre
lévő
Lovászpatonára vittek.
A többi teendőt Váczi doktor úrra, meg a
gondviselő Úristenre bízták a szüleim. A körzeti orvos
alaposan megvizsgált. Még most is hallani vélem a
tompa hangokat, amint hátam jobb felét kopogtatta.
Mintha tele hordó űrtartalma iránt érdeklődtek volna.
Váczi Béla szomorúan közölte a diagnózist: vizes
mellhártyagyulladás. A szánakozástól elfehéredett
arcokat nem lehet elfelejteni. Hármónk közül csak az
én arcom tüzelt, 39,5-et jelzett a hőmérő. Doktor úr
talán nem is annyira a kórismérvtől, mint inkább a
körülmények ismeretében sápadt el, hogy nincs jármű,
amely Pápára szállítana. Ha volna is, az
elszegényedett kórházban semmivel sem tudnának
többet tenni értem, mint amennyit Ő követhet el. Merő
lázban
égő
testem
fölött
közölte
megtört

szülőapámmal, hogy azonnal meg kellene műteni
engem. Pontosabban szólva: a mellhártyáról le kell
csapolni a tüdőműködést veszélyeztető vizet.
Szigorú szemmel tekintett apámra. - Doktor úr...szólt volna Ő, de inkább egyszerre mindkét kezével
intett. Mint ahogy, amihez értett, alapos megfontolást
követően a saját kérdésére szokott reagálni a termény
betakarítás ideális időpontját illetően. Így történt, hogy
Váczi doktor úr a hiányosan felszerelt és szűk kis
rendelőjében megműtött engem. Nem részletezem a
történteket, de még most is hallani vélem a kissé
elszíneződött és nehéz szagot árasztó elegy vödörbe
csorgását. Azonnal megkönnyebbültem. Hazafelé az
akácerdő szélén már kikászálódtam a dunyhák közül és
még fütyürésztem is. No, ez utóbbit nem annyira
jókedvemből, mint inkább hála gyanánt erőltettem a
szüleim iránt, amiért a Váczi Béla körorvoshoz
szállítással
a
legcélravezetőbb
cselekedetet
választották. Két naponként még kétszer kellett
Patonára mennünk, de már csak a második alkalommal
vált szükségessé a műtét. A harmadik találkozón
jótanácsokkal és kevéske lázcsillapítóval látott el
bennünket az orvos, és közölte, ha ezután is éreznék
panaszokat, azonnal jelentkezzünk nála. A barátaim
egyre többször meglátogattak és a nehéz takaróim fölött
snapliztunk, vöröszsidóztunk és dióra huszonegyeztünk
a boltban nem lévén, kartonpapírból korábban saját
kezűleg készített kártyákkal. Majd rövid időkre
kimerészkedtem az utcára. Nagy vánkossal viaszruhát
szorítottam az oldalamhoz,és föl- alá jártam a faluban.
Mert azt a sok rendkívüliséget képtelenség volt nem
látni, ami ezekben a napokban történt. Egyik-másik
orosz
katona
megmosolyogta
különleges
"szerelésemet". Valamit gagyeráztak, de arról fogalmuk
sem volt, hogy magyar földön azért bugyolálja be magát
egy süvölvény fiú, mert élni akar. Élni talán azok helyett
is, akik hadifogolyként az Ő országukban sínylődnek és
talán el is pusztulnak, mint ahogy később ez sajnos meg
is történt. Szerencsére úgy történt, ahogy Váczi doktor
úr prognosztizálta: soha többé nem volt vizes
mellhártyagyulladásom 1945. után mit se tudtam Váczi
doktorról, csak a haláláról, illetőleg a temetéséről
értesültem a Napló által. Nem voltam eminens diák, sőt
a gimnázium nyolc évének közepén egészen rossz
bizonyítványt kaptam, de bencés tanáraim megtanítottak
a jótett utáni köszönetnyilvánításra. Arra nem
emlékszem, hogy szüleim mivel igyekeztek kifejezni
hálájukat az életmentő munkáért. Az biztos, hogy
pénzzel nem, mert abban az időben már fabatkát sem
ért a pengő. Ha volt némi pénz az nem volt áru. A haza ,
a német, az orosz kiszolgálása után az otthon lévő hat
gyermeknek elég volt előállítani a mindennapit, abban
mégis biztos vagyok, hogy szüleim valamelyes
élelmiszert rá tudtak tukmálni megmentőmre. De tudom,
hogy sem dr. Váczi, sem a későbbi orvosaim elsősorban
nem az anyagiakért, hanem hivatástudatból gyógyítottak
meg. Azért, mert - ahogy a költő mondja - "az élet élni
akar",de mint minden értelmes jelenséget, ezek legfőbb
éltetőjét, az embert különösképp segíteni kell.
Márkus Zoltán
(Bakonyság község díszpolgára)
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Élet az iskolában óvodában
Március 4-én Horváthné Árvai
Mária és Tegyi Tibor drámapedagógusok
( Tudás-Szín-Tér pályázat keretében )
tartottak rendhagyó órát a 2. és az 5.
osztályban.

9-én a Vaszari Ihász Gábor
Általános Iskola nyelvművelő versenyén
vettek részt Katona Mercédesz, Horváth
Boglárka és Lakatos Brigitta 4.o. tanulók
sikeresen. A feladatok megoldásához
Fekete István író életével, műveivel kellett
megismerkedniük.
12-én emlékeztünk meg 1848.
március 15-éről. Az ünnepi műsort a
néptáncosok és a 6., 8.o. tanulók adták.
Felkészítő :Bandi Nóra tanárnő és Léber
László táncpedagógus.

Ezen a napon Bakonyszentivánon a
nemzeti ünnep tiszteletére rendezett
szavalóversenyen hat tanulónk mutatkozott
be.

Endrész Balázs a 2. osztályból első,
Fekete Laura szintén a másodikból
harmadik, Pintér Ágnes 5. osztályos tanuló
harmadik,Wittmann Dominika, Wittmann
Laura harmadik osztályosok és Gregosits
Amarilla
a
hatodikból
különdíjban
részesültek.
Gratulálunk
a
szép
teljesítményhez
nekik
és
felkészítő
nevelőiknek is.

24-én a Hétmérföldes csizmában
meseismereti vetélkedő megyei fordulóján
vett részt egy alsós csapatunk, melyet Busa
Blanka, Busa Erzsébet, Horváth Petra és
Laki Dominika alkottak. A hetedik helyezést
érték el. A versenyre Szabó Zsuzsanna és
Varga - Nagy Edina tanító nénik készítették
fel őket. Büszkék vagyunk a szép
eredményre.
A
tavaszi
sportversenyek
is
elkezdődtek, 26-án délután Pápán kézilabda
tornán szerepeltek a felsős lányok.
28-án Pápán a Kistérségi napon
iskolánkat képviselte a Laki Rebeka, Berkes
Mónika, Laki Dominika, László Krisztina,
Csonka Zsuzsanna, Kovács Gergő, Reider
Patrik, Venczel Szabolcs tanulók alkotta
csapat. Az ügyességi versenyen elért 2.
helyezésükhöz gratulálunk. Berki Béla 7.
osztályos tanuló „A hely, ahol élünk„ című
rajzpályázaton 2. díjat kapott. A tanulók
felügyeletében, utaztatásában részt vevő
Farkas Mónika, Tibolt Zoltán, Tóth J. Attila
nevelők és Lakiné V. Krisztina szülőnek
köszönjük a segítséget.
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gyermekülés,
biztonsági
öv
helyes
használatáról adták át szakmai ismereteiket
óvodásainknak és szüleiknek. Az előadást
32 szülő hallgatta meg gyermekével.
Az
óvodásokkal
az
1848/49-es
szabadságharc hőseire Pápán emlékeztünk.
Zászlókat tűztünk ki Petőfi Sándor
szobrához, megnéztük a várat, majd
ellátogattunk a fegyver és címtár kiállításra.

A
versenyen
kívül
játékkal,
kézműves tevékenységekkel töltötték az
időt. Gratulálunk az elért eredményhez.
30-án délután intézményünkben
interaktív tábla bemutatón vettek részt
iskolánk és a pápateszéri iskola nevelői. A
korszerű oktatási eszközök felhasználási
lehetőségeit szakemberek mutatták be.
Köszönjük a Stiefel Eurocard Kft-nek és
Horváth János területi értékesítőnek, hogy
ingyenesen biztosították számunkra ezt a
továbbképzési lehetőséget.
Március 31-én a Diákönkormányzat
szervezésében húsvétot köszöntöttünk. A
kisebbek tojáskereső játékkal, a nagyobbak
hidegtál és sütemény készítéssel tölthették
a napot.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
április 7. ( szerda ).
Március 2-án Schrek Mónikától - az
ÁNTSZ egészségfejlesztő munkatársától a helyes fogápolásról hallottak óvodásaink
hasznos tudnivalókat.
Március 8-án a pápai Rendőrkapitányság
körzeti megbízottai: Kőmíves Nikolett és
Kiss Zoltán a helyes és biztonságos
közlekedésről, a kerékpár kötelező
tartozékairól, a közúti jelzőtáblákról, a

Ebben a hónapban mind két óvodai
csoportban nyílt napot tartottunk. A Maci
csoportban 13, a Süni csoportban 12 szülő
töltötte velünk a délelőttöt.
Március 29-én Győrffy Diánától - körzeti
védőnőtől – fontos gondolatokat hallhattak
az óvodás szülők – 16 fő - az egészséges
életmódról. Az előadás végén a jelen lévő
anyukák és apukák, a témához kapcsolódó
ajándékcsomagot kaptak.

MEGHÍVÓ
A z óvodás gyerekek, az óvó nénik és a
szülők szeretettel m eghívják a község
lakosságát, és m inden érdeklődőt
2010. április 1717 - én, szom baton
14 órára
a K ultúrházba,
ahol m egtekinthetik a gyerm ekek, az óvó
nénik és a szülők m űsorát.
B elépő
elép ő : 400 Ft
Z sákbam acska: 200 Ft
K érjük a kedves anyukákat, nagym am ákat,
hogy egy tányér sütem énnyel tám ogassák a
rendezvényt!
Szeretettel hívunk és várunk m indenkit!
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Megemlékezések 1848 hıseirıl
A Polgármesteri Hivatalban du.14
órakor
kezdıdött
az
ünnepi
megemlékezés. A Himnusz elhangzása
után Pintér Imre polgármester, majd
Dr. Kovács Zoltán országgyőlési
képviselı, Pápa város polgármestere
mondott ünnepi köszöntıt. A beszédet
követıen a Nefelejcs Nyugdíjas Klub,
az iskola néptánccsoportja az Ifjúsági
Klub és a Melódia slágerkör közös
mősorral emlékeztek a Márciusi Ifjakra.
Az ünnepség részeként a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjai megkoszorúzták
a 48-as honvédsírokat a temetıben.

a nyitva tartás ideje minden pénteken 11,0019,00 óra között van.
A Gyógyszert
Gyógyszertárról
Az
elızı
számban
jelzett
gyógyszertárnyitás sajnos a mőködési
engedélyezési
eljárás
elhúzódása
miatt késik. Április 1-jei dátummal
kézhez kaptuk a fıgyógyszerészi
mőködési engedélyt. A számítógép
hálózat
és
az
Országos
Egészségbiztosítási Pénztár közötti
kapcsolat
kiépítése
ennek
az
engedélynek
a
birtokában
már
megtörténhet. A nyitás idıpontjáról
hangoshíradón értesítjük a lakosságot.
Gyógyszertárunk a Pápa, Aradi u. 31.
szám
alatti
Szent
Benedek
Gyógyszertár
fiókgyógyszertára.
Vezetıje: Boldizsár Margit Ildikó
gyógyszerész.

G ólyahírek

Megkezdődik az illegális hulladéklerakók
felszámolása
Az április 1-jei munkaterület átadással kezdetét
veszi az illegális szeméttelepek felszámolása,
mely a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 2.908.800,-Ft-os támogatásával
valósulhat meg. Három helyszínen a Győri
Kommunális Szolgáltató Kft. generál
kivitelezésében folyik majd a munka.
A témához kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet,
hogy a múlt héten megnyitott a hulladékudvar,

"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
újszü lötteket:
lötteket :
Reizinger Rikárdó István
Burdi D zsam illa Rubina
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Civil vándorkiállítás
2010. március 17-én, szerdán 17 órakor
a Művelődési házban különböző
szervezetek munkáiból készült kiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők.
A kiállítást Palkovicsné Vass Ibolya
civil mentor nyitotta meg, majd Pintér
Imre polgármester úr köszöntötte a
megjelenteket. Az óvoda Süni csoport
nagyjai vidám tavaszi műsorral
kedveskedtek a jelenlévőknek.
A megnyitót követően interaktív
foglalkozást
tartott
a
Delta
Íjászegyesület
képviseletében
Koloványi Attila.

v v v v

Húsvéti szokások és ünnepkör
Húsvét a keresztény világ legnagyobb
ünnepe,
Jézus
kereszthalálának
és
feltámadásának emlékére. Az ünnepet
megelőző 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos
pusztai böjtjének emlékére,a felkészülés, a
lelki és testi megtisztulás ideje.
A lányok Húsvét vasárnapján festették
meg a tojásokat, melyet másnap a locsolók
kaptak. Ma már kihalóban levő szokás a
szódásüveggel, vödörrel történő locsolás,
korábban azonban-kölni hiányában-így
locsolták a fiatal lányokat. Ez a szokás a
termékenységhez is kötődik: a tojás a
termékenység szimbóluma.

„Eljött a szép Húsvét reggele,
feltámadásunk szép ünnepe,
ünneplő ruhába öltöztek a fák,
pattognak a rügyek és virít a virág!
A harang zúgása hirdet ünnepet,
egy kis madár dalol a zöld rétek felett,
had kívánjak kellemes Húsvéti Ünnepet!”

„ E z a gyertya m ost érted égjen,
K i fent laksz m ár a m agas égben.”
Búcsúzunk halottainktól
halott ainktól:
ainktól :
Szabó István
K ecskés Jolán

ctàÉÇt| [•ÜÅÉÇw™A t lovászpatonai önkormányzat lapja, Felelős kiadó: P intér Imre polgárm ester. K észült a K örjegyzőségen.

