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Önkormányzati Hírek
Lovászpatona község Képviselő-testülete
2010. december 9-én 18,00 órai kezdettel
tartja ez évi utolsó testületi ülését.
Először a közös fenntartású önkormányzati
intézmények – körjegyzőség, iskola –
háromnegyedéves
költségvetési
beszámolóját és jövő évi koncepcióját
vitatják meg. Utána következik a
lovászpatonai önkormányzat beszámolója
és koncepciója. A szolgáltatók megküldték
az ivóvíz és a hulladékkezelés 2011. évi
díjára vonatkozó javaslatukat, melyet a
testület szintén megvitat.

Lovászpatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kellemes

Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván minden
lovászpatonai
meghívnak

lakosnak

és

szeretettel

mindenkit szilveszter este 23

órakor egy közös ÓÉV búcsúztatóra a
Községháza épületéhez.
Köszöntsük együtt az Új Évet forralt borral
és tűzijátékkal. Közben a lovászpatonai
Melódia Kör műsorát hallgathatjuk meg.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és
Sikerekben Gazdag Új évet kívánunk
minden támogatónknak
és minden szurkolónknak!
Lovászpatona Sportegyesület

A
Polgárőrség
vezetősége
köszönetet
mond
az
összes
polgárőrnek
az
eddigi
lelkiismeretes munkájáért, és sok
sikert kíván a továbbiakhoz.
Köszönjük minden támogatónknak
azt az anyagi segítséget, amellyel
hozzájárultak egy saját gépkocsi
megvásárlásához,
és
a
járőrszolgálat működtetéséhez.
Mindenkinek
boldog,
békés
karácsonyi ünnepeket kíván a
Polgárőr Egyesület Lovászpatona
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Élet az iskolában
Az őszi szünetben beüzemelték a TIOP-os
támogatásból vásárolt interaktív táblákat és
számítógépeket.
Az
informatika
pályázatból további 5 db számítógépet
vettünk, így a szaktanterem teljesen
megújult, 8 és fél millió Ft ráfordítással.
( 100%-ban pályázati forrásból.)
November 10-én a Győri Ütős Együttes
műsorát láthattuk a JMK szervezésében.

15 – 18 -áig nyílt napokat tartottunk, az
alsós évfolyamokon sok szülő vett részt az
órákon. Örömmel láttuk, hogy a felsőben
is egyre több szülővel találkoztunk.

18-án és 24-én a nevelőtestület
továbbképzésen vett részt, ahol az
interaktív tábla használatával ismerkedtünk
meg.

Ebben a tanévben is sikeresen pályáztunk a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását
segítő IPR-es program támogatására. 23-án
Veszprémben megkötöttük az IPR-es
szerződést az EcPec Közalapítvánnyal, a
megkezdett programot folytatni tudjuk.
24-én az Apáczai Kiadó szervezésében
bemutató tanítás volt az intézményben.
Pintérné Montvajszki Ilona tanítónő a 3.
osztályosaival
kooperatív
tanulási
technikával projekt záró foglalkozást tartott.
A rendezvényen a kiadót dr. Küronya Pálné
szakreferens, a KÖRPI-t Némethné Takács
Cecília hálózati koordinátor képviselte.

Kézilabdás lányaink 13-án a városi-körzeti
kézilabda tornán 3. helyezést értek el.
Gratulálunk a nyerteseknek és felkészítő
nevelőjüknek.
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26-án rendeztük a körzeti mesemondó
versenyünket, ahol
helyi, vanyolai,
pápateszéri,
gyarmati,
kajárpéci,
gyömörei, vaszari, pápakovácsi gyerekek
mesemodásában gyönyörködhettünk. Idén
különböző
országok,
népcsoportok
meséivel kellett készülni.
Helyezettek:
I. Dudás Krisztián 3.osztály
II.Fekete Laura 3.osztály
III.Csicsai Hanna 2.osztály
Gratulálunk
a
kimagasló
teljesítményükhöz!

Az ünnepi műsor az óvoda Macicsoportjának verses, táncos műsorával
kezdődött.
A Pápai Musical Stúdió tagjai zenés
műsorral szórakoztatták a közönséget.
A vacsora alatt és után a Valiczkó
testvérek szórakoztatták a szép korúakat.
A helyi Vöröskereszt tagjai süteménnyel
járultak hozzá a vendéglátáshoz.
Az ünnepeltek az idei évben is étkezési
utalványt kaptak a Önkormányzattól, a 90
év felettieket pedig külön ajándék
csomaggal köszöntötték.

Sport Hírek
Sulyok Ottó a Lovászpatonai
Sportegyesület vezetőségi tagja,
1975.08.14-én tette le a játékvezetői
vizsgát.
Folyamatosan részt vett községünk sport
életében, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni.

Idősek Napja
Az Önkormányzat az idei évben is
megemlékezett a község nyugdíjasairól.
2010. november 13-án a kultúrházban
Pintér Imre polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket.

A 35 éves versenybírói munkásságáért,
2010. november 19-én vehette át az emlék
kupát, melyet a Veszprém Megyei
Labdarúgó Szövetség titkára adott át a
pápai
Játékvezetői
csoport
záró
bankettjén.
Gratulálunk!
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MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
2010. december 18-án, szombaton, 15 órakor

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és kedves Családját
A 2010. december 11-én 19 órakor
kezdődő

Pápa Város Fúvószenekara Horváth Adrián
karnagy úr vezényletével, az Advent
jegyében
koncertet ad a Művelődési Házban.

LUCA NAPI BÁLUNKRA!
Belépődíj:500 Ft
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
A Civil Szervezetek az Általános Iskola és
Óvoda közösen elkészített falu
Betleheménél
2010. december 19-én 16 órakor
az (Önkormányzat épülete előtt )műsort ad az
Általános Iskola, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
és a Melódia Slágerkör.

KÖSZÖNET
A Vöröskereszt helyi szervezete köszönetet
mond annak a 24 véradónak, akik 2010.
november 24-én részt vettek a községben
tartott véradáson, lehetőséget adva beteg
embertársainknak a gyógyulásra.

2010. december 21-én, kedden 17 órakor
(a Betlehemnél)az Irodalombarát Szakkör
Karácsonyváró műsorát
tekinthetik meg az érdeklődők.

KÖSZÖNJÜK!

.Mindenkit szeretettel várunk!
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