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Önkormányzati Hírek
Lovászpatona község Képviselő-testülete 2010.
decemberi ülésén elfogadta az önkormányzat jövő
évi költségvetési koncepcióját. Az általános iskola
és óvoda fenntartásához évek óta egyre nagyobb
összeggel kell kiegészíteni a normatív állami
támogatást. A szigorú költségtakarékosság elvét
követve az önkormányzat a kötelező ellátásokat
biztosítására törekszik. A gyermekétkeztetés terén
ez azt jeleneti, hogy 2011-ben a normatív
támogatás igénybevételéhez előírt kötelező ebédet
tudja az önkormányzat finanszírozni, ahogyan azt
több környékbeli önkormányzatnál már korábban
bevezették.
- Tízórait és az uzsonnát a jövőben a szülőknek
kell megoldani.
- Döntött a testület az étkezési térítési díjak
emeléséről is, mely az inflációhoz igazodik.
- Januártól az ivóvízért 3,7 %-kal kell többet
fizetnünk. A köbméterenkénti díj 194,-Ft + Áfa, az
alapdíj 200,-Ft/hó + Áfa.
- Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa a 2011.
évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás
díjait 2010. december 15-i ülésén elfogadta. Ezt a
díjat a társulásban résztvevő önkormányzatok
rendeletbe foglalják és közlik a lakossággal. A
hulladékkezelés díja január 1-jétől a társulás 112
településén ÁFÁ-val, egységesen a következő:
1./ Rendelkezésre állási díj:

10.564 Ft/év

2./ Ürítési díj:
Barna fedelű edény:
(komposztálható hulladék)

474,-Ft/ürítés

Szürke fedelű edény
(maradék hulladék)

541-Ft/ürítés

A számlázás kéthavonta történik, az első
számlák március hónapban érkeznek. A barna
fedelű edényeket hetente, a szürke fedelűeket
kéthetente szállítják el. Természetesen csak a
ténylegesen kirakott és ürített edények után kell az

ürítésenkénti díjat megfizetni. Korábban mindenki
egyforma díjat fizetett, az új rendszerben, akinek
kevesebb hulladéka keletkezik, kevesebbet is fizet.
A Szolgáltató mindenkinek levelet küldött,
aki a barna fedelű „biokuka” visszaadásáról
nyilatkozott, a visszaadási szándék megerősítését
kérve. A Győr-Szol Zrt. arra hívja fel a figyelmet,
hogy mindenki megtarthatja a barna fedelű kukát,
még ha egész évben nem is tesz bele
komposztálható hulladékot, így ezért díjat sem
fizet. Aki viszont a visszaadás mellett dönt, annak
gondoskodnia kell a telkén belül egy komposztáló
hely kialakításáról, amelyet a hatóságok
ellenőriznek.
_________________________________________
Segítség „patonai szívvel”
Külföldi állampolgárként Monika 13 éve vásárolt
házat Lovászpatonán. Azonnal beleszeretett a
faluba, jószomszédi kapcsolatot ápol a Zrínyi utca
kedves lakóival. A szörnyű katasztrófa híre bejárta
Európát, Kolontár
és
Devecser sorsa őt is megrázta. Barátnőivel, Gabrielával és Veronikával,
valamint egyikük
édesanyjával
gyűjtésbe kezdett. A kapott
ruhákat átmosták, vasalták, s
a kétautónyi
hasznos dolgot
szállították ide 2010. december 3-án, s a Magyar
Vöröskereszten át juttatták el a bajbajutottaknak.
Állandó lakóhelye ugyan Ausztriában van, de
patonai szívvel akart, s tudott segíteni.
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Élet az iskolában
A korszerű oktatási módszerek közül idén a
projektoktatással ismerkedünk, ennek jegyében
szerveztük meg az adventi- karácsonyi időszak
programjait.
3-án a Mikulás ajándékait vehették át a gyerekek,
megismerkedtek Szent Miklós legendájával, majd
délután diszkó és vetélkedő várt rájuk, ahol
szaloncukor volt a jutalom.

Ebben az évben is bekapcsolódtunk a meseismereti
vetélkedőbe, két csapattal veszünk részt a
versenyen, az első forduló 13-án volt a pápai
Weöres S. Általános Iskolában, a második fordulóra
január végén kerül sor. Mindkét csapat remekül
szerepelt.
15-én a család fontosságáról, a szeretetről, a
karácsonyról szóló bábelőadást tekinthettek meg a
gyerekek, melyet a Palánta Alapítvány tagjai adtak
elő és szereztek felejthetetlen perceket a kicsiknek.
17-én a felső tagozatos tanulók és a néptáncosok
műsorával köszöntöttük a karácsonyt. A műsorban a
tánc mellett, betlehemes játék, vers, furulyajáték,
közös éneklés is helyet kapott. Ekkor hirdettük ki a
képeslapgyűjtő verseny eredményét is, az első
osztályosok győztek megelőzve a negyedikeseket.

9-én Ihász László és Szenténé Bácsi Zsuzsanna
nevelők a tápi iskolában bemutató projektzáró és
IPR-es műhelyfoglalkozáson vettek részt.
Ezen a napon rendeztük meg a karácsonyi
játszóházunkat, ahol karácsonyi díszeket,
ajándékokat készítettek a gyerekek tanítóik,
tanáraik segítségével, iránymutatásával.
Az IPR keretében együttműködünk a pápateszéri
általános iskolával is, ennek keretében december
10-én közösen szerveztünk sportnapot.

December 14-én a Pápai Színházban volt „A
fényben úszó kastély” című filmnek a
premiervetítése, a film egyik főszereplője Orsós
Arnold 8. osztályos tanulónk.
A REELEM NON PROFIT KFT versenyfelhívására
tanulóink elektronikai hulladékot gyűjtöttek. Közülük
példamutatóan sokat dolgoztak Nagy Alexandra,
Balogh Eszter, Kollár Eufrozina 7. osztályos tanulók.
Dicséretet érdemelnek!
Az első félévet január 14- ével zárjuk, a tanulók a
félévi bizonyítványukat január 21-én kapják meg.
Az első félév értékelésére a január 24-ei (hétfői )
szülői értekezleten kerül sor, melyet délután fél 5kor tartunk mindegyik évfolyamon.
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G ólyahírek

Sok klubtag köszöntötte az Új évet a falu
közös Ó év búcsúztatóján.
Örömmel írom le, hogy a 2010-es évet
minden klubtag egészségben, együtt
zárhatta.
Minden lovászpatonai kisgyereknek,
felnőttnek, idősebbnek, az egész falu
közösségének egészségben,szeretetben
gazdag új évet kívánunk!

"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”

Lakatos Károlyné
Klubvezető

K öszöntjük az újszülöttet:
újszülötte t:

v v v v
Csonka Sándor M ilán

Mikulás
Nyugdíjas Klub hírei
Decemberben történt
Pápán az adventi koszorú második
gyertyájának meggyújtásakor (melyet Dr.Vörös
Ibolya gyújtott meg) felléptünk a Betlehemes
műsorunkkal.
December 11-én tartottuk Luca napi bálunkat.
Köszönjük azoknak, akik jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket. A bál bevételét
közös kirándulásra fordítjuk.
Karácsonykor az óvodásokat láttuk vendégül.
Köszönjük a kis ovisoknak és az óvónőknek a
karácsonyi műsorukat, mellyel sok örömet
szereztek nekünk.
Részt vettünk a falu Betlehemének
elkészítésében, majd az ünnepi műsorban.
Az Irodalombarát Szakkör karácsonyzáró
műsorát is szép számmal néztük meg.
Az év utolsó klubfoglalkozásán megtartottuk
mindenki névnapját, majd az Ó év búcsúztatót.

December
5-én
az
Önkormányzat
mikuláscsomaggal kedveskedett a község
gyermekeinek. Az iskolások az intézményben
kapták meg, a kisebbeknek a Mikulások vitték
házhoz az ajándékot. Köszönet a Mikulás
bácsiknak, ördögöknek és a képviselőknek a
segítségért.
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Így ünnepeltük a
Karácsonyt
A Civil Szervezetek, az Általános Iskola és
Óvoda által közösen készített falu
Betlehemnél 2010. december 19-én műsort
adott az Általános Iskola és Óvoda, a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub és a Melódia
Slágerkör.

KÖSZÖNET
A Polgárőrség köszönetet mond az eddig
kapott segítségért és támogatásokért.
2010 évben anyagi támogatást nyújtottak:
Lovászpatona Község Önkormányzata
Agro-Wirt 2003 Kft.
Tóth István
Stein-Tex Kft.
Tuba Lajosné
Horváth Julianna
Ákos és a Harmonikás, Valiczkó fivérek
Bolla Róbert
Dr. Nagy József Miklós
Pintér Imre
Vaáry Dekor
Polgár László
Pölöskei Miklós
Pölöskei Lászlóné
2008. Zong Guo Kft.
Tóth Lajos gázszerelő
Csima Balázsné
Köszönjük a bizalmat és reméljük,
munkánkkal 2011-ben is kiérdemeljük a
lakosság támogatását.
Adományaikat
a
Zirci
Takarékszövetkezetnél a 7390 0157-1108
2228 bankszámlaszámra fizethetik be.
2010-ben 121 alkalommal teljesítettünk
járőrszolgálatot,
összesen
967 órában
ügyeltünk a község nyugalmára.
Továbbiakban is rendelkezésükre állunk a
20/581-43-44 -es telefonszámon.

2010. december 21-én, kedden az
Irodalombarát
Szakkör
szívet
melengetı Karácsonyváró mősorát
tekinthették meg az érdeklıdık.

Polgárőr Egyesület Lovászpatona
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