PATONAI HÍRMONDÓ
VIII. évfolyam
6.. szám
_______________________________________________________________________________________________

Áldott estén,
Karácsony éjen
Angyalok
szállnak fenn
az égen,
Mindenkihez bebenéznek,
Mindenhová
odaérnek,
Áldást hoznak
minden házra,
Csillagot a
fenyőfára.

Áldott, Békés Karács
arácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új évet
kíván Lovászpatona minden
lakosának a Képviselő
Képviselőépviselő-testület!
testület!
Községünk
önkormányzata
helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter
november 28-i közös döntése alapján
1.6 millió forint helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatásban részesült. Ezen
a napon döntött a belügyminiszter úr 3,5
millió forintos vis maior támogatásról,
melyet a Dobó és a Madách utca
környékén, a júniusi esőzés okozta károk
helyreállítási
munkáira
lehet
felhasználni. Az önkormányzat 2013. évi
működéséről és a 2014. évi tervekről a
december
17-i
közmeghallgatáson
számol be a testület.

MEGHÍVÓ
Közmeghallgatásra
A
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
törvény előírásai szerint a „
képviselő-testület
évente
legalább
egyszer
előre
meghirdetett
közmeghallgatást
tart,
amelyen a helyi lakosság és a
helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket
érintő
kérdéseket
és
javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra,
kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb
tizenöt napon belül választ kell adni.”
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete ezúton meghívja a község
lakosságát és szervezeteit a 2013. december 17én,
kedden
18.00
órakor
kezdődő
közmeghallgatásra a Művelődési Házba.

Gólyahírek

"Azért mert szerettek, jöttem a világra,
s lettem kicsi csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, kicsi kincs, de ember”
Köszöntjük az újszülötteket:

Cziszer Levente Károly
Lipthay Luca
Tóth Franciska
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Élet az iskolában
Az elmúlt időszak is mozgalmasan telt
intézményünkben.
Novemberben
a
hagyományos mesemondó verseny zajlott
iskolánkban, melyre a környék hat
iskolájából
érkeztek
alsótagozatos
gyermekek. A patonai kisiskolások is
remekül szerepeltek. Gratulálunk a meséket
előadó gyerekeknek és a felkészítő
nevelőknek. Két tanulónk a pápai Gyurátz
Ferenc Evangélikus Általános Iskola által
meghirdetett mesemondó versenyen vett
részt, itt Simon András 2. osztályos tanuló
2. helyezést ért el.

November 29-én 40 tanulónk
Budapestre látogatott a Lovas Világkupára.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
A Győri Nemzeti Színházban
felsőtagozatos tanulóink a Szentivánéji
álom című balettelőadást tekintették meg.
A pápai JMK szervezésében 2., 3.
osztályos tanulóink Az elvarázsolt kastély
című foglalkozáson vehettek részt, melynek
keretében megismerkedhettek a pápai
Esterházy- kastély történetével és a barokkkorral.
Negyedikes tanulóink a nyugdíjas
nap résztvevőit néptánccal köszöntötték,
melyet Müller Zoltán tanított be.
A második osztályban nagy sikerű
Márton-napi projektzáró rendezvény zajlott,
melyen a szülők is betekinthettek az
osztályban folyó hagyományőrző munkába.

Az Arany János Tehetséggondozó
Programban
két nyolcadik osztályos
tanulónk kíván részt venni, jelentkezési
lapjukat elküldtük.
A falu főterén meggyújtották a
második gyertyát is az ádventi koszorún, ez
alkalommal a Cserebere néptánccsoport is
fellépett, melyben iskolánk több tanulója is
közreműködött. A táncot ez alkalommal is
Müller Zoltán tanította be.
Karácsonyra
meggyújtottuk
koszorún.

várva
iskolánkban is
a gyertyát az ádventi
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A Kastélykerti Óvoda hírei
Az elmúlt időszak is mozgalmasan telt
óvodánkban.
8-án a nyugdíjas találkozón a Macicsoport tagjai a Libus, libus elment
világgá… című verses-zenés műsorral
kedveskedett a néniknek, bácsiknak.
9-én
a
Szülői
Közösség
szervezésében zajlott le a Márton-napi bál.
Köszönjük a szervezési munkát!
13-án nagy érdeklődés közepette
zajlott a nagy csoportban tartott bemutató
foglalkozás, melyen a szülők, a leendő
tanító néni és az óvó nénik vettek részt.
14-én a nagydémi Nagyik Klubja
adta elő óvodásainknak a Bazsa Mári libája
című színdarabot. A Süni és a Maci csoport
tagjai libás énekekkel, versekkel, finom
libazsíros kenyérrel, teával, újborral
kínálták a kedves vendégeket.
18-án délután Márton-napi lámpás
készítésre, felvonulásra, szellemkeresésre
hívtuk a szülőket. Ez alkalommal sem
maradt el a vendéglátás a finom enni- és
innivalókkal.
29-én
is
közös
programot
szerveztünk a szülőkkel, ádventi koszorúkat
szerettünk volna készíteni. Sajnos erre az
alkalomra csak kevesen jöttek el.
December 5-én 6 kis óvodásunkkalakiknek a szülei bérletet vásároltak- A
suszter manói című mesét néztük meg a
JMK-ban, Pápán.
6-án megérkezett az
oviba a Mikulás. Versekkel,
dalokkal készültünk a nagy
napra. Köszönjük azoknak,
akik segítettek bennünket a
nap
emlékezetessé
tételében: Keinauf Lászlónak, Böcskei
Józsefnének, és az óvodai SzMK tagjainak
a csomagok elkészítését.

December 10-én Győrben az Adventi
Vásárban jártunk. Köszönjük a szülők és az
Önkormányzat támogatását.
Az ovi-focin 4 kisgyermek vett részt,
köszönjük Pintér Ivett és Bohus-Kelemen
Judit szülők segítségét.

Patonai Lányok Teke sikere!!
A pápai járási
amatőr tekebajnokság
szép patonai
sikerrel
zárult.
Női
csapatunk első helyen végzett. Női
egyéniben
Vaáry
Csilla
első,
Magasházi Ildikó második lett. A
bajnokcsapat tagjai ábc sorrendben:
Farkas Mónika, Koncz Csabáné,
Magasházi Ildikó, Polgár Szabina,
Vaáry Csilla és Volf Hilda.
Gratulálunk a szép sikerhez!!
A fiúk is dicséretet érdemelnek, hiszen
a D. csoportban a harmadik helyet
szerezték meg. Egyéniben Nagy László
szintén harmadik lett.
A csapat tagjai: Csete Imre, Máté
Lajos, Nagy László, Sulyok Ottó és
Tüske Tibor.
Hasonló
szép
eredményeket, sok jó
dobás és sok fát
kívánunk tekézőinknek a 2014. évi
szezonban is!
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Advent
Lovászpatonán
december 15.

Tájékoztató
A GYŐRSZOL
lakosságot, hogy a
hulladékudvar

Zrt.

tájékoztatja

15.00 Orosziné Mészáros Zsuzsanna:
Kincsünk a zene. Kincsünk a népdal.

2013. december 20-án bezár.

16.00
Betlehemes játék
Az iskola tanulóinak előadása

Az utolsó nyitvatartási nap:
2013. december 13-án
08,00 – 16,00 óráig.

december 22. 16.00
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub és a
Melódia Slágerkör összeállítása
A programok minden alkalommal a
Községházán és környékén lesznek.
Teával, forralt borral, süteménnyel várunk
mindenkit!

a

A hulladékudvar 2014. év elején történő
nyitását az időjárás függvényében tervezik,
amelyről tájékoztatják a lakosságot.
Amennyiben a zárva tartás alatt egyedi
beszállítási igény vagy probléma merülne
fel, kérik feléjük jelezni szíveskedjenek, és
a beszállítást előre egyeztetett időpontban
biztosítani fogják.
GYŐRSZOL Zrt.
96/511-420

„Ádventi házunk van,
sokablakos,
Minden este nyitunk egy
ablakot.
Benn melegen kis fehér gyertya
lángol,
és árad a fény minden
ablakából.”

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Bendes Zoltán
Borsó Gyuláné
Feicser Ferenc
Máté Istvánné
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