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Önkormányzati Hírek
Október 21-én tartotta ünnepélyes alakuló ülését
az újonnan megválasztott képviselő-testület.
Előszőr Sipőcz Attila Józsefné a helyi Választási
Bizottság
elnöke
ismertette
a
választás
eredményét, gratulált és sok sikert kíván az új
testületnek.
A hét tagú testület hat tagja újra bizalmat kapott a
választáson. Az alpolgármester asszony nem
indulása miatt megüresedett helyre Nagy László
került megválasztásra, aki korábban volt már a
testület tagja.
Az eskütételt és az esküokmányok aláírását
követően, az alakuló ülés kötelező napirendjei
között döntöttek az alpolgármester személyéről. A
választáson nem induló Horváth Julianna korábbi
alpolgármester
tisztségére,
Pintér
Imre
polgármester javaslatára Tóth Szabolcs képviselőt
választotta
a
testület
egyhangú,
titkos
szavazással.
A polgármester illetményét törvény határozza
meg, ezt foglalta határozatba a testület. Az
alpolgármester úr írásban benyújtott nyilatkozata
alapján az alpolgármesteri tiszteletdíjról lemondott,
részére a képviselőknek járó tiszteletdíj került
megállapításra.
Ügyrendi Bizottság, valamint a Kulturális és Sport
Bizottság összetétele is csak egy helyen változott,
Nagy László a Kulturális és Sport Bizottság tagja
lett.
November 20-i ülésén több önkormányzati
rendeletet is alkotott a testület. Elfogadták a
Szervezeti és Működési Szabályzatról, a szociális
tűzifa juttatásról és a képviselők tiszteletdíjáról
szóló rendeleteket. Ez utóbbiban a tiszteletdíj
összege nem
változott,
csak
jogszabály
szerkesztési módosítások történtek.
Elfogadásra került a Lovászpatonai
Nemzetiségi
Önkormányzattal
együttműködési megállapodás is.

Cigány
kötött

Zárt ülésen havi 5.000,-Ft ösztöndíj támogatást
állapított meg a testület a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatot benyújtó főiskolások és az
Arany János Tehetséggondozó programba
jelentkező leendő középiskolások részére.

MEGHÍVÓ
Lovászpatona Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete
2014. december 10-én, szerdán,
18,00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
melyre, a falu választópolgárait
tisztelettel meghívom!
A közmeghallgatás helye: Művelődési
Ház Lovászpatona
Pintér Imre
polgármester

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:

Etli Rebeka
Marics Ákos
Széles Tamás István
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Élet az iskolában
Októberben a Diákönkormányzat papírgyűjtést
szervezett, melynek bevételéből a rendezvényeit
szeretné megvalósítani ( mesemondóverseny,
nevezési díj, sporteszközök, karácsonyi alkotóház
anyagai, stb.)
November 8-án iskolánk volt a helyszíne a
Kapunyitogató programnak, melyet a Nemzeti
Művelődési Intézet szervezett. A délután folyamán
mindenki talált kedvére való szórakozást. A helyi
alkotók, termelők kiállítására is lehetőség volt.

Az eredmények : SNI-seknél 1-2. helyen végzett
és jutalmat kapott Maurer Szonja ( Nagydém) és
Bencze Liza ( Kajárpéc ).
1-2. osztályosok között 1. Németh Amina
(Kajárpéc), 2. Szántó Virág ( Lovászpatona), 3.
Lipthay Levente ( Lovászpatona), Farkas Leila
(Gyömöre).
3-4.osztályosoknál:
1.
Horváth
Tamara
(Pápateszér), 2. Bojnár Andor ( Pápateszér), 3.
Horváth Anna ( Gyömöre),
Keinauf Norina
(Lovászpatona), Bónyai Genovéva ( Kajárpéc).

A műsorban felléptek 4., 5. osztályosaink és a
nyugdíjas klub tagjai

Intézményünk a TÁMOP-3.1.4.B
pályázaton
„Mentoráló intézmény”-i címet kapott, ennek
keretében havonta bemutatóra, workshopra várjuk
az érdeklődő pedagógusokat.
Nyílt napjainkon
vett részt.

November
22-én
Berhidán a roma KI
MIT
TUD-on
különdíjban részesült
Skrabán
Georgina
(mese-mondás),

november 10-13-án sok szülő

Mesemondóversenyünkön 6 iskola tanulói mérték
össze tudásukat.

Nyári Martin (tánc),
Szórádi Brenda (tánc),
Pádár
Szilveszter
(gitár), Erdélyi Klaudia
(ének, tánc).
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Ádvent Lovászpatonán
Ádventi esték a művelődési házban
csütörtökönként

Kossuth téri rendezvények
vasárnaponként
Első ádventi gyertyagyújtás
2014. november 30.
Vasárnap 17 óra

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek!,, (Tit. 2,11_)

December 4. csütörtök, 17,30 órakor,
Előadó: Czöndör István evangélikus lelkész

Rendező: Irodalombarát Kör
Második ádventi gyertyagyújtás
2014. december 7.
Vasárnap 16 óra
Luca, Luca, kitty-kotty…
Rendező: Bánki Donát Általános Iskola

December 11. csütörtök, 17,30 órakor,
Előadó: Leitner pál római katolikus diakónus

Harmadik ádventi gyertyagyújtás
2014. december 14.
Vasárnap 16 óra
Kántálás
Rendező:

December 18. csütörtök, 17,30 órakor,
Előadó: Horváth Tamás római katolikus
plébános

Cserebere Néptánccsoport

Negyedik ádventi gyertyagyújtás
2014. december 21.
Vasárnap 16 óra
Karácsonyi köszöntő , mindenki szeretettel
várnak forró teával, édességgel!
Rendező: Melódia Slágerkör, Nefelejcs
Nyugdíjas Klub és a község civil szervezetei

Az ádventi estekre és az utána
következő szeretetvendégségre
mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
Felhívás
Értesítjük a lakosságot, hogy a lovászpatonai kézműves kör alakuló megbeszélésére 2014.
december 3-án, szerdán 14 órakor kerül sor a Községi Könyvtárban.
Szeretettel várjuk a horgolás, kötés, kosárfonás, díszkészítés és más kézműves tevékenységek
iránt érdeklődőket.
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Íjászhírek 2014
A 2014- es év második felében is zúgtak az
Avarok Nyilai. Köszönet mindenkinek,
külön köszönet Lovászpatona község
Önkormányzatának.
A nyár folyamán az alábbi versenyeken
vettünk részt:
2014.06.07 Tata
VIII. Tatai tradícionális
Íjászverseny
2014.06.21 Budapest Suli íjász Bajnokság – Központi
Döntő
2014.06.29 Szigliget Várkupa II. forduló
2014.07.05 Pétfürdő VII. Szent László napi
Íjászverseny Peytu mezején
2014.07.19 Lovászpatona Kastély- park III.
Lovászpatonai Örömíjász Verseny Történelmi Íjászok
Közreműködésével (LÖVTIK)
2014.09.14 Szigliget Várkupa III. forduló
2014.10.11 Pétfürdő IV. Őszi Íjászat Peytu erdejében

2014.09.27 Lovászpatona Kastély – park Szent
Mihály napi „Avar - Tűz”
Az Avarok Nyilai Íjásztized közreműködésével
csatlakoztunk az „Itthon vagy” elnevezésű országos
rendezvénysorozathoz. A rendezvény középpontjában
a hagyományőrzés állt. Jurtaállítás, íjászbemutató ,
íjászverseny, íjásztatás volt a délutáni programban. Az
est fénypontjaként kis falunkban is felcsaptak a lángok.
A mi tábortűzünk apró fénye is csatlakozott az ország
összes tábortűzéhez. A műholdról készített
fényképeken látszott, ahogy a sok apró fény összeállt
egy egésszé, mely jól szimbolizálta a magyar nép
összetartozását határainkon innen és határainkon túl
is.

November 22-én,
szombaton sokan
látogattak ki az
Újhegyre a Patonai
Nyitott Pincék
napján!

2014.08.11 – 15. „Apáink szülőföldje” tábor
Lovászpatona
Íjásztizedünk nagy örömmel fogadta a tábor ötletének
megvalósítását. Lehetőségeinkhez mérten mi is
csatlakoztunk a tábor életéhez.
11 – én felvonultunk a tábor megnyitóján, ahol
tiszteletünket fejeztük ki őseinknek. Jelen voltunk a
tábor zászlajának átadásán majd az ezt követő
faültetésen. Másnap éjjel 11 óra után megtámadtuk a
tábort.
Sikerült riadalmat okoznunk a táborozóknak. Az
igazsághoz hozzátartozik , hogy nagy ellenállásba nem
ütköztünk, simán veszteségek nélkül elfoglaltuk a
tábort, majd megszereztük a kis csapat zászlaját,
aminek visszaadásáról a feltételeket mi szabtuk.
Íjászpárbajra hívtuk a tábor bajnokát. A zászló
visszaadásának feltétele a kihívás elfogadása és a
győzelem volt. A mi bajnokunk az ő bajnokukkal
szemben, lovászpatonai a lovászpatonaival. 13 – án
Koloványi
Attila
segítségével
rendhagyó
történelemórát tartottunk, ahol szó esett őseink
viseletéről, életmódjáról, fegyverzetéről. Ezután
íjászbemutató vette kezdetét. A bemutató után
előkerült a táborzászló és kezdetét vette az íjászpárbaj,
mely az előző éjszakai portya eredményeként a
birtokunkba jutott. Hatalmas küzdelem vette kezdetét,
mely során a tábor bátor bajnoka megérdemelten
szerezte vissza tulajdonukat.

A jóhangulatot - a borkóstolás mellett emelte a Nefelejcs nyugdíjas klub
színjátszóinak vidám jelenete is.
Ez alkalommal került sor a felújított
kereszt szentelésére, melyet Czöndör
István evangélikus lelkész és Leitner
Pál római katolikus diakónus áldott
meg.
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Kastélykerti Óvoda hírei
Október 10-én a kiskajári lehalászáson
jártunk
a
vanyolai
és
nagydémi
óvodásokkal közösen.
Október
15-én,
a
nagycsoportosokkal
a
repülőtérre kirándultunk.

középső
és
pápai
Bázis

Őszi szünet ideje alatt ügyeletet tartottunk,
a lovászpatonai, vanyolai dolgozó szülők
gyermekeit fogadtuk.
November 8-án az óvodai SZMK bált
rendezett, a befolyt összegből karácsonyi
ajándékokat vásárolunk. Köszönet a
szervezőknek és a támogatóknak.
November első két hetében Márton napra
készültünk. Libanézőben és kukorica
törésen voltunk Erika óvó néninél.
Libazsíros, libamájas kenyeret, tökösmákos rétest, libalinzert készítettünk.
Ezekkel a finomságokkal vendégeltük meg
- Márton napján – a szülőket. A délután
folyamán lámpásokat is készítettünk,
amelyekkel
énekelve
vonultunk
az
evangélikus templomba, és annak kertjébe.
A templomban Czöndör István – lelkészelmesélte Szent Márton legendáját, majd
áldását adta az ovisokra, szülőkre,
testvérekre.
Hazaindulás
előtt
a
templomkertben
„szellemkeresésre”
hívtunk minden óvodást. Sötétedéskor jó
hangulatban, világító lámpásokkal és
szellemekkel indultunk haza.
November 14-én nagycsoportosaink vidám
tánccal, szép versekkel, kis virággal és
meleg szeretettel köszöntötték az időseket.

November 21-én a pápai evangélikus iskola
által
meghirdetett
rajzpályázatra
2
középsőcsoportos ( Bohus-Kelemen Róza,
Boldog Réka ) 5 nagycsoportos (Kancsó
Zsófia, Meiczinger Piroska, Pleszinger
István, Simon Gábor, Szűr Janka Boglárka)
óvodás pályázott.
November 24-én továbbképzésre mentünk a
pápateszéri óvodába. A továbbképzés
témája: Törvényi változásokból fakadó
feladataink 2015. évben, a tanfelügyeleti
rendszer bevezetése és a pedagógus
minősítésre való felkészülés.
November 28-án, pénteken délután adventi
asztaldíszeket készítünk óvodásainkkal és a
szülőkkel közösen. Ezzel óvodánkban is
kezdetét veszi az adventi időszak.

Várjuk a Mikulást!
2014. december 5.-én 16 órai kezdettel a
Kossuth téren Óvodánk rendezi a Mikulást
váró ünnepséget.
Minden iskolást és
óvodást szeretettel várunk. A legkisebbeket
az otthonukban látogatja meg a Mikulás.
Ho-ho-ho-hooo !
Minden jó
gyerek
legyen ott
a
Kossuth
téren!!
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Nefelejcs Nyugdíjas Klub hírei
(ősszel történtek)

Tájékoztató
A GYŐRSZOL Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a
hulladékudvar 2014. december 12-én bezár.

- az őszi kirándulásunkon Sopron és Fertőrákos
nevezetességeit ismertük meg. A városnéző
kisvonatozás, a hajókázás a Fertő tavon maradandó
élmény volt.
- a klubban is megtartottuk az Idősek Napját.
Meghatottan olvastuk fel a sok szép, idősekről szóló
verset,

Az utolsó nyitvatartási nap:
2014. december 12-én
08,00 – 16,00 óráig tart

megemlékeztünk
ünnepünkről,

GYŐRSZOL Zrt.
96/511-420

október

23-i

nemzeti

- Szerecsenyben egy versmondó versenyen
Szeideman Jánosné Erzsike és Vargáné Horváth
Aranka képviselt bennünket. Versmondásukat
dicsérő oklevelekkel jutalmazták,
- a temetőben felkerestük eltávozott klubtársaink
sírhelyét. Virággal, gyertyagyújtással adóztunk
emlékük előtt,
- a „Kapunyitogató” rendezvényen Heltai Jenő
vidám verseiből olvasott fel 3 klubtagunk, valamint
saját borainkat kínáltuk,

MEGHÍVÓ
Veszprém megyében

- Részt vettünk falunk idősek napi rendezvényén.
Az óvodások műsora, a győri színház fellépői, a
finom ebéd emelték e jeles nap értékét.

Rendező: Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém

Meghívó !!

„KAPUNYITOGATÓ” programsorozat

Megyei Irodája
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Együttműködő

partner:

Lovászpatona

Község

Önkormányzata

2014. december 6-án este, 20 órától bált
rendezünk a kultúrházban, ahol vidám, új
műsorokkal, zenével, tombolával és szeretettel
várunk mindenkit!
Lakatos Károlyné
klubvezető

2014. December 4. (csütörtök) 16 óra
Lovászpatona, Művelődési ház
Program:
Takács
Ferenc
(Zánka)
gyógynövényszakértő ismeretterjesztő előadása
a termeszthető és a természetben található
gyógynövényekről és előnyös tulajdonságaikról.
A Program keretében levetítésre kerülnek a
november 8-i rendezvényen készült fényképek!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Glatz Lajos
Szabó Nándor
Varga Istvánné

ctàÉÇt| [•ÜÅÉÇw™A t lovászpatonai önkormányzat lapja, Felelős kiadó: Pintér Imre polgármester. Készült az önkormányzat hivatalában

