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Önkormányzati Hírek
2016. november 29-i ülésén a Képviselőtestület elfogadta a szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet.
Önkormányzatunk
a
Belügyminisztérium
szociális tűzifa pályázatán 42 erdei köbméter
tűzifa beszerzéséhez kapott 746.760,-Ft
támogatást,
melyhez
saját
erőként
köbméterenként 1.270,-Ft-ot és a szállítás
költségét kell biztosítani.
Elkészült a járda a Községházától a
Gyógyszertárig, az ehhez szükséges anyagot
és munkabért a Startmunka Mintaprogramon
keresztül a Belügyminisztérium finanszírozta.
November 30-án az új hűtőkonténer is
telepítésre került. A négy millió forintos
költségből
5%
önrész
hárult
az
önkormányzatra.
A Képviselő-testület döntött a 2017. évi
kistérségi startmunka pályázat benyújtásáról.
A támogatás elnyerése esetén folytatódna a
Kertészeti Központ építése, ahol a zöldséggyümölcs feldolgozó rész kialakítása a soron
következő cél. Ezt egy helyi sajátosságokra
épülő program keretében valósítanánk meg.
A hagyományos mezőgazdasági programok
mellett a folytatódna térköves járdaépítés is.
Döntés
született
az
év
elején
megüresedett védőnői állás betöltéséről is. A
képviselő-testület a friss diplomás, nagydémi
Balogh Noémi Ilona pályázatát egyhangúlag
támogatta. Munkájához sok sikert kívánunk!

Meghívó
Lovászpatona község Képviselő-testülete
2016. december 14-én, szerdán,
18,00 órai kezdettel
tartja közmeghallgatását a Kultúrházban,
melyre minden lovászpatonait szeretettel
várnak!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és
Boldog

Új Évet
kíván
minden
lovászpatonai
lakosnak
a Képviselőtestület és
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:
Csonnó Brendon János
Fráter Zoltán
Kiss Virág Valéria
Németh Krisztina
Orsós Rebeka Viktória
Vörös Dzsesszika Valentina
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Élet az iskolában
2016. november 14 – 17. között
tartottuk nyílt hetünket, sok szülő,
nagyszülő vett részt a tanítási órákon.
2016. november 18-án rendeztük
meg a mesemondóversenyünket, ahol 6
iskola tanulói mutatkoztak be. Gratulálunk
minden
tanulónak
és
felkészítő
pedagógusnak.

Novemberben a tisztálkodással,
fogápolás, a betegségek megelőzésével
foglalkoztunk, vendégül láttuk Dr. Nagy
József Miklós iskolaorvost.

I. csoport 1. helyezés :
Maurer Szonja
2016. november 29-én a harmadik
osztályban a karácsonyi projekt nyitó
foglalkozásán vettünk részt az óvó
nénikkel, szülőkkel közösen.
II. csoport
1. helyezés
Pleszinger
István

December 5-én izgatottan
gyerekek a Mikulás érkezését.

várták

a

III. csoport 1. helyezés :
Császár Alexa és Lipthay Levente Örs.

Ebben a hónapban a 7 – 8.osztályos
fiúk Csóton teremfoci tornán vettek részt, 2.
helyezést értek el.
Negyedikesek 3 fős csapata Vaszaron
játékos nyelvművelő versenyen szerepelt
sikeresen.

A téli szünet 2016. december 22-től 2017.
január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2016. december 21. szerda. A
szünet utáni első tanítási nap 2017. január
3. kedd.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog
új
esztendőt
kívánnak
mindenkinek az intézmény dolgozói és
tanulói!
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Óvoda hírei
Október első hete a szüret jegyében zajlott.
Felelevenítettük a régi szüreti szokásokat:
szőlőszedés, darálás, préselés, mustkóstolás. A hét
zárásaként a szülőket őszi barkácsolásra hívtuk, a
Maci csoportosok kis szüreti műsorral fogadták
őket. A szüreti felvonulásán a Maci csoportosok
tánccal, versekkel kedveskedtek a falu lakóinak.
Október 14-én a nagyokkal megnéztük a kiskajári
lehalászást. A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy
közelről megnézhették és megfoghatták a halakat.
A végén a házigazdák finom falatokkal
vendégeltek meg bennünket.
November 9-én a nap folyamán lámpásokat
készítettünk, mellyel sötétedéskor a szülőkkel
együtt, énekelve vonultunk át az evangélikus
templomba. Ott Farkas Ervin lelkész vezetésével, a
gyerekek játékos feladatokkal elevenítették fel
Szent Márton történetét.
November 11-én délelőtt a pápai repülőtérre
kirándultunk, ahol lehetőségünk volt beülni katonai
gépekbe, repülőbe. A program során rendőrkutya
és tűzoltó bemutatót is láthattunk.

Délután a Maci csoportosok a Kultúrházban
énekkel, tánccal, saját készítésű virágokkal
köszöntötték az Idősek napján megjelenteket.
November 18-án a nagycsoportos óvodásokkal
Pápára mentünk a Színházba, ahol megnéztük a
Vadvirág Együttes 35. éves gálaműsorát. A műsor
előtt megnéztük a Fő téren a templomot, a kastélyt,
utána pedig játszottunk a játszótéren és sütiztünk
egy cukrászdában. Élményekkel gazdagon tértünk
haza.

November 24-én délután a szülőket adventi
barkácsolásra hívtuk az óvodába, ahol a
gyerekekkel együtt elkészíthették az adventi
koszorúikat, díszeiket.
December 5-én délelőtt megérkezett az óvodába a
Mikulás. A gyerekek énekekkel, versekkel
fogadták, a Mikulás csomaggal ajándékozta meg
őket. Délután pedig a téren a szülőkkel együtt
közös énekkel vártuk, hogy megérkezzen a falu
Mikulása.

Az óvoda Szülői Munkaközössége Márton napi
bált rendezett. Ezúton szeretnénk megköszönni a
felajánlásokat, támogatásokat. A bevételből az
óvodás gyermekek karácsonyát gazdagítjuk.
A karácsonyi szünet december 22-én kezdődik.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván az óvoda apraja és
nagyja!
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A Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület
hírei
Összejöveteleinken
megemlékeztünk:
- Szent István ünnepéről
- Széchenyi
István
születésének évfordulójáról
- Az idősek világnapjáról
- Nemzeti ünnepünkről
- Katona József drámaíróról
Meghívott vendégünk volt:
- Valiczkó Ferenc a helyi
polgárőrség vezetője
- Dr. Nagy József Miklós
háziorvos
- Valiczkó Ferencné körzeti
ápolónő
Mindhárman nagyon érdekes, értékes
előadást tartottak, melyeket kötetlen
beszélgetés
követett.
Valiczkóné
Anikó egészséges ételek kínálásával
zárta előadását, melyet szívesen,
örömmel fogyasztottunk.
Részt vettünk:
- Szent Iván éji fesztiválon
- a nagygyimóti falunapon
- gecsei szüreti fesztiválon
- a
pápakovácsi
kulturális
pikniken
- a
nemzeti
ünnepünk
tiszteletére
rendezett
ünnepségen
- az Újhegyi nyitott pincenapon
- az
önkormányzat
által
szervezett Idősek Napján

Kirándultunk az Újhegybe, ahol Varga
Béla
klubtag
vendégelt
meg
bennünket.
Az őszi kirándulásunk alkalmával
Balatonfüred, Tihany és Sümeg
nevezetességeivel ismerkedtünk. A
napot a sümegi vár éttermében finom
vacsorával zártuk.
Halottak
napján
felkerestük
a
temetőben volt társaink sírhelyét,
virággal,
gyertyagyújtással
emlékeztünk rájuk.
Karácsonyt, a legszebb ünnepet várva
pedig részt veszünk az Adventi
estéken, valamint az Adventi vasárnapi
rendezvényeken.
Kívánunk
mindenkinek
egészségben, szeretetben gazdag
ünnepeket!
Lakatos Károlyné
klubvezető

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Árpási Istvánné
Mándly Károlyné

Látogatást tettünk az önkormányzat
zöldségeskertjébe, melyet Pintér Imre
polgármester úr mutatott be.
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