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Önkormányzati Hírek

Segítettünk Devecserben

2010. október 14-én a Himnusz eléneklését
követően Horváth Julianna korelnök
megnyitotta az újonnan megválasztott
Képviselő-testület alakuló ülését. A törvény
által megszabott kötelező napirendek a
következők voltak:

A lovászpatonai önkormányzat is részt
vett a kolontári és devecseri vörösiszap
károk elhárítási munkáiban. Kilenc
napon keresztül, összesen 11 fő
önkéntes - Berki Béla, Burdi Tibor,
Busa György, Busa János, Csonka
Attila, Lukács Gyula, Molnár József,
Nyári Gábor, Reider László, Tardi
János, Tardi László - segítette a
munkálatokat. Közel 70 ezer forint
értékű szerszámot és védőfelszerelést
vásárolt az önkormányzat és a
Képviselő-testület mindezeken felül 50
ezer forintot utalt át a károsultak javára.
Szabó Ervinné száraztészta készítő
200 kg tésztát küldött Devecserbe a
bajbajutottaknak.

1./ Beszámoló a választás eredményéről
2./ A képviselők és a polgármester eskütétele
3./ A polgármester illetményének megállapítása
4./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
5./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6./ Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
7./ Bizottsági tagok megválasztása

Javaslattételi jogával élve Pintér Imre
polgármester
úr
Horváth
Julianna
képviselőt javasolta alpolgármesternek, akit
titkos szavazással egyhangúlag választott
meg a képviselő-testület.
A testület két állandó bizottságát az
alábbiak szerint választotta meg:

Ezúton
köszönjük
munkáját és segítségét!

mindannyijuk

Kulturális- és Sportbizottság:
elnöke:
tagjai:

Lakatos Károlyné
Kiss Ferenc
Weiszné Sós Éva

Ügyrendi Bizottság:
elnöke:
tagjai:

Kiss Ferenc
Gróf János
Tóth Szabolcs

G ólyahírek
"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”
K öszöntjük az újszülöttet:
újszülöttet :
K ecskés M átyás
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Szüreti felvonulás
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is
megrendezésre került a szüreti felvonulás,
melyre október 9-én került sor.
A község lakói szép számmal vettek részt,
szinte minden korosztály képviseltette magát.
A menet 13 órakor indult a Kastélyparkból a
lovas fogatok hamar megteltek a jelmezekbe
öltözött felvonulókkal. A jó hangulatú menet
nótaszóval vonult végig a község utcáin, ahol
az ott lakóktól szívesen fogadták a süteményt
és a bort.

A Tűzoltószertárnál és a Kossuth téren a
Csere-bere Csoport néptánccal szórakoztatta a
nagyérdeműt. Mindkét helyszínen az Iskolai
Szülői Munkaközösség kínálta a süteményt,
üdítőt és a bort a felvonulóknak.

A felvonulás végén a lovasokat és a fellépőket
a Trófea Vendéglőben egy tál gulyásra hívta
meg a rendezőség.

A nap programját támogatta:
- Helyi Önkormányzat
- Nefelejcs Nyugdíjas Klub
- Csere-bere néptánccsoport
- Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda
- Zsidai Sándor
- Kazi Benő és családja
- Reider László
- Busa Gyula
- Katona Zsolt
- Busa Tibor
- Csóti KMB csoportja
- Lovászpatonai Polgárőr Egyesület
- Jurkulják János
- Magyar Zoltán
- Iskolai Szülői Munkaközösség
- Pleszinger István
- Kecskés István
- Kelemen László és családja
- Horváth István
- Kajárpéci Lovasklub
Köszönet minden támogatónak és résztvevőnek!
(Ha a támogatók közül valaki kimaradt, kérem,
jelezze és a következő számban helyesbítünk.)

v v v v
Nyugdíjas Klub hírei
Októberben történt:
-A két napos őszi kirándulásunk keretén belül
megnéztük
Nádasladány,
Székesfehérvár,
Bodajk, Mór és Zirc nevezetességeit. Fáradtan,
de élményekben gazdagodva tértünk haza.
- Örömmel vettünk részt a már hagyománnyá vált
szüreti felvonuláson.
Egy szál gyertya mellett, Varga Béla
előadásával
emlékeztünk
meg
nemzeti
ünnepünkről, október 23-ról.
Úgy gondoljuk, hogy ezek az összejövetelek,
kirándulások tovább erősítik közösségi életünket.
Lakatos Károlyné
Klubvezető
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Élet az iskolában
Októberben folytatódtak az atlétikai
versenyek Pápán. Eredmények : Berki Béla 1.
helyezést ért el 100 m-es, 200 m-es
síkfutásban és távolugrásban. Laczó Erika 1.
helyezett lett 300 m-en, 2. helyezést ért el
távolugrásban és 200 m-en. Fábián Vivien 1.
lett távolugrásban, 2. súlylökésben. Szegedi
Richárd távolugrásban 1., Gregosits Amarilla
súlylökésben
1.,
Csonka
Zsuzsanna
súlylökésben 2., Szegedi Dávid 100 m-en 2.,
Szakolczai János 300 m-en 3. helyezést ért el.
1. helyezést ért el a lányok 4x100 m-es váltója
(Bogdán Virág, Csonka Zsuzsanna, Fábián
Vivien, Laczó Erika), 2. lett a fiúk 4x100 m-es
csapata (Berki Béla, Orsós Arnold, Szegedi
Richárd, Tardi Csaba). Gratulálunk a jól
teljesítő tanulóknak és felkészítőjüknek, Tóth
J. Attila testnevelő tanárnak.
Október 6-án az aradi vértanúkra
emlékeztünk. Ünnepi műsorral a negyedikesek
készültek Szabó Zsuzsanna tanítónővel. Az
ünnepi megemlékezést a falu tv-ben minden
érdeklődő megtekinthette.
Október 15-én az UNICEF-hez
csatlakozva az intézmény részt vett a
kézmosás világnapjának programjaiban. Ezen
a
délelőttön
a
tanítás
mellett
megismerkedhettek a helyes kézmosás,
tisztálkodás szerepével a fertőző betegségek
megelőzésében.

néptáncosok

Október 22-én a nyolcadikosok, az
énekkar, a néptáncosok versekkel, dalokkal,
tánccal idézték meg az 1956-os forradalom
eseményeit. A műsor megálmodói Bolla
Róbertné, Varga-Nagy Edina, Eklicsné Tóth
Julianna és Léber László voltak. Köszönjük.

énekkar
Október 28-án, Vaszaron komplex
természetismeret vetélkedőn vett részt 8 fős
csapatunk, ahol érdekesebbnél érdekesebb
feladatok vártak a gyerekekre. Felkészítőjük
Pölöskei Miklósné tanárnő.
Iskolánk tanulói beneveztek a RE’LEM
NON PROFIT KFT. által meghirdetett
használtelem és elektromos készülék gyűjtő
versenyre. A verseny december 12-én zárul. A
verseny keretében gyűjthető minden olyan
elektromos készülék, melynek méretei nem
haladják meg a 25 cm-t, valamint
akkumulátorok, elemek, stb. Kérjük a falu
lakosságát, segítsék gyermekeinket a
gyűjtésben azzal, hogy értesítenek bennünket,
ha a fenti feltételeknek megfelelő, kidobásra
szánt készülékük van. Az elszállításról
tanulóink gondoskodnak.
Az őszi szünet 2010. november 2-5-éig
tart. A szünet utáni első tanítási nap 2010.
november 8-a (hétfő), november 13-án,
szombaton keddi órarend szerint tanítás lesz.
November 15-16-án első – negyedik, 17-18-án
ötödik- nyolcadik évfolyamon tartunk nyílt
napot, melyre minden érdeklődőt várunk.
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Értesítés
A Polgárőr Egyesület Lovászpatona
rendszeres járőrszolgálattal segít a
közrend fenntartásában. Segítőszándékú
javaslataikat, segítségkéréseiket várjuk
a 20/581-43-44 telefonon.
Jelenleg gyűjtést folytatunk egy
szolgálati
gépkocsi
beszerzésére.
Támogatást
várunk
a
Zirci
Takarékszövetkezetnél
vezetett
73900157-11082228
bankszámlán,
vagy Bolla Róbert egyesületi titkárnál
készpénzben.
Vezetőség

Álláshirdetés
Szabó-Fólia Kft.
irodai alkalmazotti munkakörre
állást hirdet:
Alkalmazási feltétel:
- érettségi,
- angol-német nyelvtudás.
A jó kommunikációs készség előnyt
jelent.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehet :

FELHÍVÁS
A Vöröskereszt helyi szervezete értesíti a
lakosságot, hogy
2010. november 24-én (szerda) 15-17 óráig
VÉRADÁST
szervez az Ifjúsági Klub helyiségében.
Kérjük a lakosságokat, hogy minél többen
segítsenek beteg embertársainkon!
Köszönjük!

ÉRTESÍTÉS
A vöröskereszt Helyi Szervezete 2010.
október 9-én bált szervezett, melynek
bevételét a vörösiszap károsultjainak
ajánlotta fel.
A 148.000,-Ft-ot Devecser és Kolontár
községek Önkormányzatainak személyesen
juttattuk el. Köszönjük a lakosság
támogatását!
(A Veszprém megyei NAPLÓ-ban tévesen
jelent meg a támogatás összege.)

06-89/549-100
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