
107/ 2007/(X.26.) határozat
Hajmáskér község önkor-

mányzat képviselő-testülete
tudomásul veszi az Állami
Számvevőszék 2006. évi nor-
matív hozzájárulás igénylésé-
nek és elszámolásának ellenőr-
zéséről készített számvevői
jelentést és jóváhagyja az
abban megállapított jogosulat-
lan normatívák visszafizetését.

108/2007.(IX.26.) határozat
Hajmásker község önkormány-
zat képviselő-testülete jóva-
hagyja a közös fenntartású
intézmények 2007. évi költség-
vetésének egyes előirányzat
módosításait. 

109/2007.(IX.26.) határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete jóva-
hagyja az önkormányzat 2007.
évi költségvetésének egyes elő-
iranyzat módosításait. 

110/2007.(IX.26.) határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete nem
támogatja Hidroplan Nord
kérelmét, melyben Hajmásker
08/1,08/2,08/3,08/4,08/5, 08/6,
08/7 es 08/8 hrsz-ú területét
légiforgalom által használt,
helikopter és repülőgép leszál-
lóhelyként hasznosított terület
megnevezéssel kért szerepeltetni
a helyi Szabályozási Tervben.

111/2007.(IX.26.) határozat
Hajmásker község önkormány-
zat képviselő-testülete nem
tamogatja a Practical Épitőipari
Kft. kérelmét, melyben a jelen-
legi hajmáskéri murvabánya
(Hajmásker 060/1, 060/15,
060/26 hrsz) területén építőipa-
ri hulladékgyűjtés, hulladékke-
zelés történjen. 

112/2007.(IX.26.) hatarozat
Hajmásker közseg önkormány-
zat képviselő-testülete jóva-
hagyja Cziszer Ferenc kerel-
met, melyben Hajmáskér,

Arany János utca. 10. sz. alatti
épületet a módosítandó Szabá-
lyozási Tervben továbbra is VT
1 besorolásban hagynak,
amennyiben a jelenlegi tervezet
módosításának költségét a
kérelmező arányosan vállalja. 

113/2007.(IX.26.) határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete abban az
esetben támogatja a Relé Szer-
viz kérelmét a MÁV által meg-
osztásra kerülő területéből
kialakitandó közúti csatlako-
záshoz, ha a hajmáskéri 077/12
és 077/11 hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosaival nem tud megegyez-
ni a jelenlegi Rendezesi terv
alapján is lehetséges Hajmáskér
068 hrsz-ú útra történő kapcso-
lódáshoz. 

114/2007.(IX.26.) határozat
Hajmásker község önkormány-
zat képviselő-testülete Györkös
Norbert kérelmét, melyben a
tulajdonában levő Hajmáskér
89 es 90 hrsz-ú területek telek-
kialakítását a jelenlegi tervezet-
hez képest változtatni kívanja,
jóváhagyja azzal a feltétellel,
hogy a tervezővel egyeztetve a
hatóságok által is elfogadható
optimális telekkialakításra
törekszik. 

115/2007.(IX.26. )határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete az
önkormányzat részére megálla-
pított saját forrás befizetési
kötelezettséget átutalja az
Észak-Balatoni Térség Regio-
nális Települési Szilárdhulla-
dék-kezelési Önkormányzati
Társulás (8200 Veszprém, Ház-
gyári út 1.) részére. A saját for-
rás befizetése a Királyszentist-
vánon megépülő hulladéklera-
kó kialakításához szükséges,
melyet az önkormányzat a
2007. évi költségvetesi általá-
nos tartaléka terhére utal át. 

116/2007.(IX.26.) határozat
Hajmásker község önkormány-
zat képviselő-testülete továbbra
is rendelkezésére bocsátja a
2007. évi költségvetésében
jóváhagyott önkormányzati
támogatást a helyi nyugdíjas
Népdalkörnek. A testület felké-
ri az önkormányzat Oktatási,
Kulturális és Sportbizottságát,
hogy a 2008. évi költségvetés
tervezéséhez készítsenek kon-
cepciót a helyi művelődési cso-
portok önkormányzati finanszí-
rozására. 

117/2007.(IX.26.)hatarozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete nem
járul hozzá a Godisc Kft. (8200
Veszprém, Lövőház u. 13.,
ügyvezető: Fekete László) Haj-
máskér 616/143 hrsz területén
logisztikai raktárbázis, teher-
gépjámű parkoló kialakításá-
hoz, mivel a terület a jelenleg
érvényben levő települési és
rendezési tervhez kapcsolódó
változási tilalom hatálya alá
tartozik. 

118/2007.(IX.26. )határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete saját
kivitelezesben valósítja meg a
temetőben az illemhely meg-
építéset. 

119/2007.(IX.26. )határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete a UPC
Magyarország Kft-t bizza rneg
a 8192 Hajmáskér, Jókai ltp. 6.
szám alatt talalható kmb iroda
Internet bekötésére. 

120/2007.(IX.26.)határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete kibővíti
térfigyelő kamerarendszerét a
hajmáskeri Tábori út 14-16-18.
számú éptületekre és a Közös-
ségi Ház területére. A rendszer
kiépítésével  megbízza  a  Nyu-
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MEGYEI  ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

galom Kft-t bruttó 1.400.736 Ft
összegben, rnelyet a 2007. évi
költségvetés általános tartalé-
kábó1 fedez. 

121/2007.(IX.26.) határozat 
Hajmáskér község önkor-

mányzat képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy a hajmáskéri
Jókai ltp. 8. számú ház mögötti
önkormányzati területen a
NÉKA Kft tereprendezést (gré-
derezést) végezzen a 2006/
2007. évi hótolási megállapo-

dásban foglalt 40 munkaóra
plusz teljesítéssel.

122/2007.(IX.26.)határozat
Hajmáskér község önkor-

mányzat képviselő-testülete a
táborban az iskola mögötti
616/133 hrsz-ti területén foci-
pályat alakít ki. 

125/2007.(X.8.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elhatározza, hogy csatlakozik a
Bakony és Balaton Keleti

Kapuja Helyi Közösséghez. A
Helyi Közösség e1őzetes elis-
merése esetén a pályázat lebo-
nyolítás érdekében alapítója
lesz a megalakuló, jogi szemé-
lyiséggel rendelkező szervezeti
formának, Hajmásker térség
felzárkóztatása, vidékfejleszte-
si elképzeléseinek megvalósí-
tásának érdekében. A Bakony
és Balaton Keleti Kapuja Helyi
Közösségben az önkormányzat
képviseletére Köbli Miklós
polgármester jogosult. 

126/2007.(X.8.) határozat
Hajmáskér község önkormány-
zat képviselő-testülete megbíz-
za az EH-SZER Energetikai és
Távközlési Kft-t 1.067.496,-Ft
+ Áfa összegben (8200 Veszp-
rém, Rózsa u. 591A, Tóth
Gyula vállalkozási mérnök) a
Hajmáskér, Jókai Mór lakótele-
pen talaIható 10 db lámpatest
cseréjével, melynek tétele az
önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetésében szerepel. 

Lemondott Pálfy Sándor

Lemondott Pálfy Sándor a
Veszprém Megyei Önkormány-
zat alelnöke. Távozásának
indokait a közgyűlés elnöke,
Lasztovicza Jenő ismertette az
október 10-ei önkormányzati
ülésen. A tisztség alóli felmen-
tését az alelnök 2007. decem-
ber 31-ei hatállyal kérte.

A közgyűlési elnöknek
benyújtott levelében Pálfy Sán-
dor döntésének indokait a
következőkben foglalta össze.
Az elmúlt egy évben az önkor-
mányzat életében a legszüksé-
gesebb döntések megszülettek,
vagy az előkészítés stádiumá-
ban vannak. A megye kiemel-
kedően jó helyzetben van az
országos átlaghoz képest.

A következő esztendőben
jelentős időt kell külföldön töl-
teni, így jelenlegi tisztsége
mellett nem jutna ideje a csa-
ládjára-áll a lemondás indoka-
ként Pálfy alelnök levelében

A döntést Lasztovicza Jenő
elfogadta, megköszönte eddigi
tevékenységét, és jó munkát
kívánt a távozó, ez idáig társa-
dalmi megbízatásúként tevé-
kenykedő alelnöknek.

*

Egyedülálló segítség súlyos
beteg gyerekeknek

A Veszprém Megyei Csol-
noky Ferenc Kórház az ország-
ban egyedülálló csontsűrűség
mérő, valamint anyagcsere, és

daganatos betegségben szenve-
dő gyerekek diagnosztizálására
alkalmas berendezést kapott. A
több mint 30 millió forintot érő
gépet a Gyermekrák Alapít-
vány jóvoltából helyezik
működésbe, a megyeszékhely
kórházában.

Az alapítvány vezetőjétől
Lasztovicza Jenő, a megyei
közgyűlés elnöke, és Rácz Jenő
az egészségügyi intézmény
igazgató főorvosa ünnepélyes
keretek között a megyeházán
vette át a műszert.

Balogh István az alapítvány
elnöke méltatta a szervezet
eddigi, immár egy évtizedes
működését, majd Dr. Kovács
Krisztina a berendezés előnyei-
ről szólt. Kiemelte, a daganatos
betegségek felismerésében
nagy áttörést jelent az új gép,
ami nemcsak gyerekeknél, de
felnőttek esetében is használ-
ható. Nagy előnye az alacsony
sugárzással történő működés,
valamint az eddig használt
berendezésekhez viszonyítva
jóval nagyobb felbontó képes-
ség. Az átadó ünnepség után a
gépet átszállították a kórházba,
ahol meg is kezdi működését.

*
Loire-i utazásszervezők is-

merkedtek a Balatoni megyék
szépségeivel

Loire és a Balaton régió
együttműködése immár egy
évtizedre nyúlik vissza. Ennek
keretében látogattak francia
idegenforgalmi szakemberek a

közelmúltban Veszprémbe. A
megyeházán Talabér Márta
alelnök fogadta a vendégeket.

A közgyűlés alelnöke Veszp-
rém megyét méltatta köszöntő-
jében. Az egyedülálló termé-
szeti adottságokról szólt, majd
kiemelte, bízik abban, hogy az
itt szerzett élmények újabb
látogatásra ösztönzik a delegá-
ció tagjait. A külföldi küldött-
ség nevében Marie France
Dupas elmondta, partner régió-
ik közül elsőként a Balaton

mellé szerveztek látogatást, és
nagy örömmel érkeztek hoz-
zánk. A tervekről szólva kie-
melte, a következő esztendő-
ben a Loire-régió utazási irodá-
iban magyar vitrineket helyez-
nek majd el turistacsalogató-
ként. A veszprémi látogatást
követően Balatonfüred és
Tihany szépségeivel ismerked-
tek a vendégek. A tervek között
szerepel művészek, fotóművé-
szek Balaton-régió béli fogadá-
sa a közeljövőben.

folytatás az elôzô oldalról

UPC telefon előfizetés 
már 990 Ft havidijért, kábeltelevíziós 

Családi csomag, chello internet 
akciós árakon! 

Az akció részleteiről felvilágosítást 
adnak a UPC üzletkötői, akik 

telefonhívásra készséggel felkeresnek 
minden érdeklődőt. 

UPC üzletkötők telefonszámai: 

06-30-3311337 
06-20-466-3021 
06-30-687 -7658 
06-70-201-8748 

06-20-483-8367 06-70-3428398 

Tájékoztató
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Értesítés
Magyar Honvédség BHK kezelésében lévő hon-

védségi területeken az éleslövészetek az alábbiak
szerint alakulnak 2007. november hónapban: 

Hajmáskéri lőtér: (“O” ponti lőtér"): 
2007. november 12-15.

Szárazföldi lövészet 
08.00 - 23.00-ig (nagy zajhatással)

2007. november 16.
Szárazföldi lövészet
08.00 - 18.00-ig (nagy zajhatással)

Baknykúti lőtér: (csörlőháti lőtér”):
2007. november 6-7.

Szárazföldi lövészet
08.00 - 18.00-ig (kis zajhatással)

2007. november 12-16. 
Szárazföldi lövészet
08.00 - 18.00-ig (kis zajhatással)

MH Bakony Harckiképző Központ 

Ezúton tájékoztatjuk Haj-
máskér 45 és 65 év közötti
nőlakosságát, hogy a Veszp-
rém Megyei Kórházban 2007.
november 10-én (szombaton)
08.00-16.00 óra közötti térí-
tésmentes mammográfias
szűrővizsgálat lesz. A szűrő-
vizsgálat célja az, hogy az
emlők röntgenvizsgálatával fel-
derítse az emlőkben megbúvó,
tüneteket és panaszokat okozó,
még nem is tapintható rendelle-
nességeket. Az emlőrák ha-
zánkban a nők egyik leggyako-
ribb rosszindulatú betegsége.
Az emlő szűrővizsgálatának
fontosságát az adja, hogy
hazánkban évente 5.500 nő
betegszik meg emlőrákban és
2.500 nő hal meg emiatt. Éppen
ezért rendkívül fontos a korai
felismerés, a szűrővizsgálaton
való részvétel. A korán felis-
mert és megfelelően kezelt
betegség gyógyulási esélyei
jók. A vizsgálat rövid ideig tart,
gyakorlatilag kockázatmentes

és általában fájdalmatlan. Az
emlő szűrővizsgálaton azok a
hölgyek vehetnek reszt, akik
személyre szó1ó meghívóleve-
let kaptak az ANTSZ Közép-
dunántúli Regionális Intézeté-
nek Szűrési Koordinációs Osz-
tályától. A szűrővizsgálaton
való megjelenés költsége térí-
tésmentes, vizitdíjmentes. A
szűrésre történő beutazás költ-
ségét a szűrőállomáson kapott
utazási utalvány érvényesítését
követően a MEP-hez történő
benyújtásával térítik meg. 

A vizsgálatra jelentkezés; a
Veszprém Megyei Kórház
(Veszprém, Kórhaz u.1.) föld-
szintjén, a Röntgen Osztályon. 

Kérjük Önöket, hogy minél
többen éljenek a szűrővizsgála-
ti lehetőséggel! 

ANTSZ Közép-dunántúli
Regionális Intézete 

Egészségfejlesztési Osztály
Telefon: 88/424-866, 424-267 

FE L H Í V Á S A szűrés életet ment!  Ha hívják, menjen el!
Amit minden egészséges nőnek tudnia kell az emlőszűrésről!

Rendszeres szűrővizsgalattal az emlőrák miatti haláIesetek 30%-a
megelőzhető lenne. Az emlőrák nem mindig okoz tüneteket, ezért
fontos a szűrővizsgálat. 

Milyen gyakori az emlőrák?
Az emlőrák a tejmirigyek rosszindulatú daganata. Magyarországon

évente 5600 nő betegszik meg emlőrákban, és 2600-an halnak meg e
betegség miatt. Minden háromból egy haláIeset megelőzhető lenne,
mert a korán, fejlődése kezdeti stádiumában felismert emlőrák ered-
ményesen gyógyítható. 

A korai felismerés eszköze az emlőszűrés.
A mammográfiás emlőszűrés során az emlőben levő olyan kis elvál-

tozásokat is észre lehet venni, amik még az önvizsgálat, vagy orvos áltaI
végzett tapintás során is rejtve maradnak. Fontos tehát, hogy a vizsgá-
Iatra teljesen panaszmentes állapotban, fájdalom vagy bármilyen rend-
ellenesség észlelése nélkül is szükség van. 

Kinél szükséges az emlőszűrés?
Az emlőrák kialakulása szempontjából a leginkább veszélyeztetettek

a 45 és 65 év közötti nők. Ők kétévente (vagyis amikor az utolsó mam-
mográfiás vizsgáIatuk óta eltelt két év) névre szóló meghívólevelet kap-
nak a Veszprémi Mammográfiás Szűrőcentrumtól. A levélben olvasha-
tó a vizsgálat helye és ideje. Ez utóbbi telefonon módosítható. 

Kötelező-e az emlőszűrés?
Jogi értelemben az emlőszűrés nem kötelező, hiszen a rák a közös-

ségre nem jelent veszélyt, "csak" az egyénre. Mindenképpen javasoljuk
azonban, hogy saját érdekében éljen ezzel a lehetőséggel! A szűrővizs-
gálatért fizetni nem kell, mert költségeit az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár fedezi. 

További információ:
ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete 

Egészségfejlesztési Osztály
Címünk: Veszprém, József A. u. 36. Tel.: 88/424-866, 424-267.

Veszprém Megyei
Mezőgazdasági Szakigaz-
gatasi Hivatal tájékoztatja
a lakosságot, hogy folyta-
tódik a rókák és egyéb
vadon élő ragadozók
veszettség elleni oralis
immunizálása a 13/
2002. (1.30.) FVM rende-
let szerint. Az immunizá-
lás Veszprém megye
egész területét érinti. A
vakcina kihelyezési
módja repülőgépes ki-
szórás. Veszprém megyé-
ben az immunizálás vár-
ható időpontja 2007. októ-
ber 18-23. Az immunizá-
lás idejére, valamint az azt
követő 21 napig - 2007.
október 18-tó1 2007.
november 08-ig - a Hiva-

tal Veszprém megye terü-
letére ebzárlatot rendelt
el. Ezen idő alatt a sertés-
állományok (kondák)
kihajtását, legelését is
megti1tják. A csalétekben
elhelyezett oltóanyag élő,
attenuált vírust tartalmaz,
mely emberre, állatra
ártalmatlan, veszélyt nem
jelent. Az immunizálás
eredményességének ellen-
őrzését célzó vizsgálati
célú rókakilövés és minta-
gyűjtés 2007. november
24. és 2008. március 02.
között történik a vakciná-
zott területen. 

Veszprém Megyei
Mezőgazdasagi Szak-

igazgatási Hivatal 

TÁ J É K O Z TAT Á S



Intézményünk tanulói október hónapban a különböző sport-
versenyeken több kitűnő helyezést értek el. Ezek a következők.

1.)A fiatalon tragikus hirtelenséggel elhunyt várpalotai testnevelő
Heindrich Péter emlékére megrendezett kispályás labdarúgó emlék-
tornán 2. helyezést szereztek.

Eredmények:
Csoportmeccsek.
Hajmáskér G.Á.Á.I- Várpalota Vásárhelyi Á.I 3:0
Hajmáskér G.Á.Á.I-Várpalota Magán Á.I 5.0
Döntő: 
Várpalota - Hajmáskér G.Á.Á.I 1:0
Góllövők: Németh Gyula, Ékes Tamás, Vaczola Attila, Vaczola Márk

2.) Köztársaság-kupa Megyei és egyben Nemzetközi Gyermek atlétikai
bajnokság az 1993-94-95-96-ban születettek részére - mintegy 250-300
résztvevő

Veszprém 2007. október 1.

Tanulóink által elért 1.-6. helyezések:

Megyei bajnok:
Hicsár Bertalan távolugrás 530 cm (93')
4x100 m fiú váltó (97') -Vaczola Attila, Németh Gyula, 
Ékes Tamás, Nagy Ádám

2.helyezett: Csomai Benjamin kislabdahajítás 59 m
4x100 m fiú váltó (94') -Hamvas János, Reichardt 
Patrik, Kovács Krisztián,Balogh Krisztián

3.helyezett Csomai András kislabdahajítás 39 m
4x100 m lány váltó (93') - Bokor Alaxandra, 
Hornyák Edina, Straub Adrien, Gellei Tímea

4.helyezett     Nagy Ádám(96')  60m 8,8 
4x100 m fiú váltó (93')- Nagy Dávid, Csomai 
Benjamin,Keller Zsolt, HicsárBertalan

5. helyezett Gellei Timea (93')- 100m 13,9
Hicsár Bertalan (93')- 100m 12,9

6. helyezett Nagy Ádám (96') távolugrás 378 cm
Ékes Tamás (97') távolugrás 370 cm
Balogh Krisztián (94') kislabdahajítás 49 m

3.) Várpalota Város Atlétika Bajnoksága az általános iskolások I:-II
korcsoportjának 

150 résztvevő
Tanulóink eredményei  1-6. helyezés
Körzeti (városi)bajnok : Ladányi Fruzsina 600m

Ékes Ágota távolugrás
Németh Gyula 60m, 600m
Ékes Tamás távolugrás
Csomai András kislabdahajítás
Szekeres Olivér 60m, 300m

Második helyezettek: Kálmán Alexandra 60m
Kiss Réka kislabdahajítás
Csácsi Ádám  kislabdahajítás
Vaczola Attila 600m, távolugrás
Németh Gyula távolugrás

Harmadik helyezés: Domoszlai Nikolett  40m
Vaczola Márk 600m

Negyedik helyezés: Vonyó Viktória 40m
Horváth Zsófi 600m
Fekete Máté kislabdahajítás

Ötödik helyezeés: Ékes Ágota 600m
Fekete Máté 600m

Valamennyi résztvevõ és eredmény elérõ tanulónak gratulálunk ered-
ményeihez.

Hajmáskér, 2007-10-25 Kovács Botond, Török Lajos
testnevelők 
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ISKOLAI  SPORTHÍREK

Az utóbbi időben a temetőben elszaporodott a viráglopás,
valamint olyan cselekmények), amelyek nem temetőbe illenek.
Néhány sírra kegyeletet sértve szemetet, száraz virágot szórnak.
Késő délután, este többen kutya sétáltatásra használják a teme-
tőt és a kutyapiszok ott marad. (A helyi rendelet szerint a teme-
tőbe kutyát bevinni tilos!) Rendszeresen előfordul, hogy a teme-
tői hulladékot nem a kijelölt tárolókba helyezik, hanem a régi
ravatalozó mögé, valamint a sövénysor alá. Az önkormányzat a
nappali felügyeletet biztosítja a temető védelme érdekében. A
temetőt október 25-től november 02-ig az önkormányzat éjjel-
nappal őrizteti. 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2007. november 0l-
től a temető nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: 

október 01-től október 30-ig: 07.00-től 19.00-ig
október 31-től november 02-ig 00.00-tól 24.00-ig 

(ŐRZÉS MELLETT) 
november 03-tól március 31-ig 07.00-től 19.00-ig
április 01-től szeptember 30-ig 07.00-től 21.00-ig
Nyitva tartási időn kívül a temető kapui zárva lesznek. 

TÁJÉKOZTATÁS

Az elmúlt napokban helyi lakosok szóban és írásban is megke-
resték az önkormányzatot a Jókai ltp.- Arany J. utcát összekötő
gyalogúttal kapcsolatban. Többen kifogásolták, hogy miért adta el
az önkormányzat a területet magánszemélynek és nem a lakók
érdekeit tartotta szem e1őtt. A kialakult helyzetre az alábbiak sze-
rint került sor. A térkép szerinti 488/3 hrsz területet a jelenlegi
tulajdonos vásárolta meg 6 évvel ezelőtt a PALOTA -MEZŐ 2000
Kft-től. A fenti terület soha nem volt az önkormányzat tulajdona.
A tulajdonos mivel ez idáig nem használta a teljes területet tudo-
másul vette, hogy a területen átjárnak. A további elképzeléseihez
viszont szüksége van az egész tulajdonát képező terület használa-
tához, melyet vagyonvédelmi okokból bekerít. Az önkormányzat-
nak arra, hogy valakit kötelezzen, hogy a tertületén átjárhassanak
nincs lehetősége. A térképen látszik, hogy az Arany J. utca zsák-
utca, onnan sem út, sem gyalog út nem vezet tovább. 

Sajnálom, hogy a kialakult helyzet miatt a lakóknak az eddig
megszokotthoz képest több utat kell megtenniük, de az önkor-
mányzat nem tud semmit tenni annak érdekeben, hogy a gyalogút
megmaradjon. 

Hajmáskér Község Önkormányzata 

Tájekoztató a Jókai Itp – Arany J. utcát
összekötő gyalogút megszűnéséről 



Újra elkezdtünk egy tan-
évet és ezúton szeretném
tájékoztatni a Szülőket a
Gábor Áron Általános Isko-
la Szülői Munkaközösségé-
nek felépítéséről, feladatai-
ró1 és az elmúlt tanévben
végzett munkájáról! 

A Szülői Munkaközösség-
nek (Sz. M.) minden szülő
tagja, akinek a gyermeke
ebbe az iskolába jár. A veze-
tőségi tagokat önkéntes ala-
pon, osztályok szerint
választják meg a szülők. A
vezetőségi tagok szervezik
és irányítják a munkaközös-
séget, természetesen figye-
lembe véve az iskola és a
pedagógusok igényeit. 

Az Sz. M. feladata össze-
tartani a szülőket a tantestü-
lettel egyetértésben, hogy
ezzel is segítse az iskola
működését. Feladata továb-
bá, hogy a tanulók számára
szervezett programok lebo-
nyolításában segédkezzen,
illetve önállóan is kezdemé-
nyezzen és finanszírozzon
ilyen programokat. Az Sz.
M.-nek véleményezési joga
van az iskola működtetésé-
vel kapcsolatos szabályza-
tok elfogadásában, tankönyv
rendelés jóváhagyásában és
az intézmény igazgatójának
megválasztásában is. 

Az elmúlt évet a kis első-
sök megajándékozásával
kezdtük szeptemberben. 

Novemberben rendeztük
meg az Sz. M. Katalin-bál-
ját, mely kultúráltan, jó han-
gulatban sikerült és jó bevé-
telt hozott. A bál után, még
novemberben került meg-
rendezésre az iskolában a
Gábor Áron Napok, melyek-
hez személyi es anyagi
segítséget is adtunk. Decem-
berben Mikuláskor minden
tanuló kapott szaloncukrot,
karácsonyra pedig a tánchá-
zat fizettük a gyerekeknek.
Ennek minden évben nagy
sikere van. 

Januárban a felsősöket
korcsolyázni vittük, Pétfür-
dőre és a belépő árat fizet-
tük. 

Februárban segítettük a
gyerekfarsang lebonyolítá-
sát és még sok finom süte-
ménnyel járultunk hozzá.
Márciusban már elkezdtük a
Pedagógus-napi műsor szer-
vezését. Áprilisban az alsó-
tagozatosok a Föld Napja
rendezvény keretében kap-
tak ajandékot olyan érték-
ben, mint a felsősök korcso-
lyabelépője volt. Májusban
segítettünk a Gyermeknap
lebonyolításában valamint
vidám műsorral és virággal
köszöntöttük a pedagóguso-
kat. Júniusban a ballagó
nyolcadikosok könyvaján-
dékot kaptak és elbúcsúztat-
tuk virágcsokorral a ballagó
Sz. M. vezetőségi tagokat is.
Minden évben vettünk plusz
három szinházbérletet is,
hogy a rászoruló gyerekek is
elmehessenek egy-egy elő-
adásra. A felsorolás nem tel-
jes, csak a lényegesre szorit-
koztam. Azért, hogy a tava-
lyi évhez hasonlóan - netán
többet - tudjunk adni az
iskola tanu1óinak, a kedves
szülők segítségét is kérjük.
A Katalin- Erzsebet-bált
azért rendeztük meg, hogy
ennek bevételéből támogatni
tudjuk az iskola rendezvé-
nyeit, alkalmanként meg
tudjuk ajándékozni a gyere-
keket. Ehhez csak annyit
kérünk, hogy vegyék meg a
belépőjegyeket -amit a gyer-
mekük majd hazavisz-, jöj-
jenek el a bálba és érezzék
nagyon jól magukat! A ked-
ves szülőkön kivül nagy
örömünkre évek óta rend-
szeres támogatóink is van-
nak, akik önzetlenül mindig
sokat segítenek minket. 

Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani az
alábbi vállalkozóknak: 
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HÍRLEVÉL
Kedves Szülők! 

Köszönet előre az ez évi támogatásokért is!
Barati Ferencné

Sz. M. vezető



6

Idősek világnapját ünnepeltük

“Jövőre ugyanitt, ugyanígy és
együtt,” - fogadjuk évek óta. S
aki csak tehette, jött is október
6-án a Művelődési Házba, ele-
get téve a kedves meghívásnak.
Bizony szép számmal gyűltünk
össze a terített asztalok köré. 

Kelemen Mária megnyitó
szavait követően polgármeste-
rünk, Köbli Miklós úr köszön-
tötte a szépkorúakat, tőle meg-
szokott egyszerűséggel, szívet
melengető szép szavakkal.
Majd rendhagyó módon Lete-
nyei Pista bácsit, a Vadgeszte-
nye Nyugdíjas Klub tagját
köszöntötte 80. születésnapja
alkalmából, kiemelve értékte-
remtő tevékenységét a klub
életében. Felcsattanó taps
kísérte szavait. Isten éltessen
Pista bácsi és adjon erőt
továbbra is ilyen aktív élethez. 

Ezt követően településünk
legidősebb asszonyának nyúj-
totta át virágcsokrát, jókívánsá-
gaival együtt a polgármester úr.

Majd, - hagyományunkhoz
híven - néma felállással áldoz-
tunk halottaink emlékének. 

Ezután jött a sok kisember.
Az óvodások sorakoztak a szín-
padon. Édesek, bájosak és
milyen okosak! 

“Fis cipo ha nincs, van meleg
szejetet." No és a Cinege cipő-
je - hibátlanul. És hosszan a
sok kedves versike, már köny-
nyes szemmel tapsoltunk.

"Őszidő is szép lehet, kívá-
nunk boldog életet". No és
jövőre újra eljövünk, igértük:-
reméljük mi is. 

Köszönjük óvó néni, hogy
minden évben ilyen elbűvölően
kedves műsort kapunk. Ezt
követően a Népdalkör lépett
színpadra igényes citera-kisé-
rettel. Szebbnél-szebb népdalo-
kat halhattunk, szállt az ének
szabadon, s mi örültünk meg-
újulásuknak. A Gábor Áron
általános iskola I/B. osztálya
kedves verses válogatással

nyújtotta át
csokrát. "Mint
a lombos
almafák, olya-
nok a nagy-
apák, s a nagy-
anyók - fürge,
mint egy kis-
lány, délelőtt
főz, délután
varr. Azután
fánkot is süt, s
egyszercsak se
fánk, se fánk.
Köszönjük! 

M a r c s i
MEGLEPETÉS-e következett!
Tihanyi Tóth Csaba művész úr,
/ Barátok közt c. sorozat jól
ismert Lacija/ egyben a Tihanyi
Vándor Szinpad alapítója és
bájos Felesége Bognár Rita pri-
madonna fergeteges műsora.
Részletek, örökzöldek a Csár-
dáskirálynőből, A Délibábos
Hortobágyon, Jaj cica, Hajmási
Péter, és táncdalok - zúgott a
taps. Hihetetlen hangulatot
teremtettek. Vastaps kísérte
előadásukat és ráadást kért, s
kapott is a lelkes közönség.
MARCSI felejthetetlen volt!
Köszönet érte és mindenért. 

Majd átrendeződött a szín-
pad, felkerültek  díszletek, egy
XIX. sz. végi, XX. sz. eleji
falusi paraszti konyha képe, s
egy Móricz darab, a KVITT.

A Vadgesztenye Nyugdíjas
Klub előadásában olyan kurió-
zumot láthattunk, ízes tájszó-
lással, hitelesen megformált
figurák, már-már túllépve az
amatőr szinjátszás határait.
Hallatlan siker! Meg kell je-
gyeznem, ezzel a darabbal ért
el kiemelkedő sikert a Balaton-

fűzfőn megrendezett megyei
szinjátszó találkozón is a Klub
csapata. A táncoslábú asszo-
nyok csoportja perdült fel a
színpadra. Hihetetlen, hogy
milyen akarással és gyorsan érték
el ezt a színvonalat. Kiváló zené-
jükre ropták a táncot, és tapsol-
tunk, mert megérdemelték. 

Hamarosan sürgő-forgó
gyors kezek hordták föl, s
máris ott párolgott az ízletes,
finom vacsora. Üditők, borok,
tepertős pogácsa, minden mi
szem-szájnak ingere. 

Közben Németh László úr
készülődött, hogy kiváló zené-
jével szórakoztassa közönsé-
gét. Sikerült is, mert valahogy
ilyenkor mindig felejtődik éve-
ink száma, Ami fáj, azt hagyjuk
holnapra, most táncoljunk. Iga-
zán emlékezetes, maradandó
élményt és sok kedvességet, sze-
retetet nyújtó ünnepünk volt. 

Köszönjük polgármester
úrnak, az önkormányzatnak,
Kelemen Mária Zitának és
mindenkinek, akinek része volt
az ünnep megteremtésében. 

Zakarné Tóth Gyöngyi
klub-tag
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2007. szeptember 22.-én került megrendezésre a kilencedik
Szabó Árpád emléktorna. Jó időben mintegy 100-150 néző előtt jó
hangulatú mérkőzéseket játszottak a résztvevő "öregfiúk" csa-
patai. A következő eredmények születtek:

Bakonysznetkirály- Hajmáskér 0:1
Berhida- Zirc 0:4
Bakonysznetkirály- Zirc 1:1
Hajmáskér- Berhida 3:1
Hajmáskér- Zirc 3:2
Bakonyszentkirály- Berhida 7:2

A torna végeredménye:
1. Hajmáskér 9 pont
2. Bakonyszentkirály 4 pont (8-4)
3. Zirc 4 pont (7-3)
4. Berhida 0 pont
Különdíjak:
Legjobb kapus: Simon László Bakonyszentkirály
Gólkirály: Udvari Antal 4 gól Zirc
Legjobb játékos: Déber Ede Hajmáskér
“Leg” öregebb fiú: Varga Károly 56 év

Szabó Árpád labdarúgó emléktorna 2007

Teljeskörű víz- gáz- fűtés szerelési anyagok, csaptelepek, porcelánok, radiátorok, gáz- és vegyestüzelésű kazánok, 
festékáru, épületvillamosság, lakásfelszerelés, műanyagáru, lakatok, zárak, vasalatok, kötőelemek, 

kézszerszámok, szerszámgépek, cement, zalakerámia csempék, járólapok, elemek, 
kerékpár alkatrészek, háztartásigép alkatrészek, csillárok, bútor, bizományi. 

Ezer praktikus dolog lakásban, házban, ház körül. 
Állandó, mérsékelt árakon! 

AKCIÓ!
Házgyári kádtöltő mosdócsaptelep, kerámiabetétes. 6.990,- Ft

Álló mosogató csaptelep. 5.990,- Ft
Beltéri diszperziós falfesték 14 l (70 négyzetméter): 2.190,- Ft

Supralux fehér zománcfesték 1 l: 1.595,- Ft
Hajdu Z120 l villanyboyler: 39.990,- Ft

Beretta smart kombi turbo gázkazán 24kW: 129.900,- Ft
PVC cső 110/2fm: 990,-

Lemezkád I. o. 70x150, 70x160,- 70x170 cm: 16.990,- Ft
Vízlágyító mosógéphez: 3.990,- Ft

Felmosószett: 590,- Ft
Erkély ruhaszárító extra minőség: 2.195,- Ft

Rágcsálóírtó: 595,- Ft
Pillanatragasztó: 45,- Ft

Folyamatban: Kártyás fizetési lehetőség, helyszíni áruvásárlási hitel ügyintézés!
Cím: Hajmáskér, Jókai ltp. 9.

Nyitvatartás: Kedd—Péntek 8—17.30  szünet: 11.30—14.00  Szombat: 8—12
Szerencsse Piroska  Kovács Zsolt

06-20/200-97-82  *  06-70/632-49-82  *  06-88/460-320

VÁLTOZÁS!
Iparcikk Bolt ajánlata:
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2007. október 24- 25.-én a fenntartó önkormányzatok
elfogadták az új közös igazgatású közoktatási intéz-
mény (Gábor Áron Általános iskola és Óvoda) Szerve-
zeti és Működési szabályzatát. A szabályzatot az intéz-
ményegységek nevelőtestületei, szülői munkaközössé-
gei és a diák önkormányzat is véleményezte, elfogadta
és a fenntartók számára elfogadásra javasolta. Az új
szervezeti és működési szabályzat 2007. november 1.-
jétől hatályos. Betartása az intézmény VALAMENNYI
ALKALMAZOTTJÁRA, GYERMEKÉRE, TANU-
LÓJÁRA, ÉS A GYERMEKEK SZÜLEIRE IS
KÖTELZŐ!

Kivonat a szabályzatból melyet az őszi szünet után
kérünk betartani!

Az intézmény nyitva tartása:
Iskolai nyitva tartás:
Tanítási napokon, szorgalmi időszakban reggel 7.00

órától 16.30 óráig tart. Ettől eltérő időben csak igazga-
tói engedéllyel és tanári felügyelettel lehet az intéz-
mény területén tartózkodni. Az intézmény látogatására
és ellenőrzésére a fenntartó- és felügyeleti szervek
vezetői jogosultak, akik számára ezt a jogszabály lehe-
tővé teszi. Személyazonosságukat, a feladatra történő
megbízólevelüket az intézményvezetőknek be kell
mutatniuk.

Az intézményvezető és a helyettesei felelősek azért,
hogy az intézményt csak az arra jogosult, illetve külön
engedéllyel rendelkező személyek látogassák. A veze-
tők távollétében a munkaközösség-vezetők vagy az
iskolatitkár intézkedik. 

Szorgalmi időben a nevelõi és a tanulói hivatalos
ügyek intézése az iskola-titkári irodában történik 8.00
óra és 15.30 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek
intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az
ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és
azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a
nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai
ügyeletet kéthetente kell megszervezni.

A tanítás megkezdése előtt az iskolai élet nyugalma
érdekében a szülők gyermekiket az intézmény bejárat
ajtajáig kísérhetik 7.30-8.00 közötti időszakban. Innen
a tanulók egyedül közlekednek.(Kivétel az 1. osztályo-
sok a tanév első 2 hetében.)

8.00 után az iskola épületébe érkező szülők, illetve
idegenek belépését a tanulói portaszolgálat ellenőrzi.

Az iskolába érkező külsõ személyeket a portaszolgálat
köteles a tanáriba vagy az igazgatói irodába kísérni és
nyilvántartani. (A portaszolgálatot ellátó tanuló köteles
feljegyezni a belépő nevét, a belépés célját, a belépés
és a távozás idejét.) A portaszolgálat 8.00-tól 13.30-ig
tart a tanulók számára.

A délelőtti és a délutáni foglalkozások alatt (beleért-
ve a foglalkozások közötti szüneteket is) hozzátartozók
a tanulókat csak nagyon indokolt esetben osztályfőnö-
ki, igazgatói, igazgatóhelyettesi illetve tagintézmény-
vezetői engedéllyel látogathatják.

Tanítás vége (11.50-12.35-13.25), illetve napközis
foglalkozás (15.50) után a szülők gyermekeiket jó idő
esetén az iskola épülete előtt, rossz időben, az aula elő-
terében várhatják.

Óvodai nyitva tartás:
Az Óvoda hétfőtől péntekig 5 napos munkarendben

egész éven át folyamatosan működik. Üzemeltetése a
nyári zárva tartás - nyári szünet- alatt szünetel. 

Az Óvoda naponta 6.30 órától 16.30 óráig tart nyit-
va, lépcsőzetes munkakezdéssel és befejezéssel műkö-
dik.  A szülők -ig hozhatják gyermekeiket az óvodába.

A kapu 9 óráig van nyitva, ezt követően 12.30 óráig
zárva kell tartani.

A csengetésre a beosztás szerinti dajka nyit kaput és
kíséri a külső látogatót az intézményegység-vezető iro-
dájába. Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől
való eltérést az intézményegység-vezetõ engedélyezi.

A Szervezeti és Működési szabályzat nyilvános az
intézmény tanulói, a szülők és az alkalmazottak szá-
mára. A szabályzat teljes megismerésére, olvasására
lehetőség van az alábbi személyeknél, és helyeken.

o az intézmény fenntartója,
o irattár,
o iskolai könyvtár,
o nevelõi szoba,
o igazgató,
o óvodai intézmény egység vezetõ
o igazgató helyettes.

Hajmáskér,2007-10-25

Ékes Tamás
igazgató

A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda tájékoztatója


