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A LEADER francia
mozaikszó: Liasion Entre
Actions pour le Develop-
ment de l’Economie Rurale.
Jelentése: Közösségi kez-
deményezés a vidék gazda-
sági fejlesztése érdekében. 

Hét alapelv mentén való-
sulnak meg ezek a projek-
tek:

a) jól azonosított szubregi-
onális vidéki területekre irá-
nyuló területalapú, helyi fej-
lesztési stratégiák;

b) helyi köz- és magánsz-
férabeli partnerségek (a
továbbiakban: a helyi akció-
csoportok);

c) alulról felfelé építkező
megközelítés a helyi akció-
csoportok helyi fejlesztési

stratégiák kidolgozására és
megvalósítására vonatkozó
döntéshozatali hatáskörével;

d) a stratégia multiszekto-
rális tervezése és végrehaj-
tása, a helyi gazdaság külön-
böző ágazatainak szereplői
és projektjei közötti köl-
csönhatáson alapulva;

e) innovatív megközelíté-
sek végrehajtása;

f) együttműködési projek-
tek végrehajtása;

g) a helyi partnerségek
közötti hálózatépítés.

Hogyan valósulnak meg
ezek az elvek egy konkrét
projekt kapcsán?

Beszélgető partnerünk
Kontics Ferencné a Balaton-
fűzfői Vállalkozások és

Civil Szerveződések Egye-
sületének elnöke, a Bakony
és Balaton Keleti Kapuja
Egyesület alapító tagja.

Hogyan kerültek kap-
csolatba a LEADER prog-
rammal?

Egyesületünk fontos célja
településünk közösségi élet-
ének fellendítése, a szférák
közötti együttműködések
előmozdítása. 2007-ben,
amikor a LEADER program
tájékoztató előadására kap-
tunk meghívót, magától
értetődő volt számunkra,
hogy dolgozni kívánunk a
programban. 

(folytatás a 2. oldalon)

Tisztelt Olvasó!
Engedje meg,

hogy a Bakony és
Balaton Keleti

Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER
Helyi Akció-csoport nevében köszöntsem. 

Egyesületünk 2008-ban alakult 22 telepü-
lés önkormányzatainak, civil szervezeteinek
és vállalkozásainak együttműködésével. Fő
célunk a 2007-2008 folyamán elkészített
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtá-
sa, településeink fejlesztése, a közös gondol-
kozás, együtt cselekvés igényének megte-
remtése.

E cél megvalósítása érdekében jelentke-
zünk rendszeresen a helyi újságok hasábja-
in, a helyi önkormányzatok honlapjain, és a
települések LEADER hírtábláin. 

A közös célok elérése úgy valósulhat meg,
ha Ön is segít ötleteivel, javaslataival, ész-
revételeivel. 

Ha Ön is hozzá szeretne járulni települése
fejlődéséhez, forduljon hozzánk bizalom-
mal!

Pergő Margit 
Berhida Város polgármestere

elnök

KÖZÖS GONDOLKODÁS, KÖZÖS CÉL,
KÖZÖS SIKER

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa



Volt konkrét megvalósí-
tásra váró projektelképze-
lésük?

Több projektjavaslatot is
benyújtottunk, a legfonto-
sabb a fűzfői egykori csil-
lagvizsgáló felújítása, tarta-
lommal való megtöltése.
Ennek megfelelően komoly
felkészülést, települési
egyeztetéseket követően

nyújtottuk be a pályázatot a
Balatoni Csillagvizsgáló –
LEADER Kultúrközpont
megvalósítására. Mintaér-
tékűnek tartom a helyi
önkormányzat, a helyi civil
szervezetek és vállalkozók
együttműködését, remélem,
hogy ebből más települések
is erőt, tudásanyagot tudnak
gyűjteni projektjeik megva-
lósításához. 

A helyi célok mellett
látja-e értelmét a prog-
ramnak térségi szinten is?

Ez a program tette lehető-
vé, hogy több, hozzánk
hasonlóan gondolkodó civil
szervezettel és vállalkozó-
val is kapcsolatba kerül-
jünk. 2009-ben rendeztük
meg az I. Hálózatépítő Civil
találkozót, melynek kereté-
ben bemutatkoznak a régió
LEADER akciócsoportjai
és vendégünk volt az
Irányító Hatóság is.

Együttműködést alakítot-
tunk ki „vállalkozásklinika”
és helyi termékek promóci-
ója témakörben a balatonke-

nesei Katica Pékséggel,
akik kiemelkedő húzóerőt
képviselhetnek a közösségi
projektek megvalósítása
tekintetében. Varga Mihály
litéri vállalkozó is lelkes
támogatója lett programja-
inknak, ami nagyban hozzá-
járult a Tegyél Többet
Településedért (TTT) prog-
ramunk sikeréhez.

Azt kívánom, hogy min-
denki hasonló sikerekkel és
pozitív tapasztalatokkal
gazdagodjon a program
során.
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KÖZÖS GONDOLKODÁS, KÖZÖS CÉL, 
KÖZÖS SIKER

(folytatás az 1. oldalról)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Reményeim szerint isme-
rősként cseng az Ön számá-
ra is a LEADER kifejezés.
2007-ben kezdtük, lelkes
civilek, vállalkozók és a
helyi önkormányzatok köz-
reműködésével feltérképez-
ni azokat a fejlesztési
potenciálokat, ötleteket,
szándékokat, melyek tele-
püléseinket élhetőbbé, az itt

élők és ide látogatók szá-
mára vonzóbbá teszi.

Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) keretében megva-
lósuló, az Európai Unió
által támogatott program
lehetőséget biztosít mikro-
vállalkozások fejlesztésére,
a turisztikai vonzerő növe-
lésére, falufejlesztésre,
megújításra és a vidéki
örökség megőrzésére. Ezt
egészíti ki a LEADER
program, amelynek elsődle-
ges célja a közösségfejlesz-
tés és hálózatépítés, a fenn-
tartható együttműködési

módok elsajátítása és gya-
korlása.

A 2008-as első támogatá-
si periódusban 47 kérelem
érkezett be, 613,5 millió Ft
támogatási igénnyel. Ezek
közül 12 db 124,5 millió Ft
összegben nyert támoga-
tást. 

A 2009. évben a LEA-
DER célterületekre 31
pályázat érkezett be 370,7
millió Ft támogatási igény-
nyel.

Helyi rendezvények meg-
szervezéséhez 5 helyszínen
összesen 5 millió Ft támo-
gatás odaítélését tette lehe-

tővé az egyesület Döntés-
hozó Testülete (DT).

LEADER Kultúrparkok
és -Központok kialakítását
9 településen 219 millió Ft-
tal támogatjuk, míg a ren-
dezvények lebonyolításá-
hoz szükséges mobil eszkö-
zök beszerzésére 35 millió
Ft-ot költhetnek a nyertes
pályázók.

Célunk, hogy ezekről a
sikeres pályázatokról rend-
szeresen beszámoljunk
Önöknek.

Kontics Mónika
Munkaszervezet vezető

Tisztelt Olvasó!

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 2010. évi  

lomtalanítás időpontjáról:

A kihelyezés időpontja:

2010. június 26.-27.

Az elszállítás kezdetének időpontja:

2010. június 28.

Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. által
az adott területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hul-
ladék elszállítása lomtalanítás keretén belül történik.

Nem helyezhető ki:
építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer)

kerti hulladék, kommunális hulladék, gépkocsi bontásából származó hulladék.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Menő-Manó Bali Turi
Angol turkáló és bizományi bolt 

Hajmáskéren a Jókai lakótelep 5/A alagsorában  (volt fodrászat helyén).

Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 16 – 18 óráig,
szombat: 9 – 11, és 15 – 18 óráig.

Gyermek, felnőtt ruhák: 1. 200 Ft/kg (I. osztályú) 
és beárazott krém, címkés ruhák kedvező áron

Felnőtt nadrágok: 350-500 Ft/db

Nyári árukészlettel!!!  Minden hétvégén áru frissítés!!! 
Új fehérnemű is kaphatók!!!

Mindenkit szeretettel várunk! Tel.: 06-20/243-7625
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Úgy gondolom, jó évet tudhatunk
magunk mögött. Elvégeztük a sok-
sok feladatot, és mindannyian sokat
tanultunk – még a tanárok is! 

Voltak vidám és szomorú pillana-
taink, voltak ragyogó sikereink és
bizony kudarcaink is.

Nézzük a tanévet számokban!

Tanulólétszám tanév végén:
204 fő

Szöveges értékelést kapott
72 fő -  35,29%

Osztályzatot kapott
132 fő - 64,71%

A tanulók 5,30 %-ának nem

sikerült a tantervi követelményeket
teljesíteni.

3 tanuló már biztos megismétli az
évfolyamot. (Szülői kérésre)

2 tanuló tehet pótvizsgát 1 tan-
tárgyból

3 tanuló pótvizsgázhat 2 tantárgy-
ból

2 tanuló 2-nél több tantárgyból
pótvizsgázik ÚJ Tv. szabály szerint

Van aki 5-6-8 tantárgyból kapott
elégtelent.

Talán van összefüggés, bár nem
minden esetben a követelmények
nem teljesítése és a hiányzások
között. Iskolánk tanuló az elmúl
tanévben is nagyon sokat hiányoz-

tak: a 204 tanuló 8579 tanórát
hiányzott. Ez 41,64 tanóra/fő ami
így nem teljesen igaz, mivel a tanu-
lóink 23,12 %-a egyetlen órát sem
nem hiányzott. Több tanuló hiány-
zott 180-210 órát (50 tanítási nap
max. 183-ból), amely miatt súrolták
az évismétlési kötelezettség határát.
Erre a szülőknek jobban kell figyel-
ni jövőre!

Igazolatlan hiányzás: 
76 óra  a hiányzások 1%-a

Felszólítás igazolatlan mulasztás
miatt:

16 alkalom
Eljárás kezdeményezése:

1 esetében - PÉNZBÜNTETÉS 

VÉGET ÉRT A 2009-2010. TANÉV

8.osztály névsora
Árpád Attila, Csere Szabolcs Dániel, Cserép Ákos, Hicsár Krisztina, Horváth Cintia, Hudvágner Péter

Sándor, Huszár Bence Ádám, Huszár Péter Zalán, Kancsó Károly, Kiss Norbert, Kovács Krisztián, Kovács
Szabina, László Alexandra, Makai Norbert, Mekler László, Mikó Dávid, Nagy Ádám, Németh Alexandra,

Polócz László, Sándor Vivien, Sidó Viktória, Szigeti Daniella, Veiszmajer Kitti, Vida Ramóna Roxana
of.: Szabó Attila

A  ballagó 8. osztály

(folytatás a következő oldalon)



Többen lettek kitűnőek-kiválóak,
ők nincsenek kevesen – a tanulók
12,88%-a – ebből is látszik, hogy
nem lehetetlen, ami nekik sikerült.
De mondhatjuk azt is, nincsenek
túlságosan sokan sem – minden-
esetre sokkal kevesebben vannak,
mint lehetnének. 

Szeretném mindegyikük nevét
felsorolni.

Kitűnők: (13)
Báder Vivien, Holics Viktória,

Regenye Tamás, Vonyó András,
Kovács Janka, Kiss Nikolett,
Kálmán Kristóf, Halász Dóra,
Németh Fanni, Ékes Ágota, Csácsi
Ádám, Horváth Regina, Kovács
Luca - ez a tanulók 6,37%-a

Kiválók: (13)
Bősze Dominik, Horváth Roland,

Barcza Balázs, Förköli Roland,
Bársony Dominik, Plank Norman,
Vonyó Viktória, Szekeres Olivér,
Lauer Kitti, Fodor Krisztina, Bősze
Bence, Ékes Tamás, - ez a tanulók
6,12%-a

Ők jól és kitartóan dolgoztak.
Érdemes szem előtt tartani az ő
példájukat.

Az iskola tanulmányi átlaga: 
3,62

alsó tagozat: 3,93
felső tagozat: 3,35

A bevezetőmben azzal kezdtem,
hogy jó évet tudhatunk magunk
mögött. Iskolánk valamennyi
2009-2010-ben elvégzett országos
felmérésen, az országos átlag
felett végzett.

Országos Kompetenciamérés-
2009.

4. évfolyam:
országos átlag: 76,3%p
iskolai átlag: 82,4%p

6. évfolyam:
matematika

országos átlag: 489 p
iskolai átlag: 549 p

szövegértés
országos átlag: 513 p
iskolai átlag: 595 p

8. évfolyam:
matematika

országos átlag: 484 p
iskolai átlag: 573 p

szövegértés
országos átlag: 502 p
iskolai átlag: 614 p

Apáczai Kiadó mérése - 2010
1. évfolyam:
olvasás

országos átlag: 90,67 %
iskolai átlag: 96,13 %

Szegedi Tudomány Egyetem „az
iskolában elsajátított tudás követő
mérése” című országos mérés-2009

2. évfolyam:
matematika

országos átlag: 66 %p
iskolai átlag: 68,3%p

szövegértés
országos átlag: 77,8 %p
iskolai átlag: 86,8 %p

Az, hogy jó évet zártunk különö-
sen igaz a tanulmányi- és sportver-
senyekre. 

Több tanulónk jutott el vagy sze-
repelt országos döntőn, ahol

2 első
1 második

1 harmadik
1 ötödik
1 hatodik
3 hetedik
1 tizenkilencedik

3 huszonegyedik helyet szereztek.

Ezek az eredmények legtöbbször
megyei bajnokság megnyerése után
sikerülhetett. És akik ezeket, az
eredményeket elérték:

Tanulmányi versenyek: 
Kovács Janka, Ékes Ágota, Kovács
Luca, Császár Klaudia, Dolgopolíj
Vitalij, Molnár Eszter, Boór Ágota,
Fülöp Fanni, Terkéki Balázs,
Csácsi Ádám, Ékes Tamás,
Csizmazia Norbert, Fodor Kriszti,
Putz Dominika, Vass Misell,
Horváth Regina, Bősze Bence

Sport versenyek:
Vaczola Attila, Vaczola Márk,
Németh Gyula, Fekete Máté, Ékes
Tamás, Csomai András, Kovács
Krisztián

A Veszprém-megyei Iskolai Topp
listán, a 109 pontot szerző iskola
közül a 22. helyen végeztünk. Ha a
középiskolákat kivesszük a sorból
akkor iskolánk a 11. helyet szerezte
meg.

Minden felkészítő kollégámnak,
és a versenyzőknek köszönöm eze-
ket a szép sikereket.

Minden tanulónak, szüleiknek,
kollégáimnak jó pihenést, kikapcso-
lódást kívánok a nyári szünidőre.

Ékes Tamás
igazgató

folytatás az előző oldalról
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TANULMÁNYI-SPORT  KUPÁK  GYŐZTESEI 

– ÉS  EREDMÉNYEIK  A  2009/2010. TANÉVBEN

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

Az év Tanulója
Kitűnő tanuló

Többszörös kistérségi bajnok 
tanulmányi versenyeken

Többszörös megyei 7. hely mataematika
Többszörös megyei 1.-2-3. magyar nyelv

Országos 2. hely NyelvÉsz nyelvtan
Országos 1.hely csapatban Titok történelem

Országos 1. hely Arany János helyesíró verseny
Kovács Luca

Az év Kisdiákja
Kitűnő tanuló

Többszörös kistérségi helyezett
tanulmányi versenyeken
Megyei 20. matematika
Megyei 2. matematika

Németh Fanni

Az év Jó tanuló – Jó sportolója
Kitűnő tanuló

Többszörös kistérségi bajnok-atlétika
Többszörös megyei  2.-3.hely  atlétika

Megyei 3.hely matematika,8.-10.hely nyelvtan
Országos döntős London Bridge angol nyelv

Országos 10. hely NyelvÉsz nyelvtan
Országos 5. hely Arany János helyesíró verseny

Ékes Ágota

Az év Sportolója
Kiváló Tanuló

Többszörös kistérségi bajnok
többpróba, 60m, kislabdadobás, kézilabda

Többszörös megyei bajnok
többpróba, 60m, kislabdadobás, kézilabda

Országos 6.hely csapat, 7. egyéni hely többpróba
Országos 2. hely kislabdadobás

U 12 Magyar Bajnok kézilabda MKB Veszp.-
Alsóörs UK

Ékes Tamás

Az év Sporttehetsége(i)
Többszörös kistérségi bajnokok:
mezei futás,többpróba, kézilabda

Többszörös megyei bajnokok:
mezei futás,többpróba

Országos 32. hely mezei futás
Országos 6. hely többpróba

Csomai András, Kovács Krisztián, Németh
Gyula, Vaczola Attila, Vaczola Márk

Ékes Tamás OB kislabdahajítás 2. hely, négypróba 7. hely

OB. 6. helyezett többpróba csapat 60 m futás

OB. 6. helyezett többpróba csapat


