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21/2012. (III.07.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
rendelkezésére álló informáci-
ók alapján a hajmáskéri Gábor
Áron Általános Iskola önkor-
mányzati működtetés jelenlegi
fenntartásán nem változtat.

22/2012. (III.07.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Közép-
dunántúli Operatív Program
Környezetfejlesztési akciók a
fenntartható Településekért
(KDOP-4.1.1/F-11) címen,
melynek teljes bekerülési
összege: 10.325.348 Ft, az
önkormányzat által vállalt
önrész összege: 1.600.000 Ft,
mely összeg az Önkormányzat
költségvetésében a környezet-
védelmi alap számlán van.
Projekt címe:
Környezetfejlesztési Akció
Hajmáskéren, címe: 8192
Hajmáskér, Iskola u. 1.
616/134-34-38-85-91-133-135
hrsz, 491/18-23-28-36 hrsz.

23/2012. (III.07.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
Amateraszu Kft. (képviselője:
dr. Gazdag István ügyvezető
igazgató) vételi szándékát mely
az Önkormányzat tulajdonában
lévő 8192 Hajmáskér 060/17 és
060/18 helyrajzi számú ingatla-
nokra irányul, elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza
Köbli Miklós polgármestert,
hogy az érintett ingatlanok
értékbecslését Németh András
igazságügyi, műszaki és ingat-
lanforgalmi szakértővel végez-
tesse el.

24 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Szent-
királyszabadja Község Önkor-
mányzata a nevelési-oktatási
feladatokat ellátó intézményi
társulási megállapodását
2012/2013. tanévtől felmondja.
(A szentkirályszabadjai Szent
István Király Tagiskola kiválik
a hajmáskéri Gábor Áron Álta-
lános Iskola és Óvoda közös
fenntartású intézményéből.)

25 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
biztosítja a világi oktatást a
hajmáskéri Gábor Áron Általá-
nos Iskolában a 2012/2013.
tanévtől azoknak a szentkirály-
szabadjai Szent István Király
Tagiskola diákjainak, akik a
Szilágyi Erzsébet Keresztény
Általános Iskolához való csat-
lakozás miatt az egyházi neve-
lést nem vállalják.

26 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési tervét.

27 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség
alaptevékenységét, meghatáro-
zó szakfeladatokat az alábbi
módosítás szerint fogadja el. 
Szakfeladat rend kibővítése a
következő szakfeladattal:
882111-1 Aktív korúak 

ellátása
882113-1 Lakásfenntartási   

támogatás normatív alapon
882115-1 Ápolási díj alanyi 

jogon

882117-1 Rendszeres gyer- 
mekvédelmi pénzbeli ellátás

882119-1 Óvodáztatási 
támogatás

882202-1 Közgyógyellátás

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
utasítja a Körjegyzőt, hogy a
Hivatal Alapító okiratában a
változást vezesse át.

28 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
közös fenntartású hajmáskéri
Gábor Áron Általános Iskola és
Óvoda Alapító okiratában az
intézmény adószámának mó-
dosításával egyetért.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
utasítja a Körjegyzőt, hogy a
Hivatal Alapító okiratában a
változást vezesse át.

29 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
üzemeltetési szerződést köt a
Bakonykarszt Zrt-vel. A
Képviselő-testület meghatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert a szerződés aláírására.

30 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
ellátási szerződést köt a „Hor-
gony” Pszichiátriai Betegekért
Kiemelten Közhasznú Alapít-
vánnyal (8412 Veszprém-Gyu-
lafirátót, Eresztvényi u. 26/A) a
pszichiátriai betegek nappali
ellátására.
A Képviselő-testület meghatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert az ellátási szerződés
aláírására.

(Folytatás a 2. oldalon)

Önkormányzati határozatok



F I G Y E L E M !
2012. június 23-án szombaton 9 órától

Hajmáskéri / ügyességi, tájékozódási, szellemi/ 
kalandtúrára 

hívunk minden érdeklődőt autóval, motorral, 
kerékpárral és gyalog.

A versenyről: 

Nevezhet – jelentkezhet – bárki lakhelytől 
függetlenül egyénileg, családdal, barátokkal.

A kalandtúra autós –motoros útvonala: 
Hajmáskér, Sóly, Vilonya, Királyszentistván, 

Berhida, Pétfürdő, Várpalota, Öskü.

Kerékpáros útvonal: 
Hajmáskér – Öskü – Hajmáskér – Gyulafirátót.

Gyalogos túra útvonala a Séd völgye
/vezeti Omász Istvánné/

A településeken ’állomásokon’ várják a versenyzőket, 
ahol különböző ügyességi, játékos, szellemi feladatokat 

kell megoldani.

A verseny végén eredményhirdetés; a 
legeredményesebb versenyzők értékes 

jutalmakat kapnak.
Nevezni lehet: kelemen.marcsy@gmail.com címen

személyesen v. telefonon: 
Kelemen Mária  30 -437- 5223 

telefonszámon.

Nevezési határidő 2012. június 20.

Nevezési díjak:

Autó –motor 1000 Ft
Kerékpár 500 Ft 

Gyalogos ingyenes 
/A nevezési díj tartalmaz egy db 1  főre szóló egytálételt

–ebédet- a helyszínen!/ 
A helyszínen egész nap büfé, zene, gyerekeknek ügyességi

játéklehetőségek.

Kelemen Mária Zita 
Müv. Ház. vez.

A Művelődési Ház Programjai 

Május 26 –án  16 óra  Tavaszi Gála  és hobbi munkák kiállítása 
/A kiállításra várom minden korosztály munkáit –alkotásait
–kézimunkákat, rajzokat, festményeket, fafaragásokat /stb/
–akik szívesen megmutatnák  alkotásaikat ./ 

Június 2 –án 14 órától  Gyermeknap 

Június 23-án 9 órától  Hajmáskéri Kalandtúra 

A rendezvényekre mindenkit szeretettel vár a Művelődési
Ház vezetője:

Kelemen Mária Zita 
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(Folytatás az előző oldalról)
31 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő 8192 Hajmáskér
616/176 és 616/12 helyrajzi
számon nyilvántartott utak
művelési ágát beépítetlen terü-
letre változtatja, majd értékesí-
teni kívánja azokat.
A Képviselő-testület megha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mester, hogy az említett ingat-
lanok értékbecslését Németh
András szakértővel végeztesse
el.
32 / 2012. (IV.04.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő 8192 Hajmáskér
060/17 helyrajzi számú árok-
ként nyilvántartott ingatlan
művelési ágát-amennyiben
jogszabály engedi- forgalom-
képes területre változtatja,
majd értékesíteni kívánja.
A Képviselő-testület megha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert az ingatlan művelési
ágának megváltoztatásával
kapcsolatos eljárás lefolytatá-
sára, továbbá, hogy az ingatlan
értékbecslését végeztesse el
Németh András igazságügyi
szakértővel.

AUG. 3 péntek

18 00 Falunapi megnyitó 

Kiállítás megnyitó

18.30 Dávid Roland musical 

válogatás

19.30  Zalatnay Cini műsora

20.15 Carmen táncegyüttes

20.30 Roy és Ádám műsora

21.30 Balázs Fecó műsora

22.30 Utcabál

AUG. 4. szombat

10-tól  Főzőcske

Foci

Gyerekeknek ügyességi 

versenyek –játékok

14. 00 Népi játszóház 

17. 00 Nyugdíjas klub 

Népdalkör –tánccso-

port műsora

Színjátszók műsora

18.00 Csögör Gábor-táncda-

lok

18.30 A Veszprémi Hemo 

táncegyüttese – latin 

ritmusok

19.00 Baby Gabi és Ferry 

műsora

19.50 Carmen táncegyüttes 

20.00 Fenyő Miklós műsora

21.00 Koós János műsora

22.00 Tüzijáték

22.15. Happy Gang együttes

23.00 utcabál 

Kelemen Mária 
Müv. Ház. vez 

FALUNAPI  PROGRAM 
TERVEZET
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FELÚJÍT, KERTÉSZKEDIK, BARKÁCSOL, VAGY CSAK KIFESTI A SZOBÁT?  
GONDOLJON TAVASSZAL IS A MESTER ÁRUHÁZRA!

DUNATERM RADIÁTOR CSEREAKCIÓ! -35%  KEDVEZMÉNNYEL

CSAPTELEP CSEREAKCIÓ! -15%  KEDVEZMÉNNYEL

SZERENCSEKERÉK AKCIÓ! TOVÁBBRA IS  PÖRGESSE KI 
A SAJÁT KEDVEZMÉNYÉT; AKÁR -11% - OT

AKCIÓBAN PL.:

SZÉRIA MESTERVAKOLAT 25KG 2200-, CIROKSÖPRŰ 695-,
MÉSZFESTÉK 14L 3990-, JUPOL 15L BELTÉRI FALFESTÉK  4975-

ACÉLBETÉTES MUNKÁSCIPŐ, BAKANCS  5995-,  KÜLSŐ GUMIK 1975-

TOVÁBBÁ: VÍZ-GÁZ –FŰTÉS –ÉPÜLETGÉPÉSZET, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, BOJLER ALKATRÉSZ, 

LAKÁS-KONYHAFELSZERELÉS, SZERSZÁM VILÁG SZAKÜZLET,  FESTÉK,  ZSÁKOS ÉPÍTŐANYAG,
LOCSOLÓTÖMLŐ, YTONG TÉGLA, FÜRDŐSZOBAFELSZERELÉS, CSAVAR, ZÁR, VASALAT, SZEG,

SZIVATTYÚTECHNIKA, MUNKARUHÁZAT, KERÉKPÁR ALKATRÉSZ, SZÚNYOGHÁLÓ, NÁDSZÖVET,
KERÍTÉSFONAT, CSIBEHÁLÓ, VADHÁLÓ, LÉTRÁK, FŰNYÍRÓ DAMILOK, STB.

NAGY  KIÁRUSÍTÁS NAPONTA BŐVÜLŐ KÍNÁLATTAL -50%

A KEDVEZMÉNYEK A FELTÜNTETETT ÁRBÓL KERÜLNEK LEVONÁSRA,  EGYMÁSAL NEM ÖSSZEVONHATÓK VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK!

NYITVA TARTÁS: KEDD-PÉNTEK 8- 17.30-IG SZÜNET: 11.30-14-IG SZOMBAT: 8-12

06 /70/ 632 49 82 06/88/ 460 320  HAJMÁSKÉR JÓKAI LTP 9.

TÖBB, MINT MEGOLDÁS…

A  LAKOSSÁG  SZOLGÁLATÁBAN!

INGYENES  JOGI
TANÁCSADÁS

Hajmáskéren, a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében

Dr. Kovács Gergely
ügyvéd

polgári jog, ingatlanjog, kártérítési jog, társasági jog
(cégjog), családjog (házassági vagyonjog), öröklési

jog, büntetőjog
ideje:

2012. május 31. (csütörtök)
16 –17:30 óra

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

2012. április 1-jétől az
állatorvosi hatósági feladatokat

Dr. Török Tamás
látja el az alábbi településeken:

Várpalota, Pétfürdő, Ősi, Öskü, Sóly, 
Hajmáskér, Tés, Tés-Csőszpuszta

Cím: 8161 Ősi, Ladányi u. 17.
Tel.: 06/30-937-87-13

Hajmáskér Község Önkormányzat

SIKERTELEN  POLGÁRŐR
ALAKULÓ ÜLÉS

Sajnálattal vettem tudomásul,hogy a 2012.március 23.-án
tartott polgárőr alakuló ülés sikertelen  volt. A gyűlésen
csupán 3 új tagjelölt jelent meg. 

Bízom benne, hogy a következő próbálkozásom sikerrel
jár és a lakosság  – főleg a Jókai ltp. lakosai – nagyobb akti-
vitást mutatnak.

A   polgárőrség önkéntes szervezet melynek tagjai a sza-
badidejük feláldozásával a feladatot ingyen végzik lakókör-
nyezetük biztonsága, nyugalma érdekében.

Ezúton hívok  mindenkit aki tenni is akar a település köz-
biztonságának javítása érdekében az ismételt alakuló
ülésre.

Az ülés helye: Hajmáskér, Közösségi Ház 
Iskola u. 4.  földszinti  nagyterem 

ideje: 2012. május 08. (kedd) 18.00

Köbli Miklós
polgármester
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„2012. március 31-e egész nap a kato-
nanóta találkozó jegyében telt. A vendég
dalosok időben megérkeztek. Táborállás
Népdalkör, Veszprém, Szivárvány
Népdalkőr, Balatonkenese és a férfikar
Pétfürdőről. Zökkenőmentes műsorveze-
tés, nagy sikerű koncert”

A Naplóba írt szavakat idéztem.
Hasonló megjegyzések voltak a közös-
ség részéről is.

A Nyugdíjas Népdalkör feladatainak
meghatározásaként alakult ki az a véle-
mény, hogy a hagyományok ápolása
érdekében Hajmáskéren katonadalokkal
is foglalkozni kell.

Mikor műsorra tűztük a „Hajmáskéri
fenyves erdő aljában” című dalt, emel-
kedni kezdett a Népdalkör népszerűsége.
Újabb javaslatok születtek, melyek el-

nyerték a Művelődési ház vezetésének
támogatását.

Létre jött az I. Hajmáskéri Katonadal
Találkozó, mely a hagyományok őrzésé-
nek „izmos ágaként helyet keres magá-
nak.„ A katonadal, ha kell lelkesít, ha
kell vígasztal. Gazdag tárháza a magyar
népdalok egy részének.

A hagyományok ápolásának szelleme
áthatotta a találkozón részt vevő daloso-
kat is. Negyven katonadalt hallottunk a
találkozón. A találkozó „alaphangját” a
házigazdák katonás stílusban előadott
éneklése adta. Ezt oldotta a Táborállás
Népdalkör lágyabb éneke. A Szivárvány
Népdalkör egy hadifogoly imáját és egy
ritkán hallott nótacsokrot hozott. Külön
kategóriát képviselt a nyolcvan éves fér-

fikar Pétfürdőről. Szép éneklésükkel a
találkozó csúcspontját adták. A műsor
közben elhangzott szavalatok emelték a
koraest rangját.

Köszönetképpen Hajmáskér Község
Önkormányzata a Képek a Hajmáskéri
Katonai Tábor Történetéből című képes
kiadvánnyal ajándékozta meg a csopor-
tokat.

A dalkörök fellépését csoportos ének-
léssel zártuk.

A „hivatalos részt” hosszú beszélgetés
és nótázgatás követte.

Annak reményében köszöntünk el
egymástól, hogy jövőre ismét találko-
zunk.

Hajmáskér, 2012. március 31.

Letenyei István

Katonadalokat éneklő Népdalkörök találkozója!

Szépkorú jubileumi köszöntése 

Varga Lajos, Lajos bácsi 2012. április 26-án töltötte
be 90.évét.

Köbli Miklós polgármester és Kovács János körjegy-
ző köszöntötte Lajos bácsit és adta át Orbán Viktor
miniszterelnök úr jókívánságait, valamint az emlék-
plakettet.

ÉRTESÍTEM A LAKOSSÁGOT,

HOGY

TÜDŐSZŰRŐ
VIZSGÁLATOT TARTUNK.

Helye: 8192 Hajmáskér, Közösségi Ház
Iskola utca 4.

Időpontja:

2012. május 24. (csütörtök): 
8-12 óráig és 12: 30-17: 30 óráig

2012. május 25. (péntek): 
8-12 óráig és 12: 30-17: 30 óráig

A megjelenés 20 éven felülieknek ajánlott!

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 
biztosítási kártyáját hozza magával!

Veszprém megyei Tüdőgondozó Intézet
vezető főorvosa
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A hajmáskéri ”Kőalja” Szakosztály
A hajmáskéri „Kőalja” Szakosztály

1990-ben alakult, 24 fővel, s azóta,
folyamatosan működik Hajmáskéren,
mint Civil szervezet. Önálló cégbírósági
bejegyzéssel nem rendelkezünk, a veszp-
rémi Építők Természetbarát Sportegye-
sülethez tartozunk. 

Szakosztályunk tevékenységi köre
kiterjed a gyalogos-, teljesítmény-,
természetvédelmi-, országismereti-,
illetve gomba-, és gyógynövény ismereti
túrákra.

Túráink egy részén az Építők Termé-
szetbarát Sportegyesület tagjaival együtt,
közösen túrázunk, a teljesítménytúrákon
pedig több egyesület tagjaival is talál-
kozhatunk. De vannak olyan túráink is,
amelyeken csak szakosztályunk tagjai
vesznek részt.

A gyalogos természetjárás az ökoturiz-
musnak nemcsak a legrégebbi és legele-
mibb, hanem az egyik legolcsóbb formá-
ja is. Így szélesebb rétegek számára is
viszonylag elérhető.

Célunk, hogy a természetjárás során
elősegítsük az egészséges életmód kiala-
kítását és elterjesztését, a természeti érté-
kek védelmét, hozzájáruljunk az ember-
ek személyiségének gazdagodásához,
kiteljesedéséhez. Közelebb hozzuk az
emberekhez, a természetet, s elősegítsük
azt, hogy rohanó világunkban is meg
lehet valósítani az ember és a természet
harmonikus együttélését.

Túrázásaink során megismerkedhe-
tünk hazánk földrajzával, történelmi
múltjával, nevezetességeivel is.

A túrák között szerepelnek lazább
kirándulások ugyanúgy, mint hosszabb
teljesítménytúrák.

Ezek közül mindenki saját igényeinek,
fizikai erőnlétének megfelelően válogat-
hat. 

Egy egészséges túra gyógyszerek hatá-
sával ér fel. Nemcsak a szellemi munkát
végzők számára, de a fizikai dolgozók

részére is, hiszen egész más izomcsopor-
tokat mozgat meg, mint az állandóan
végzett hétköznapi munka, amelynek
szürke egyhangúságából testileg, lelkileg
segít kikapcsolódni. Ezért biztatok min-
denkit arra, hogy túrázzon.

Minden új érdeklődőt szívesen látunk.

Omász Istvánné
Építők TB SE „Kőalja” sz. oszt. vez.

Tel: 06-30-9016-888, 88-460-741
omasziren@invitel.hu

A májusi programokból:

Máj. 05. Jásd-Csetény-Bakonyoszlop-
Cseszneki vár

Máj. 12. Környezetvédő túra Porva
Csesznekre 

Máj. 19. Közép-Dunántúli Piros túra
Vinye-Bakonybél között, 

Máj. 25-28. Gyalogtúrázók Országos
Találkozója Gyenesdiáson

Felhívás!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B (1) és az (5) bekezdése értelmében:

(1) „A tartás helye szerinti illetékes települési, főváros-
ban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez . „

(5) „Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köte-
les a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési, főváros-
ban a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.”

A 42/C (1) bekezdése alapján kell nyilvántartást vezetni
az eb négy hónapos korától.

Az ebek összeírása július hónapban történik.
Az ebösszeíráshoz a nyomtatványt az Önkormányzat

minden háztartásba, 1 példányba juttatja el. Abban az eset-
ben, ha több eb is van egy háztartásban, akkor a Hivatal
Ügyfélszolgálatán lehet beszerezni plusz nyomtatványt
ügyfélfogadási időben.

A kitöltött nyomtatványokat az Ügyfélszolgálatra kell
visszajutatni.

A nyomtatvány kitöltésében a hivatal segít, ha az eb
tulajdonosa az eboltási könyvet is behozza. 

Kovács János s. k.
körjegyző



6

Hajmáskér büszkeségei
Azt gondoljuk, hogy a helyi iskola tanulóinak tanulmányi és

sportversenyeken elért eredményei 2012-ben is méltóak arra,
hogy büszke legyen rájuk Hajmáskér minden lakója.

Diákjaink részt vesznek minden jelentősebb megmérettetésen,
versenyezve nagy iskolák, sokszor előnyösebb feltételek között
készülő tanulóival. Eredményeink azt igazolják, hogy a tehetség-
gondozáshoz nem kell városi „híres” iskolába járni, ennek a lehe-
tősége helyben is adott. A Gábor Áron iskolában is jól képzett,
elkötelezett pedagógusok végzik a dolgukat, akik a megfelelő
képességű, szorgalmú gyerekekkel, támogató szülői háttérrel
kiváló eredmények elérésére képesek. Bizonyítékképpen álljon itt
néhány az utóbbi hónapok versenyeredményei közül.

Alsósaink részt vettek az Apáczai Kiadó Komplex Tanulmányi
Versenyén. A harmadik osztályosok csapata – addigi nagyszerű
teljesítményük alapján - meghívást kapott a budapesti országos
döntőbe. Az ország legjobb harmadikosainak versenyében a
behívott 40 csapat közül a nagyon előkelő 8. helyen végeztek. A
csapat tagjai: Báder Vivien, Holics Viktória, Kots Veronika.
Felkészítőjük Németh Csilla volt.

Hetedikes kis kémikusaink – Ékes Ágota és Lauer Kitti – a
Hevesy György Országos Kémiaverseny megyei döntőjében sze-
repeltek elismerésre méltóan, a 14. és 15. helyen végeztek.
Felkészítőjük Szabó Attila volt.

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen, ahol a matemati-
kát emelt óraszámban tanuló versenytársakkal kellett összemérni
tudásukat diákjainknak, tisztesen helytállt valamennyi hajmáské-
ri tanuló. Legjobbjaink voltak:

Kovács Janka 4. o. megyei 26. hely (felkészítő: Gerendás 
Valéria)
Horváth Regina 7. o. 32. hely (felkészítő: Tóth Zsuzsanna)
Ékes Ágota 7. o. 36. hely (felkészítő: Tóth Zsuzsanna)
Bősze Bence 7. o. 38. hely (felkészítő: Tóth Zsuzsanna)

A pétfürdői matematikaversenyen elért eredményekre is büsz-
kék lehetünk. A gyerekeket Tóth Zsuzsanna készítette fel, az ered-
mények:

5. osztály: Förköli Roland 7. hely, Halász Dóra 7. hely
6. osztály: Németh Fanni 6. hely, Schmidtauer Anna 8. hely
7. osztály: Ékes Ágota 3. hely
8. osztály: Egei Dalma 9. hely.

A TITOK London Bridge angol tesztversenyen két ötödikesünk
vett részt: Halász Dóra és Bársony Dominik. Halász Dóra kiváló
teljesítménnyel bejutott a Budapesti Műszaki Egyetemen május-
ban tartandó országos döntőbe. A felkészítő tanár Bingyu Mária.

2012 tavaszán több rangos magyarversenyen is indítottunk ver-
senyzőt. Tanulóink eredményei dicséretre méltóak. 

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny
iskolai fordulóján hét tanulónk ért el 90 százalék feletti ered-
ményt. Közülük a 6. osztályos Németh Fanni és a 7. osztályos
Bősze Bence meghívást kapott a megye legjobb helyesíróinak
döntőjére. Felkészítőjük Forintosné Barabás Mariann volt.

A NyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Verseny iskolai fordulóján
17 tanulónk versenyzett. A megyéből évfolyamonként a legjobb
harmincat hívták be az újabb megmérettetésre. Több évfolyamon
voltak meghívottak tőlünk is, sőt a megye legjobb harminc hete-
dikese közül négy a mi iskolánkból került ki. A megyei döntőn is
dicséretesen szerepeltek diákjaink:

Halász Dóra (5. o.) 25. hely (felkészítő: Forintosné B. M.)
Bársony Dominik (5. o.) 16. hely (felkészítő: Forintosné B.
Mariann)
Bősze Bence (7. o.) 28. hely (felkészítő: Forintosné B. M.)
Horváth Regina (7. o.) 16. hely (felkészítő: Forintosné B. 
Mariann)
Csácsi Ádám (7. o.) 9. hely (felkészítő: Sz. Horváth Mária)
Ékes Ágota (7. o.) 3. hely (felkészítő: Sz. Horváth Mária)
Ékes Tamás (8. o.) 17. hely (felkészítő: Sz. Horváth Mária)

Eredménye alapján Ékes Ágota egyike lesz azoknak, akik
Veszprém megyét képviselik májusban az országos döntőben
Szegeden.

A Bendegúz levelezős verseny országos döntőjében egész éves
teljesítménye alapján három tanulónk is részt vehetett: Kovács
Janka (anyanyelv), Lauer Kitti (anyanyelv) és Ékes Ágota (anya-
nyelv és rátermettség). Felkészítőjük Gerendás Valéria és Sz.
Horváth Mária volt.

Felsős versmondóinkkal idén is ott voltunk a Veszprémi kistér-
ség költészet napi versmondó versenyén Márkón, ahova a kistér-
ség nagy és kis települései – Veszprémtől Herenden át
Nemesvámosig – küldték el legjobbjaikat. Büszkén jelenthetjük,
hogy a nagyok között a legeredményesebben szereplő iskola a
hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola volt, hiszen mind az 5-6.
osztályosok, mind a 7-8. osztályosok kategóriájában a kiosztható
három-három helyezésből kettő – kettő Hajmáskérre került.
Dicséretesen szerepelt Lauer Kitti 7. osztályos tanuló, a többiek
pedig díjazottak lettek:

Halász Dóra (5-6. osztályosok között) 1. hely (felkészítő: 
Forintosné B. Mariann)
Vonyó Viktória (5-6. osztályosok között) 3. hely (felkészítő: 
Forintosné B. Mariann)
Csincsi Kitti (7-8. osztályosok között) 2. hely (felkészítő: Sz. 
Horváth Mária)
Bózsvár Dzsenifer (7-8. osztályosok között) 3. hely 
(felkészítő: Sz. Horváth Mária)

Halász Dóra versenygyőztesként meghívást kapott a rangos
„Regösök húrján” országos vers- és prózamondó verseny dunán-
túli döntőjére, amelyet májusban Veszprémben rendeznek.

Hagyomány az is, hogy tanulóink és felkészítő pedagógusaik a
község kulturális életéből is kiveszik a részüket. Nemzeti ünne-
pünkön, március 15-én a községi megemlékezésen a negyedik
osztályosok adtak műsort, a gyerekeket felkészítette és a műsort
összeállította Gerendás Valéria. A márciusi jótékonysági gálamű-
sorban Bózsvár Dzsenifer és Csincsi Kitti verset mondtak (felké-
szítőjük: Sz. Horváth Mária), zeneiskolásaink közül Ékes Ágota
zongorázott (felkészítője: Vaczuláné Sz. Alfina) és Vonyó Viktória
furulyázott (felkészítője: Sinkáné O. Katalin).

Az iskolai Nyitnikék versmondó versenyen több mint 70 alsós
és felsős tanulónk öltözött kívül – belül ünneplőbe, és mondott
verset a közelgő versünnep alkalmából. Akiket a zsűri arany
minősítésben részesített, a községi költészet napi rendezvényen
szélesebb közönség előtt is elmondhatták versüket. A közönség
hálás tapssal és dicsérő szavakkal köszönte meg nekik a szerep-
lést. A színvonalas rendezvényen verset mondtak:

1. osztályosok (felkészítőjük: Kovács Botond): Horváth 
Boldizsár, Katona Dóra, Kovács Ramóna

2. osztályosok (felkészítőjük: Ékes Tamásné): Károlyi 
Zsófia, Takács Evelin

3. osztályosok (felkészítőjük: Németh Csilla): Vonyó 
András, Szerencse Krisztina, Gál Benjamin, Kots Veronika

4. osztályosok (felkészítőjük: Gerendás Valéria): Kovács 
Janka, Kálmán Kristóf

5. osztályosok (felkészítőjük: Forintosné B. Mariann): 
Bársony Dominik, Halász Dóra

6. osztályos (felkészítője: Forintosné B. Mariann): Vonyó 
Viktória

7. osztályosok (felkészítőjük: Sz. Horváth Mária): Balogh 
Dávid, Bózsvár Dzsenifer, Csincsi Kitti, Lauer Kitti

8. osztályos (felkészítője: Sz. Horváth Mária): Egei Dalma.
Köszönjük a szülők, nagyszülők támogatását, hiszen tudjuk,

hogy a családok segítsége, együttműködő hozzáállása nélkül
ezekre az eredményekre nem lennénk képesek.

Sz. Horváth Mária
tanár

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
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