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Tisztelettel várjuk Önt és családját 

2012. október 23-án 10 órakor

A Művelődési Házban 

Az 1956-os Forradalom emlékére 
tartott ünnepi megemlékezésre 

és koszorúzásra

Ünnepi beszédet mond: 

Szabóné Horváth Mária 
történelemtanár

Az ünnepi műsorban fellépnek:

Gábor Áron Általános iskola tanulói
Vadgesztenye Nyugdíjas Klub Népdalköre

Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezetője

A Művelődési
Ház hírei 

Szeptember 28-án pén-

teken Sáska Tibor - Holló

László díjas – festőmű-

vész kiállítása nyílt meg a

Művelődési Házban.

A művész életútjáról,

képeiről, és  munkásságá-

ról Pócsik József várpalo-

tai  iskolaigazgató beszélt.

A kiállítás megnyitón

felléptek Marosné Kovács

Tünde fuvolaszólókkal,

Csincsi Kitti és Bózsvár

Dzsenifer  kedvenc versü-

ket mondták el.

A tárlat megtekinthető

október hónapban min-

dennap este 20 óráig.

Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezetője 

❖
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MEGHÍVÓ
SZERETETTEL  VÁRUNK  MINDEN

KÖZSÉGÜNKBEN  ÉLŐ  NYUGDÍJAST

AZ I D Ő S E K   V I L Á G N A P J A

ALKALMÁBÓL  RENDEZETT  ÜNNEPSÉGRE.

2012. OKTÓBER  6-án  17 órakor 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

KÖBLI MIKLÓS 
polgármester

és
KELEMEN MÁRIA ZITA

Műv. Ház vezetője 

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. október 18. (csütörtök)
16 órától

Szépkorú jubileumi 
köszöntése

Cziráki Pálné, Janka néni
2012. szeptember 21-én
töltötte be 90. életévét

Köbli Miklós polgármester úr és Kovács János
körjegyző úr köszöntötte Janka nénit és adta át
Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait,

valamint az emlékplakettet.

FELHÍVÁS
A Gábor Áron Általános Iskola idén novemberben 10.

alkalommal szervezi meg ünnepi rendezvénysorozatát, a
Gábor Áron-napokat. 

A jeles évforduló alkalmából visszavárjuk iskolánkba
tehetséges volt tanítványainkat, akik a fotó- vagy képzőmű-
vészet valamilyen területén alkotnak vagy alkottak, és mun-
káikból ízelítőt adnának egy közös kiállítás keretében.
Örömmel várunk mindenkit, aki néhány alkotását (fotó, gra-
fika, festmény, szobor, kisplasztika, szövés stb.) szívesen
bemutatná az iskolában a mai diákságnak, a szülőknek és az
érdeklődőknek.

Az együttlét öröméért, az Alma Mater büszkeségével vár-
juk a hajmáskéri iskolához kötődő, helyben vagy távol élő
volt diákok jelentkezését, akik velünk együtt vallják Bródy
János gondolatát: „ha nincsen gyökered – elvisz a szél”.

Kérjük, meghívásunk elfogadását október 25-ig jelez-
zék/jelezzétek az iskolában személyesen, telefonon (460-
024) vagy e-mailben: hajmisk@sednet.hu. Az érdeklődők
ezeken az elérhetőségeken a részletekről is tájékoztatást kap-
hatnak.
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Tájékoztatjuk önöket, hogy 2012.július 26.-án megtartott köz-
gyűlésen elfogadta Marosvölgyi Tibor elnök 2011-12es évi
beszámolóját. A beszámoló után Marosvölgyi Tibor benyújtotta
lemondását, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott. Ezután a
közgyűlés új elnökséget szavazott meg, mely egyhangú szavazat
alapján elnökké választotta: Fülöp Csabát, alelnöki tisztségbe:
Kocsis Gergőt, Fülöp Győzőt, elnökségi tagnak: Szkok Istvánt,
Wallner Zsoltot, Zergi Balázst és Marosvölgyi Tibort. Pénzügyi
bizottsági tagokat és pénztáros választása is megtörtént. A szava-
zás eredményeként pénztárosnak: Kocsis Gergőt választották.
Pénzügyi bizottsági tagnak és a pénztárosi munka ellenőrzésére és
ennek koordinálására Zergi Balázst és Szkok István került meg-
szavazásra. A pénzügyi bizottság külsős tagnak Ispán Timeát
választották meg a jelenlévők. 

A csapat körül is történtek változások. Új edző irányításával
kezdődött meg a felkészülés a következő bajnokságra
2012.07.06.-án. Az új edző személye: Porogi Lajos. A játékos
állományában is történt változás. Kapus posztra: Porogi Patrik és
mezőnyjátékosokat: Rugyai Csabát, Kapai Márkot, és Marosfi
Tamást igazoltuk. 

A lejátszott edzőmérkőzések eredménye:   

Csopak – HSE :   0-2 
HSE – Öskü :      0-4
HSE – Felsőörs : 1-1 

A következő kupa ellenfél Várpalota Megye 1-es csapata volt,
ahol 3:3-as eredmény született, mivel döntetlen lett a mérkőzés és
alacsonyabb osztályba játszunk, így a HSE jutott tovább a tavaszi
fordulóra. Gratulálunk!

Az eddigi lejátszott Bajnoki mérkőzésen a következő eredmé-
nyek születtek: Litér SE – HSE : 1-3 (Góllövők: Deák Ferdinánd,
Lázár Norbert, Kocsis Gergő)
HSE – Bakonybél: 3-3 (Góllövők: Kocsis Gergő, Deák
Ferdinánd, Roll Adrián)

A további őszi menetrend a következőképpen alakul: 
09.09. vasárnap:  Eplény – HSE  16:00.
09.16. vasárnap :HSE – Hárskút  16:00.  
09.22. szombat : Balatonszőlős – HSE 16:00.
09.30. vasárnap: Jásd – HSE 16:00.
10.07. vasárnap: HSE – Várpalota 15:00.
10.14. vasárnap: Bakonynána – HSE 15:00.
10.21. vasárnap: HSE – Nagyvázsony 15:00.
10.28. vasárnap: Tihany – HSE 13:30.
11.04. vasárnap: HSE – Olaszfalu 13:30.

Az idegenbeli mérkőzésekre autóbuszt biztosítunk, kérjük lehe-
tőség szerint minél többen utazzunk a csapattal. Az oda-vissza út
700Ft. 

Minden támogatónk köszönjük az eddigi támogatást, és a szur-
kolóinknak a biztatást!

HSE Elnöksége

Tisztelt Hajmáskéri Sportbarátok!  

Levél a hegykői hittantáborból
Kedves Olvasó! 

2012. július 9-13-ig meg-
tartottuk immár másodízben
hittanos táborunkat. A
tábornak idén a hegykői
Római Katolikus Plébánia
adott otthont. Pétfürdői, haj-
máskéri gyerekek mellett
ösküi hittanosokkal bővült a
csapat. 6-14 éves korosz-
tálynak hirdettük a tábort, de
néhány ovis is csatlakozott
hozzánk, megvidámítva szí-
vünket. 

Hála legyen Istennek,
elmondhatom, hogy idén
többen voltunk, mint tavaly,
ami annak köszönhető, hogy
ezúttal is szép programokkal
vártuk a gyerkőcöket Zoltán
atyával.

Meg van írva: nemcsak
kenyérrel él az ember,
hanem minden tanítással is,
amely az Isten szájából szár-
mazik.“(Mt 4,4) Ennek
fényében minden nap dél-
előttjét szentmisével és lel-
kiségi programokkal indítot-
tuk, amelyeket kézműves
foglalkozások zártak. A lel-
kiségi programok keretében
Zoltán atya tartott előadáso-
kat a hit, a remény és a sze-
retet témakörében. Felhívta
a figyelmet az ezek elleni
bűnökre, valamint korunk
lelki csapdáira is.
Ebéd után délutánonként
termálfürdőt látogattunk,
kalandtúrát tettünk, megláto-
gattuk az Esterházy- kastélyt
és a Széchenyi kastély is. 
Nagy öröm volt számunkra,
hogy hátrányos helyzetű
gyerekek is velünk táboroz-
hattak a szűkös anyagi keret
ellenére.

Még ez a pár napos kirán-
dulás sem jöhetett volna
létre, ha segítségünkre nem
sietnek a következő cégek,
vállalkozások, egyesületek,
s talán Te kedves olvasó, aki
a szentmisén adományoztál
a táborozás céljára: 

Pétfürdőről a Nitrogén-
művek Zrt., Wimmer Trans
Szállítmányozó és Szolgál-
tató Kft., CBA- Polyák
Center 2., Ballons 4 you. 

Hajmáskérről a Higiénia
2005 Kft., Margaréta ABC,
Mester Áruház, Anna-papír
papír-írószer üzlet, Haj-
máskéri Művelődési Ház,
100 íz Kft valamint Szeren-
cséné Márti és családja.

Ösküről Nyitrai Zsolt és
felesége, UNITRO- Pét Kft.
Segítségünkre volt még a
Veszprémi Főegyházmegyei
Karitász is. 
Isten fizesse meg mindnyá-
juknak a sok segítséget! 

Szeretnék még köszönetet
mondani segítőinknek,
Andóné Erzsikének, Varga
Gyulánénak valamint
Kotsné Ildikónak. Áldoza-
tos munkájuk nélkül nem
ment volna minden ilyen
simán. A gyerekek szülei
sem maradhatnak ki a sor-
ból, hiszen ők most is bíztak
bennünk, s biztosították,
hogy gyermekeik eljöhesse-
nek a táborba.

Ti pedig gyerekek remél-
hetőleg sok élménnyel lette-
tek gazdagabbak, s igazi
csapatjátékossá váltatok,
megtanultátok milyen az
igazi együttműködés.
Reméljük nektek is szép
emlék marad ez a tábor.
Jövőre is várlak benneteket
szeretettel:

Fazekas Enikő 
hittanár 
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Tábori Élménybeszámoló
Július végén felkerekedtünk

19 gyermekkel, hogy meghó-
dítsuk Velencét és környékét.
Szerencsésen (elsőre!) megta-
láltuk a tábort. Nem is gondol-
tuk, hogy ennyi pénzért időuta-
zásban is részünk lehet. A
házakat és az éttermet feltérké-
pezve mintha visszacsöppen-
tünk volna a nyolcvanas évek-
be. A házakat rusztikus, mini-
malista dizájn (szép magyar
szó) jellemezte, mely mellőzött
minden felesleges bútordara-
bot, úgymint: asztal, szék. Az
egyetlen szekrényünkbe bepa-
koltuk a gyerkőcök által hozott
plusz elemózsiát, melynek
nagy részét a sertés és baromfi-
konzerv tette ki. (Amiből per-
sze senki nem evett.) Viszont a
mogyorókrém osztatlan sikert
aratott, el is fogyott belőle vagy
8 üveg. 

Az étterem maga volt a retró
paradicsom. (Úgyis divatja
van.) Az ivóalkalmatosságok
ovis korunk fogmosó poharait
idézték fel, melyeket csak a
műanyag tálcák ragacsos bája
múlt felül. A konyhások igen
figyelmes módon vigyáztak
alakunkra, kétszer is felszolgál-
ták ugyanazt az ételt. Azért
mindezek ellenére nem éheztek
a lurkók, melyben nagy segít-
ségünkre volt a több száz zacs-
kó keksz és több liternyi szörp.
(Szép zöld és sárga, úgyhogy
színterápiában is részesülhet-
tünk.) Az étkezések végén

egyesek lelkesen szurkoltak a
magyar olimpikonoknak, míg a
csapat másik fele csocsóbaj-
nokságokat rendezett. 

Mindjárt az első napon bir-
tokba vettük a szabad strandot.
A kb. 20 perces kimerítő gya-
loglás után, örömmel nyugtáz-
ták a gyerekek, hogy van büfé,
kettő is! Szemtanúi lehettünk
nagy vízicsatáknak, és a vízen
lebegő úszógumis Dávid látvá-
nya is örökre emlékezetünkbe
vésődött.

Második napon ellátogattunk
Kápolnásnyékre, a Vörösmarty
Mihály emlékházba. Miután
kultúráltan végighallgattuk a
gondnok úr bemutatóját, az
udvaron kiosztottuk a túlélő
elemózsiát. Mondanom sem
kell, hogy mindenhová több
heti plusz élelemmel indultunk
el, nehogy éhen vesszen valaki.
A tikkasztó gyaloglás után
ismét lehűtöttük magunkat a
velencei tó kellemesen hűs
habjai között. Az esti vacsora
ledolgozása miatt, és hogy kel-
lőképpen elfáradjanak a tábo-
rozók, éjszakai fürdőzést is
beiktattunk. Gyönyörű látvány
volt a holdfényben úszó tó, és
az a csend… ja az nem volt,
mert visítoztak a gyerekek.

A harmadik napon sem
maradhatott el a testmozgás,
így hát kenutúrára vittük el a
csapatot, hogy megismerkedje-
nek a nádvilágban lakó élőlé-
nyekkel, és persze, hogy izmo-

sodjon a karjuk. Három kenu-
val indultunk útnak, egyen
narancssárga mentőmellé-
nyünkben. Az egyik kenu mint-
ha magától siklott volna a
vízen, nem is értem hogyan,
mikor a nyolc emberből csak
kettő evezett rendíthetetlenül.
A nádas közepébe érve a túra-
vezető érdekes tényeket osztott
meg velünk, amiket aztán kvíz
formájában visszakérdezett. A
jutalom egy-egy szép képeslap
volt. Visszaúton a fiúk kenuja
igen meggondolatlanul ver-
senyre hívta a lányok kenuját.
Természetesen az erő velünk
volt, így kéthajónyi előnnyel
megnyertük a versenyt. Lehet,
hogy indulnunk kéne az olim-
pián? Este tábortüzet gyújtot-
tunk, és jóízűen elfogyasztot-
tuk a jóféle, szigorúan házi sza-
lonnát, kolbászt. Úgyis előre
ledolgoztuk evezés közben a
kalóriákat. 

Csütörtökön hajóval átmen-
tünk Pákozdra, hogy megte-
kintsük az 1848-49-es csata
emlékhelyét, múzeumát. A
hajózást nagyon élvezte min-
denki. Akkor még nem tudták,
hogy hamarosan jó sokat kell
majd gyalogolni hegynek fölfe-
lé, 35 fokban. Azért csak felju-
tottunk valahogy, bár többen
megjegyezték, hogy ezt aztán
soha többet! A repülőgép szi-
mulátor kipróbálása kicsit fel-
vidította a társaságot. És hogy a
visszaút se legyen unalmas,
lerobbant a hajónk.

Eljátszottuk a süllyedős jelene-
tet a Titanic-ból, (persze csak
elméletben) majd kis idő múlva
megérkezett a vontatóhajó. Ám
ezzel még nem volt vége a nap-
nak! Furfangos csellel megvic-
celve a gyerekeket, teljes
diszkrécióban megszerveztük a
nagylányok segítségével a
bátorságpróbát. Kísérteties teli-
hold, régi, elhagyatott tábor,
horkolás hangok, (Kittike jó
voltál!) „Úristen biztos egy
hajléktalan!”felkiáltások, rejté-
lyes zajok, kaparászások (Viki
és Ágika), felvillanó vörös sze-
mek (a képzeletük). Szóval volt
ott minden.

Péteken egy rövid strandolás
után élményekkel teli, barnára
sülve szedelődzködtünk haza-
felé. Összességében véve egy
vidám, nevetéstől hangos, iga-
zán sportos tábort tudhatunk
magunk mögött. Köszönettel
tartozunk Forintos Jóskának,
aki maga volt a megtestesült
nyugalom, élő GPS-ként navi-
gált minket, és aki nagyban
hozzájárult a költségek lefara-
gásához. És persze a gyerekek-
nek, akik nélkül nem sikerült
volna ennyire jól. 

Mással nem is zárhatnánk ezt
a beszámolót, minthogy:

Jövőre Veletek Ugyanitt, ja
nem, nem ugyanitt, hanem a
Szelidi - tónál!

Írta: Bingyu Mária 
és 

Forintosné Barabás
Marianna

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő:  Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém


