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59 / 2012. (VI.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Gábor Áron Általá-
nos Iskola és Óvoda 2011/
2012. nevelési évről készített
beszámolót.

60 / 2012. (VI.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Gábor Áron Általá-
nos Iskola tanulócsoport szerve-
zéséről, pedagógus szükségleté-
ről készített tájékoztatót a
2012/2013. tanévre vonatkozóan.

61 / 2012. (VI.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a helyi adóhatóság
tevékenységéről készített be-
számolót.

9 / 2012. (VI.29.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megalkotja a települési szilárd
hulladék kezelésével kapcsola-
tos közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendeletét.

62 / 2012. (VI.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Várpalota Kistérség
Többcélú Társulásával kötendő
megállapodást a központi házi-
orvosi ügyelet finanszírozásá-
val kapcsolatban.

A megállapodás a határozat
mellékletét képezi.

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a megállapodás
aláírására.

63 / 2012. (VI.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyon- és fele-
lősségbiztosítására 2013. évre

ajánlatokat kér a biztosítási tár-
saságoktól.

A Képviselő-testület megha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert az ajánlatok beszerzé-
sére, majd kéri, hogy az ajánla-
tokról tájékoztassa a Testületet.

64 / 2012. (VI.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat tulajdonát ké-
pező 8192 Hajmáskér 616/169
helyrajzi számú kivett telep-
hely megnevezésű belterületi
ingatlanon közfeladat ellátása
érdekében 2.500 m2 területű
parkírozó kialakítása céljából
térítésmentesen határozatlan
időre használatba adja a Sle-Pa
Kft-nek (8192 Hajmáskér,
Iparos utca 5.).

A Képviselő-testület felkéri
Köbli Miklós polgármestert a
haszonkölcsön szerződés alá-
írására.

65 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadja a
közös fenntartású intézmények
2012. I. félévi gazdálkodásáról
készített beszámolót.

66 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testület
megtárgyalta és elfogadja a
közös fenntartású intézmények
egyes 2012. évi költségvetési
előirányzat módosításait.

67/ 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
Sóly Község Önkormányzat
Képviselő-testületével 2013.
január 1-től közös fenntartású
közös önkormányzati hivatalt
működtet. A Képviselő-testüle-
tek meghatalmazzák Kovács

János körjegyzőt a megállapo-
dás előkészítésére.

68/ 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
Hornyák Ferencné vezetői fel-
adatok ellátására megbízott
óvodavezetőnek (hajmáskéri
Lurkó Óvoda) a 138/1992.
(X.8.) Kormányrendelet 14/C §
(2) bekezdés d) pontja értelmé-
ben vezetői pótlékát a pótléka-
lap 230 %-ban állapítja meg
2012. július 1-től visszamenő-
legesen.

69/ 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
hajmáskéri Gábor Áron Általá-
nos Iskolában 2012/2013. tan-
évben 1 fővel csökkenti a peda-
gógus létszámot (így 18 főről
17 főre változik a pedagógus
létszám), és a pedagógus mun-
kát közvetlenül segítő pedagó-
gus asszisztens munkakörben 1
főt alkalmaz.

70 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a Hajmáskéri Sport
Egyesület (Fülöp Csaba elnök)
részére a 2012. évi támogatási
összeg 250.000 Ft, azaz kétszá-
zötvenezer forint kifizetését.
A Képviselő-testület megálla-
pította, hogy az előzetesen
meghozott 47/2012. (IV.25.)
határozatában előírt feltételeket
az Egyesület teljesítette.

71 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat 2012. I. félévi
gazdálkodásáról készített
beszámolót.

Önkormányzati határozatok

(folytatás a következő oldalon)



72 /2012.(IX.18.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének egyes előirányza-
tainak módosítását jóváhagyja.

10 / 2012. (IX.19.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésről szóló 2012. évi
2/2012. (II.16.) önkormányzati
rendeletét módosítja.

73 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2012. II. félévi
üléstervét.

11 / 2012. (IX.19.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megalkotja a közigazgatási bír-
sággal sújtható egyes tiltott,
közösségellenes magatartások-
ról és a közigazgatási bírság
kiszabásának szabályairól
szóló rendeletét.

74 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hajmáskér
Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodás
elfogadására vonatkozó javas-
latot.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete és
a Hajmáskér Települési Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
között a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény 80. § (2) bekezdésének
végrehajtására kötött együtt-
működési megállapodást meg-
ismerte, azt a melléklet szerint
jóváhagyja.
A Képviselő-testület meghatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert az együttműködési
megállapodás aláírására.

12 / 2012. (IX.19.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
módosítja az Önkormányzat
Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A módosítás a Hajmáskéri
Települési Roma Nemzetiségi

Önkormányzattal kötendő
Együttműködési megállapodás
miatt szükséges.
A Szervezeti és Működési Sza-
bályzat kiegészül az Együtt-
működési megállapodással.

75 / 2012. (IX.18.) határozat
1.) Tekintettel arra, hogy

Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (új Ötv.)
2013. január 1. napján hatályba
lépő 89. § (1) és (2) bekezdései
alapján a társuláshoz való csat-
lakozásról legalább hat hónap-
pal korábban meg kell hozni a
döntést, Hajmáskér Község
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja Eplény Község
Önkormányzatának 2013. ja-
nuár 1. napját követően a
Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulásának a következő év
elején átalakuló vagy (jogutód-
lással illetőleg anélkül) létrejö-
vő új társulásához való csatla-
kozását.

2.) Hajmáskér Község
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja és hozzájárul
ahhoz, hogy a csatlakozást
követően Eplény Község
Önkormányzata a családsegí-
tést, a házi segítségnyújtást, a
szociális étkeztetést, a gyer-
mekjóléti szolgálatot, a védő-
női szolgálatot, az anya-, gyer-
mek- és csecsemővédelmet
(iskolai-védőnői szolgálat), a
belső ellenőrzést, a központi
orvosi ügyeletet, valamint a
mozgókönyvtári feladatellátást
az új társulás tagjaival együtt-
működve, közösen lássa el.

3.) Hajmáskér Község
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felkéri a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása
Munka-szervezetének vezető-
jét, hogy gondoskodjon az új
tag csatlakozásának megfelelő
előkészítéséről, valamennyi
szükséges intézkedés megtéte-
léről, és ennek megfelelően a
Társulási Megállapodás módo-
sításáról.

76 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az
Amateraszu Kft. kérelmét
megtárgyalta.
Hajmáskér külterületén meg-
valósításra kerülő rekreációs

(horgász) tó területe a 060/3,
060/4, 060/5, 060/6, 060/17 és
060/18 helyrajzi számokon
helyezkedik el.

A 060/17 és 060/18 helyrajzi
számon megtalálható terület
tulajdonosa Hajmáskér Község
Önkormányzata, a terület hasz-
nálatára és fejlesztésére szerző-
déssel rendelkezik az Ama-
teraszu Kft.

A Képviselő-testület hozzá-
járul és támogatja, hogy a meg-
valósításra engedéllyel rendel-
kező Amateraszu Kft. a hor-
gásztó fejlesztésére támogatási
kérelmet nyújtson be a Darányi
Ignác Terv 3-as tengelyének
turisztikai fejlesztéseket ösz-
tönző jogcímére. A mellékelt
engedélyezett terv alapján
megvalósítandó horgászturisz-
tikai beruházás a Hajmáskér
060/17 és 060/18 helyrajzi szá-
mokon, Natura 2000 önkor-
mányzati területen kerül meg-
valósításra, melyeket Somodi
Ferenc vízügyi tervezőmérnök,
Futó János okleveles geológus
és dr. Malatinszky Ákos okle-
veles környezetgazdálkodási
agrármérnök szakvéleménye
alapján engedélyezett a Kör-
nyezetvédelmi Szakhatóság.

A Képviselő-testület hozzá-
járul, hogy a beruházás megva-
lósulását és elszámolását köve-
tően a jogszabályban előírt
kötelező fenntartási időszak
végéig (5 év) a beruházó a
tevékenységét végezze, hasz-
nálati jogát fenntartsa.

77 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
támogatja a hajmáskéri Gábor
Áron Általános Iskola szándé-
kát, miszerint részt kíván venni
a TÁMOP-3.1.4-12/2 „Inno-
vatív iskolák fejlesztése” című
pályázaton.  A pályázaton való
részvételhez nem szükséges
önrész biztosítása.

78 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
haszonbérleti szerződést köt a
Palota-Mező Kft-vel (8100
Várpalota, Veszprémi út 7.) az
Önkormányzat tulajdonában
lévő Hajmáskér 506 és 519
helyrajzi számú szántó művelé-
si ágú területekre vonatkozóan.

A Képviselő-testület meghatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert a bérleti szerződések
megkötésére.

79 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
Hajmáskér, Szederfa utca ele-
jén található eperfa védetté
nyilvánítási eljárás lebonyolí-
tására meghatalmazza Köbli
Miklós polgármestert. 

A Képviselő-testület felkéri
Köbli Miklós polgármestert,
vegye fel a kapcsolatot a
Magyar Honvédséggel, mivel
az eperfa a Magyar Honvédség
területén található.

A Képviselő-testület abban
az esetben járul hozzá az eljá-
rás lebonyolításához, ha az
különösebb anyagi fedezettel
nem jár.

80 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
Főczény Károlyné közös kép-
viselő az önkormányzati tulaj-
donú területen (1. és 2. számú
Társasház között, Hajmáskér
491/35 helyrajzi számon) tech-
nikai akna kiépítéséhez az
alábbi feltételekkel járul hozzá:

kéri a helyszínrajz, közmű-
rajz bemutatását

a teljes helyreállítást a kérel-
mező végezze el, annak költsé-
ge a kérelmezőt terheli

a későbbi esetleges útátvá-
gást a kérelmezőnek kell elvé-
geznie, annak költsége a kérel-
mezőt terheli

kauciót fizesse be az akna
kialakítása előtt (aszfaltos út
felbontásának költsége 5.000
Ft / m2) Hajmáskér Község
Önkormányzat számlájára.
81 / 2012. (IX.18.) határozat

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete,
mint jogosult hozzájárul ahhoz,
hogy a hajmáskéri 607/6 hely-
rajzi számú ingatlant terhelő
beépítési kötelezettség, valamint
annak biztosítására elidegenítési
tilalom az ingatlan-nyilvántar-
tásból törlésre kerüljön.

A Képviselő-testület felkéri
Köbli Miklós polgármestert,
hogy a hozzájáruló nyilatkoza-
tot a kérelmező tulajdonosnak
küldje meg.
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82 / 2012. (IX.18.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
ajánlattételi felhívást írt ki
Hajmáskér község közútjainak
és intézményeihez tartozó útja-
inak hó eltakarítására 2012/
2013. telére.

A megadott határidőre két
ajánlat érkezett.

Vajda Géza vállalkozó
1.150.000 Ft + ÁFA összeg-
ben, és Árkovics György vál-

lalkozó 1.200.000 Ft + ÁFA
összegben.

A Képviselő-testület Vajda
Géza vállalkozó 1.150.000 Ft +
ÁFA összegű ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület megha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert a megállapodás aláírá-
sára. A Képviselő-testület kéri,
hogy a megállapodás tartal-
mazzon további 30 óra gépi
földmunkát, és a lehullott hó
eltakarítását 5 cm hó esetén
kezdje el.
83 / 2012. (IX.18.) határozat

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
ajánlattételi felhívást írt ki
Hársfa utca, Táncsics utca,
Zrínyi utca csapadékvíz elve-
zetés kivitelezési munkálataira.

A megadott határidőre há-
rom ajánlat érkezett.

Cső-Kötő Út és Közműépítő
Kft. (8200 Veszprém, Ház-
gyári út 5.) 10.115.500 Ft +
ÁFA összegben

Punk-Víz Építőipari és
Szolgáltató Kft. (8248 Nemes-
vámos, Somhegyi utca 14.)

9.700.042 Ft + ÁFA összegben
Zsilip 2008 Víz- és Mély-

építő Kft. (8202 Veszprém, Pf.
720) 9.770.590 Ft + ÁFA
összegben.

A Képviselő-testület a Zsilip
2008 Kft. ajánlatát fogadja el,
ha a Kft. az ajánlat összegét
módosítja a legolcsóbb ajánlat
összegére, azaz 9.700.000 Ft +
ÁFA, kilencmillió-hétszázezer
forint plusz áfa összegére, és
ezen az összegen elvállalja a
csapadékvíz elvezetésének
munkálatait.

folytatás az elôzô oldalról

Tisztelt Hajmáskéri
Sportbarátok!

Tájékoztatni szeretnénk önö-
ket, hogy a Hajmáskéri Sport
Egyesült jótékonysági labdaru-
gó mérkőzést szervez 2012. 11.
11-én 13.30-kor a hajmáskéri
sportpályán. A mérkőző csapa-
tok: HSE – HSE Öregfiúk. A
jótékonysági mérkőzés célja az
egyik labdarúgó sporttársunk
mielőbbi gyógyulásának meg-
segítése. A helyszínen büfét
biztosít a Tulipán Presszó,
amely a forgalmát felajánlja.
Mindenkit szeretettel várunk!

Egyéb hírek: Idén is részt
vesznek a hajmáskéri gyerekek
a Bozsik-programban három
korosztályban: U7, U9, U11.
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni Kovács Botond tanár úr
segítségét az elindításban.

Tisztelt Szurkolóink!
Köszönettel tartozunk ma-

guknak a lelkes és kitartó szur-
kolásukért és, hogy minden
pályán otthon érezhettük
magunkat, hisz nem egy helyen
voltak többségben. Külön meg-

szeretnénk köszönni annak a
10-12 lelkes szurkolónknak
akik az össze vidéki meccsre a
csapattal együtt utaztak, így
támogatva az egyesületet.
Köszönjük!

Szeretnénk megköszönni az
önkormányzatnak,hogy 2012.
10. 15.-én  250.000 Ft-ot átad-
ta a HSE részére.
Eddigi eredményeink:
Litér Se – HSE: 1 – 3
HSE - Bakonybél SE: 3 – 3 
Eplény SE – HSE: 1 – 5 
HSE – Hárskút SE: 3 – 0
Balatonszőlős – HSE: 3 – 9
Jásd SE – HSE: 0 – 4
HSE – VBSK: 3 – 0
Bakonynána – HSE: 2 – 1
HSE – Nagyvázsony: 3 – 0 
Így a 9. forduló után:
1. Bakonynána SK: 27 pont
2.Hajmáskéri SE: 22 pont
3. Várpalota: 21 pont          

Reméljük a jövőre ennyien,
ha nem többen is együtt szur-
kolnak csapatunknak.                     

HSE Elnöksége

Pétfürdői Megyei 
Taekwon-do Verseny

2012. 10. 28.
1. Putz Norbert serdülő küzdelem -45kg 1.hely
2. Rózsa Roland serdülő küzdelem -55kg 1.hely
3. Kovács Zsolt sérülés miatt nem tudott versenyezni
4. Németh László Patrik serdülő küzdelem -45kg 2.hely
5. Németh Martin serdülő küzdelem -35kg 3.hely
6. Lauer Kitti serdülő küzdelem -40kg 1.hely
7. Lauer Márk serdülő küzdelem -40kg 1.hely
8. Bózsvár Dzsenifer serdülő küzdelem -45kg 1.hely
9. Terjéki Balázs ifjusági küzdelem -55kg 1.hely
10. Terjéki László serdülő küzdelem -35kg 2.hely
11. Kondics Norbert gyermek küzdelem -30kg 3.hely
12. Farkas Levente gyermek küzdelem -45kg 3.hely
13. Borsos Krisztián gyermek küzdelem -45kg 4.hely
14. Vonyó András serdülő küzdelem -25kg 1.hely
15. Horváth Roland serdülő küzdelem -45kg 2.hely
16. Dufka Alexandra sérülés miatt nem tudott versenyezni
17. Kots Veronika gyermek küzdelem -35kg 2.hely
18. Volf Bálint gyermek küzdelem -35kg 2.hely

Október 28.-a, reggel csörög a
vekker. Összeszorult gyomorral
kelünk, elérkezett az első verse-
nyünk napja. Első az edzőknek,
első a tanítványoknak! A hajmás-
kéri taekwon-do csapat egy éve
odaadó kitartással edzi testét-lel-
kaét, az alapoktól gyakorolja az
ütéseket, rúgásokat, formagyakor-
latokat, önvédelmi fogásokat. A
gyerekek túl vannak az első sike-
res  övvizsgán, egyre színesebbek
az övek és most, a taekwon-do
egyik fő versenyszámában , a küz-
delemben mérhették össze  tudás-
ukat a hétvégén megrendezett
Megyei Taekwon-do Bajnoksá-
gon, Pétfürdőn. Hatvanhárom ver-
senyző gyűlt össze Veszprémből,
Zircről, Balatonalmádiból, Várpa-
lotáról, Herendről, Litérről és ter-
mészetesen Hajmáskérről. Tizen-
nyolc versenyzőt nevezett a csa-
pat, sajnos ketten sérülés (Kovács
Zsolt) illetve betegség (Dufka

Alexandra) miatt visszaléptek az
indulás jogától, a többiek (későb-
biekben név szerint) 7 aranyérmet,
5 ezüstérmet, 3 bronzérmet szerez-
tek! Kivé-teles teljesítmény a gye-
rekektől, büszkék lehetünk rájuk.
A szurkoló csapat, szülők, testvé-
rek, elementáris erővel skandálták
az éppen páston harcoló gyere-
künk nevét, sokan magukra öltve
csak erre az alkalomra készült
drukker-pólót. A következő cél, a
decemberi övvizsga. Minél maga-
sabb övfokozatokat érünk el, annál
rangosabb versenyeken indulha-
tunk majd, ez a vasárnapi csillogás
még csak a kezdet! Köszönöm a
gyerekek kitartó munkáját, a szü-
lők támogatását, edzőtársaim
(Gipp Róbert és Borsos József)
segítségét  és a város anyagi hoz-
zájárulását a versenyhez. Hajrá
Hajmáskér!

Mucsy Petra

Őszi éremeső
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Megyei sikerek atlétikában
Veszprém Megyei Ügyességi Csapatbajnokság

Veszprém 2012. 09. 26 Városi Stadion

A versenyen iskolánkból 2 számban indult csapat, ahol egy első
és egy harmadik helyezést szereztek tanulóink.

1. helyezett: távolugró lány csapat
Csapattagok: Németh Fanni, Ékes Ágota, Katona-Jakab Nikolett,
Lauer Kitti, Görgics Renáta

3. helyezett: kislabda hajító lány csapat:
Csapattagok: Vass Misell Vanda, Ékes Ágota, Katona-Jakab
Nikolett, Bózsvár Dzsenifer, Görgics Renáta

Köztársaság Kupa 2012
Veszprém 2012.10.01 Városi Stadion

„Közel 30 iskola indult, 400 fő induló volt. Egy tanuló 2 egyé-
ni számban és a váltóban indulhatott. 

A versenyszámok:
Két dobó szám:    kislabda, és súly
Két futó szám:     2000 méter és, 

2000-2001esek 60 m, 
1998-1999-esek 100 méteren 

Két ugró szám:     távol és  magasugrás
Négy korcsoportban 2001-2000-1999-1998, versenyeztek és

kaptak érmet a versenyzők, összesen 265 érmet osztottunk ki.
A Veszprém megyei iskolák rangsora:
1. Fekete Vörösmarty Általános Iskola, 

Gim. és Szakközépiskola Ajka 343 ponttal
2. Reguly Antal Általános Iskola 

Előkészítő Szakiskola Zirc 163 ponttal
3. Gábor Áron Általános Iskola 

Hajmáskér 149 ponttal
Az első helyek tekintetében legeredményesebb
iskolák:
1.  10 első helyet szerzett:

Fekete István-Vörösmarty M.Ált. Isk., Gimn. és Szakköz.
2.  5 első helyet szerzett:

Gábor Á. Ált.Isk. Hajmáskér, és Dózsa Gy.Ált. Isk.Veszpr. 
3.  4 első helyet szerzett:

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Ált.Isk. Balatoncsicsó
2012.10.15

Kungli József
a verseny főszervezője

Köztársaság Kupa 2012 
Tanulóink eredményei 1-8. hely

1. hely Fekete Máté kislabdadobás 65 m
távolugrás 509 cm

Ékes Ágota távolugrás 443 cm
Vass Misell magasugrás 125 cm
Pincési Valentina távolugrás 408 cm

2. hely Ékes Ágota kislabdadobás 49 m 
Vaczola Krisztián távolugrás 450 cm

3. hely Pincési Valentina magasugrás 120 cm
Németh Fanni magasugrás 120 cm
Vaczola Márk 2000m             7:03 min
Putz Norbert kislabdadobás 50 m

4. hely Vaczola Krisztián 60m 8,9 s
Csácsi Ádám súlylökés 880 cm
Putz Norbert súlylökés 809 cm

5. hely Lauer Kitti-Németh Fanni
Görgics Renáta-Ékes Ágota         4x100m  60,5 s
Kálmán Kristóf súlylökés 692 cm
Vass Misell kislabdadobás 39 m

6. hely Kálmán Kristóf kislabdadobás 37 m
Hanák Bernadett 2000m 9:21,0

7. hely Kovács Zsolt távolugrás 453 cm
Németh Vanessza távolugrás 358 cm

Felkészítő tanárok: 
Puskás Natália, Török Lajos, Ékes Tamás

A sportsikereket elért tanulók csapata és felkészítőik

Szépkorú jubileumi köszöntése
Tüskés Tivadarné, Kati néni 2012. október 28-án

töltötte be 90. életévét
Köbli Miklós polgármester úr és Kovács János körjegyző úr

köszöntötte Kati nénit és adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr
jókívánságait, valamint az emlékplakettet.

Szépkorú jubileumi köszöntése
Csomay János, 2012. október 29-én

töltötte be 90. életévét
Köbli Miklós polgármester úr és Kovács János körjegyző úr

köszöntötte János bácsit és adta át Orbán Viktor miniszterelnök
úr jókívánságait, valamint az emlékplakettet.
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A Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Társadalmi Összefogást Ösztönző Kezdeményezés MOZ-
DULJ! című programja sikerrel zárult.  Összefogás. Igen, ez
volt a cél, hogy megtapasztalják kicsik- nagyok azt az érzést,
amit az önzetlenül és önként vállalt, felelősséggel végzett
munka adhat. 

Köszönettel tartozunk: 
ADA BAU KFT-NEK, 
HORVÁTH ATTILÁNAK- SKY TIGER KLUBNAK, 
A SLEPA KFT-NEK, 
A 10 íz KFT-NEK, 
A BO-BONÉ KFT-NEK, 
A HIGIÉNIA 2000 KFT-NEK, 
AZ ANDI ABC-NEK,
A MARGARÉTA ABC-NEK, 
JANKER ABC-NEK, 
ÁRKOVICS GYÖRGYNEK, 
A HAJMÁSÉRI POLGÁRMESTERI HIVATALNAK,  
A BAKONY MÉHÉSZET KFT-NEK, 
VÖRÖS JÓZSEFNÉNEK, KÉRI JULIANNÁNAK
A WIPO KFT-NEK-TULIPÁN ÉTTEREMNEK, 
TÓTH TIBORNÉnak,
A HANGULAT CUKRÁSZDÁNAK,
A GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLÁNAK ÉS a LURKÓ
ÓVODÁNAK, a BALU BUTIKNAK, VALAMINT minden
önkéntesnek, aki munkájával támogatta a rendezvényt. 

Köszönjük, hogy eljöttek és velünk együtt töltötték 
ezt a néhány órát!

Köszönettel: a Bendola Családsegítő Szolgálat dolgozói:
Szalai Attila szakmai vezető, Nagyné Horváth Zsuzsanna 

családgondozó, és Deák Heléna segítő munkatárs

MOZDULJ!  HAJMÁSKÉREN

A MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SEGYÉLSZERVEZET 

EU.  ÉLELMISZER SEGÉLY PROGRAMJA  
a MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

HIVATAL támogatásával
HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSEN

A BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
irodájában 

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁST NYÚJT 
TARTÓS ÉLELMISZER CSOMAG

FORMÁJÁBAN.
A csomag november 20-tól vehető át. 
Várjuk a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben és rendszeres szociális segélyben
részesülő hajmáskéri lakosokat.
Kérjük, hogy az ellátást igazoló 

Határozatot és táskát hozzon magával!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
A hajmáskéri Művelődési Házba

2012. november 9-én 18 órára

V A C Z K Ó  M Á R I A
festőművész

kiállításának megnyitójára.

A megnyitón közreműködnek:

Marosné Kovács Tünde és 
Füleki Dóra fuvola

Csincsi Kitti és 
Bózsvár Dzsennifer vers

Kelemen Mária Zita
Müvelődési. Ház vezetője

M E G H Í V Ó
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Szép volt , de szép . . .
2012. október 6. 
du. 17 óra 

Szikrázott a napsugár,
olyan örömmel és simogató
vidámsággal fogadott ben-
nünket  időseket a falu
művelődési házába.

Megtelt a színházterem
őszülő hajú nagymamákkal
és nagypapákkal.

Meghitt minden figyelmet
megérdemlő emlékező és
köszöntő szavakkal nyűgöz-
te le a hallgatóságot Kovács
Botond alpolgármester Úr,
aki a helyi általános iskola
tanítója.

Mondandójának első ré-

szében emlékezett az 1848
.október 6-án kivégzett aradi
vértanukra.

Majd gondolatait szépen
átívelve éltette a jelen és
távollevő idős embereket,
virágcsokrokkal köszöntötte
a falu legidősebb embereit.

Óbecsey István:
„Szeressétek az öregeket

Szeressétek az öregeket,
Nagyon szépen kérlek ben-

neteket
Szeressétek az öregeket …” 

című versével végképp meg-
szorongatta a meghatottság-
tól egyébként is összeszűkü-
lő torkunkat, könnyeket csalt
öregedő szemeinkbe.

Ez a délután teljes terjedel-
mében nekünk és rólunk
szólt.

A pici óvodások  kedves
köszöntő dalai, Kots Vero-
nika és Kovács Janka nagy-
mamáról  a Kálmán unokák
nagypapáról szóló versei, a
nyugdíjas klub vegyes és
férfi énekkarának vidám
nótái és a vendégszereplő
Somos Operett házaspárja
operettekből összeállított
műsora cirógatta szívünket,
lelkünket.

A finom vacsorát ízletes
borocskával öblítettük le.

Kiváló lehetőség adódott
arra is, hogy régi ismerősök
beszélgessenek egymással, s

új ismeretségeket is lehetett
kötni  a faluba újonnan
beköltöző lakókkal.

A jóízű trécselésből azután
nótázás lett.

Bizony-bizony már estele-
dett a faluban, de haza menni
nehezen tudtunk. 

Jól és jót szórakoztunk.
Köszönjük a meghívást ,ha

tudunk akkor jövőre is sze-
retnénk újra együtt ünnepel-
ni.

Fiatalok figyeljetek!
Olvassátok el ezt a kis

tudósítást és szeressétek az
öregeket.

2012-10-16
Páhiné Zsuzsa

Nagymama 

Iskolánk névadója Gábor
Áron tiszteletére 2012.
november 21.-22.-23.-án
akerül megrendezésre a 10.
Gábor Áron Napok ren-
dezvénysorozat

Várható programok:

November 21.
szerda:
Emlékfutás, 
Labdajátékok meghívott

csapatokkal v. iskolán belül,
Kiállítás megnyitó: isko-

lánk volt és jelenlegi tanuló-
inak művészi munkáiból
készült kiállítás

November 22.
csütörtök:
Koszorúzás,
Kiállítás megnyitó: 
az elmúl 10 év Gábor

Áron Napjairól készült
fotók kiállítása

Délelőtt:
Kézműves foglakozások,

ásványtörténeti előadás,
népi hangszerek bemutatója

Délután:
Versmondó verseny meg-

hívott iskolák részvételével
4 kategóriában

November 23. péntek:

Délelőtt:
Kézműves foglakozások,

ásványtörténeti kiállítás-elő-
adás

Délután:  
Komplex vetélkedők 8-9

fős csapatokkal meghívott
iskolák részvételével alsó és
felső tagozatosoknak

A rendezvényeink nyitot-
tak mindenkit szeretettel
várunk.

Ékes Tamás
igazgató

Jubileumi Gábor Áron Napok az iskolában


