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Kedves Alkotó! 
Januárban szeretnénk

b!víteni 
a  KI MIBEN

MESTER cím"
helyi alkotók 

kiállítását.

Kérem, jelentkezzen
nálunk, hogy 

alkotásait, 
különleges, egyedi 

termékeit 
bemutathassuk. 

telefon: 
06 30 502 6449 

email:   
muvhaz. hajmasker

@gmail.com 

FALUSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
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A Zilahi családdal történ-
tek hallatán szerencsére
azonnal sokan, sokféle mó-
don  igyekeztek enyhíteni a
tragédián. 

A mi segítségünk a csa-
ládnak, Vastag Márta és
Lengyel Anna  beszélgeté-
sével kezd!dött, amikor is
megszületett az ötlet: éne-
keljen Csaba, és a kérés:
szervezzünk támogató kö-
zönséget. A segítségnyúj-
tásra azonnal sikerült még
el!adókat megnyerni. Így

született és valósult meg
a jótékonysági koncert,
melynek bevételét át tud-
tuk adni a családnak, baju-
kat enyhíteni. Ezúton mon-
dok mindenkinek nagy kö-
szönetet az együttm"ködé-
sért. Akik összefogtak: 

- Vastag Márta és Len-
gyel Anna, akik nem csak
sajnálkoztak. 

- Horváth Attila, a Sky
Tiger tulajdonosa, aki ké-
rés nélkül felajánlotta a
helyszínt és a hangosítást, segít!i: Horváth József és a

polgár!rök, valamint Szi-
ránszki Krisztián, aki han-
gosított.

- Cs!gör Gábor, aki „Ter-
mészetesen.”- vállalta a
konferálást.

- Hicsárné Marika, Ta-
kács Emma, Veiland Me-
linda, akik plakátoztak,
szervezték a közönséget
/minden módon/, jegyet
szedtek, fotóztak.

- Bödecs László /Press-
comp Nyomda/, aki csak

azt kérdezte: mennyi pla-
kát kell? 

- Köbli Miklós /polgár-
mesterünk/, aki soron kívül
szállította a plakátokat.

- a fellép!k, akik szívvel-
lélekkel zenéltek: Vastag
Csaba, Szén Alexandra,
Kovács Ágnes Magdolna,
Gino Sargenti és zenésztár-
sai: a Strikers és a  Johnnie
Vaker.   

Összefogtunk. Köszö-
nöm nektek, hogy tudtunk
segíteni.                                 

Dancsó Valéria  

Tájékoztatjuk a Kedves
Szül!ket, hogy gyermekük
iskolai étkezési térítési
díját befizethetik:

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata pénztárá-
ban, a kijelölt napokon és
id!pontokban, valamint
csekken, amit a Közösségi
Ház ebédl!jében vehetnek
át, és átutalással a Haj-
máskér Község Önkor-
mányzata számlájára
(11748007-15428756).

Csekken és átutalással
történ! fizetés esetén kér-
jük a közlemény rovatban
feltüntetni a gyermek (ek)
nevét, és a befizetés hó-
napját.

A következ! havi iskolai
étkezési térítési díj befize-
tésének id!pontjai:

2015. december 8.(kedd)
8.00-12.00, 13.00-16.00

2015. december 9.(szer-
da) 8.00-12.00

TÁJÉKOZTATÁS JÖN A MIKULÁS

Köszönet mindenkinek 
a belép!- és adományjegyek 

vásárlásáért.

Összefogtunk! 



Tisztelt HSE szurkolók!
Véget ért a 2015/16-os !szi forduló, melyet eredmé-

nyesen zártunk.
Köszönjük mindenkinek a szurkolást, bármilyen for-

mában történt. Tavasszal is számítunk a szurkolásra!
Köszönjük a Hajmáskéri Önkormányzatnak a támo-

gatást!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet

kívánunk minden kedves szurkolónak!

Üdvözlettel: HSE Elnöksége
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A KRESZ el!írja a járm"vek és közleke-
d!k számára azokat az alapvet! kötelezett-
ségeket, amelyek elengedhetetlenül szüksé-
gesek a közlekedésben való részvételhez.
Azonban nem csak a gépjárm"vek látható-
sága fontos, hanem a kerékpáros és a gyalo-
gosok is sok mindent tehetnek saját bizton-
ságuk érdekében. 

Az a tény, hogy a gyalogos, vagy a kerék-
párját toló gyalogos járda hiányában a köz-
úton szabályosan a forgalommal szemben
közlekedik, önmagá-ban nem növeli biz-
tonságukat. 

Amennyiben viszont fényvisszaver!
anyagokkal felszerelt ruházattal és járm"vel
közlekednek, észlelésüket és láthatóságukat
a sokszorosára növelik. Ez különösen igaz
szürkületben, éjszaka vagy korlátozott látá-
si viszonyok mellett. 

A láthatósággal kapcsolatban a balesetek
megel!zése érdekében az alábbi el!írások
betartására hívjuk fel az érintettek figyel-
mét:

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén lámpákkal kell kivilágíta-
ni. A kerékpárt fel kell szerelni: 

el!re fehér vagy kadmium sárga fényt adó,
sötétben, tiszta id!ben legalább 150 méter
távolságról látható lámpával, egy hátra
piros fényt adó, sötétben, tiszta id!ben leg-
alább 150 méter távolságról látható helyzet-
jelz! lámpával, el!l egy fehér, hátul egy
vagy két piros szín", szimmetrikusan elhe-
lyezett, nem háromszög alakú fényvissza-
ver!vel, és legalább az els! keréken, leg-
alább 2 db, egy átmér! mentén elhelyezett
borostyánsárga szín", mindkét oldal felé
hatásos oldalsó fényvisszaver!vel (küll!-
prizmával). A  küll!prizmák helyett vagy
mellett alkalmazható két oldalon fehér
fényvisszaver! körgy"r" felület is. Ezek a

világító berendezések elhelyezhet!ek a kerékpárt hajtó sze-
mélyen is.

Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között a kerékpáros- nak (amellett, hogy kerékpárját a
jogszabályban meghatározott módon ki kell világítania)
fényvisszaver! mellényt (ruházatot) kell viselnie.

A lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadká-
ján tartózkodó gyalogosnak /személynek - ide nem értve a
gyalogosok zárt csoportban történ! közlekedését - éjszaka
és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaver! mel-
lényt (ruházatot) kell viselnie.

4

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának id!szakos kiadványa
Felel!s szerkeszt!:  Köbli Miklós polgármester Felel!s kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

Láthatóság


