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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2018. március 15-én 11 órára
a M"vel!dési Házba

az 1848-as szabadságharc és forradalom
emlékére rendezett ünnepségre.

Az ünnepi m"sort a Gábor Áron Általános Iskola tanulói adják el!.

Tisztelt Lakosok!
A „VHK” Veszprémi Hulladékgaz-

dálkodási Közszolgáltató Nonprot 
Kft. a szelektív hulladékgy"jtéshez, az 
ingatlanokon kihe-lyezett, a gy"jtéshez 
rendszeresített szabvány szelektív hul-
ladékgy"jt! edényeket 2018. évben, az 
alábbi napokon szállítja el:

- 2018. január 22.

- 2018. február 26.

- 2018. március 26.

- 2018. április 23.

- 2018. május 28.

- 2018. június 25.

- 2018. július 23.

- 2018. augusztus 27.

- 2018. szeptember 24.

- 2018. október 22.

- 2018. november 26.

- 2018. december 24.

 Tisztelettel:

Hajmáskér Község Önkormányzata

Szépkorú jubileumi köszöntése
Orbán Józsefné

2018. január 08. napján
töltötte be 90. életévét.

Köbli Miklós polgármester úr és
Kovács János György jegyz! úr

köszöntötte és adta át
Orbán Viktor

miniszterelnök úr jókívánságait,
valamint az emlékplakettet.

LAKOSSÁGI FÓRUM

2018. március 6-án 
kedden 18 órakor 
bemutatkozó lakos-
sági fórumot tar-
tok a közösségi ház-
ban, amire tisztelettel 
meghívom.

Dr. Meződi János
Veszprémi 1. sz. Országgyűlési 

Egyéni Választókerület 
képviselőjelölt
MOMENTUM
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Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel!-testületének határozatai:

110/2017. (IX.27.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

111/2017. (IX.27.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testüle-
te kifejezi a Bursa Hungarica 
Fels!oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához való csatlakozá-
si szándékát.

112/2017. (IX.27.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te 2017. november 01. nap-
jától, 2018. március 31. nap-
jáig, Hajmáskér Község Ön-
kormányzata közútjainak és 
intézményeihez gépi hótolási 
munka ajánlattételi felhívást 
ír ki.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
az ajánlattételi felhívást köz-
zéteszi a Hajmáskéri Hírlap-
ban, a veszprémi Naplóban 
és a www.hajmasker.hu hon-
lapon.

113/2017. (IX.27.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy a Hajmáskér Község 
Önkormányzata és a Colas Út 
Zrt. között létrejött, „1. rész-
feladat: önkormányzati tulaj-
donú utak felújítása” és „2. 
részfeladat: járda, vízelveze-
tés rendszer felújítása” tárgyú 
vállalkozói szerz!dések, 5.3. 
pontjában szerepl! kivitele-
zési munkák végeleges át-

adásának határidejét, kötbér-
menetesen, 2017. november 
06. napjára módosítja.

114/2017. (IX.27.) 
határozat

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyta, 
hogy az Erkel Ferenc utcában 
az eredeti elképzelést!l elté-
r!en, a jobb oldali, meglév! 
járda kerüljön felújításra.

115/2017. (IX.27.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy a hajmáskéri H!si 
Temet!be, „Kereszt II” típu-
sú sírkövek legyenek kihe-
lyezve.

116/2017. (IX.27.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta a „A kö-
telez! felvételt biztosító is-
kolák 2017/2018. tanévre vo-
natkozó felvételi körzetének 
véleményezése” tárgyú napi-
rendi pontot

117/2017. (X.25.) 
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta Hajmáskér Község Önkor-
mányzata új honlapát, amely 
2017. december 31. napjáig 
próbaüzemben m"ködik.

118/2017. (X.25.) 
határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvise-
l!-testülete a község köz-
útjainak hó eltakarítási 
munkálataira Vajda Géza, 

8193 Sóly, Kossuth u. 
3/1. sz. alatti lakossal köt 
megállapodást a 2017. 
november 01. napjától 
2018. március 31. napjáig 
terjed! id!szakra,; mely-
nek összege 1.300.000. Ft 
+ Áfa, azaz Egymillió há-
romszázezer forint + Áfa. 
A hó eltakarítás összege 
Hajmáskér Község Ön-
kormányzata költségve-
tésének közutak, hidak 
stb. szakfeladatára kerül 
elszámolásra.

2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert a szerz!dés 
aláírására.

119/2017. (X.25.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a Képvisel!-testület 
97/2017. (VIII.01.) határoza-
tának 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy pályázathoz szük-
séges 1.000,- Ft + Áfa/ m3, 
bruttó 86.360,- Ft, azaz bruttó 
Nyolcvanhatezer háromszáz-
hatvan forint önrészt, az Ön-
kormányzat 2017. évi költ-
ségvetésének, általános tarta-
lékának terhére biztosítja.

120/2017. (X.25.) 
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta önkormányzati épületek 
energiamegtakarítási intézke-
dési terveit.

121/2017. (X.25.) 
határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvise-
l!-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Veszprémi 
Tankerületi Központ és az 
önkormányzat között, az 
önkormányzat által m"-
ködtetett köznevelési in-
tézmény állami m"köd-
tetésbe vételével össze-
függ!, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámát-
adással összefügg! egyes 
kérdésekr!l szóló megál-
lapodást.

2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert a megálla-
podás aláírására

122/2017. (X.25.) 
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel! – 
testülete megtárgyalta az
A)  A Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása Tár-
sulási megállapodásának 
módosítása

B) A Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Egye-
sített Szociális Intézmé-
nye alapító okiratának 
módosításához történ! 
hozzájárulás” cím" el!-
terjesztést

123/2017. (X.25.) 
határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvise-
l!-testülete megtárgyalta 
és elfogadta a Hajmáskér 
Települési Roma Nemze-
tiségi Önkormányzattal 
kötend! megállapodást.

2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert a megálla-
podás aláírására

124/2017. (X.25.) 
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
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mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és tudomásul 
veszi a 7315 Veszprém – Vár-
palota regionális autóbuszvo-
nalon közleked!, 388. számú 
járat módosítását.

125/2017. (X.25.) 
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a település karácsonyfá-
ja a Muzeális Kiállítóhelynél 
legyen felállítva.

126/2017. (X.25.) 
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy 30 km/h sebességkor-
látozó táblát és gyalogos ve-
szélyt jelz! táblát helyez ki, a 
hajmáskéri Rákóczi utcában 
lév! Lurkó Óvoda épületénél

127/2017. (X.25.) 
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a hajmáskéri Bem utcá-
ban várakozni tilos tábla ke-
rüljön kihelyezésre.

128/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te, a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84.§ 
(1) bekezdése alapján tudo-
másul veszi a jegyz! beszá-
molóját a Hajmáskéri Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
2016/17. évi tevékenységé-
r!l.

129/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyta, 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Csa-

lád- és n!védelem 2017. III. 
negyedéves gazdálkodásról 
szóló beszámolót.

130/2017. (XI.29.)
határozat: 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Család- 
és n!védelem 2017. évi költ-
ségvetésének módosítását.

131/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

132/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és elfogadta az 
Önkormányzat 2017. három-
negyed éves gazdálkodásról 
szóló beszámolót.

133/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta az el!terjesztésben foglalt 
bevételi és kiadási el!irány-
zat módosítását.

134/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a Bursa Hungarica Fels!okta-
tási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat keretében 2018. 
évre vonatkozóan az 1. szá-
mú melléklet szerint 8 f! pá-
lyázó számára állapít meg tá-
mogatást, melynek összege: 
8 f! x 3.000,- Ft/hó x 10 hó-
nap = 240.000,- Ft.

135/2017. (XI.29.)
határozat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, 2018. évre vonatkozóan új 
adók nem kerülnek beveze-
tésre és a hatályban lév! adó-
rendeletén nem módosít

136/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
a 2016. december 31.-i álla-
pot szerinti a Bakonykarszt 
Zrt. által megállapított 
átháramoltatott vagyon ér-
tékét, a fejlesztési források 
egyenlegéb!l adódó kötele-
zettséget, és a visszapótlá-
si követelés 2017. január 01. 
napjával történ! számviteli 
elszámolását.

137/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy Sassné Ambrus Judit 
véd!n!, az iskolai véd!n!i 
feladatok ellátásért 3.000,- 
Ft/hó kiegészítést kapjon.

138/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy forráshiány miatt anya-
gilag nem tud hozzájárulni a 
Nextreatlab Kft. szennyvíz-
hálózatra való rákötéséhez

139/2017. (XI.29.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a tervezett beruházás 
elkészültét követ!en, a többi 
ingatlan tulajdonossal egyez-
tetve dönt a Képvisel!-testü-
let az utca nevér!l.

140/2017. (XII.13.)
határozat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadja, 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2018. évi bels! el-
len!rzési ütemtervét.

141/2017. (XII.13.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete, a 2018. évi bels! ellen-
!rzési tervében foglaltak el-
végzésre, Horváthné Székely 
Zita (8228 Lovas, Öreghegyi 
út 302/7) bels! ellen!rt bízza 
meg 280.000,- Ft bruttó ösz-
szegben.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te felhatalmazza Köbli Mik-
lós polgármester a megbízá-
si szerz!dés aláírására

142/2017. (XII.13.)
határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a településkép védelmér!l 
szóló 2016. évi LXXIV. tör-
vény alapján, a településfej-
lesztéssel, településrendezés-
sel és településkép védelem-
mel összefügg! partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 
8/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati rendelet szerinti partne-
rek, valamint a településfej-
lesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztés 
stratégiáról és a településren-
dezési eszközökr!l, valamint 
egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekr!l szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szerinti államigaz-
gatási szervek véleményé-
nek kikérésével megtárgyalta 
a „Hajmáskér Településképi 
Arculati Kézikönyve” cím" 
dokumentumot és azt jóvá-
hagyja. A Képvisel!-testület 
hozzájárul ahhoz, hogy az el-

(Folytatás a 4. oldalon.)
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fogadott településképi doku-
mentumok közzététele, vala-
mint az államigazgatási szer-
veknek történ! megküldése 
megtörténjen.

143/2017. (XII.13.)
határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvise-
l!-testülete megtárgyal-
ta és hozzájárul, hogy a 

Continental Automotive 
Hungary Kft. tulajdoná-
ban lév! tesztpálya ener-
getikai fejlesztésének 
céljából, a Continental 
Automotive Hunga-
ry Kft., az önkormány-
zat tulajdonában lév! 
Hajmáskér külterület 
073/16 hrsz. ingatlanra, 
szolgalmi jogot jegyez-
tessen be.

2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvise-
l!-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta, hogy az 
energetikai fejlesztés 
megvalósulása esetén, a 
Continental Automotive 
Hungary Kft. egyszeri 
500.000,- Ft, azaz Ötszáz-
ezer forint terület haszná-
lati díjat zessen az ön-
kormányzat részére.

144/2017. (XII.13.)
határozat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a Közös Jöv!nkért 
Alapítvány kérelmér!l egy 
kés!bbi id!pontban fog tár-
gyalni.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel! 
testületének rendeletei:
13/2017. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képvisel!-testülete, 
megtárgyalta és megalkotta a helyi népszavazás kezdeménye-
zéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 13/2017. 
(IX.28.) önkormányzati rendeletét.
14/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képvisel!-testülete, 
megtárgyalta és jóváhagyta a gyermekétkeztetési térítési díjak 
megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rende-
let módosítását.

15 /2017.(X. 26.) önkormányzati rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete megtár-
gyalta és megalkotja a 15 /2017.(X. 26)  a szociális célú t"zifa 
támogatás elosztásáról szóló önkormányzati rendeletét

16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete megtár-
gyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata költ-
ségvetésér!l szóló 3/1017. (II.23.) önkormányzati rendelet mó-
dosítását.

17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete megtár-
gyalta és megalkotta a településkép védelmér!l szóló 17/2017. 
(XII.14.) önkormányzati rendeletét.
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Köszönjük a támogatást!
Novemberben ismét báloztunk M"vel!dési Házban. A bál vendégei a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulóit támogatták 

a részvételükkel.  Szeretnénk megköszönni az iskola tanárainak és dolgozóinak, Köbli Miklós polgármester úrnak, valamint a 
szül!knek a szervezésben nyújtott segítséget.   Köszönjük továbbá támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a 
felejthetetlen este:

Andi ABC    Antal Gyuláné      Árkovics György 
Bakonynektár Méhészet  Barcza Balázs      Bo-boné Kft.  
Boór Ferenc    Czirók Attila       Hadházy Éva
Hangulat Cukrászda   Higiénia 2005 Kft     Holics Csaba
Hornyák Ferencné   Ifj. Kálmán Sándor     Ihász László
Ihász Viktor    Janker ABC      Kaptur József Polgármester
Kálmán Sándor   KMB Csoport      Kocsis Lajos
Koronczai János   Kosztin István      Kovács János Jegyz!
Köbli Miklós Polgármester   Margaréta ABC        Mester Áruház
Miklós Judit    M"vel!dési Ház      Old Blue, Veszprém
Polgár!rök    Sassné Ambrus Judit     Sle-Pa Kft.
Stange Szilárd   Szent Benedek Gyógyszertár    Sziránszki Krisztián
Tibor, a „Tejesember”   Törpi ABC      Varga Viktor
Vass Csaba    Varga Teréz      Vida Lászlóné 
Virág Ajándék   Vitaking Kft. Veszprém    

                            Vonyóné M. Gabriella   SZ.M vezet!

50 év. Rengeteg id!. Egy fél 
évszázad. Így kimondva még 
többnek t"nik. Történelmi 
visszatekintésben is sok, hát 
még egy ember életében. Erre 
gondoltunk, amikor el kezdtük 
szervezni az 50 éves osztály-
találkozónkat. Már ennyi ideje 
lenne, hogy annak idején  el-
búcsúztunk a hajmáskéri álta-
lános iskolától, ami még akkor 
a Bem József utcában volt, és 
nem viselte Gábor Áron nevét 
se?  Bizony így múlik az id!. 
1967-ben fejeztük be az ál-
talános iskolát, és ekkor bal-
lagtunk el.  Azóta,  öt évente, 
mindig  találkoztunk.

A mostani jubileumi 
osztáytalálkozónkat du. 4 óra-
kor a Református Nyitott Ka-
puk Közösségi Ház egyik ter-
mében kezdtük. Hogy miért 
éppen itt? Ez volt az els! osz-

tálytermünk. Itt oktatott ben-
nünket a bet"vetésre els! sze-
retett osztályf!nökünk Simon 
Olga néni. Majd pedig Benk! 
Józsefné, Éva néni vett szár-
nyai alá bennünket.  # lett a 
második édesanyánk. Ezúton 
is szeretnénk nekik megkö-
szönni áldozatos munkáju-
kat, amelylel útra bocsájtottak 
bennünket. 

Kés!bb ebben a helyiségben 
lakott volt tanárunk Bolváry 
Gellért, aki személyével most 
megtisztelte találkozónkat. 
Most is sok  szeretettel és élet-
bölcsességgel beszélt hoz-
zánk.

El!ször gyertyagyújtás-
sal emlékeztünk meg meghalt 
osztálytársainkról, valamint 
elhunyt tanárainkról.   Osz-
tálytársaink közül sajnos, már 
tízen nincsenek közöttünk. 

Eszünkbe jutott egyik osztály-
társunk, aki öt éve azt mond-
ta:- Gyakrabban kellene talál-
koznunk, mert egyre keveseb-
ben leszünk, és öt év múlva 
már megint lesz aki nem tud 
eljönni közénk. # valamit ak-
kor már megérzett. #  valóban 
nem tudott eljönni erre a neve-
zetes találkozóra, ahol  most 
33-an voltunk. Most is mind 
az el!z!  találkozóinkon fér-
jek is, feleségek is örömmel 
résztvettek.

 A fels! tagozatban dr. Ará-
nyi Józsefné lett az osztály-
f!nökünk,  példaképünk. Saj-
nos, ! már régóta nem él kö-
zöttünk. T!le olyan útmutatást 
kaptunk az élethez, amelyre a 
mai napig szeretettel emléke-
zünk. 

Egy 50 éves találkozó re-
mek alkalom arra, hogy meg-

osszuk egymás-
sal dióhéjban 
örömünket, bá-
natunkat, s  szá-
mot adjunk az 
életünk alaku-
lásáról. Itt is ez 
történt. Minden-
ki mesélt  magá-
ról, kivel mi tör-
tént az elmúlt 5 
év alatt. Egyik 
kedves osztály-
társunk, az el!z! 
osztálytalálko-
zóhoz hasonló-
an most is min-
denkinek készí-
tett egy konyhai 
lábasfogó kesz-
ty"t, amelyet ki-

osztottunk az erre az alkalom-
ra készített emléklapokkal 
együtt. Nem  mintha az em-
léklap nélkül nem emlékez-
nénk erre a napra. 

Majd a Közösségi Házba 
mentünk. Itt az alkalomhoz il-
l!en pezsg!vel kocintottunk 
a találkozás örömére. Többen 
csak Kölyök pezsg!vel, mert 
messzir!l jöttek. Majd nom 
vacsora következett, és persze 
utána sokféle sütemény, ame-
lyet már szokás szerint a „lá-
nyok” sütöttek.

Kés!bb a régi iskolás élmé-
nyek felelevenítése követke-
zett. Szinte egymás szájából 
vettük ki a szót. 

Az anekdóták hosszú sora 
következett. Olyan volt, mint-
ha akkor, és ott újra gyere-
kek lettünk volna. Újra átél-
tük a gyerekkori csínytevése-
inket, s az ezzel járó büntetést 
is. Mert ez is volt. Most már 
még biztosabban tudjuk, hogy 
értünk volt, s a javunkat szol-
gálta. Ötven év távlatából sem 
fakultak meg az emlékek.

 „Az események emléke ta-
lán elhalványul az évek során, 
de az érzést mindörökre ott !r-
zöd a sejtjeidben.” - mondta 
Denis Avey.  Valóban így van. 
Nagyon jó volt újra átérezni 
!ket. 

A csapat nagy része fél ket-
t!ig beszélgetett, csak ak-
kor  búcsúztunk  el egymás-
tól. Megbeszéltük, hogy el!bb 
is találkozunk, nem csak  öt év 
múlva.

Erzsi & Irén & Erzsi 

50 éves Osztálytalálkozó
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A Kultúrházak Éjjel- 
Nappal programsorozat 
hétvégéjén a hajmáskéri 
Hangulat cukrászda adott 
otthont az alapítványi 
programnak. 

„Munka után édes a pihe-
nés” tartja a mondás. 

A Közös Jöv!nkért 
Alapítvány 20 éves fennál-
lását ünnepl! gyerekprog-
ramon ez szó szerint is be-
teljesült. A kuratórium el-
nöke Miklós Judit tanár-
n!, a dicséreten kívül egy 
emeletes szülinapi tortá-
val lepte meg a meghívott 
gyerekeket. Érdemes volt 
a Gábor Áron napokon a 
kézm"ves foglalkozáso-
kon ügyeskedni, a népraj-
zi kérd!íveket komolyan 
venni, valamint aktívan 
részt venni az alapítvány 
által szervezett Kézm"ves 
Alkotókörökön. 

A résztvev!knek egy ki-
csit a helyszínen is kel-

lett dolgozni a jutalomért. 
Az ügyességi feladat ösz-
szes mellélövését kacagás 
kísérte. Kis fejtöréssel si-
került megoldani a hiányos 
mondatok kiegészítését. A 
szülinapi lukhoz is tarto-
zott feladat. Ezekért is meg 
kellett „dolgozni”, a hur-
ka lukból szíveket kellett 
formázniuk a gyerekeknek.  
Az óriási torta felszelé-
se a legid!sebb gyerekek-
re várt, miután a szülinapi 
gyertyákat elfújták. A torta 
elfogyasztása volt az utol-

só próbatétel, amit min-
denki tökéletesen teljesí-
tett. Távozás el!tt még par-
ti sípokat kaptak a vendé-
gek.  Lett is nagy ricsaj, 
nem sajnálták tüdejüket a 
gyerekek. Volt szelzgetés, 
fotózkodás bent is kint is, 
hogy meg!rizzük ennek a 
jól sikerült szülinapnak az 
emlékét.

„Ennél tökéletesebb nem 
is lehetett volna ez a nap.”- 
jegyezte meg halkan, bá-
tortalanul a mellettem ül! 
asztalnál egy kislány. 

Ett!l na-
gyobb elis-
merés nem 
is kell ta-
lán.  Úgy 
g o n d o l o m 
ezek a pici, 

!szinte visszajelzések ad-
ják a kuratórium tagjai-
nak a folyamatos meger!-
sítést, érzelmi töltést ah-
hoz, hogy pályázatok szü-
lessenek, programok va-
lósuljanak meg minimális 
költségvetésb!l. De nekem 
is jól esett, hisz a gyerek-
zsúr el!készítésében és le-
bonyolításában, s az alapít-
vány munkájában már egy 
ideje aktívan részt vehet-
tem. 

Kívánok er!t, egészsé-
get, kifogyhatatlan kreatív 

energiákat az elkövetke-
zend! 20 évhez a kurató-
rium tagjainak, az önkén-
tes segít!knek és a támo-

gatóknak.   
   

Szász Erzsébet 

Szülinapi gyerekzsúr

Kérjük támogassa személyi 
jövedelemadójának 1%-ának 
felajánlásával m"ködésünket, 

programjainkat.

Adószám:

18924873 – 1 -19
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