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MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
50/2006.(IV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
megbízza a helyi oktatási és
kulturális bizottságot két ok-
tatási intézmény (óvoda, is-
kola) összevonásának élőké-

7 rr r

szítésével az Ősi Altalános
Iskolában gyűjtött előzetes
szakmai gyakorlat összegzé-
se után.

51/2006.(IV.26.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
az 1/2002. (1.30.) rendeletét
(Hajmáskér-Sóly Körjegyző-
ség ügyrendje) módosítja:

l.§. Hajáskér-Sóly Kör-
jegyzőség székhelye: Haj-
máskér, Kossuth u. 57.

helyett
Hajmáskér-Sóly Körjegy-

zőség székhelye: Hajmáskér,
Kossuth u. 31.

2.§. Bélyegzőhasználat
szabályai a.) pont fejlécbé-
lyegző és bélyegző használa-
ta módosul:

Hajmáskér-Sóly Körjegy-
zőség 8192. Hajmáskér, Kos-
suth u. 57.

helyett
Hajmáskér-Sóly Körjegy-

zőség 8192. Hajmáskér, Kos-
suth u. 31.

3.§. A körjegyzőség appa-
rátusának létszáma l fővel
csökken:

l fő építéshatósági feladat
megszűnésével.

4-§.
(1) E rendelet a helyben szo-

kásos módon kerül kihirdetés-
re.

(2) Kihirdetéséről a kör-
jegyző gondoskodik.

(3) Kihirdetés időpontja:
2006. április 27.

52/2006.(TV.26.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete a
8/2005. (VIII.30.) rendeletét
(Hajmáskér Község Önkor-
mányzata és Sóly Község
Önkormányzata Körjegyző-
ségi Hivatalának Szervezeti
és Működési Szabályzatát
módosítja:

i.§.
III. fejezet 7. pont Körjegy-

zőség belső szervezete
2.) Körjegyzőség felépítése
- építéshatóági ügyintéző

megszűnt.2 - § - ,
VI. Építéshatósági felada-

tok megszűnt
3.§.
(1) E rendelet a helyben

szokásos módon kerül kihir-
detésre.

(2) Kihirdetéséről a kör-
jegyző gondoskodik.

(3) Kihirdetés időpontja:
2006. április 27.

52/2006.(TV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
elfogadja az önkormányzat
által támogatott helyi szer-
veztek, klubok 2005. évről
szóló tájékoztatóját.

54/2006.(JV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
elfogadja a Művelődési Ház
2005. évi beszáolóját, 2006.
évi munktervét és a tájékoz-
tatót a falunapi előkészüle-
tekről.

55/2006.(IV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
elfogadja a Bendola Bt veze-
tőjének tájékoztatója a szoci-
ális szolgáltatásokról szóló
szakmai beszámolóját.

56/2006.(IV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
javasolja, hogy a PC Hospital
2004 Bt 8227 Felsőörs, Sza-
badság tér 2. ajánlatáról (tele-
ház üzemeltetése) a szerző-
dés-tervezet ismeretében
döntsön a testület a soron kö-
vetkező ülésen.

57/2006.0V.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a volt
katonai tábor régi bánya terü-
letén csak helyi lakos korlá-
tozott mennyiségben, hely-
ben keletkezett törmeléka-
nyagot, előre megbeszélt idő-
ben helyezzen el.

58/2006.(IV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete
fentartja a 9/2006. (11.15.)
döntését, a tulajdonjog rende-
zéséig nem ad engedélyt Me-
gyeri Magdolna Veszprém,
Cserhát Itp. 3/C. 4.1. szám
alatti lakosnak a 060/17 hrsz-
ú vizesárok kitisztítására.

59/2006.(IV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat képviselő testülete a
118-as számú épület bontásá-
val a B és B Bau Kft-t (Öskü,
Fő út 70.) bízza meg a kft ál-
tal ajánlott 1.350.000,-
Ft+áFA (a munka befejezésé-
ig a kft ügyvezetője 200e Ft
kauciót tesz le az önkor-
mányzatnál) összegért.

A bontási munkát a nyertes
2006. június 15-2006. július
15. között végzi el. Megálla-
podás megkötésével és a
nyertes értesítésével a testület
Köbli Miklós polgármestert
bízza meg.



VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Választópolgár!

Az Országgyűlés elfogadta a
kisebbségi önkormányzati
képviselők választásáról, va-
lamint a nemzeti és etnikai ki-
sebbségekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról szó-
ló 2005. évi CXI V. törvényt.

Amennyiben Ön a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogai-
ról szóló törvényben megha-
tározott (bolgár, cigány, gö-
rög, horvát, lengyel, német,
örmény, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) ki-
sebbséghez tartozik, már e
jogszabály alapján lesz lehe-
tősége részt venni 2006.
őszén a helyi önkormányzati
választásokkal azonos napon
megtartásra kerülő települési
kisebbségi önkormányzati vá-
lasztáson.

Kisebbségi választójogának
gyakorlásához összefoglaltuk
a legfontosabb tudnivalókat,
melyek az alábbiak:

Választójog a nemzeti
és etnikai kisebbségek

települési önkormányzati
képviselőinek választásán

A települési kisebbségi ön-
kormányzati választáson csak
az a polgár szavazhat, aki

• a fent felsorolt 13 kisebb-
ség egyikéhez tartozik, és a
kisebbséghez tartozását nyi-
latkozatával vállalja,

• 2006. október 1. napjáig
nagykorúvá váló magyar álla-
polgár,

• a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek vá-
lasztásán választójoggal ren-
delkezik,

• szerepel a kisebbségi vá-
lasztói jegyzékben.

Az említett feltételeknek
meg kell felelnie a jelöltként
indulni kívánó személynek is.

A kisebbségi választói

jegyzék

A kisebbségi választói jegy-
zékbe való felvételét 2006.
június 1. napjától kezdődően
2006. július 15. napján 16
óráig kérheti a lakóhelye sze-
rinti település jegyzőjétől a
mellékelt kérelem-nyomtat-
ványon. Kérelmét az önkor-
mányzat épületében található
gyűjtőládába dobhatja be,
vagy levél útján juttathatja el
a jegyzőhöz. (A le vélnek júli-
us 15-ig meg kell érkeznie a
jegyzőhöz.)

A választópolgár felvételét
csak egy kisebbség választói
jegyzékére kérheti, ellenkező
esetben valamennyi kérelme
érvénytelen.

A jegyző július 15-ig dönt a
kérelmező kisebbségi válasz-
tói jegyzékbe vételéről.

Ha Ön a kérelem-nyomtat-
ványt hiánytalanul kitölti, to-
vábbá magyar állampolgár-
sággal, és a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármes-
terek választásán választójog-
gal rendelkezik, a jegyző fel-
veszi Önt az adott kisebbség
választói jegyzékébe.

A kisebbségi választói
jegyzékkel kapcsolatos

jogorvoslat

Ha a kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételt a
jegyző megtagadj, erről Önt
haladéktalanul érrtesíti. A ki-
sebbségi választói jegyzékbe
vételt megtagadó döntés ellen
a határozat kézhezvételét kö-
vető 3 napon belül nyújthat be
kifogást a határozatot hozó
jegyzőhöz. Amennyiben a
jegyző helyt ad a kifogásnak,
módosítja a kisebbségi vá-
lasztói jegyzéket. Ha a kifo-
gásnak nem ad helyt, azt a be-
érkezését követő napon auto-
matikusan megküldi a helyi
bíróságnak, Budapesten a

Pesti Központi Kerületi Bíró-
ságnak.

A választás kitűzése

A kisebbségi önkormányzati
választást akkor tűzi ki a helyi
választási bizottság, ha a tele-
pülésen az adott kisebbség
választói jegyzékében szerep-
lő kisebbségi választópolgá-
rok száma a választás kitűzé-
sének napján eléri a 30 főt.

Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan - az

egyesülési jogról szóló tör-
vény szerinti, közhasznú vagy
nem közhasznú - társadalmi
szervezet állíthat, amelynek
alapszabályában rögzített cél-
ja az adott kisebb képviselete,
feltéve, hogy bírósági bejegy-
zése a törvény hatályba lépése
előtt, vagyis 2005. november
25-ig megtörtént. Független
jelöltek indulására a törvény
nem biztosít lehetőséget.

Jelölt csak a kisebbségi vá-
lasztói jegyzékben szereplő
választópolgár lehet. A vá-
lasztópolgár -- lakóhelyétől
függetlenül - bármely telepü-
lésen jelölhető.

A jelöltnek nyilatkoznia kell
arról, hogy

• vállalja az adott kisebbség
képviseletét,

• ismeri az adott kisebbségi
közösség nyelvét,

• ismeri az adott közösség
kultúráját és hagyományait,

• korábban volt-e más ki-
sebbség kisebbségi önkor-
mányzatának tagja vagy tiszt-
ségviselője.

A jelölt nyilatkozata nyilvá-
nos, azt bárki megismerheti.

Szavazás

A szavazásra településen-
ként e célra létrehozott, önál-
ló szavazókörben (szavazó-
körökben) kerül sor, melynek

címéről és a szavazás időpont-
járól a jegyző értesítőt küld.

A szavazólapon az érintett
kisebbség minden jelöltje fel-
tüntetésre kerül, kisorsolt sor-
rendben. A települési kisebb-
ségi önkormányzat kéviselő-
testülete 5 tagú, ezért szvazni
legfeljebb 5 jelöltre lehet.
Képviselők a legtöbb szava-
zatot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges
adatok kezelése a kisebbsé-

gi választáson

A választás során a szemé-
lyes és különleges adatok ke-
zelése mindvégig az adatvé-
delmi törvényeknek megfele-
lő módon történik. A törvény
meghatározza az adatkezelés
célját és az adatkezelők körét
is. Ennek megfelelően a ki-
sebbségi választói jegyzék - a
számadatok kivételével
nem nyilvános, abba csak a
választási iroda, választási
bizottság és a bíróság tekint-
het bele feladatainak végre-
hajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegy-
zék a szavazás eredményének
jogerőssé válását követően
haladéktalanul megsemisítés-
re kerül.

Területi és országos
kisebbségi önkormányzatok

Amennyiben az adott ki-
sebbség megfelelő számú te-
lepülési kisebbségi önkor-
mányzattal rendelkezik, 2007
márciusában a kisebbség te-
rületi és országos önkor-
mányzatot hízhat létre. A te-
rületi és országos önkor-
mányzatot a települési ki-
sebbségi önkormányzati kép-
viselők (elektorok) választ-
ják.

Választási Iroda



Tájékoztató a lakcímjelentésről
A polgárok személyi ada-

tainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi
LXVL törvény 26.§-ának
(1) bekezdésének értelmé-
ben minden állampolgár kö-
teles kiköltözés/beköltözés
után 3 munkanapon belül la-
kóhelyének, illetve tartózko-
dási helyének címét az ille-
tékes települési önkormány-
zatnál ki-, illetve bejelente-
ni. Aki e kötelezettségét él-
ni ulasztja 30.000 fönntig
terjedő szabálysértési bír-
sággal sújtható.

Bejelentkezéshez szüksé-
ges:

• Lakcímjelentő lap
• Személyazonosító iga-

zolvány és Lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (kisko-

rú gyermekeknél ha nincs
lakcímkártya, személyi lap)

• Elvált szülő gyermeke
bejelentéséhez a gyermekel-
helyezésről szóló végzés
vagy a másik szülő hozzájá-
ruló nyilatkozata

• Az ingatlanról szóló
adásvételi szerződés vagy
albérleti szerződés

• Születési, illetve házas-
sági anyakönyvi kivonat.

A lakcímjelentő lapot
nyomtatott nagybetűkkel-,
az aláírásokat OLVASHATÓ
folyóírással kell kitölteni.

Kiskorú gyermek lakcím-
bejelentését szülője, illetve
gondnoka (törvényes képvi-
selője) teljesíti, aláírásnál a
saját, és nem a kiskorú gyer-
mek nevét írja alá. A 14.

életévét betöltött kiskorú
gyermek tartózkodási helyét
maga is bejelentheti.

Ha az ingatlan nem a beje-
lentkező tulajdona, a „szál-
lásadó" rovatban a tulajdo-
nosnak is alá kell írnia, hogy
aláírásával hozzájárul a be-
jelentkezéshez.

Fontos! A tartózkodási
hely a létesítésétől 5 évig
érvényes, megújítás vagy
változtatás hiányában auto-
matikusan megszűnik.

A szükséges iratok bemu-
tatása és a nyomtatvány ki-
töltése után az ügyfél átvéte-
li elismervényt kap a beje-
lentkezésről, mely a lakcím-
kártyát helyettesíti. A lak-

címkártyát a Veszprém Me-
gyei Jogú Város Okmányi-
rodája készíti és postázza az
ügyfél lakóhelyére, illetve
tartózkodási helyére a beje-
lentkezéstől számított 2-3
héten belül. Ezután az átvé-
teli elismervényt meg lehet
semmisíteni.

A lakcímjeletéseket a Haj-
máskér-Sóly Körjegyzőség
(8192 Hajmáskér, Kossuth
Lajos utca 31.), mint elsőfo-
kú eljáró hatóság teljesíti.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 8-12 és 13-16

óráig
Csütörtök: -
Péntek: 8-12 óráig

TÁJÉKOZTATÁS
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

igényléséről
2006. július 1-től akkor jogo-

sult továbbra is megszakítás
nélkül a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre, ha 2006.
július l-jét megelőzően be-
nyújtja a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jo-
gosultsága megállapítása iránti
kérelmét.

Javaslom, hogy június hó-
napban ezt tegyék meg!

A kérelem abban az esetben
állapítható meg, ha a gyerme-
ket gondozó családban az egy
főre jutó havi jövedelem össze-
ge nem haladja meg az öregsé-

gi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 110%-át, ill. 120%-át.

A RENDSZERES GYER-
MEKVÉDELMI KEDVEZ-
MÉNYRE A KÉRELMEK A
POLGÁRMESTERI HIVA-
TALBAN ÜGYFÉLFOGA-
DÁSI IDŐBEN BESZEREZ-
HETŐK!

Hajmáskéren bútorozott kozmetikus
hely kiadó!

Érdeklődni a 06-30/617-59-68~as
telefonszámon lehet.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Péntek:

8- 12 óra
8 - 12 óra
8- 16 óra
8 - 12 óra .

Kovács János
körjegyző

Bőrkikészítésre alkalmas műhelyt keresek.
Garantáltan szagmentes tevékenység.

Víz, villany, ipari áram, bedolgozás szükséges.
*

Szőrmekikészítő üzlettársat, tőkéstársat keres.
Jövedelmező tevékenység.

Tel.: 460-958

KÖSZÖNÖM BIZALMUKAT!

Pál Béla, a 7-es számú választókerület
országgyűlési képviselője



TAVASZI KULTURÁLIS GÁL
Örömmel mondhatom, hogy már hagyománnyá vált

és lehetőséget biztosít a községünkben működő civil
nak, alkotóknak a bemutatkozásra. Telt ház várta szc

A Lurkó Óvoda két csoportja kedves, vidám jelenet
fellépésre. Talán a felkészítő óvó nénik jobban izgultak
hiszen minden rendezvényen jelentős részt vállalnak;

A zeneiskola alsós és nagyobb diákjai is szép hangs
tek fel.

A Gábor A. Alt. iskola színjátszó csoportja Király új
nagyon tetszett a gyerekek szinte már színészi alakítí

A Vadgeszenye klub nyugdíjas színjátszói és a Köv
zül válogattak Nóthy Károly komédái mindig vidámság
jelenettel is készült időt és fáradságot nem tekintve, c
részei.

Az Amatőr Komédiás Társulat megújult ifjúsági csop
először egy rövidebb jelenettel, és a Dézsa című vas
igényes felkészülésről tanúskodott.

A Népdalkör és a vezetője Németh László is mindic
pésre új, és friss zenei csokorral színesítik a hangulai

Csehi Gyula a Nyugdíjas Klub versmondója ismét e<
Vén cigány című versét mondta, nagy-nagy átéléssel.

A gálaműsor végét, mint mindig Omász Kati kedves
dalok tették teljessé.

A gála ideje alatt a közönség Szabó Károly hajmás^
Szeretnék köszönetet mondani és egyben gratulálni

nek, a gyerekekekt felkészítő pedagógusoknak és kot



\ A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
az az 5 évvel ezelőtti kezdeményezés, amely teret
zervezeteknek, csoportoknak, és egyéni előadók-
nbat délután is a fellépőket,
kkel, versekkel dalokkal színes műsorral készült a
mint a már rutinos fellépőknek számító óvodások,
műsorban,

sers szólókkal, zongora és furulya kettősökkel lép-

•uhája című jelenetet adták elő és a közönségnek

ózsa Kultúr csoport is a klasszikus bohózatok kö-
t és nagy elismerést aratnak. Mindkét csoport több
í igényes és nagyon derűs jeleneteknek lehettünk

rtja most mutatkozott be a hajmskéri közönségnek
ri komédiával. A verses, pörgős műfaj nem kis és

gondolkodnak a megújuláson, és fellépésről-fellé-

/ nagyon szép verset választott Vörösmarty Mihály

báos egyénisége és az általa választott közkedvelt

éri amatőr festő képeit nézhették meg.
3 színvonalas mQsorokénrt minden kedves fellépő-
ferálást mindig lelkesen vállaló Ispán Tímeának.
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LOMTALANÍTÁS
2006. évben HAJMÁSKÉREN a Veszprémi

Közüzemi Szolgáltató Zrt. június hónapban
végzi a lomtalanítást.

A lakosság a feleslegessé vált darabos hulla-
dékától az akció keretében megválhat, hiszen
ezek csak a helyet foglalják!

Kérjük, hogy a település közterületi rendje és
tisztasága érdekében csak a megjelölt időpont-
ban készítsék ki a lomokat.

Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezőgazdasági
tevékenység következtében keletkezett hulla-
dékot (kerti hulladékot), építési törmeléket, va-
lamint veszélyes hulladékot (autóroncsot, akku-
mulátort, szárazelemet, fáradt olajat, festék-, hi-
gító maradékot, gyógyszert, fénycsövet,) és na-
ponta képződő háztartási hulladékokat.

A lomokat a hulladékgyűjtő konténerek mellé
tegyék ki, illetve arra a helyre, ahová a kukákat
az ürítési napokon helyezik.

A lim-lom kirakási időpontja:

2006. június 24-25.
Az elszállítás időpontja:

2006. június 26.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a

2005. évi iparűzési adóbevallások
leadási határideje

2006. május 31.
A bevalláshoz nyomtatványok

felvehetők az ügyfélszolgálati irodában,

letölthetők a hivatal honlapjáról
(www.hajmasker.veszprem.hu),

vagy kérésre kipostázzuk címére.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy
2006. január 01-től a szociális és gyer-

mekjóléti szolgáltatásokat a Bendola
Családsegítő és Gyermekjóléti

Szolgálat nyújtja.

A szolgáltatások fogadóórái változatlan
helyen (a közösségi házban) az alábbi

időpontokban érhetők el:

Kedden: 9- 12-ig
Csütörtökön: 12-15-ig

A fogadóórán túli személyes elérhetőségünk.

06-30/256-33-65

Szálai Attila
szakmai vezető

wm

VIRÁG — AJÁNDÉK - - RUHÁZAT
Jókai Itp. 5/B. ABC-vel szemben.

Továbbra is várom kedves vásárlóimat
- vágott, és cserepes virágok

- ajándéktárgyak
- ruházati termékek

Megrendeléseket veszek fel alkalmi csokrok,
ballagási csokrok (sírcsokrok, sírkoszorúk)

készítésére is.

Csincsiné Jakab Zsuzsanna

06-30/396-34-33

;



2004 szeptemberében
Sepsiszen tgy őr gyön (Szé-
kelyföldön, Erdélyben) ren-
dezett Civil Napok alkalmá-
val merült fel az igény, ami
- főleg a magyarok lakta te-
rületek -, Székelyföld,
Csallóköz és Közép-Dunán-
túl összefogó együttműkö-
désére vonatkozott. Hosszú,
kitartó előkészítő munka
eredményeként a program
Berettyóújfalun indult. A
három földrajzi régió talál-
kozási pontja adta a prog-
ram nevét „Félúton "

A program egyik fő célja
a civil szervezetek munká-
jának erősítése, Románia
Európa unióhoz való csatla-
kozásának elősegítése és ez
által a meglévő államhatá-
rokon túlmutató magyar
egység létrehozása. Ebben a
folyamatban vezető szere-
pet töltenek be a fiatalok.
Örömmel csatlakoztam a
Közös Jövőnkért Alapít-
vány képviselőjeként, a Fel-
vidéki kapcsolatépítő cso-
porthoz, akik közül már
voltak ismerőseim a nyári
nemzetközi táborból.

Nem célom részletesen
értékelni a Felvidéki kőrú-
tunk tapasztalatai, de né-
hány tény azért gondolko-
dóba ejtett.

Hasonlóan a hajmáskéri
viszonyokhoz, a fiataloknak
egyre nehezebb az iskola
utáni szabadidejük hasznos,
értelmes eltöltése. Bár vál-
tozatos, színes programokat
biztosítanak a különböző
intézmények és szervezetek
az ifjúság nagy része mégis
az igénytelen, színvonal
nélküli, néha önpusztító
szórakozást választja. Mi-
vel manapság a csaldok is
egyre nehezebben „működ-

nek„ (csonkacsaládok,
megélhetés miatti hajszák
stb.) és a közélet is egyre
kevesebb következő példát
mutat, viszont nőnek a fia-
talokkal szembeni elvárá-
sok; ez sokukban csalódást,
kudarcérzetet okozhat.

Egyre kevesebb civil
szervezet vállalja fel a fiata-
lok összefogását, az önsze-
reződések pedig hol generá-
ciós problémákba ütköznek,
hol nem ismerik fel a lehe-
tőségeket tapasztalatok hiá-
nyában a fiatalok.

Nem lehet, az életük nagy
részét együtt töltő, stabil
erkölcsi alapokkal és életta-
pasztalatokkal rendelkező

idősekből álló nyugdíjas
klub ténykedését összeha-
sonlítani egy folyton válto-
zó, heterogén összetételű, a
kamaszkor sajátosságait
magánviselő csoportosulá-
sokkal. Mégis több hazai s
külföldi példa bizonyítja,
hogy ey kis akarással, az
igények figyelembe vételé-
vel ez is megoldható, és az
így felnövekvő ifjúság kellő
támasza lesz majd az idő-
sebbeknek. Ezt a folyamatot
igyekszik a Közös Jövőn-
kért Alapítvány is elősegíte-
ni programjaival, pályázata-
ival, miközben saját fenn-
tartásához is forrásokat ke-
res. (Önkormányzati műkö-

dési támogatást nem kap!)
A „Félúton,, program pél-

dája azt bizonyítja hogy ha
több szervezet, akár külön-
böző országokból is össze-
fog, a pályázatok útján még
a legmerészebb céjaikat is
megvalósíthatják (pl. több-
napos csereüdüléseket szin-
te az útiköltség árából).

Véleményem szerint ez
működne a mi szűkebb kör-
nyezetünkben is, ha a szer-
vezetek leülnének ama bi-
zonyos asztal mellé egyez-
tetni, s legalább „félútig" el-
jutnánk az emberi kapcosla-
tok terén.

Dombi János

M a teendő,

GONDOLAtok
a férfi-nő kapcsolatról,

szerelemről, szexualitásról,
házasságról - meg ilyenek...

Mikor és hogyan kell szakítani?

lányoknQk
''test?

Varga Péter keresztény családapa előadása,
humoros köntösbe öltöztetve, a szerelemről,

együtt-járásról nem csak vallásos fiataloknak.

Helyszín: Művelődési Ház, Hajmáskér
Időpont: 2OO6. június 3. szombat de.9-17-ig

Alsó korhatár: 17 év
Bővebb információ: O6-3O/5-234-468



Vendégszereplés Takácsiban
Nemrégiben Takácsiban

szerepelt a hajmáskérí
Vadgesztenye Nyugdíjas
Klub.

A 957 fős Pápa melletti
település képviselő-testü-
lete Szépkorúak Napi ren-
dezvényére hívta meg a
csoportot, ahol a község
60 év feletti lakosságát
látták vendégül. Az ízletes
vacsora után a mintegy
száz fős közönség jól szó-
rakozott Móricz Zsig-
mond: Dinnyék című da-
rabján. Nagy sikert aratott
Csehi Gyula, aki Vörös-

marty Mihály: A vén ci-
gány, és Shakespeare: A
75. szonett című versét át-
éléssel adta elő. Darvas
Szilárd: Legenda a nő te-
remtéséről című darab ne-
vetésre fakasztotta a szép
számú közönséget.

Letenye István: Az öre-
gek című, Putz Imréné:
Az én miatyánkom című
verssel aratott osztatlan
sikert. Az előadás után
tánc következett, és a haj-
máskéri férfiak és asszo-
nyok bizony nem árultak
petrezselymet.

Közösen ropták a táncot

HAIMÁSKÉREN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2006. JÚNIUS 10-ÉN

09:00-től 12-16-ig

MINDENKIT VÁRUNK, AKI A MÉG Jó ÁLLAPOTÚ,
DE ÁLTALA MÁR NEM HASZNÁLT BÉBIRUHÁIT ÉS
EGYÉB BABADOLGAIT (BABAKOCSI, BÉBIKOMP,

JÁTÉK, STB.) ELADNÁ ILL. AZOKAT AKIK
VÁSÁROLNÁNAK!

Érdeklődni, az eladni kívánóknak előzetesen beje-
lentkezni a helyfoglalás miatt Ambrus Juditnál

(30/348-8418) és Stange Szilárdnénál
(30/397-4977) lehet.

A hajmáskérí Vadgesztenye Nyugdíjas Klub
a Nyugdíjas indulóval búcsúzott vendéglátóitól

Előadás a Takácsi színpadon

a takácsiakkal. Mindenki
sajnálkozva vette tudomá-
sul, amikor a vendégek
búcsúzkodni kezdtek. Bú-
csúajándékként a Nyugdí-
jasok indulóját énekelték
el a vendéglátóknak, akik
velük énekelték a dalt.

Tartalmas és szép este

volt, melyre szívesen fog
emlékezni vendég és ven-
déglátó egyaránt.

Köszönjük a kitűnő
előadást!

Szabó Endre Lászlóné
Takácsi polgármestere

jP,


