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Új Magyarország Pont nyílt a
veszprémi kistérségben is

TARTALOM
Új Magyarország
Pont nyílt a
veszprémi
kistérségben
1. o.
Önkormányzati
hírek
2. o.
Pályázat,
árajánlat-kérés
3. o.
Ballagók
4. o.
Falunap,
Rockfesztivál
5. o.
Iskolai hírek
6. o.
Reg.Faluszínpadi
találkozó
7.o.

A hazai és uniós fejlesztések
helyi támogatása érdekében
szervezett, korábban több, átfedéssel mûködõ tanácsadói
hálózatok integrálásával a
kormány a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) felállítása mellett döntött, melyet
egy múlt év decemberében
hozott kormányrendelet szabályoz. Ennek célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÛMFT) megvalósítási szakaszában folyamatosan növekvõ
feladatok még hatékonyabb
ellátása, az uniós fejlesztési
források és a hazai területi alapú támogatások sikeres felhasználása, illetve a párhuzamosságok elkerülése- mondta
el a Kistérségi Koordinációs
Hálózat irodamegnyitóján Pál
Béla.

Közös érdek, hogy valamennyi önkormányzat megtalálja a maga lehetõségeit és le
tudják hívni a forrásokat; ebben segítenek a hálózat irodáiban dolgozó koordinátorok.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke hozzátette, Veszprém megye 9 kistérsége 217 települést
foglal magában. A 9 kistérségbõl egy hátrányos helyzetû
(sümegi). A hátrányos helyzetû kistérségekben 2, a többi
kistérségben l-l szakember
dolgozik majd a hálózat irodáiban, így Veszprém megyében
összesen 10 kistérségi koordinátor segíti az önkormányzatok, civil és gazdasági szervezetek, vállalkozások, közintézmények számára lehívni az európai uniós és hazai forrásokat.

2007-2008-ban 35 pályázat
áll az Önkormányzatok rendelkezésére, ebbõl 7 hazai forrású / 2007-ben l milliárd;
2008-ban 2,5 milliárd forint
értékben/. Pál Béla kiemelte, a
veszprémi kistérség eddig is
sikeres volt a pályázatokon,
hiszen a KDOP kiemelt projektje lett a megyeszékhely
"Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében" c. pályázata, de támogatást kapott hazai
forrásból Nagyvázsony Önkormányzata a helyi általános
iskola bõvítésére; Gyulafirátót
a Kastélykert utca burkolatfelújítására. Európai uniós
forrásból valósulhat meg a
veszprémi Mártírok útja felújítása és kerékpárút épülhet
szintén Veszprém belvárosától
a Déli Intézményközpontig.

Nyerrtes pályázatok a veszprrém
mi kistérrséggbenn (hazai forrrású):
Kedvezményezett

Pályázat címe

Elfogadott támogatás
2007 (Ft)

Herend
Város Önkormányzata

Petõfi és Kereszt utcák
búrkolat felújítása

3 930 000 Ft

Nagyvázsony
Község Önkormányzata

Várnai Zs. utca
burkolatfelújítása

2 075 400 Ft

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Endrõdi Sándor utca
burkolatfelújítása

3 897 044 Ft

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Budapest utca
burkolatfelújítása

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Veszprém-Gyulaifirátót
Kastély utca burkolatfelújítása

1 893 823 Ft

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Csaplár utca burkolatfelújítása

8 19 209 Ft

Kedvezményezett

Pályázat címe

Nagyvázsony Község
Önkormányzata

Várnai Zs. Általános Iskola
bõvítése

Vöröstó Község
Önkormányzata

Vöröstó községi ravatalozó
épület felújítása, világítási
hálózat kiépítése

978 103 Ft

Elfogadott támogatás
2007 (Ft)
6 500 406 Ft
3 000 000 Ft
Folytatás a köv. oldalon

folytatás az elôzô oldalról

A veszprémi KKH iroda
megnyitóján Debrreczennyi János, Veszprém Megyei Jogú
Város polgármestere hangsúlyozta, Veszprém eddig is jelentõs térségi feladatot látott el,
többek között a hulladékgazdálkodás vagy szennyvízkezelés területén. A továbbiakban is
egyenrangú partnere szeretne
lenni valamennyi kistelepülésnek, valamint a megyeszékhely

továbbra is számít a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatására és
együttmüködésére-tette hozzá
a polgármester.
A Közép-dunántúli Régióban
összesen 32 kistérségi koordinátor dolgozik majd a hálózat
keretében, akik feladata több
területen összpontosul: a regionális tervezésben, a projektfejlesztésben illetve a pályázati

menedzsment mûködtetésében,
a cselekvési tervek elkészítésében, a térség projektjeinek feltérképezésében- mondta el Kovács Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetõ igazgatója.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 20 település
tagja- mondta el a szervezet elnöke, Köbli Miklós. Hangsú-

lyozta továbbá: a társulás munkaszervezete április 1-vel költözött új székhelyére (Veszprém, Vörösmarty tér 4.), ahol
helyet tudtak biztosítani a most
megnyitott KKH irodának.
Köbli Miklós reményét fejezte
ki az iránt, hogy a kistérségi
koordinátorokkal való kölcsönös együttmûködéssel még
több eredményes pályázat születhet majd a kistelepüléseken.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
48/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadja az adóbevételek alakulásáról készített tájékoztatót
azzal a kikötéssel, hogy a 2008.
évi I. féléves költségvetési
anyag részét képezi az adótartozásokról készített tájékoztató.
49/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadja a helyi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készített 2008. évi
átfogó értékelést.
50/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadja az önkormányzatnál
közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottak tevékenységérõl készített tájékoztatót.
51/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
1.100.000 Ft + ÁFÁ-t, azaz
1.320.000 Ft-ot átcsoportosít a
tartalék terhére a felhalmozási
kiadások közé a PannontervVeszprém Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 21.) által készített Msz: 688-3-4 munkaszámon folyamatban lévõ Szabályozási terv felülvizsgálatánaktervezési díj költségére.
52/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert, hogy a Pannonterv Kft-vel (8200 Veszprém,
Jutasi út 21.) kötött megállapodást aláírja, mely Hajmáskér
község szabályozási tervének
módosítását és tervezési díját
tartalmazza.
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53/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
124.320 Ft támogatást biztosít
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári
Védelmi Kirendeltség Veszprém (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) részére, a támogatás forrása a céljellegû támogatások között képviselõ-testületi
hatáskörben
felosztható
összegbõl biztosít.
54/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
2008. évre vonatkozó 17.000
Ft tagsági díjat vállalja és biztosítja a LEADER Társulás keretén belül.
55/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
módosítja a 2008. évi költségvetését, mivel Sóly Község Önkormányzata a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás keretében 360.000 Ft-tal többet
fizet hozzájárulásként.
56/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
felkínálja eladásra az önkormányzat tulajdonában lévõ
8192 Hajmáskér 616/53 hrsz-ú
ingatlant 2.000.000 Ft+ÁFA
összegért Tóth Zsolt 8192 Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 4/C 1/6.
szám alatti lakosnak.
57/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt belterületi utak
felújítását támogató pályázaton
részt kíván venni, így a 8192
Hajmáskér Arany, Deák, Hársfa, Bem és Honvéd utcákban az

út, járda burkolatának javításához, a felszíni víz elvezetéséhez a költségvetésben szereplõ
30 %-os önrészt vállalja.
A felsorolt utcákban a megvalósult ivóvíz hálózat rekonstrukcióját követõen szükségessé
vált az útburkolat javítási munkálatainak elvégzése.
58/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt falumegújítás és fejlesztés pályázaton részt kíván venni, így a
volt boltíves épület külsõ és
belsõ felújításának költségeit a
támogatásból kívánja fedezni.
A pályázathoz szükséges 10 %
önrészt az önkormányzat vállalja és biztosítja.
59/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.) pályázatot nyújt be, mely a Veszprém megyei községi önkormányzatok kulturális eseményeinek finanszírozásához ad
vissza nem térítendõ támogatást. Ezen a pályázati lehetõséget a 2008. augusztusban megrendezésre kerülõ Falunap finanszírozására kívánja az Önkormányzat igénybe venni.
A rendezvény teljes bekerülési költsége 1.500.000 Ft, a támogatási igény, melyre az Önkormányzat pályázatot nyújt
be: 200.000 Ft.
60/2008.(V.28.)határrozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
Galló Gergely szabályozási
tervmódosítási kérelmét jelen

helyzetben elutasítja, melyben
kérte a tulajdonában lévõ 8192
Hajmáskér 616/127 hrsz-ú ingatlan lakóövezetté való besorolását, mivel az a helyi szabályozási tervben ipari-kereskedelmi övezetnek van nyilvánítva.
Hajmáskér község szabályozási és településszerkezeti tervének felülvizsgálatának, módosításának és kiegészítésének
munkálatai folyamatban vannak, melyek hamarosan lezárulnak.
Az önkormányzat azonban a
következõ szabályozási terv
módosításnál a kérést újratárgyalja.
61/2008.(V.28.)határrozat
1./ Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretében az
Üzemelõ vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata
(KEOP2.2.3/A) pályázati kiírásra a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium- Fejlesztési Igazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/C) közremûködõ
szervezethez, önerõt nem
igénylõ pályázat benyújtásához
szükséges
"Konzorciumi
együttmûködési megállapodás"-t az elõterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
2./ A Képviselõ-testület egyben nyilatkozik, hogyha a pályázat elõkészítésekor megismert tíz sérülékeny üzemelõ
vízbázis önkormányzatai közül
valamelyik is elállna a közös
pályázattól, úgy a pályázati feltételeknek még megfelelõ vízbázisok önkormányzatival a
pályázatban akkor is részt kívánnak venni.
Folytatás a köv. oldalon

folytatás az elôzô oldalról

3./ A Képviselõ-testület a JÓKOR Projekt Iroda (8200 Veszprém, Paál László utca 14/5)
által tett, mint legkedvezõbb
ajánlat alapján a pályázatírás
(360.000 Ft) és az esetlegesen
támogatásban nem részesített
pályázat esetén, a megvalósít-

hatósági tanulmány költségeit
(1.176.000 Ft) a 2007. évi vízfogyasztás arányában viseli és
erre a költségvetés módosításakor pótelõirányzatként fedezetet biztosít.
4./ A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a "Konzorciumi együtt-
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mûködési megállapodás"-t aláírja.
62/2008.(V.28.)határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Bakonykarszt Zrt. által javasolt
pályázati kiírással vállalja a
Hajmáskér 5. és 6. számú kutak
védõterületeinek
felújítási

Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi csoport

Hajm
máskérr Községg Önnkorrmánnyzata árrajánnlatot kérr az alábbi munkárra:
Hajmáskér Jókai ltp.3.sz. Társasháztól a Tábori út 91.sz-ig
térköves járda kiépítésére az alábbiak szerint:
Építendõ járda kb. 500mX 1.5m =750m2
Szürke 10x20x6 térkõ a kocsi bejárókban 10x20x10 térkõ
Kétoldalt szürke kerti szegély 20x100x5

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az anyag és munkadíj
költségeket tételesen lebontva.
Az árajánlatot ZÁRT BORÍTÉKBAN az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Hajmáskér Község Önkormányzat
8192 Hajmáskér, Kossuth u.31.
A borítékra kérjük ráírni:
ÁRAJÁNLAT JÁRDA ÉPÍTÉSÉRE

Az árrajánnlat beadási határrideje:
2008.júliuus 28.(Hétfõ)

munkálatainak elvégeztetését.
63/2008.(V.28.)határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
módosítja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulással kötött
Társulási Megállapodást.
A módosításra a jogszabályi
változások miatt került sor.

Pályázatot hirdet
péénzügyi ügyinttézõõ munkakör betöltésére.
Kinnevvezés határozott idõre - 2009. augusztus 31.- teljes
munkaidõs foglalkoztatásban.
Ellátandó feladatok:
Vevõszámlák (ezzel összefüggõ bevételek) kezelése, analitikus nyilvántartások vezetése, kontírozás. Elõzõek számítógépes feldolgozásának elõkészítése, ellátása. Közremûködés
a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, részvétel a költségvetési beszámoló, pénzügyi jelentések készítésében. Adóügyi
feladatok helyettesítése.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvõképesség,
Büntetlen elõélet,
Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképzettség,,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Felhasználó színtû számítógépes ismeretek,

Hajmáskér Község Önkormányzata
Jogállás, illetmény és juttatások:

Tisztelt Lakosság!
2008. 07. 01-tõl a védõnõi tanácsadó átalakítása miatt a tanácsadás elõreláthatólag l hónapig szünetel. A július hónapra
védõoltásra behívott gyermekek oltása az orvosi rendelõben
történik
A védõnõ az alábbi telefonszámon érhetõ el hétköznapokon
8-16 óráig: 06/30/453-44-38
Elõször jelentkezõ várandósok a fenti telefonszámon tudnak
idõpontot egyeztetni a várandós kiskönyv kiadására.
Megértésüket köszönöm:
Kissné Ughy Bernadett

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• Költségvetési gyakorlat, közigazgatási alapvizsga megléte,
• Mérlegképes könyvelõi képesítés,

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. szeptember 01. napjától
tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 11.

Bérelhetõ: Ipari terület
50 négyzetméteres mûhely
ipari árammal
Cím:
Relé Szerviz Kft
Hajmáskér Külterület 075
Vasútállomás mellett

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kovács János körjegyzõ nyújt, a 06 88 587 470 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 22.
Kovvács Jánnos
körjegyzõ
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A 2007/2008. tanévben ballagó 8. osztály
Árpád Brigitta, Balogh Krisztián, Barcza Barbara, Bokor Alexandra , Csere Kitti Dea, Csomai Benjamin, Gellei Tímea,
Hicsár Bertalan, Hornyák Edina, Horváth Hunor, Horváth Péter Benjamin, Kelemen László, Keller Zsolt, Kenderesi Szabolcs,
Kók Alexandra, Nagy Dávid, Orsós Richárd, Pádár Alexandra, Pátser Ildikó, Péter Roland, Reichardt Patrik, Sági Korrina,
Straub Adrienn, Szücs Kinga,Takács Adél
Of.: Horváth Tünde

Relé Szerviz Hajmáskéren
Gumiszerelés javítás centrírozás: szgk, mkp, tgk
MOTORKERÉKPÁROK teljes körû JAVÍTÁS
SA
Tehergéépjjárm
mûvek szervizelése,
alkatrészek beszerzése
Tehergépjármû gumiszerelését a telephelyen,
illetve a meghibásodás helyszínén is elvégezzük
mobil szerviz auttónkkaal 50 km
m-es körzettben
Nyitva tartás: Hétfõ - Péntek
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T Û Z I FA
Cser, tölgy, kuglizva,
házhoz szállítva.
40 q 60,000,- Ft-ért.

Elõzetes idõpont egyeztetés szerint is lehetséges
egy Ön által megadott idõpontban

Konyhakészen

Cím: Hajmáskér Külterület 075
/Vasútállomás mellett/
Telefon:
30/268-3431-,20/802~3540,
20/462~2116, 88/460-246

1.650,-Ft/q.

Tel.: 06-20/4438-157

ROCKFESZTIVÁL
HAJMÁSKÉR
2008. Augusztus 10-én 15,45 órától
A volt katonai tábor szabadtéri színpadán.

14,00
15,45
17,15
19,15
21,15

kapunyitás
The Royal Flesh
AURORA
LORD
EDDA.

Jeggyelõvvétel:
2008. Augusztus 7-ig
Cserhát Üzletház, Bõregér Üzlet, Veszprém, Kossuth u. 6.
2.500.- Ft-os áron.
Jeggyeladás a helyszíínenn:
2008. Augusztus 10-én 15,00 órától 3.000.- Ft-os áron.
www. rockfesztivalhajmasker.hu
Esõ esetén a rendezvény a sörsátorban kerül megrendezésre.
Köszönettel:

Cziszerné Bagó Tünde

Testvér települési sportbarátság
Hajmáskér és a szlovákiai
Nagykér "öregfiúk" labdarúgó
csapatai, a sportbarátság jegyében, a települések kapcsolatait elmélyítendõ játszották
visszavágó mérkõzésüket május 21.-én szombaton a nagykéri sportpályán. A szlovákiai
településre 16 játékos és mintegy 18 szurkoló érkezet haj-

máskérrõl. Egy "jó iramú, élvezetes játékot hozó mérkõzést láthatott a kilátogató
mintegy 50-100 nézõ, melyen
a hazai csapat 10-6-ra nyert.
Következik a folytatásjövõre
újra Hajmáskéren.

A hajmáskéri "öregfiúk"
labdarúgói

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST, LAKÁSFELÚJÍTÁST,
GIPSZKARTONOZÁST
VÁLLALOK
RÖVID HATÁRIDÕVEL,
GARANCIÁVAL.
TEL:

30/580-60-78
20/298-73-18

2008. augusztus 8-9.
15. Hajmáskéri Falunap
PÉNTEK 8.
17.00
17.15
18.00
18.45
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
23.30

Megnyitó köszöntõt mond:
Pál Béélaa országgyûlési képviselõ
Csuka Mónika Tánciskolájának mûsora
Ír step tánccsoport mûsora
Kövirózsa kultúrcsoport mûsora
Sorry’n együttes mûsora
Lola
Josh feat Jutta
LL. Junior
LGT Emlék Zenekar /élõ koncert /
Utcabál

SZOMBAT 9.
10.00
10.00
10.00
15.00

Foci (sportpálya)
Fõzõcske hozott alapanyagból
Paintball /egész nap/
Modell autók bemutatója

16.00.

Vadgesztenye Nyugdíjas Klub színjátszó
- népdalkör - és népitánc csoportjának
mûsora
Bodnár Attila – Papp Rita zenés
összeállítás gyerekeknek és felnõtteknek
Boór Ágota modern tánc
Omász Kati mûsora
Delhusa Gjon
A 2 Zsivány /mulatós mûsora/
Rakonczai Fivérek /R-Port/
Charlie
Carmen tánccsoport
Tûzmadarak /tûz-show mûsor/
Neoton Familia Sztárjai Élõ koncert
Tûzijáték
Utcabál

17.00
17.55
18.00
18.30
19. 15
20. 15
20.45
21.35.
21.45
22.00
23.30
24.00

Helyszín: A volt katonai tábor szabadtéri színpadja
Rossz idõ esetén :1200m2-es sörsátorban
A rendezvényre a belépés díjtalan!
Minden kedves láttogaatót szerettetttel várunk:
Kelemen Mária Zita
rendezõ
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Véget ért a tanév
Június 13.-án véget ért a 2007/2008. tanév. IntézméA tanulmányi versenyeken elért eredmények:
nyünkben 218 tanuló kapott bizonyítványt. Június 14.A körzeti verseken 12 elsõ 9 második és 11 harmadik
én 25 nyolcadikos tanuló ballagott el intézmé- helyezést értek el tanulóink.
nyünkbõl.
Megyei szintû versenyre 18 tanulónk jutott tovább,
Az elsõ-második és harmadik osztályos tanulók szö- országos versenyen 4-en vettek részt.
veges értékelést kaptak, a 4.-8. osztályosokat érdemjeNééhány kiem
melkedõõ eredm
mény a megyei és országos
gyekkel osztályoztuk. A negyedik osztályosok elõször
versenyek
eredm
m
é
nyeibõ
õ
l.
kaptak érdemjegyet a bizonyítványukba. Ez biztosan
szokatlan volt számukra.
A tantervi követelményeket összesen 30-an nem telHevesi György kémia verseny
jesítették, közülük 18 tanuló az augusztusi pótvizsgán
Kovács Tamás
megyei 11.hely
még javíthat, a többieknek meg kell ismételni a tanévet.
Angol nyelvi vetélkedõ
16 tanuló lett kitûnõ és az érdemjegyek helyére 59
Kovács Luca
országos döntõ
estben került kitûnõ. Az iskola tanulmányi átlaga 3,40
lett.
NyelvÉSZ anyanyelvi verseny
A tanév során megkaptuk az elõzõ év kompetencia
Kovács Luca
megyei 1. hely
mérésének eredményét és mindkét mért területen (maSzeged'
országos döntõ 19. hely
tematika, szövegértés) a negyedik és a nyolcadik oszCsomai Martina megyei 10. hely
tályosaink is az országos átlag felett teljesítettek.
Hornyák Edina
megyei 16. hely
A tanévzáró ünnepélyen 32 tanuló vehetett át jutalomkönyvet, további 14 tanuló oklevél jutalmazásban
Szivárvány anyanyelvi verseny
részesült a jó tanulmányi munkájáért, elért sporteredÉkes Tamás
országos döntõ
ményeiért. Öt tanuló vihette haza az intézmény vánSzivárvány. természetismeret
dorkupáit, melyet elért teljesítményéért 1 évig õrizhet
Ékes Ágota
országos döntõ
vitrinjében.
Sporttversenyeken eléértt eredm
mények:
"Az év Kisdiákja "
Véninger Viktória
"Az év tanulója"
Kovács Luca
"Az év Sportolója"
Hicsár Bertalan
A Várpalota körzeti versenyeken összesen 39 elsõ 17
"Az év sporttehetsége"
Csomai Benjamin
második és 19 harmadik helyet szereztek.
"A tanév jó tanuló-jó sportolója" Ékes Tamás lett.
4x100m-es váltófutás II. kcs.fiúk
A ballagáson két tanuló Hornyák Edina, Balogh
(Vaczola,Ékes,Németh,Nagy) megyei 1.hely
Krisztián vehette át a Gábor Áron Emlékplakettet, a
Távolugrás
nyolc tanév során elért ,mindig kitûnõ bizonyítványért.
Hicsár Bertalan
megyei 1. és 2.hely
Kislabdahajítás
A Közös Jövõnkért Alapítvány által felajánlott 5000
Csomai Benjamin
megyei 2.és 4. hely
Ft-os vásárlási utalványt tanulmányi, sport és közösséOrszágos 12.hely
gi tevékenységért a következõ tanulók nyerték:
Három próba csapat
II. kcs fiúk (Vaczola,Vaczola,Ékes,
Németh Gyula - sport
Németh,Csomai,Fekete )
megyei 2.hely
Ékes Ágota - tanulmányi
Mezei futás
Reichardt Patrik - sport
IV. kcs fiúk (Csomai,Hicsár,Reichard, Nagy
Csomai Martina- tanulmányi
,Balogh)
megyei 4.hely
Kovács Szabina - közösségi
Öt próba csapat
Horváth Péter- közösségi
IV. kcs fiúk (Csomai, Hicsár, Reichard,
Keller, Kancsó,Nagy)
megyei 5.hely
A tanév során tanulóink változatos programokon veLabdarúgás
hettek részt: Gábor Áron Napok, Föld napja, Farsangi
II. kcs fiúk
megyei 8.hely
bál, Nyitnikék szavalóverseny, Anyák napja, Színházés múzeumlátogatások, tanulmányi kirándulások, sport
Minden tanulónknak és szüleiknek, a nyári szünetre
és tanulmányi versenyek stb.
jó kikapcsolódást és kellemes pihenést kívánunk.
A körzeti, megyei és országos tanulmányi és sportversenyeken ismét jól szerepeltek tanulóink.
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Ékes Taamás
igazgató

REGIONÁLIS FALUSZÍNPADI TALÁLKOZÓ
Hajmáskér Önkormányzata és a Veszprém Megyei
Amatõr Színjátszók Egyesülete
A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti
Lektorátus Mûvészeti programok Fõosztálya szakmai védnökségével

REGIONÁLIS FALUSZÍNPADI
TALÁLKOZÓT

telten mûködõ színjátszó csoportok megismerkedjenek
egymás munkájával, és a továbblépéshez szakmai tanácsokat kapjanak. Reméljük, hogy a csoportok egy
kellemes napot töltenek együtt Hajmáskéren.
Ebédet és vacsorát biztosítunk, az útiköltséget a csoportoknak kell vállalniuk.

A rendezõség fenntartja a jogot, hogy a Találkozóra
nem nevezett csoportot is meghívhat, akár régión kíszervez Hajmáskéren, a Mûvelõdési Házban
vülrõl is. Amennyiben a jelentkezett csoportok mûsor2008. október 25-én.
ideje meghaladja az egy nap alatt bemutatható idõtarA találkozóra olyan amatõr (mûkedvelõ) színjátszó tamot, a meghívott csoportok körérõl a VASZE vecsoportok jelentkezését várjuk a Közép-Dunántúli Ré- zetõsége dönt.
gió területérõl, akik falvakban, községekben mûködA Faaluszínpaadi Taalálkozóóraa 2008. szepttem
mber 30-ig
nek, vagy városiak, de sokat játszanak falusi közegben.
lehett jelenttkezni a VAS
SZE cím
mén: 8200 Veszpréém,
mail cím
men.
Tem
matikaai és mûfaaji megkötöttség nélkül olyan szín- Vár u. 6. vaagy a vaasze@vaasze.hu e-m
darabokkal lehet nevezni, amelyek mûsorideje az 50
Információ:
percet nem haladja meg, valamint be- és kipakolási
Németh József, 06-30-364-0818,
ideje is elviseli a fesztivál-körülményeket.
nemethjozsef@vpmegye.hu
A fellépõ csoportok számára szakmai konzultáció lehetõségét biztosítjuk. Célunk, hogy a gyakorta elszigeVeszprém, 2008 június 13.

Hajmáskér Önkormányzata

Veszprém Megyei Amatõr Színjátszók
Egyesülete

JELENTKEZÉSI LAP
Regionális Faluszínpadi Találkozóra
Hajmáskér, 2008. október 25.
Csoport neve: .............................................................................................
Címe, elérhetõsége (postacím, telefon, e-mail cím): ........................................................................................
............................................................................................................................................................................
A nevezett darab címe: ......................................................................................................................................
Szerzõje: .............................................................................................................................................................
Rendezõje: ..........................................................................................................................................................
Mûsorideje: …………perc, beszerelés: …….. perc, kiszerelés: ……….. perc.
Technikai igények: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Ebédet kér …… fõre, vacsorát kér …….. fõre.(Rendezvény elõtt két héttel még lehet pontosítani.)
Dátum: …………………………………….
………………………………………..
kitöltõ neve/aláírása

Beküldendõõ: 2008. szepttem
mber 30-ig postai úton a VASZE, Veszprém, Vár u. 6. címre,
elektronikusan a vasze@vasze.hu címre.
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—Variációk egy témára —

40 dkg paradicsom
1 nagy vöröshagyma
4 evôkanál olaj
2 kiskanál pirospaprika
1 kiskanál só
1 kg húsos édes zöldpaprika
1 mokkáskanál csípôs paprikakrém

kiegészítésül:
virsli, lecsókolbász vagy
krinolin, tojás, esetleg rizs

agya
aross változathoz a paradi1.A ma
csomolat megmossuk, zöld részüket
kivágjuk, tetejüket behasítjuk.Utána
óvatosan lobogó, forró vízbe engedjük,
majd a tûzrôl azonnal lehúzzuk és fél
percig állni hagyjuk. Ezt követôen
leszûrjük, héjukat lehúzzuk, húsukat
cikkekre vágjuk. A megtisztított
hagymát finomra aprítjuk: Az olajon
közepes lángon kevergetve aranysárgára pirítjuk, a tûzrôl lehúzzuk és a pirospaprikát belekeverjük. A paradicsomot azonnal rádobjuk, nehogy a paprika megégjen. Enyhén megsózzuk, és
kis lángon, kb. 20 percig pároljuk. Ha a
paradicsom nem elég leveses, egy kevés vizet is öntünk alá. Akkor jó, ha a
hagymával együtt teljesen szétfô, szinte sûrû mártássá válik. Ezalatt a paprikákat kicsumázzuk, majd nagyobb
kockákra /esetleg karikákra/ vágjuk.

HAHOTA

- Miben hasonlít Dobó István
és Rubik Ernô?
- Mindkettôrôl kockát neveztek
el.
*
Fônök az újonnan felvett munkaerônek:
- Tudja, mi itt az olyan munkásokat szeretjük, akik kellô felelôsséget éreznek a munkájuk iránt!
Erre a munkás:
- Akkor én vagyok a maguk
embere! Az elôzô munkahelyemen bármi történt, mindig én voltam a felelôs érte!
*
Csak az aggaszt édesem, ha
kettônk közül valamelyikünk
véletlenül meghal, mi lesz velem?

IT
T

Hozzáva
alók: 1 közepes vöröshagyma, 8 közepes paradicsom, 2 húsos zöldpaprika,
1 erôspaprika, só, 4dl tejföl.
A hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk. A paradicsomokat meghámozzuk, utána
kis kockákra vájuk, ahogyan
a kicsumázott paprikákat is.
Mindezeket jól összekeverjük, kissé erôsebben besózzuk és 1 órára hûtôbe
tesszük. Ha jól lehült és levet
is eresztett, a tejfölt hozzáadjuk. Zsemlével kitûnô vacsora. 2-3 napig a hûtôben eláll.

2.A lecsókészítés szerb módja a következô: a hagymát vékony karikákra
vagy finomra vágjuk, nagy lángon az
olajon megfuttatjuk, pirospaprikával
megszórjuk. Elôször a zöldpaprika kerül bele. Kevergetve, só és fe-dél nélkül félpuhára sütjük, pároljuk. A cikkekre vagy karikára vágott, ha lehet, hámozott, paradicsomot ezután adjuk
hozzá. Megsózzuk, és addig fôzzük,

A

... éss a ráadáss: Cssusszi,,
a hideg lecssó

Utána a paradicsomos alaphpz adjuk,
újból megsózzuk, majd kis lángon, 20
perc alatt puhára pároljuk. Fontos,
hogy ne fedjük le, mert a gôzben a
paprika héja könnyen leválik. Közben
néhányszor megkeverjük. Mielôtt a
paprika teljesen megpuhulna, karikákra vágott vagy egészben hagyott virslit,
lecsókolbászt vagy krinolint is fôzhetünk bele.

amíg zsírjára nem sül. Ezt a fajta lecsót tojással szokás gazdagítani: a külön tálban elkevert tojásokat ráöntjük,
és kevergetve addig sütjük, amíg megkocsonyásodik.
3:. A gyorss lecsó készítésekor az
összevágott paradicsom és paprika
egyszerre kerül a megfonnyasztott
hagymára. Megsózzuk, a pirospaprikával megszórjuk, a csípôspaprikával
ízesítjük. Kevergetve, kb. 20 perc alatt
megpároljuk. Ebbôl a változatból készül a rizses lecsó is, amikor a f szerekkel együtt 4 evôkanálnyi átválogatott, megmosott rizst is a lábasba szórunk. Ezt azonban, ellentétben az eddigiekkel, lefödve pároljuk. Közben esetleg egy kevés vizet is kell hozzáönteni.
Ez a paradicsom levesességétôl függ.

N
Y
Á
R
!

HOZZÁVALÓK

Csapjunk bele a lecsóba!

Egy lány elmegy a paphoz
gyónni:
- Vétkeztem, atyám, mégpedig a
hiúság bûnébe estem. Naponta
többször is megbámulom magam a
tükörben,
és
azt
mondom
magamnak, hogy milyen gyönyörû
vagyok.
A pap erre felnéz, majd azt
mondja:
- Lányom, ez nem bûn, hanem
inkább tévedés.
*
Egy pasi minden este kukkolja a
szomszéd lányt az ablakon át,
ahogy az vetkôzik a szobájában.
Egyik nap aztán csörög a telefon: Helló? Én vagyok a szomszéd lány,
akivel szemben lakik. Nem találom
a rózsaszín bugyimat, nem látta
véletlenül, hogy hová tettem?

Nénike odamegy a sírásóhoz a
temetôben.
- Ne haragudjon aranyoskám,
de méegmondaná, merre találom
a negyvenegyes parcella, harmincnégyes sírt?
- Höhö, ezt bírom... Elmászkálnak, aztán meg nem találnak
vissza...
*
Egy öregember minden lefekvés elôtt elmondja a Miatyánkot.
Egyszer odamegy hozzá a felesége és elkezd panaszkodni:
- Drágám, te folyton imádkozol
lefkvés elôtt, de engem soha nem
foglalsz bele az imádba...
Erre az öregember:
- Dehogynem szívem: „... szabadíts meg a gonosztól...“

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának idõszakos kiadványa
Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelõs kiadó: Köbli Miklós polgármester Megjelenik: 1.250 pld.-ban Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém
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