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Művelődési Ház hírei 
December 13 –án
szombaton:
Kora délután a gyerekeket

vártuk a Közösségi Házba
adventi játszóházba.

Szinte minden korosztály
„ képviseltette„ magát.  Az
óvódásokat  az  anyukák
hozták  el.

A nagyobbak már tudták,
hogy hova jönnek, hiszen
évek óta részt vesznek a
kézműves – játszóházakon.  

Készíthettek ablak dísze-
ket kartonból, fólián üveg-
festéssel apróbb ajándéko-
kat.

Mindenki nagy  igyeke-
zettel készítette a kiválasz-
tott lehetőségekből  a maga
ajándékát a családtagoknak.

Kora este  a  TIT Váci
Mihály  Irodalmi Színpada
verses–zenés karácsonyi
műsorát  láthatták az iroda-
lom kedvelői.

A műsorban József Attila,
Petőfi  Sándor,  Ady Endre,
Nagy László karácsonyi
hangulatot  és a telet idéző
verseiből válogattak az  elő-
adók, amelyet Berzeviczi
Zoltán gitáron előadott meg-
zenésített versekkel színesí-

tett, tett még hangulatosab-
bá.

A karácsonyra készülődve
ilyen szépen összeállított,
kellemes, ígényes műsorral
töltődhettek fel  lelkileg is
azok, akik  részt vettek  az
előadáson.

A Művelődési Ház  dol-
gozói  nevében  mindenki-
nek

Békés Boldog Ünnepeket
Kívánok.

Kelemen Mária Zita 
Műv. Ház Vezetője  

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 

a Hajmáskér Önkormányzat képviselő testülete
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A víz és csatornadíj
árképzésénél az Önkor-
mányzat állapítja meg a
díjakat a szolgáltató
tételes ajánlata alapján.
Ha az Önkormányzat a
szolgáltató által javasolt
díjnál kevesebbet állapít
meg, akkor a különböze-
tet, az Önkormányzatnak
kell megfizetnie.

Az Önkormányzat a
szolgáltató javasolt díjá-
nál többet állapíthat meg
a fejlesztés díjhányad
részére. Településünkön
szükséges az elavult
eternit ivóvíz vezetékek
kicserélése az utak, jár-
dák, felszíni vízelvezető
árkok építését megelő-
zően. 

Indokolt és halasztha-
tatlan a Jókai lakótelep
ivóvíz és szennyvízcsa-
torna vezeték cseréje. A
szennyvíz vezeték rossz
állapota miatt a szenny-
víz leszivároghat a talaj-
ba és veszélyezteti az
ivóvíz jó minőségét. 

Az Önkormányzat
saját forrásból nem,
vagy csak igen lassú
ütemben tudná a fejlesz-
téseket megvalósítani a
fejlesztési díjhányad nél-
kül.

A fejlesztési díjhányad
2008. évre a víz és csa-
tornadíj esetében egyfor-
mán 60.-Ft/m3 összeg-
ben lett meghatározva.

A csatornadíj fejleszté-

si hányadából az Önkor-
mányzat 25.-Ft/m3 díjat
kifizet a Veszprémi
szennyvíztisztító telep
használatának bérleti dí-
jaként. A fennmaradó
összeg felett az Önkor-
mányzat rendelkezik.
Meghatározza, hogy ab-
ból milyen fejlesztések
valósuljanak meg a tele-
pülésen.

Ez a fejlesztési díjhá-
nyad összeg 2008-ban
várhatóan, a vízfogyasz-
tás függvényében kb.10
millió forint lesz. Ez biz-
tosított fedezetet a
Hársfa – Bem- Honvéd
utcák ivóvíz vezeték
cseréjéhez és a Tábori út

végén a vezeték áthelye-
zéséhez magánterületről
közterületre.

A fejlesztési díjhányad
2009. évre 80.-Ft/m3

összegben lett meghatá-
rozva.

A 2009. évi díjhányad-
ból, és az ez évi várható
pénzmaradványból ter-
vezzük a Jókai lakótelep
ivóvíz és szennyvízcsa-
torna rendszer cseréjét,
és ha az összeg engedi
további utcák ivóvíz
vezeték cseréjét.

Türelmüket és megér-
tésüket köszönjük.

Hajmáskér Község
Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS  A  VÍZ-  ÉS  CSATORNADÍJ
ÁRKÉPZÉSHEZ



AKCIÓ!
Karácsonyi 

Fenyővásár!
Helye: Zöldségbolt, 
Hajmáskér, Tábori út 3.

H-P:  7-17-ig 
Szombat:  7-12-ig

LUC:   1000 Ft/fm
EZÜST:   1500-2000 Ft/fm
NORMAND:   3000 Ft/fm
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2009. évi közszolgáltatási díjak

50 l-es edényre

60 l-es edényre

70 l-es edényre

80 l-es edényre

110 l-es edényre

120 l-es edényre

240 l-es edényre

360 l-es edényre

660 l-es edényre

770 l-es edényre

1100 l-es edényre

136

160

189

217

260

285

572

855

1570

1835

2618

6

7

7

8

11

11

24

36

67

78

111

142

167

196

225

271

296

596

891

1637

1913

2729

1851

2177

2555

2933

3532

3858

7769

11614

21338

24936

35573

Megnevezés Általános szolgáltatás         Rekultivációs         Összesen             Negyedéves 
egyszeri ürítési díja              díjtétele  díj

Ft/ ürítés + ÁFA Ft/negyedév
+ ÁFA

Emblémázott zsák többlet hulladék szállítása

Megnevezés Általános szolgáltatás         Rekultivációs         Összesen
egyszeri ürítési díja              díjtétele 

Ft/ db + ÁFA

60 l-es edényre

80 l-es edényre

110 l-es edényre

180

271

347

7

8

11

187

279

358

MEGHÍVÓ
“FALUSI KARÁCSONY”

2008. december 21-én 16 órakor 
a Művelődési Házban 

a Kövirózsa Kultúrcsoport 
karácsonyi műsora

Közreműködnek: tanulók és a 

nyugdíjas klub színjátszói

MINDENKIT SZERETETTEL 
VÁRUNK!



4

Jelen, soron kívüli felhívásunk-
nak az ad szomorú aktualitást, hogy
egy másik áramszolgáltató ellátási
területén nemrégiben történt egy
gyermek baleset, amely elkerülhető
lett volna, ha a gallyazásra, faeltá-
volításra figyelmet fordít az ingatln
tulajdonosa.

,Az említett baleset az egyik tele-
pülés belterületén következett be,
úgy, hogy a középfeszültségű háló-
zat biztonsági övezetében lévő
eperfa sarjra felmászott egy kislány,
és súlya alatt az ág olyan mértékben
meghajlott, hogy az áramvezetőt az
ág veszlyes mértékig megközelítet-
te, melynek következtében átívelés
következett be, és a gyermek égési
sérüléseket szenvedett.

Ennek jegyében szeretnénk ismé-
telten felhívni figyelmüket a bizton-
sági övezetről szóló, 122/2004.
(X.15.) GKM rendelete 11.§, 14.§
és 16.§ által szabályozott, a hálóza-
tok biztonsági övezetében érvényes
tilalmakra, korlátozásokra, a végez-
hető tevékenységek fontosságára,
valamint az ingatlan tulajdonosok,
ingatlankezelők rendelet által előírt
kötelességeire.

A fenti rendelet egyértelműen elő-
írja:

– A villamos hálózatok biztonsági
övezetében és környezetében lévő
fák, bokrok ágait az ingatlan tulaj-
donosa (kezelője) köteles rendsze-
resen eltávolítani, ha azhok a sza-
badvezeték biztonsági övezet

határát elérik.
Kiemelten fon-

tos előírás:
– A biztonsági

övezetben csak
olyan gyümölcs,
vagy egyéb fa
telepíthető, illet-
ve akkor hagy-
ható meg, ha
véglegesen kifej-

lett állapotában 22 kV névleges
feszültség esetén 2 méternél, kisfe-
szültség esetén 1,25 méternél job-
ban annak legkezdvezőtlenebb
helyzetében sem közelíti meg az
áramvezetőt. 

A jogszabály egyértelműen a
megelőzésre kötelez. Az előírások
szigorú betartásával teljes mérték-
ben elkerülhetők a fentihez hasonló
baleseti és veszélyhelyzetek  kiala-
kulása, megelőzhető, hogy bárki
balesetet szenvedjen. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben
nem végzik el a fenti rendelet által
meghatározott gallyazási tevékeny-
ségeket, úgy a törvény megadja a
jogot az áramszolgáltatónak, hogy
eltávolíthatja a fát, bokrot, egyéb
növényzetet a villamosenergia-
szolgáltatás biztonsága érdekében. 

Kérjük, hogy nagyobb odafigye-
léssel, együttműködéssel teremtsék
meg, és tartsák fenn folymatosan a
település lakossága számára is a
biztonságot, a villamos mű közelé-
ben is.

EON ZRT

Az EON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt felhívása

TŰ ZI FA
Cser, tölgy, kuglizva,

házhoz szállítva.

40 q  60.000,- Ft-ért,

Kony ha ké szen 

1.650,-Ft/q.

Tel.: 06-20/4438-157

Re lé Szer viz Haj más ké ren
Gu mi sze re lés ja ví tás cent rí ro zás: szgk, mkp, tgk
MO TOR KE RÉK PÁ ROK tel jes kö rű JA VÍ TÁ SA

Te her gép jár mű vek szer vi ze lé se, 
al kat ré szek be szer zé se

Te her gép jár mű gu mi sze re lé sét a te lep he lyen, 
il let ve a meg hi bá so dás hely szí nén is el vé gez zük 

mo bil szer viz au tónk kal 50 km-es kör zet ben
Nyit va tar tás:  Hétfő - Pén tek 

Elõze tes időpont egyez te tés sze rint is le het sé ges 
egy Ön által me ga dott időpont ban

Cím: Haj más kér Kül te rü let 075 
/Va sú tál lo más mel lett/

Te le fon:
30/268-3431-, 20/802~3540, 

20/462~2116, 88/460-246

ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az Internet szolgáltatás 
a Közösségi Házban megszűnt.

Legközelebbi internet hozzáférhetőség 

a Községi Könyvtárban
az alábbi időpotokban:

Szerda: 1600 órától - 1800 óráig
Péntek: 1600 órától - 1800 óráig
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GÁBOR ÁRON NAPOK 2008. 

SOMATO-DENT BT.
ÖSKŰ –
HAJMÁSKÉR –
SÓLY –
fogászati alapellátás

Fenntartó:
Dr. IVUSZA ÁGNES

Helyettesíti: 
Dr. FÜLÖP NÁNDOR

Asszisztensnő:
Terjékiné Tóth Katalin

RENDELÉSI IDŐ: 

Hajmáskér:
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 13.30 – 18.00
Péntek: 13.30  – 18.00

Öskü:
Hétfő:  13.30 – 18.00
Szerda: 13.30 – 18.00
Csütörtök: 8.00–12.00

Telefonos bejelentkezés
az alábbi telefonszámon.

06-30/620-26-62

Ą három településen
(Hajmáskér, Öskü, Sóly)
mely a fogászati alapellá-
tási körzethez tartozik, a
lakosság részére továbbra
is történik szájüregi szű-
rés, mely daganatra, rossz
fogakra és beteg fogínyre
terjed ki. Az ellátás ingye-
nes. Az ellátott tömések,
foghúzás, fogkő eltávolí-
tás, illetve a röntgen
ingyenesek. 

Kérjük a lakosságot,
minél többen jelenjenek
meg rendelési időben,
mert sok rosszindulatú
elváltozás időben észlel-
hető. 

Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani minden
türelmes hajmáskéri és
sólyi lakosnak a felújítási
munkálatok okozta rende-
lési nehézségek elviselése
miatt. 

2008. november 26.-27.-28.-án tartotta
iskolánk a Gábor Áron Napok rendez-
vénysorozatát.

Első nap a sporté volt a főszerep.
Minden tanulónk részt vett a Gábor Áron
emlékfutáson, a különböző korcsoportok-
ban 800- 2000m- t teljesítettek a gyerekek.
Az első három helyezett érmet kapott, a 4.-
6. helyezettek oklevéldíjazásban részesül-
tek. Délután labdarúgó (fiúk) és kézilabda
(lányok) emlék kupát rendeztünk, három
iskola részvételével. Itt voltak a testvérte-
lepülés Nagykér tanulói is, és érkeztek
gyermekek a szentkirályszabadjai intézmé-
nyünkből a Szent István Király tagiskolá-
ból. Mindkét számban tanulóink diadal-
maskodtak.

27.-én a rendezvénysorozat megnyitója
után az iskolatörténeti kiállítás megnyitó-
jára került sor. A település lakóssága jóvol-
tából sikerül egy tartalmas kiállítást össze-

állítani. A kiállítás négy szám jegyében tör-
tént. 250 éve kezdődött hajmáskéren a
katolikus népiskolai oktatás, 100 éve épült
az iskolaépület, 60 éves az állami oktatás,
5 éve vettük fel a Gábor Áron nevet.

Délelőtt kézműves foglalkozáson (csu-
hézás, szalmafonás, bábkészítés, kötélfo-
nás stb.) vettek részt a gyerekek, a tánc-
házban pedig régi népi táncokkal ismer-
kedhettek. Délután az alsó- és felső tago-
zatosok a környékbéli iskolák legjobb
versmondóival mérhették össze tudásukat
a versmondó versenyen. A téma a rene-
szánsz volt. Iskolánk tanulói minden kor-
csoportban jól szerepeltek.

Este S. Varga Gizella festőművész kiállí-
tásában gyönyörködhettek a megjelentek.

28.-án délelőtt az alsó- és felső tagozato-
sok is reneszánsz vetélkedőn vettek rész. A
vetélkedő nagy sikert aratott a gyerekek
körében. Délután matematika versenyt tar-

tottunk a 2.-8. osztályosok számára 7 isko-
la tanulóinak részvételével. Tanulóink itt is
szép eredményeket értek el.

A rendezvénysorozat végén gálaműsorra
került sor, melyen iskolánk néptáncosai, a
versmondó verseny helyezettjei, a zeneis-
kolás gyerekek, az óvodás kisgyerekek, a
tagiskola növendékei vettek részt. A gála-
műsorban fellépet meghívottként Csehi
Gyula és Tóthné Zakar Gyöngyi versmon-
dó és a Nyugdíjas néptánccsoport is.

Ezúton szeretném megköszönni minden
felkészítőnek, szereplőnek, képet-könyvet-
anyagot küldő hajmáskéri lakosnak, min-
den segítő szülői munkaközösségi tagnak,
támogatónak a segítséget, a megjelentek-
nek pedig azt, hogy „egy 250 éves” oktatá-
si múlttal rendelkező iskola rendezvényét
megtisztelték.

Ékes Tamás
igazgató

ISKOLÁNK TANULÓI ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNYEK A GÁBOR ÁRON NAPOKON

Gábor Áron emlékfutás végeredménye
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folytatás az 5. oldalról
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folytatás az 6. oldalról

A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda 6. osztályos tanu-
lója Kovács Luca a 2008. december 14.-én megrendezett
Arany János helyesírási vetélkedő Budapesti országos döntő-
jén 130 tanuló közül a kiemelkedő első helyezést szerezte meg. 

Felkészítője: Forintosné Barabás Mariann
Mindkettőjüknek gratulálunk a szép eredményhez.

Helyesírásból Kitűnő
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Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

Minden hajmáskéri lakosnakMinden hajmáskéri lakosnak
szeretetteljes, békés karácsonyi szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdagünnepeket és sikerekben gazdag

boldog új esztendboldog új esztendőőt kíván a Gábor Áron Általános Iskola és Óvodat kíván a Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda
tantestülete, gyermek- és tanulóközösségetantestülete, gyermek- és tanulóközössége

Juhász Gyula soraivalJuhász Gyula soraival ::

„Ünnepe a szeretetnek
Isten hozott Szép Karácsony.
Boldogságot, békét áraszt, 
szerteszét a nagyvilágon

Ó, hozd meg azt mindenkinek
Miért küzdött, mire vágyott,
S hol nem lángol még szeretet,
Minden szívben gyújts világot.”


