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Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a kikül-
dött Talajterhelési díj
2009. évi adóbevallási
nyomtatványok leadási
határideje április 30-án
lejárt! Kérem a nyomtat-
ványok mielőbbi vissza-
juttatását a Hivatal részé-
re, minden kitöltendő
részt legyenek szívesek
kitölteni, fontos az adóa-
zonosító jel kitöltése is!

Felkérjük a lakosságot,
hogy aki ingatlannal
(lakással) rendelkezik és
még nem nyújtott be
magánszemélyek kom-
munális adója bevallást,
kérem, mielőbb pótolja! A
nyomtatvány elérhető a
Hivatal ügyfélszolgálatán!
A bevallás önadózás kere-
tében történik, az ingatlan
adás-vételt mindenki köte-
les bejelenti az Önkor-
mányzati Adóhatóság felé.

Az Adóhatóság több
esetben küldött felszólító
leveleket magánszemé-
lyek kommunális adója
bevallási nyomtatványt
mellékelve. Az érintettek
sok esetben nem küldték
vissza a nyomtatványo-
kat, ezúton kérem őket,

hogy a helyesen kitöltött
(személyi adatok, adóazo-
nosító jel) nyomtatványo-
kat minél előbb jutassák
vissza az Adóhatóság ré-
szére. Amennyiben nem
tesznek eleget bevallási
kötelezettségüknek az
Adózás rendjéről szóló
törvény (2003. évi. XCII.
tv.) értelmében 200.000
Ft-ig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható, és
minden egyes felszólítás
alkalmával a kiszabott
bírság összegének a két-
szeresét kell kiszabni.

A helyi iparűzési adó
bevallások beadási ha-
tárideje 2010. május 31-

én lejár! A nyomtatvány
elérhető a www.hajmas-
ker.hu honlapon. (Doku-
mentumtár/ Formanyom-
tatványok/Adóügyek/Adó
2009)

Az előlegfizetési idő-
szak 2010.07.01-2011.
06. 30-ig tart.

Az első előlegrészlet
fizetési határideje az elő-
legfizetési időszakban:
2010.09.15.

A második előlegrészlet
fizetési határideje az elő-
legfizetési időszakban:
2011.03.16.

Az előlegeket már az
APEH-hoz kell befizet-
nie az adózóknak! 

Adóügyi hírek!

Jelentős károkat okozott az ítéletidő (cikk a 2. oldalon)



A megszólítás végén a
kérdőjel nem sajtóhiba,
hanem emberek reakciója,
mivel a település fekvésénél
fogva ez szinte elképzelhe-
tetlennek tűnt.

Sajnos az elmúlt napok
nagy esőzései miatt a
Bakonyban található táro-
zók megteltek esővízzel és a
nagy terhelés miatt kettő
tározó gátja átszakadt. A
kiszabadult víz lezúdult, és
elöntötte a település Keleti
és Nyugati részét. A séd
patak vízszintje olyan szint-
re emelkedett teljes hosszá-
ban, amilyenre talán még
sohasem. A keleti oldalon
(Diófa utca) pillanatok alatt
megtelt az árok vízzel és
szükség volt jelentős gépi
beavatkozásra, útátvágásra
árok bővítésre, a nagy
mennyiségű víz elvezetése
érdekében. Sajnos így is
több ház és udvar víz alá
került. A lakosok és a tűzol-
tók emberfeletti munkával
próbálták homokzsákokkal
védeni az ingatlanokat.
Ezen a részen szerencsére
az ár viszonylag gyorsan
levonult.

Sajnos a Nyugati oldalon
(Kossuth L. utca vasúttal
szemben) katasztrofális
helyzet alakult ki.  Itt a víz
átvezetése a vasút alatti
átereszen keresztül történik,
amelynek átmérője ekkora

víz elvezetéséhez képtelen.
A vizet a tűzoltók, az önkor-
mányzat dolgozói, és a
lakosság több napon keresz-
tül éjjel - nappal merték és
szivattyúzták védve az
ingatlanokat. Sajnos az erő-
feszítések ellenére egy
ingatlan teljesen víz alá
került ahol az ablak aljáig
duzzadt a víz, tönkretéve a
házban található minden
ingóságok és jelentős kárt
okozott a házon is. A vasút-
állomással szemben minden
ház víz alatt állt, elárasztva
a pincéket, garázsokat.

Tartani kellet attól, hogy
egy harmadik tározó is
átszakad, amelynek vize

szintén a településen folyt
volna keresztül a tábor-
mosodakanyar irányába.
Szerencsére ez nem történt
meg köszönhetően a gyors
és szakszerű beavatkozás-

nak. Elővigyázatosságból
kibővítésre és mélyítésre
került a volt iparvágány
melletti, a tábor területén
átvezető árok és homokzsá-
kok lettek előkészítve a
védelemhez. Sajnos több-

ször felröppent a valótlan
hír miszerint a gát átsza-
kadt, jön a víz és pánik han-
gulat kezdett kialakulni az
emberek között.

Hasznosabb lett volna, ha
a pánikkeltők pánikkeltés
helyett kétkezi munkával
vettek volna részt a mun-
kákban. A védelemmel kap-
csolatban sok kritikát kap-
tunk érintett lakosoktól,
hogy „miért ott szivattyú-
zunk miért nem nála” ami
kérdés elfogadható, hiszen
mindenkinek a saját problé-
mája a legfontosabb, de úgy
ítéltük meg, hogy a  lakóhá-
zak védelme  fontosabb a
kertek, pincék és szerelő
aknák védelménél. 

Az esemény rávilágított

azokra a hiányosságokra,
amit többször jeleztünk a
lakosság felé is, hogy az
ingatlanok előtti vízelvezető
árkok kialakítására karban-
tartására nagyobb figyelmet
kell fordítani. Sajnos sok
helyen az árokba fát,
sövényt ültettek a kocsibe-
járók alá nem tettek csövet,
parkolás céljára betemették
az árkot. Az Önkormányzat-
nak is nagyobb figyelmet
kell fordítania jövőben az
ide vonatkozó rendelet
betartására és betartatására.

Ezúton szeretném megkö-
szönni mindenkinek az
önzetlen munkáját, aki részt
vett, segített az elhárítási és
védelmi munkákban.

Szándékosan nem említek
neveket, mert nem szeret-
nék senkit kifelejteni a fel-
sorolásból az érintettek tud-
ják, hogy a köszönet kiknek
szól.

Az árvízről készített
képek megtekinthetőek a :
http://www.hajmasker.hu/
honlapon.

Köbli  Miklós
polgármester
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Tisztelettel felhívom a
lakosság figyelmét, hogy
tulajdonukban, használa-
tukban lévő ingatlanjaik
parlagfű és gyomnövé-
nyek elleni védekezése az
ingatlan tulajdonos illetve
az ingatlant használó köte-
lezettsége.

A helyi hatóság a közel-
jövőben az önkormányzat
településőr hálózatát is
igénybe véve folyamato-
san ellenőrzi a község
területét és a parlagfűvel,
gyomnövénnyel fertőzött
területek tulajdonosaival,
használóival szemben sza-
bálysértési eljárást kezde-
ményez. Tájékoztatom,
hogy a parlagfű legintenzí-
vebb növekedési időszaka
június, július hónapban, a
virágpor szóródásának leg-
nagyobb tömege július
végén, augusztus hónap-
ban történik.

A védekezés legegysze-

rűbb módja a fertőzött
területek folyamatos
kaszálása, esetleg gyomir-
tása. A helyi hatóság főleg
a belterületi ingatlanokat
ellenőrzi, de a külterület is
látókörébe kerül. Az ellen-
őrzés kiterjed minden bel-
területi és külterületi ingat-
lanra, nemcsak termőföld-
re, kertre, hanem ipari,
kereskedelmi és egyéb
telephelyekre is.

Amennyiben a tulajdo-
nos vagy használó a véde-
kezést nem látja el megfe-
lelően, abban az esetben a
hatósági védekezés (
„kényszerkaszálás”) teljes
költségét a szabálysértési
bírságon felül ő állja. Ezen
bírságok és költségek meg
nem fizetése adók módjára
behajthatók.

Kérem a fentiek szíves
tudomásul vételét.

Kovács János sk.
körjegyző

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a 2010. évi  lomtalanítás időpontjáról:

A kihelyezés időpontja:

2010. június 26.-27.

Az elszállítás kezdetének időpontja:

2010. június 28.

Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. által az adott terület-
re rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék elszállítása lomtalanítás
keretén belül történik.

Nem helyezhető ki:
építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer)

kerti hulladék, kommunális hulladék, gépkocsi bontásából származó hulladék.

Hajmáskér Község Önkormányzata

FELHÍVÁS!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy

Hajmáskér Község Önkormányzat „A közterületek
elnevezéséről azok jelöléséről és a házszámozás rend-
jéről” szóló 8/2009. (VI. 24.) rendelete értelmében az
ingatlan tulajdonosának kötelessége  a helyes ház-
számtábla kihelyezése és a régi házszámtábla eltávolí-
tása . A rendelet betartásának ellenőrzése 2010. május
31-e után kezdődik meg.

Aki a rendeletet a fent meghatározásra került határ-
idő után nem tartja be, a rendelet 13. §-a alapján sza-
bálysértést követ el. 

Kérem Önöket, hogy  a jelzett határideig a ingatlan-
juk házszámtáblájával kapcsolatos teendőt végezzék
el.

(„A közterületek elnevezéséről azok jelöléséről és a
házszámozás rendjéről” szóló rendelet teljes szövege
megtekinthető a Körjegyzőségen vagy a hajmáskér.hu
honlapon.)

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Kovács János sk.  
körjegyző

F E L H Í V Á S !
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A Központi Statisztikai
Hivatal a 2010. évi XXIV.
törvény alapján 2010.
június 1-21. között teljes
körű mezőgazdasági
összeírást (ÁMÖ) hajt
végre.

Az összeírás célja, hogy
átfogó képet adjon a dön-
téshozóknak és a gazdál-
kodóknak a mezőgazda-
ságban bekövetkezett vál-
tozásokról, az ágazat sze-
replőinek helyzetéről.

A feladat közvetlen
megszervezését és az
adatfelvétel végrehajtásá-
nak irányítását a KSH
területileg illetékes szer-
vezeti egységei végzik a
KSH Szegedi Igazgató-
ságának országos szintű
koordinálásával.

Az adatgyűjtésben or-
szágosan – a KSH által
megbízott, személyre
szóló igazolvánnyal ellá-

tott – mintegy 13 ezer
összeíró, továbbá 3 ezer
felülvizsgáló és  területfe-
lelős vesz részt.

A résztvevők szakmai
felkészítésére május
hónapban a KSH oktatá-
sokat szervez. A termelő-
ket, egyéni gazdaságokat
a felkészített összeírók
fogják felkeresni és sze-
mélyes beszélgetés során

töltik ki a kérdőíveket.
Mivel az összeírást tör-
vény írja elő, a kérdésekre
a válaszadás kötelező!

Hajmáskér, 2010. 
május 17.

Központi Statisztikai
Hivatal

Veszprémi
Igazgatóság

2010 Falunap 
augusztus 6 - 7.

Augusztus. 6 péntek.

18.00  Megnyitó

18.15 Légierő zenekará-
nak műsora

19.00.Segafredo együttes 

20.15. Két Zsivány
műsora

21.00 Janicsák István. és
a Veresegyházi asszo-
nyok 

22.00 Apostol zenekar
/élő / koncertje 

23.30 utcabál

Augusztus 7. szombat

10. 00. Gyermek progra-
mok ...játszóház, ügyes-
ségi  versenyek 

Főzőcske 
Foci

Vasútmodell kiállítás

16.00. Nyugdíjas Klub
műsora  

16.30 . Kövirózsa
Kultúrcsoport

17.00  Amatőr Komédiás
Társulat

17.30. HEMO Golding
tánccsoport 

18.00. Animal Cannibals
együttes műsora
19.00 Team 4 Music

együttes 

19.45. HuNKun DaNCe
Táncegyüttes műsora

20.15. Cozombolis Trió

21.00. Kovács Kati és
Koncz Tibor műsora

22.00 Tüzijáték 

22.30 ZANZIBÁR 
zenekar élő koncert 

23.30 utcabál 

Kelemen Mária Zita
Műv. Ház. vezető

Falunapi rendezvénytervezet

FELHÍVÁS !

Májusi programok
Május 29 -én 10 órától 
Gyermeknap 
Az iskola melletti sport pályán 
Rendőrségi bemutatók, ügyes-
ségi  játékok- versenyek, kresz
park.

Május 30-án  
16 órakor  

Tavaszi gála

/Művelődési ház/
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A Gábor Áron Általános
Iskola tanulói a második félévi
nagy „hajrában” is eredménye-
sen szerepeltek különböző
tanulmányi és sportversenye-
ken. Többen a megyei verse-
nyek első helyezettjeiként vár-
hatják az országos döntőre való
behívást. Szerepeljen itt
néhány név a kiemelkedő ered-
ményt elért tanulók közül. 

Körzeti - kistérségi verse-
nyek:

Szavalóink közül a márkói,
ősi és gyulafirátóti versenyeken:

Vonyó Viktória 2., Csomai
Martina két 3., Csincsi Kitti
pedig 2.helyet szerzett.

A várpalotai szövegértési
versenyen Keller Krisztina 3.
helyet szerzett, Szekeres Olivér
4. helyezett lett.

A Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által szer-
vezett csapatversenyen  az 5.-
es Tüzérek (Ékes Ágota,
Csincsi Kitti, Fodor Krisztina)
csapata a 9., a Sédpati
lányok(Fülöp Fanni, Kovács
Luca, Molnár Eszter) csapata
az előkelő 7. helyet szerezte
meg.

Sportolóink közül többen
többszörös körzeti bajnoknak
mondhatják magukat.

Vaczola Attila, Vaczola
Márk, Ékes Tamás,  Németh
Gyula, Kovács Krisztián,
Csomai András, Fekete Máté

Horváth Zsófia, Ékes Ágota,
Csomai Cintia,Nagy Dóra
Virág, Vass Misell Vanda,
Bózsvár Dzsenifer, Egei Dalma

Szekeres Olivér, Bársony
Dominik, Bikár Gábor,
Horváth Dávid, Maros Martin,
Putz Norbert.

Császár Klaudia, Varga
Bianka, László Szilvia, Mekler
László.

Ők nyertek: fiú kézilabda, fiú
mezei futás csapat és egyéni,
fiú-lány többpróba csapat -
egyéni, atlétika egyéni számok
és további sok-sok 2. – 3.
helyet szereztek.

Megyei versenyek:
Tanulmányi versenyek:
A Cholnoky alapműveleti

matematika versenyen 2.
helyezett lett Németh Fanni,6.
hely Schmidtauer Anna, 7.
helyezett Kovács Luca.

A NyelvÉsz anyanyelvi
vetélkedőn Kovács Janka 8.,
Kovács Luca 3., Csomai
Martina pedig 1. helyezett lett.

A Simonyi Kárpát-medencei
helyesírási versenyen Ékes
Ágota 13.,.Fodor Krisztina 11.,
Véninger Viktória 10. Kovács
Luca pedig 1. helyezett lett.

Sportversenyek:
A fiú mezei futó csapat:

Vaczola Attila, Vaczola Márk,
Ékes Tamás,  Németh Gyula,
Kovács Krisztián, Fekete Máté
összeállításban és a fiú III. kcs.
többpróba csapat: Vaczola Attila,
Vaczola Márk, Ékes Tamás,
Németh Gyula, Kovács
Krisztián, Csomai András össze-
állításban megyei bajnok lett.

A lány mezei futók:  Horváth
Zsófia,Ékes Ágota, ,Nagy Dóra

Virág, Vass Misell Vanda
összeállítású csapat a 9.

lány több próba csapat
Horváth Zsófia, Ékes Ágota,
Csomai Cintia, Nagy Dóra
Virág, Vass Misell Vanda,
Bózsvár Dzsenifer összeállítás-
ban 10. lett.

Egyéniben: Ékes Tamás kis-
labdahajításban megyei bajnok,
60 m-en 3. ,több próba egyéni-
ben 4.helyezett lett.

Csomai András kislabdahají-
tásban 3., Langer József 4.
helyezést ért el. 

Országos versenyek:
Tanulmányi versenyek:
A május hónap végén zajló

országos versenyeken az alábbi
tanulók szereztek indulási
jogot az országos döntőkben. 

NyelvÉsz anyanyelvi vetélke-
dő-SZEGED Csomai Martina

Simonyi Kárpát-medencei

helyesírási verseny- BUDA-
PEST Kovács Luca

London Bridge Angol nyelvi
tesztverseny- BUDAPEST
Ékes Tamás, Ékes Ágota

Apáczai Kiadó Természet-
ismereti verseny- BUDAPEST
Kovács Janka

A Bendegúz anyanyelvi ver-
seny országos döntőjén Kovács
Janka 21.,  Ékes Ágota 10., míg
Kovács Luca a 2. helyet szerez-
te meg.

Sportversenyek:
Az áprilisi mezei futó OB-n a

Vaczola Attila, Vaczola Márk,
Ékes Tamás,  Németh Gyula,
Kovács Krisztián, Fekete Máté
összeállítású csapat a 23.
helyezett lett.

A BUDAPESTI döntőbe
jutott még:

Fiú négypróba csapat:
Vaczola Attila, Vaczola Márk,
Ékes Tamás, Németh Gyula,
Kovács Krisztián, Csomai
András.

Ékes Tamás kislabdahajítás,
60 m síkfutás.

Csomai András kislabdahají-
tás.

Valamennyi versenyzőnek
gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez. Egyben valamennyi
felkészítő kollégának (Fo-
rintosné Barabás Mariann,
Ékes Tamásné, Szabóné Hor-
váth Mária, Kovács Botond,
Kiss Zoltán, Török Lajos,
Puskás Natália) szeretném
megköszönni a munkáját.

Ékes Tamás
igazgató

Iskolánk sikerei

Mezei OB Gödöllő

A kistérségi vetélkedő 2 csapata
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Élet a gesztenyefák alatt avagy szemelvények a 
Vadgesztenye Nyugdíjas Klub életéből

Klubunk 14 éve alakult
meg, és 12 évig Kocsis
Lajosné volt a vezetője. Én
2008. márciusában fogad-
tam el a felkérést a Klub
vezetésére. Azóta tanulga-
tom és csiszolgatom ebbéli
tudásomat. Klubtársaim
mellettem állnak és segíte-
nek mmindenben, hogy ter-
veink és elképzeléseink
sikerüljenek. Úgy érzem
klubtársaim szívesen, jön-
nek kedd délutánonként a
fogalalkozásokra.

Igyekszünk kellemesen,
hasznosan tölteni az időt
egymással. Télen nehezebb
a helyzet a rossz idő miatt,
de ahogy kitavaszodik
egyre többen, jövünk össze.
A színjátszó csoportunk, a
dalkkörünk és a tánccsoor-
tunk sok fellépést kap.
Járjuk a találkozókat és mi
is rendezünk különféle
találkozót. Minden évben
résztveszünk a Balatonfűz-
fői színjátszó találkozón, de
távolabbi helyeken is fel
szoktunk lépni. A tánccso-
portunk sok felkérést kap a
környező településeken pl.
Öskün minden évben
Nőnapon Márton napi
vígasságon, táncvilágnapján
is szerepeltünk. Szeretettel
fogadnak bennünket és mi
is nagyon jól érezzük ma-
gunkat. Dalkörünk is részt-
vesz a környékbeli és távo-
labbi pl: Ajka-i találkzón. 

Legközelebb május 21-én
Zircen a templomi kórusok

találkozóján a Bazilikában
is megmérettetik magukat.
Bízom sikerükben. Ez
évben, februárban meghív-
tuk a Papkeszi nyugdíjas
klubtagokat szomszédolásra
viszonzásképpen, mivel
tavaly ősszel minket hívtak
meg. Mindkétszer remekül
éreztük magunkat. Fontos
dolog a jó barátság ápolása.

Meg kell említenem, hogy
Köbli Miklós polgármester
úr a legtöbb szereplésünkre
elkísér és ez nekünk nagyon
jól esik. Érezzük, hogy
jelenlétével is támogat
benünket és a többi csoport
is méltányolja kedvességét
és segítségét. Itt kell meg-
köszönnöm az  Önkormány-
zattól kapott támogatást,
amit igyekszünk hasznosan
elkölteni. A tavalyi  támoga-
tásból a dalkör kapott új fel-
lépő szoknyát mivel eddig
nem volt egyenruhájuk. Így
mégis szebbek és egysége-
sek ebben az egyforma
ruhában. 

A tánccsoportunknak is
vettünk új fellépő ruhát,
amit igyekszünk szereplése-
inkkel meghálálni.

Április 23-án nagyszabású
néptánc találkozó színhelye
volt a hajmáskéri Műv.-ház.

Veszprém megyéből a
nyugdíjas klubok néptánc
csoportjai közel 300 fő vett
részt a találkozón. Nagy
kihívás volt a számunkra,
mint házigazdák, de itt is
meg kell, említsem Polgár-

mester Úr segítségét, hogy
biztosította a helyet,  hango-
sítást, valamint pogácsát és
ásványvizet a vendégek
ellátására. Nagyon szépen
köszönöm, köszönjük.

Kérjük, hogy ezentúl is
támogasson, támogassanak
bennünket.

Következő programjaink
a Nyugdíjas Majális Bala-
tonfüreden. Itt csak néző-
ként veszünk részt, mivel
sokunknak más elfoglaltsá-
ga akad. Júniusban Bakonyi
kirándulásra megyünk ter-
mészetesen saját költségün-
kön, kisvasúttal körbejárjuk
a Bakony zegzugait. A nyár
végére még egy meleg für-
dőt tervezünk. Tavaly is két
kirándulásunk volt. Először
Alcsú-ton az arborétum,
Pákozd a két emlékhellyel
és délután Agárdon fürdés.

Ősz elején Ozorán a vár
megtekintése délután pedig
Tamásiban fürdés. Mindkét
kirándulás élményekben
gazdag, sok új élménnyel
szolgált számunkra. Minden
egyéb programról nem
tudok beszámolni, de azt
még meg kell említeni,
hogy tavaly ősz óta néhány
programba bevonunk isko-
lás gyerekeket is és igazán
nem okoztak és ma sem
okoznak csalódást.

A tavalyi Karácsonyi
műsor volt az első közös sze-
replésünk, majd a néptánc-
csoportunkhoz csatlakoztak
és táncolunk közösen.

Meg kell emlékeznünk
elhunyt klubtagjainkról is.
Sajnos egyre többször me-
gyünk temetésre. Már az idén
háromszor búcsúztunk ked-
ves társainktól. Emlé-küket
szívünkben megőrizzük. 

Az élet nem áll meg, most
fogjuk megünnepelni a
hagyományokhoz híven,
vidámságokkal telve a Fér-
finapot. Viszonozuk ezzel a
férfiak által rendezett ked-
ves Nőnapot. 

Most befejezem beszámo-
lómat klbunk életéről.
Kérem, kérjük továbbra is
támogassanak bennünket,
és községünk lakosságát
pedig arra kérjük, hogy sze-
repléseinket jelenlétükkel
tiszteljék meg, hogy érez-
hessük nem hiába gyakoro-
lunk hosszú hónapokon át,
sokszor szabadidőnket is
feláldozva.

Tisztelettel: 
Putz Imréné

klubvezető
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