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megjelenik a rendezvényeken, pályázati tanácsadással segítjük az érdekA nyári hónapokban lődők terveinek megvalótöbb ÚMVP LEADER sulását.
forrás
támogatásával
A rendezvényeken a térmegvalósuló
program ség előadói mellett bemulátogatható a térségben.
tatkoznak a helyi civil
Nagy siker volt a bala- szervezetek, vállalkozátonfűzfői Vidám Május 1. sok és érdekes prograprogram, a jásdi Bodza mokkal találkozhatnak
ünnep, az ösküi Ösbő egyesületünk
standjávezér Napok programso- nál is.
rozat és a litéri Mogyorósi
A programokon készült
Napok.
gyermekrajzokból kiállíA megszokott rendezvé- tásokat
szervezünk,
nyek új programelemek- bemutatjuk, miért szeretkel bővültek, melyek a nek lakóhelyükön élni,
hálózatépítés, a térségi milyennek szeretnék azt
együttműködés erősítését látni.
szolgálják. Egyesületünk
Ezekből az ötletekből is

meríthetnek a helyi döntéshozók, és mi magunk
is, amikor a fejlesztési
stratégiákat dolgozzuk ki.
Látogasson el Ön is
ezekre a programokra,
augusztus 20-án Küngösön várjuk!
Kontics Monika
munkaszervezet vezető
Bakony és Balaton
Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület,
8181 Berhida, Veszprémi
út 1-3, 88/786-892
www.bakonyesbalaton.hu;
iroda@bakonyesbalaton.hu

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Nyári Alkotóműhely
A Közös Jövőnkért
Alapítvány szervezésében,
a hagyományokhoz híven
ismét működik a nyári játszóház és alkotóműhely.
Időpont:
2010. augusztus 2-6.
Naponta 5 óra játékos

elfoglaltsággal várjuk szeretettel az érdeklődőket!
Előzetes
jelentkezés,
bővebb információ az
Alapítványi
Kuckóban
(Műv. Ház. alagsor). 2010.
július 30-ig, hétköznap 1618 óráig.

NAP-tárlat
A Közös Jövőnkért
Alapítvány felhívása alapján született meg a kamara
tárlat, melynek az Alapítványi Kuckó ad otthont.
Június 21-én a napforduló
alkalmával szervezett megnyitóra szép számú érdeklődő érkezett az esős idő
ellenére. Köbli Miklós polgármester vállalta fel a kiállítás megnyitását s ajánlotta
a jelenlévők figyelmébe a
különböző
technikával
készült alkotásokat.
Hadházy Éva a nevezetes

naphoz kapcsolódó népszokásokról beszélt, Miklós
Judit a kuratórium elnöke
és a program háziasszonya
a fényhiányos finnországi
személyes emlékeit osztotta
meg a jelenlévőkkel. Mák
Levente segítségével az
Alapítványi Naptár vetítésére került sor, amelyben
kiemelt helyet kapott a
megújult és megfiatalodott
AKT több fellépése, közös
programja. Korábbi kiállítások, játszóházak és a
Mikulás járat képei is fel-

felvillantak a régmúltból.
Közreműködött - első alkalommal lépett fel idegenek
előtt - Korpás Judit magánének szakos fiatal, a
Zeneművészeti Szakközépiskola tanulója.
KJA info
Kiállítók névsora:
Boros Mária
Dombi Nikolett
Domonkos Zsolt
Erdélyi Ágnes
Hadházy Éva

Laluk György
Miklós Judit
Molnár Csaba
Németh Petra
Rafai Attila
Rauch Zoltánné
Varga Laura
Vörös József
Vörös Józsefné
és a
Veszprémi Nemez
Műhely
Kiállítás nyitva:
hétfő - péntek
16-18 óráig

Tisztelt Lakosság!
élelmiszer csomagot osztottunk ki a rászorulók
között.
gazdasági Minisztérium
További 55 csomag vár
és a helyi Önkormányzat, kiosztásra ezért kérem
valamint a Bendola Csa- azon rendszeres gyerládsegtő és Gyermekjóléti mekvédelmi
kedvezSzolgálat támogatja.
ményben részesülő csaláA csomag tartalmaz dokat, akik még nem kapcukrot, lisztet, száraz- tak csomagot, hogy értésztát, vaníliás karikát és vényes Határozattal jekukoricapelyhet, ezért lentkezzenek a Családelsősorban
gyermeket segítő irodájában augusznevelő családoknak oszt- tus 19-ig, vagy egyezjuk. Ez idáig közel 140 tessenek időpontot az

Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8192 Hajmásér, Iskola út 4.
Tel.: 06-88/460-040; Mobil: 06-30/758-8135

Ezúton tájékoztatom
Önöket, a tavalyi évhez
hasonlóan 2010-ben is
lehetőség nyílik a településen
élő
hátrányos
helyzetű családok megsegítésére tartós élelmiszer csomag formában.
Az élelmiszer csomag
osztást a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet,
az Európai Unió, a Mező-
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alábbi
telefonszámon:
06/30-758-8135.
Tájékoztatom továbbá a
Lakosságot, hogy a csomagok száma véges,
kiosztása érkezési sorrendben történik.
Tisztelettel:
Nagyné
Horváth Zsuzsanna
gyermekjóléti
megbízott
Szalai Attila
intézetvezető

Kávézaccból értékes tápanyag Hajmáskér a fenntartható fejlődés útján EU-s támogatásból
8 millió Ft-os környezetvédelmi témájú pályázatból 210 család jutott komposztáló berendezéshez,
így gyűlik a hajmáskéri
ládákban a háztartási és
kerti szerves hulladék,
hogy hamarosan értékes
tápanyaggá alakulva hasznosuljon a kertekben.
2010. július 26. –
Kétharmadára csökkenti az
elszállítandó szemét menynyiségét minden olyan hajmáskéri lakos, aki komposztálóládát igényelt és
részt vett az újrahasznosítás
tudományát bemutató előadásokon európai uniós

pályázatnak köszönhetően.
Már négy hónapja folyik a
szerves hulladék újrafelhasználását célzó projekt,
így érezhetően kevesebb a
levegőt szennyező kerti
lombégetés és a nyári
melegben bűzölgő szemeteskukák száma.
„Nagyon örülök, hogy
ilyen vállalkozó szelleműek
a hajmáskériek, hisz szinte
nincs olyan család, aki ne
kapott volna az alkalmon és
ne igényelt volna ládát. A
program keretében megvalósult képzések segítenek a
családoknak abban, hogy a
komposztálás, azaz az újra-

hasznosítás
mindennapi
életük részévé váljon.” –
mondta Köbli Miklós
Hajmáskér polgármestere.
„Célunk, hogy olyan magatartásra bírjuk a közösséget,
amellyel tartós eredményeket érhetünk el a környezettudatos gondolkodásmód
tekintetében.”
A komposztálás révén
Hajmáskér lakosai 126 000
liter szerves hulladékból
képesek olyan értékes
humuszanyagot létrehozni,
amely a talajba juttatva
javítja annak szerkezetét és
nem hulladéklerakó telepeken, a környezetet szeny-

nyezve indulnak rothadásnak.
Bővebb információ:
Köbli Miklós Polgármester
Tel.: 88/587-470
Hajmáskér Község Önkormányzata
Hajmáskér, Kossuth u. 31.

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósult meg.

Tájékoztató a falunap költségvetéséről
A falunapi programok
elkészültével minden évben
van, aki felveti, hogy menynyibe kerül a rendezvény, és
miért éppen erre költjük a
pénzt.
Ebben az évben olyan
javaslat is érkezett, hogy az
erre fordítandó összeget
utaljuk át inkább az árvizkárosultak részre vagy osszuk
ki segélyként.
A kérdés jogos, a javaslat
pedig kétségtelenül jószándékú és támogatandó. De az
Önkormányzat gazdálkodása nem csupán a szándékokon, javaslatokon vagy az
elhatározásokon múlik. A
település
működésének
finanszírozását állami normatívák biztosítják a lakosság száma alapján. Ezeknek
a normatíváknak egy része
feladathoz kötött. Ilyen feladat pl. a közművelődés. Az
erre kapott pénzeszközöket
csak közművelődési feladatokra szabad és lehet felhasználni, másra nem. Ez az
összeg 2010-ben 3132
főx890 Ft, azaz összesen
2.787.480,- Ft. Ebből 2,5
millió forintba kerül a gyermeknap, az idősek napja, a
faluszínpadi találkozó, a

népdalkörök szomszédolása,
a különböző rendezvények
és ünnepségek, kiállítások
finanszírozása.
A falunap megrendezésére
tehát ennek csak töredéke
jut. Nem is volna mód annak
színvonalas és évenkénti
megtartásár, ha a helyi
lokálpatrióta vállalkozók és
magánszemélyek nem támogatnák esetenként többszázezer forinttal a rendezvényt.
A 2010. évi falunap költségvetése pl. a következőképpen alakul. Összköltség:
3.211.000,- Ft
Támogatások:
- Euro Consult 2003 Bt.
1.950.000,- Ft
- vállalkozók,
magánszemély
580.000,- Ft
- reklámfelület bérlés
210.000,- Ft
- helypénz (búcsúsok,
bazárosok)
250.000,- Ft
Össz.: 2.990.000,- Ft
De nem csupán pénzügyi
támogatás, ill.- bevétel segíti a megrendezést. A rendezvény feltételeinek biztosítása a Csiszer Ferenc vállalkozóval kötött megállapodás

alapján pl. úgy történik,
hogy a vállalkozó a büfé
működtetésének kizárólagossága fejében saját költségén biztosítja a sörsátrat, a
megfelelő számú mobil
WC-t, valamint a nem kis
költségű hang- és fénytechnikát.
A vasárnapi rendezvényeinken a hagyományőrző csapatok térítésmentesen vesznek részt.
A ”Kistérségi kutlurális
nap” költségeit a Veszprémi
Kistérségi Többcélú Társulás biztosítja.
Összességében
tehát
ennek a Hajmáskér községhez tartozás erősítését, településünk jobb megismerését, ismertségének öregbítését szolgáló, immár hagyományokkal rendelkező mondhatjuk bátran - nagyszabású rendezvénynek a
lebonyolítása az Önkormányzatnak 220.000,- Ftjába kerül. Helyesebben
mondva kerülne, ha erre az
önerőre a képviselőtestület
nem pályázott volna meg
500.000,- Ft-ot. S bár ennek
elbírálása még folyamatban
van, jó eséllel mondhatjuk,
hogy a Falunap ez évben

úgy kerül megrendezésre,
hogy az a településnek, a
település lakosainak nem
kerül egy fillérjébe sem.
Az Önkormányzat szigorúan, minden hajmáskéri
lakos érdekében és hasznára
gazdálkodik. Amit ezen
felül elérünk, azt a vállalkozók, az itt élők közös akaratával, együttműködésével,
támogatásával,
sok-sok
munkával és szervezéssel
érjük el, kívánjuk elérni.
A falunap, azt hiszem, ma
már minden hajmáskérinek
érték. Korábban és most
még inkább: ezt az értéket a
gazdasági nehézségekből
adódó hiányokat elviselve,
együttműködéssel és településünk szeretetével pótolva
igyekszünk megőrizni.
Mindez
természetesen
nem jelenti azt, hogy az
árvízkárosultakkal való szolidaritásról megfeledkeztünk volna. Az Önkormányzat hathatósan igyekezett
kivenni a részét a Bikádi
Lászó református lelkész úr
által szervezett gyűjtésben
és támogatást adott a szállításhoz is.
Köbli Miklós
polgármester
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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
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