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Vidékfejlesztés – Területfejlesztés
Mindegy csak a végre fejlődjünk?
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A fejlesztési szervezetek, és
kormányzati intézkedések
sokaságát nézve felmerült
többször a kérdés, mi a
különbség a vidékfejlesztés
és területfejlesztés között.
Miért kellenek külön szervezetek e tevékenységek végzésére, miért nem leget költséghatékonyabban, a valós fejlesztési célokat szem előtt
tartva a rendelkezésre álló
forrásokat felhasználni.
A Bakony és Balaton
Keleti Kapuja LEADER
HACS megalakulásával az
érintett 22 település életébe
egy új vidékfejlesztési szervezet lépett be. Számunkra
fontos, hogy Önök, akik jogosultak lehetnek ezeknek a fejlesztési forrásoknak, támogatásoknak az elnyerésére tudják, hogy milyen kérdésekkel,
milyen problémákkal, projektekkel fordulhatnak hozzánk.
Nagyon fontos: bármilyen
fejlesztési ötlettel felkereshetnek bennünket, ha nem tudják, hogy annak megvalósítását miként kezdjék el. Nem
biztos, hogy az a projekt az

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
forrásaiból támogatható, de
felkészült szakembereink a
megfelelő pályázati lehetőségek
meghatározásában
együttműködnek Önnel.
Miért fontos a vidékfejlesztés?
A legfontosabb különbség
talán a terület- és vidékfejlesztés rendszere között, hogy
míg a területfejlesztés egy az
állam által meghatározott,
jogszabályban rögzített tartalmú koncepciót hajt végre,
addig a vidékfejlesztés célja,
hogy a helyben meghatározott, a valós helyi igényekhez
igazodó, valós problémákat
megoldó projektekhez rendeljünk fejlesztési forrásokat.
Az Európai Unió hamarosan megkezdi a 2007 – 2013
között működő ÚMVP félidős felülvizsgálatát. Azt gondolom, hogy több olyan pontot is találnak majd a programban, amelyek az alulról
építkező, szuverén döntési
jogkörrel bíró akció csoportok helyzetét elemezve rávilágítanak arra, hogy Magyarországon kisebb–nagyobb
„demokratikus lyukak” találhatók a rendszerben.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

2010 júniusában a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére itthon is megkezdte egy szakértői csoport a
helyzetelemzést, és javaslatokat készítettek a rendszer
átalakítására. Reméljük, hogy
biztosított lesz az a szakmai
akarat és elkötelezettség, ami
hozzájárul ahhoz, hogy valós
európai fejlesztési modell
működhessen Magyarországon is.
A Bakony és Balaton Keleti
Kapuja HACS rendelkezik
még jogszabályban rögzített
fejlesztési forrásokkal, így a
következő támogatási időszakban is lehetőség lesz
pályázatok beadására.
Ne hagyja az utolsó pillanatra a felkészülést, keresse
fel most irodánkat, mi azért
dolgozunk, hogy az Ön sikeres fejlesztéséhez hozzájáruljunk!
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

Falunapi beszámoló
Közös program
Közös programja volt a
hajmáskéri falunapon a
Bakony
Hadtörténeti
Alapítványnak a Reload,
és a Vércse Airsoft csapatának, melyhez a Magyar
Tartalékosok Szövetsége is
segítséget nyújtott. A közel
50 nm – es sátorban a
Bakony
Hadtörténeti
Alapítvány a község környéki katonai múltat idézte fel
az utóbbi 50 – 60 évből,

különböző tárgyi és kézzelfogható anyaggal. A látogatók láthattak régi hajmáskéri
laktanya térképet, légi felvételt. Ruházatokat, használati
tárgyakat, makettek segítségével különböző haditechnikákat és eredeti tartozékokat. A gyerekek örömére egy
igazi katonai teherautó is
szolgált. Nagy érdeklődés
kísérte az első hajmáskéri
szovjet csapat kivonás fénykép anyagának ízelítőjét is.
A MATASZ Veszprém

megyei tagozatából Gyüre
Gyula ny.á. alezredes segítette az érdeklődők tájékozódását szakmai szempontból. Segítségével a látogatók
fel, illetve kipróbálhattak
több ruházatot és eszközt,
melyekről a szükséges tudnivalókat is elmondta. A
Reload és Vércse Ast csapat
pedig a lőtéren használt kézi
fegyverekből tartott bemutatót. A szervezők segítségével a lelkes látogatók ki is
próbálhatták a levegővel

működő fegyvereket, amelyek az eredetiek tökéletes
másai.
Tájékozódhattak
továbbá működésükről és
egyéb velük kapcsolatos
kérdéseikről. Lehetőség volt
több airsoft fegyver és harceszköz tanulmányozására
is, melyeket nagy érdeklődés kísért. A nap jó hangulatban telt, a sátor körül
sötétedésig ment a sztorizgatás és minden korosztály
megtalálhatta az érdeklődési
körét.

Változások az illetéktörvényben
Amint az már sokak előtt ismert,
2010. augusztus 16. napján hatályba
léptek a 2010. évi XC. törvény (egyes
gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról) III. fejezetének, az illetéktörvény módosítására vonatkozó rendelkezései.
Ezek szerint mentes az ajándékozási
illeték fizetése alól az ajándékozó
egyenes ági rokona által megszerzett
ajándék. /Itv. 17. § (1) p) pont/
Az új rendelkezések között szerepel
az is, miszerint mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági
rokona által megszerzett örökrész. /Itv.
16. § (1) i. pont/
A jogszabályváltozás az egyenes ági
rokonokat értékhatártól függetlenül
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(így például a megszerzett ingatlan
értékétől függetlenül) az illetékmentes
körbe sorolja.
Ugyanakkor, mivel az újonnan bevezetett mentesség csak az egyenes ági
rokonokra vonatkozik, a jogszabály az
öröklés és az ajándékozás esetében is
fenntartja a házastársra, mostoha- és
nevelt gyermekre illetve a mostoha- és
nevelő szülőre vonatkozó illetékfizetési kötelezettséget.
Fontos tudni, hogy a fent vázolt új
szabályokat a 2010. július 1. napján az
adóhatóság által jogerősen még el nem
bírált illetékügyekben is alkalmazni
kell.
A hatályba lépő szabályok alkalmasak lehetnek az ingatlanpiac bizonyos
mérvű élénkítésére, valamint számos

egyéb társadalmi hatással járhatnak.
Előrejelzések szerint kihatással lehetnek többek között a vagyonosodási
vizsgálatokra (az ajándékozás tényét
már nem kell illetékbefizetéssel igazolni), valamint a banki ügyintézésre is
(korábban pénz ajándékozása kizárólag banki átutalás esetén járt illetékmentességgel).
Dr. Kovács Gergely
Ügyvéd
Tel.: 06-30-263-1611
e-mail: ugyved.mail@gmail.com
Iroda: 8200 Veszprém,
Szabadság tér 9. 1/1.
polgári jog, kártérítési jog, ingatlanjog, társasági jog (cégjog), családjog, öröklési jog,
munkajog, büntet jog, közigazgatási jog

Sikeres volt a 17. FALUNAP is
A szponzoroknak is köszönhetően ebben az évben még
nem kellett „leredukálni” a
falunapi programunkat.
Így hagyományainkhoz hűen
most is augusztus első
hétvégéje a haj-máskéri falunapé volt.
Miután ezt a rendezvényt
már nem csak a helybeli családok, hanem sok -sok környékbeli, sőt távoli érdeklődő is
számon tartja, így most is
nagyon sok érdeklődő látogatónk volt.
Dr. Navracsics Tibor miniszterhelyettes úr, or-szággyűlési képviselőnk ajánlotta a
közönség fi-gyelmébe a rendezvényt, kiemelve a község
és a rendezvény hagyományőrző és közösségépítő szerepét.
A két napos falunapi „kavalkádon” minden korosztály
megtalálhatta azt a műsort ami
számára érdekes lehetett.
A gyerekeknek szombat
délelőtt ügyességi versenyeket, arcfestést, paintballt,
és a vasútmodell kiállítást
kínáltunk.

A fiataloknak zenéltek az
Animal Cannibals, a Co-sombolis együttesek.
Nagyon sokan kedvelik a
népszerű showmant Jani-csák
Istvánt és az asszony-kórust, a
Két Zsiványt az
Apostol
együttest a Zanzi-bart.
Kovács Kati a tőle megszokott kedves profizmussal
valóban azokat a dalokat
énekelte, melyeket a közönség
nagyon szeret és ott hallani
akart tőle.
Több táncos produkció is
volt ebben az évben.
Különösen nagy sikert aratott a 'fura' nevet viselő ,autentikus magyar népze-nére koreografált műsort előadó HunKun Dance együttes.
De népszerű zenékre, vidám
műsorokat adtak a környékről
fellépő és a helyi amatőr tánccsoportok is.
Természetesen ebben az évben is lehetőséget biztosítottunk a helybeli amatőr csoportok fellépésére, bemutatkozására ígényes műsorokkal

járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez ők is: a Vadgesztenye Nyugdíjas Klub Népdalköre és Néptánc együttese,
az Amatőr Komédiás Társulat
és a Kövirózsa Kultúrcsoport.
Szombat este csodás tűzijátéknak lehettünk újra részesei, és aki még nem fáradt el
rophatta az utcabálon reggelig.

Itt szeretném újra megköszönni a falunapon önzetlenül segítőknek a munkájukat: Simon Csillának,
Szlapák Juliannának, Omász
Istvánnak, Kálmán Zsoltnak és
nejének Zsuzsának.
Kelemen Mária Zita
Müv. ház. vez.

2010. Falunapi támogatók
névsora
100 Íz Center Kft.
Árkovics György
Bo-Boné Kft.
Boros Mária
Csehi Gyula
Csincsiné Jakab Zsuzsanna
Csizmadia Ferenc
Dezső Marianna
Euroconsult 2003 Bt.
Fülöp Csaba
Gfellner Jenni
Higiénia 2005 Kft.
Horváth László

Kakas Csárda
Kamaz Szaküzlet
Kosztin István
Kovács Zsolt
Köbliné Punk Margit
Némethné Kovács Zsuzsa
OTP Bank Nyrt.
Palota-Vidék 2000 Zrt.
Skaliczki Bt.
Trans-Sped Kft.
Wipo Kkt.
Zsilip 2008 Kft.
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Felhívás!
Tisztelt hajmáskéri polgárok!
Készülő könyvemhez keresek anyaggyűjtés céljából Hajmáskér
katonai múltjával kapcsolatos fotókat, képeslapokat, írásos
emlékeket 1901-1945 közötti időkből.
Segítségüket előre megköszönve,
Tisztelettel:
Varsányi István
Hajmáskér-kutató
06 (70) 237-7361

MEGHÍVÓ
Nagy tisztelettel várunk minden
községünkben élő nyugdíjast
2010. október 9-én
szombaton 16 órára
a Művelődési Házba

az IDŐSEK NAPJA alkalmából
szervezett megemlékezésre,
műsoros estre.
Kelemen Mária Zita
müv. ház. vez.

MEGHÍVÓ
Hajmáskéri tüzérek a kastély előtt 1932-ben

ÓVODAI FELHÍVÁS!
Felhívjuk az óvodás korú gyermekek szüleinek figyelmét, hogy megfelelő számú jelentkező esetén az Óvoda
1 órával előbb nyit. (630 helyett 530-kor) Kérjük ez irányú igényüket írásban jelezzék az önkormányzat felé.

Szeretettel várok minden művészetkedvelőt
2010. szept. 25-én 17-kor
a Művelődési Házba
Lendvai István szobrászművész
kiállítására
és a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad
verses-zenés műsorára melyet
SZÉP ERNŐ műveiből
állítottak színpadra.
Kelemen Mária Zita
Müv. ház .vez.

Hajmáskér Önkormányzat

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Lakosok, Kedves Testvérek!
Ezúton szeretnék Önöknek
bemutatkozni. Fazekas Enikő
vagyok az Önök településének új katolikus hittanára. A
Pannon Egyetemen és a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán végeztem
2009-ben, s azért jöttem,
hogy szolgáljak és neveljem a
felnövekvő nemzedéket, ami
örömömre szolgál.
Hirdetni szeretném elsősorban Nektek kedves általános
iskolások, hogy az idei évtől
szeretettel várlak Benneteket
új, izgalmas hittanóráinkra, a
foglalkozások során sok-sok
játékban lesz részetek, vala-
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mint rengeteg érdekes dolgot
tudhattok meg Jézusról, a mi
barátunkról, az Egyházról,
vallásunkról. A tanév végén
mindenkit várok a hittanos
táborba, ahol szintén meganynyi élményben lesz részetek.
Kérem, a kedves szülőket,
támogassák gyermekeiket, ha
a hittanóra mellett döntenek,
csak a javukat szolgálják.
Olyan ismereteket szereznek
a kis diákok, melyek segítségével megállják helyüket
ebben a zűrzavaros világban,
s mind ezt játékos, számukra
érdekes módon sajátítják el.

Jelentkezési lap letölthető a
község honlapjáról.
http://www.hajmasker.hu/
A kitöltött lapokat az iskolába az igazgatói irodába
kérem leadni.
Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy Hajmáskéren ifjúsági illetve, felnőtt
Katekézis indul. Mindenkit
szeretettel várunk, azokat
akik már megélik hitüket
illetve akik csak ismerkednek
a vallással, szeretnének érdekes témákról beszélgetni
valamint az ökumenizmus
jegyében más vallású testvéreinket is. Az első alkalom

2010. szeptember 12-én
14:00-kor lesz Hajmáskéren a
Római Katolikus Plébánián
lesz. A beszélgetés témáit a
csoport tagjai válasszák.
Végül kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, a megtestesült Ige és Egyházunk Anyját,
hogy hathatós közbenjárásával támogassa az egész
Egyház minden területre
kiterjedő kateketikai munkáját, egy olyan korban, amely
megújult erőket kíván az
Evangélium hirdetésében.
Fazekas Enikő
hittanár

Világom – Virágom
Augusztusban a fenti címmel került megrendezésre a
Közös Jövőnkért Alapítvány
szervezésében a gyermek és
ifjúsági játszóház és alkotóműhely. A különböző képzőművészeti technikák elsajátítását Miklós Judit művésztanár és Lingl Csaba
műhelyvezető segítette. Az
alkotó munka mellett jutott
idő kirándulásra, játékra,
beszélgetésre. Az elmélyült
teremtő pillanatok eredmé-

nyeként egy újabb kiállítás
anyaga születetett meg az
egy hét alatt. (Rendezése
folyamatban.) Az egyéni
képek mellett, egy különleges, nagyméretű vászon is
megszületett a kis közösség
együttes
alkotásaként.
Látható milyen sokrétű, színes a világ, s a résztvevők
számára mi minden lehet
érdekes. Juhász Anka és
Lencsi méltán kapták a
’klub pacsirtái’ címet.
Holics Viki nyuszi rajzát
talán maga Picasso is megirigyelte volna, tehát nem
véletlen a ’nyuszi lány’
képbe foglalása. Báder
Vivien csupa szív, nevető
lénye az üvegablakokon teljesedett ki. Rohály Péter a
Séd parti kirándulást követően kapta a ’békakirály’
címet. Regenye Tomi az
alkotó munka mellett a
labda közelében érezte jól

magát. A törzstagok között
ismét ott volt Dombi Niki,
aki rengeteg finom részlettel
készítette el viaszkarcát. S
aki csak beugró volt egy-két
napra, talán az is szíves
emlékezik vissza a közös
alapozásra, retro hangulatú
beöltözésre vagy egy-két
sakk parti mellett a bemelegítő játékokra.
KJA info

Köszönet a támogatóknak
Köszönjük Károlyi Ibolyának a meglepetés strand büfét,
Holics Csabánénak a finom gyümölcsöt és ropogtatni való
falatokat. Vörös Józsefnek a bográcsos vendéglátást.
Dombi Jánosnak és feleségének Dudics Juditnak a jó hangulatú segítő munkát.
Kovács Zsolt vállalkozónak a térítésmentes festékutánpótlást és az Anna papír bolt támogatását.
Külön köszönet Miklós Judit tanárnőnek, aki képviselői
tiszteletdíjáról mondott le, hogy a műhely anyagi fedezetét
biztosítani tudjuk.
Lingl Csaba
műhelyvezető

Kozmetika
Megnyílt Öskün a Jókai utca 7-ben.
Olcsó árakkal, minőségi kezelésekkel és
ajándék masszázssal várom kedves
vendégeimet.
Bejelentkezés az alábbi telefonszámon:

Betty kozmetika
06-70/329-3097
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Bemutatkozás

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a község lakóit
2010. szept. 30-án
csütörtökön 18 órára
a Művelődési Házba a
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
BEMUTATKOZÁSÁRA
Kelemen Mária Zita
Müv. ház. vez.

Tóth László, 61 éves nyugdíjas vagyok. Hajmáskéren élek
már 40 éve feleségemmel. Két
lányom van, mindketten Hajmáskéren élnek és dolgoznak.
Egyik lányom az óvodában óvónőként, másik pedig tanárnőként
a helyi általános iskolában.
Nyugdíjba vonulásomig a
Hajmáskéri vasútállomáson
dolgoztam állomásfőnökként,
28 évig. Ebből adódóan veze-

tői tapasztalatokkal is rendelkezek.
30 éven keresztül aktívan
részt vettem a község közösségi munkájában (tanácstag,
önkormányzati képviselő, illetve két cikluson keresztül, mint
alpolgármester) kivéve az utolsó 4 évet.
Talán mondhatom azt, hogy
ismertem és ismerem a községben lévő gondokat és problémákat, amiket eddig és ezután
is a „lehetőségekhez” mérten a
tudásom legjavát adva kívánok
megoldani az itt élők számára.
Ezek után, ha Önök úgy
érzik a személyem hiteles arra,
hogy az érdekeiket képviselni
tudom Hajmáskér mindennapi
tevékenységében, szavazzanak
rám.
Köszönettel:
Tóth László
Önkormányzati képviselő jelölt

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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