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A fenti címmel nyílt meg
Lingl Csaba street-art stílu-
sú képeiből az ’Alapítványi
Kuckóban’ anyák napján a
tárlat. Csaba egykori rajzta-
nára, Miklós Judit játékos
formában, szokatlan módon
indította a megnyitót,
amelyben minden látogató
szereplővé lépett elő. 

’Anya csak egy van’- ezt
eddig is mindenki tudta,
azonban a különböző mó-
don és mélységben megélt,
s elmesélt történetek kap-
csán családias hangulat ala-
kult ki a Kuckóban. 

Csaba eddigi életútjának
állomásai a tanárnő emléke-

zetében mély nyomot hagytak. A kicsi, ám
rajzilag nagyon érett, tehetséges kisgyerek
…majd felvételire készülő végzős diák… a
megyét Lengyelországban képviselő közép-
iskolás … az Emlékkép-jövőkép nemzetkö-
zi tábor résztvevője a Közös Jövőnkért
Alapítvány delegáltjaként … s közben a
Kuckóban munkatárs … kiállítások:
Művészetek Völgyében, Szombathelyen az
Élő-Tér Galériában, bemutatkozás a
Médium Galériá-ban … országos megmé-
rettetés és SIKER.

Az elismerés nem érkezik könnyen, azon-
ban készülnek az új tervek, vázlatok s min-
dig születnek új remények. Lehet a Tábor
100 éves jubileuma jó alkalmat kínál, hogy
itt helyben valami különleges, látványos,
egyedi szülessen ha kellő támogatást kap
Csaba és a street-art. 

KJA infó

Váltóáram

GYERMEKNAP 
A CSALÁDOK ÉVE JEGYÉBEN

MÁJUS 28-ÁN 

Programok
a Közösségi ház előtti sportpályán

10 órától játszóház, játékos ügyességi pálya,
ingyenes ringlis 

13 órától családi és egyéni  ügyességi játékok, 
aszfaltrajzverseny, vetélkedők  

Mindenkit szeretettel várunk!

Kelemen Mária Zita
Müv.ház.mb.vez.

Foto: Vörös József
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35/2011.(IV.27.)határozat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
Bendola Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Bt.
2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

36/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
közös fenntartású intézmények
2010. évi zárszámadását elfo-
gadja.

5/2011.(IV.27.) önkormány-
zati rendelet

Az önkormányzat 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról

(A rendelet szövege a jkv.
melléklete)

6/2011.(IV.29.) önkormányza-
ti rendelet

Az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 2/2011.
(II.09.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jkv.
melléklete)

37/2011.(IV..27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete az
előterjesztésben foglalt bevéte-
li és kiadási pótelőirányzatokat
megtárgyalta és az előterjesz-
tésben javasoltaknak megfele-
lően a jelentkező feladatokra
8 288 e Ft pótelőirányzat növe-
kedést elfogadja, amelynek
fedezete a 8 288 e Ft bevételi
pótelőirányzat növekedés
legyen.

38/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
Közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. tv. 5. §-a, valamint
az Önkormányzat közbeszerzé-
sekről szóló Szabályzata alap-
ján Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának 2011. évi közbe-
szerzési tervét elfogadja.

(A határozat teljes szövege a
jkv. melléklete)

39/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete

Petőczné Szabó Mónika által
felajánlott Hajmáskér, 616/97
hrsz-ú ingatlan megvásárlását
támogatja a felek megállapodá-
sa alapján, (az ingatlanpiac
jelenlegi pangását figyelembe
véve) maximum 1.200.000,-
azaz Egymillió-kettőtszázezer
forint összegért.

A képviselő-testület felhatal-
mazza Köbli Miklós polgármes-
tert, hogy az ügyben eljárjon.

40/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
Hajmáskér, 3. számú Társasház
(Hajmáskér, Jókai Mór ltp.3.)
részére az épület állagának
megóvása érdekében hozzájá-
rul a kérvényezett kerítés meg-
építéséhez, azzal a feltétellel,
hogy amennyiben a felépít-
mény hatósági engedélyhez
kötött, azt a társasháznak kell
beszereznie. További feltétel,
hogy a létesítendő kerítés
illeszkedjen a társasház kör-
nyezetébe az 5. sz. társasház
kerítéséhez. 

41/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
Hajmáskéri Hírlapban feladott
hirdetmények feladási díját 50
Ft +ÁFA/ cm2 összegben álla-
pítja meg, a hirdetmény keret-
méretét figyelembe véve. A díj-
tétel szabványméretű hirdetmé-
nyekre kerül meghatározásra.

42/2011.(IV.27.)határozat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
megbízza Varsányi István haj-
máskéri lakost, a katonai tábor
jubileuma alkalmából megjele-
nő 96 oldalas kiadvány meg-
szerkesztésének munkálataival
nettó 400.000,- Ft összegért. A
3000 db előállításával a
Prospektus Kft-t (8200 Veszp-
rém, Tartu utca 6.) bízza meg
1.890.000,- Ft + ÁFA + a kiad-
vány nyomdai előkészítési költ-
sége kb.150.000,- Ft összegért.
A képviselő-testület felhatal-

mazza a polgármestert, hogy az
ügyben eljárjon.

43/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre az Amatőr
Komédiás Társulat részére
50.000,- Ft + 30.000,- Ft (elért
eredményei elismeréseként) =
80.000,- Ft azaz nyolcvanezer
forint összegű támogatást álla-
pít meg.

44/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre az Építők TBSE
„Kőalja” szakosztály részére
50.000,-Ft azaz ötvenezer
forint összegű támogatást álla-
pít meg.

45/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre a Hajmáskéri
Autósport Egyesület részére
35.000,-Ft + 30.000,- Ft (elért
eredményei elismeréseként) =
65.000,-Ft azaz hatvanötezer
forint összegű támogatást álla-
pít meg.

46/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre a Hajmáskéri Öreg-
fiúk Labdarúgócsapat részére
50.000,-Ft azaz ötvenezer
forint összegű támogatást álla-
pít meg.

47/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre a Vadgesztenye
Nyugdíjas Klub részére
150.000,-Ft azaz százötven-
ezer forint összegű támogatást
állapít meg.

48/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre a Vadgesztenye
Nyugdíjas Klub Néptánc
Csoport részére 100.000,-Ft
azaz Egyszázezer forint össze-
gű támogatást állapít meg.

49/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre a Vadgesztenye
Nyugdíjas Klub Népdalkör
részére 30.000,-Ft azaz har-
mincezer forint összegű támo-
gatást állapít meg.

50/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
benyújtott pályázat alapján
2011. évre a Veszprém Megyei
Mozgássérült Egyesület (haj-
máskéri mozgássérültek is
tagok) részére 50.000,- Ft azaz
ötvenezer forint összegű támo-
gatást állapít meg.

51/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
2011. évben a Rákóczi Szövet-
ség (1255 Budapest, Pf.:23)
részére 50.000,- Ft azaz ötven-
ezer forint összegű támogatást
állapít meg.

7/2011.(IV.27.) önkormány-
zati rendelet

A helyi önszerveződő közös-
ségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 11/2088.
(XI.25.) önkormányzati rende-
let módosításáról 
(A rendelet szövege a jkv. mel-
léklete)

52/2011.(IV.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a
Hajmáskéri Sport Egyesületet
(az egyesület új elnökségének
megalakulásával és annak
hivatalos bejegyzését követő-
en) 500.000,- Ft támogatásban
részesíti a tevékenységük meg-
kezdésének biztosítása érdeké-
ben.

2011. április 27-ei képviselő-testületi ülés határozatai, rendeletei

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
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Sajnálatos módon az utóbbi időben
ismét egyre több bejelentés érkezett a
Jókai lakóteleppel kapcsolatban,
miszerint a lakók nyugalmát egy  szűk
csoport folyamatosan zavarja viselke-
désével. A hangoskodókra, randalíro-
zókra ha rá szól valaki, akkor azt
nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel
illetik,megfenyegetik. A problémát
ismételten jelezte az önkormányzat a
körzeti megbízottak felé, valamint
levélben kértük a fokozott rendőri
jelenlétet a városi és a megyei rendőr-
kapitányságtól is, amire ígéretet kap-
tunk.

A lakótelepen kialakításra került egy
játszótér, valamint egy focipálya.

Ezen a területen padokat helyeztünk
ki, ahol a lakótelepen élők nyugalmá-
nak zavarása nélkül lehet a szabadidőt
eltölteni, nem pedig a lakóházak
között.

Az önkormányzat megbeszélést kez-
deményez a közös képviselőkkel  egy
megbeszélést, melynek eredményeként
reményeink szerint az itt lakó ember-

ekkel együttműködve, a rendőrséggel
karöltve jelentős lépéseket tudunk
tenni a probléma megoldására. 

A lakótelepen kihelyezett tábla,
miszerint az LAKÓ-PIHENŐ övezet, a
lakók nyugalmát zavaró tevékenységet
folytatni TILOS.  Aki ezt megszegi
szabálysértést követ el, mely pénzbün-
tetést von maga után. Az önkormány-
zat rendelete értelmében a közterületet
csak rendeltetésszerűen lehet használ-
ni. Az úttesten tartózkodni, labdázni
TILOS, mivel az út a járművek közle-
kedését szolgálja. A gépjárművek csak
a két kialakított parkolóban parkolhat-
nak. Ezt táblák is jelzik egyértelműen.
Parkolni a társasházak előtt, mögött,
valamint az úton, járdán tilos! A
Hírlap megjelenését követően a rend-
őrség fokozottan ellenőrizni  fogja a
lakótelepet, és a szabálytalankodókkal
szemben feljelentés tesznek.

Az önkormányzat tervezi a kamera
rendszer bővítését, fejlesztését ráközelí-
tős kamarákkal, melyek alkalmasak
lesznek akár a rendszám leolvasására is.

Elterjedt az a hír, miszerint a polgár-
mester feloszlatta a polgárőrséget.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a polgárőrség önálló egyesület-
ként működik, melynek működésébe
sem a polgármesternek, sem az önkor-
mányzatnak beleszólása nincs. A tagok
önként vállalják a szolgálatot, amiért
semminemű anyagi szolgáltatást nem
kapnak. A polgárőrség várja soraiba az
új tagokat, akik tenni akarnak a telepü-
lés közbiztonságának javítása érdeké-
ben. Létüket alátámasztja az a tény,
hogy az elmúlt hétvégén sikeres gye-
reknapot szerveztek, melyhez ezúton
gratulálok.

Bízom benne, hogy közös erőfeszíté-
seink eredménnyel járnak, és ezek a
primitív személyek előbb-utóbb
rákényszerülnek a kulturált együttélés
szabályainak betartására.

Köbli  Miklós
polgármester

Élni és élni hagyni

Tisztelettel felhívom a
lakosság figyelmét, hogy
tulajdonukban, használatuk-
ban lévő ingatlanjaik parlag-
fű és gyomnövény elleni
védekezése az ingatlan tulaj-
donos illetve az ingatlant
használó kötelezettsége. 

A helyi hatóság a közeljö-
vőben az önkormányzat tele-
pülésőr hálózatát is igénybe
véve folyamatosan ellenőrzi
a község területét és a parlag-
fűvel, gyomnövénnyel fertő-
zött területek tulajdonosai-
val, használóival szemben
szabálysértési eljárást kezde-
ményez. Köztudott, hogy a
parlagfű legintenzívebb
növekedési időszaka június,
július hónapban, a virágpor
szóródásának legnagyobb
tömege július végén, augusz-
tus hónapban történik.

A védekezés legegysze-
rűbb módja a fertőzött terüle-
tek folyamatos kaszálása,

esetleg gyomirtása. A helyi
hatóság főleg a belterületi
ingatlanokat ellenőrzi, de a
külterület is látókörébe kerül.
Az ellenőrzés kiterjed min-
den belterületi és külterületi
ingatlanra, nemcsak termő-
földre, kertre, hanem ipari,
kereskedelmi és egyéb telep-
helyekre is.

Amennyiben a tulajdonos
vagy használó a védekezést
nem látja el megfelelően,
abban az esetben a hatósági
védekezés („kényszerkaszá-
lás”) teljes költségét a sza-
bálysértési bírságon felül ő
állja. Ezen bírságok és költ-
ségek meg nem fizetése adók
módjára behajthatók.

Kérem fentiek szíves tudo-
másul vételét.

Hajmáskér, 2011.május 23.

Kovács János sk.
körjegyző

FELHÍVÁS! MEGHÍVÓ
A Colori Ifjúsági Klub és

Részönkormányzat

szeretettel vár mindenkit 

a 2011. június 24-25-26.-án, 
a lakótelep 75 éves fennállásának alkalmából

tartandó, 

Jubileumi rendezvénysorozatra.

Külön felhívjuk minden volt colori és a gyárban valaha 
dolgozók figyelmét, hogy a 3 napos program során 
az elmúlt 75 évet felidéző kiállítás megtekintésére 

nyílik lehetőség.
A rendezvény során alkalmuk lesz feleleveníteni a

múltbeli kapcsolataikat, találkozni régi ismerősökkel, 
barátokkal.

Részletekről itt olvashat: www.facebook.com/colorchemia



2011. május 20-án (pénte-
ken) 14 órakor rendezték
Zircen a nyugdíjas klubok
hagyományos kóruszenei
találkozóját.

Több mint húsz kórus több
száz énekese zsúfoltságig
megtöltötte a bazilikát.

A nyugdíjas dalkörök ismé-
telten bizonyították, hogy a
népzene mellett az egyházi
zenében is „otthon vannak”.
A szerény létszámú rendez-
vény tíz év alatt fokozatosan
kinőtte magát.

A rendező, Életet az évek-
nek megyei vezetősége,
újabb helyszíneket kereshet. 

A múlt évekhez hasonlóan a
hajmáskéri Nyugdíjas
Népdalkör is benevezett a
találkozóra. Felkeltette
érdeklődésünket a műsor-
választás módja, és a felké-
szülés újszerűsége. A műsor-
idő 8-10 percben volt megha-
tározva. A műsort ellenőriz-
ték, fontos volt a választás.
Ennek az lett sajnos az ered-
ménye, hogy legtöbben a
közismert egyházi énekeket
adták elő. Az egyházi zené-
ben is van népi eredetű zene,
csak ez nincs annyira elter-
jedve.

Mi a népi gyűjtésekből
választottunk. Ez adta az
„újszerűséget”. Ugyanakkor
nehezítette a felkészülést,
hogy az erdélyi, moldvai,

illetve a magyar egyházi
zenében a sok hajlítás, amit a
dalosok nem nagyon szeret-
nek. Nem lehet a dallamot az
első hallásra megtanulni. 

Több ének közül hármat
adtunk elő: egy moldvai
Szent István éneket, egy nép-
vándorláskori dallamot Er-
délyből és Kodály Zoltán
gyűjtötte Esti dal-t Pásztóról.
Voltak olyan személyek akik
felhúzták a szemöldöküket,
mikor a műsorvezető be-
mondta a számokat. A szigo-
rú arc örömre váltott, mikor
az utolsó sorhoz értünk:
„Adjon Isten jó éjszakát.”
Sokan gratuláltak a műsorvá-
lasztáshoz és az előadáshoz.

Most több napon át, a fel-
szabadult boldogság érzése
uralkodik dalos szíveinkben.
Ennek az érzésnek feldolgo-
zásához, mint minden ese-
ményhez, idő kell. A tanulság
lassan kialakul, ami vélemé-
nyem szerint rövid, ezek
adják meg az éneklés örömét.
Na meg a barátkozás lehető-
sége. Amikor szinte testvér-
ként köszöntjük egymást.
Azon a péntek délutánon
nagyon sokat nőtt a nyugdíjas
élet „ázsiója”. Ilyenkor épül-
nek a kapcsolatok és a meg-
hívások.

Ebben a megtiszteltetésben
mi is részesültünk.
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Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormnyzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

NYUGDÍJAS KLUBOK EGYHÁZ-
ZENEI TALÁLKOZÓJA

Néptáncosok találkozója
A Vadgesztenye Nyugdíjas Klub Néptánc csoportja 2011.

április 15-én időskorúak néptánc találkozóján vett részt
Várpalotán. Korukat meghazudtolva járta mindenki a táncot.
Több csoport lépett színpadra, a résztvevőket emléklappal és kis
ajándékokkal jutalmazták.

Ihász Viktorné
néptánccsoport vezető

FALUNAPI  PROGRAMOK 2011.
AUGUSZTUS 05. PÉNTEK

18.00  Megnyitó
Köszöntőt mond: 
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

18.15   Helytörténeti kiállítás nyitása
Varsányi István Hajmáskér kutató gyűjteményéből
Gábor Áron Általános Iskola Aulája

18.30   Nosztalgia dalok összeállítás a 80 – 90 –es évek dalaiból 
19.15   Melody Dance Stúdió  zenés táncos műsora
20.00   Desperado együttes 
20.45   Kökény Attila műsora
21.30   PADÖDÖ együttes
22.30   Utcabál 

AUGUSZTUS 06. SZOMBAT
10.00    Főzőcske 
10.00    Foci 

Gyerekműsorok-kézműves foglalkozások
16.30.   Vadgesztenye Nyugdíjas Klub műsora
17.00    Amatőr Komédiás Társulat műsora
17.30    Csőgör Gábor táncdalok
18.00    Szabrina műsora
18.45    Dávid Roland énekes műsora
19.20    Carmen együttes táncos műsora
19.30    Anita műsora
20.20    Carmen együttes táncos műsora
20.30    Tóth Vera  műsora
21.15    Koós János és  Dékány Sarolta műsora
22. 00   Tűzijáték
22.15    Dred & Doris  együttes műsora
23. 00  Utcabál 

A programokra a belépés ingyenes!
Helyszín : a volt katonai tábor szabadtéri színpadja

Rossz idő esetén a 600m2-es sörsátorban

Kell egy csapat!
Tisztelt futballkedvelők, sportbarátok, Hajmáskériek, remény-

beli leendő szurkolók!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2011. május 7-én hivata-

losan is újjáélesztettük a nagy múltú Hajmáskéri Sport
Egyesületet. Csapatunk többségében olyan falubeli, Önök által is
jól ismert fiatalokból áll, akik iskola, munka, család mellett is
elhivatottak a sport, a foci iránt és nem utolsó sorban büszke
hajmáskériek.

Szeretnének, szeretnénk hűek lenni a HSE hagyományaihoz: jó,
élvezhető játékkal szórakoztatni Önöket és magunkat, így
szerezve kellemes és emlékezetes mementókat mindannyiunk
számára.

A megyei IV. osztályban tudunk indulni, de célunk, hogy minél
magasabb szintre jutva öregbítsük falunk sporthírnevét.

2011. június 02-án  18 órakor a Művelődési Házban bemu-
tatkozó gyűlést tartunk, ahova szeretettel várunk és tisztelettel
meghívunk mindenkit, aki szívén viseli a HSE sorsát, vagy csak
kíváncsi az újonnan felállított egyesület tagjaira, céljaira!

Van egy csapat!
Marosvölgyi Tibor

alelnök


