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2014. március 25. XV. ÉVFOLYAM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

12/2014. (II.12.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
hajmáskéri Művelődési Ház
2013. évi beszámolóját.

13/2014. (II.26) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
hajmáskéri Művelődési Ház
2014. évi munkatervét.

14/2014. (II.26) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat 2014. évi közbeszer-
zési tervét.

15/2014. (II.26) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete
a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény
24.§ (1) bekezdése alapján a
szavazatszámláló bizottságok
tagjait és póttagjait megvá-
lasztja.

16/2014. (II.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata a Hajmáskér
616/134 hrsz területen Sport-
öltöző beruházással kapcso-
latosan, közbeszerzési szak-
értői ajánlatokat kért a közbe-
szerzési eljárás lebonyolítá-
sához

Három ajánlat érkezett:
KIVSZER Építőipari Kivi-

telező és Szervező Kft. (8200
Veszprém, Almádi utca 3.
fszt. 9.) 190.000.- Ft + ÁFA
összegben.

Balikó Ügyvédi Iroda
(8400 Ajka, Szabadság tér
2.) 400.000.- Ft + ÁFA +
80.000.- hirdetményi díj
összegben.

HHP Contact Tanácsadó
Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa
u. 4.) 450.000.- Ft + ÁFA
összegben.

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
a KIVSZER Építőipari
Kivitelező és Szervező Kft.
190.000 Ft + ÁFA összegű
ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület meg-
hatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a szerződés
aláírására.

17/2014. (II.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hajmáskér
Települési Roma Nemze-
tiségi Önkormányzattal kö-
tendő együttműködési megál-
lapodás elfogadására vonat-
kozó javaslatot.

18/2014. (II.26.) határozat
Hajmáskér Község Képvi-

selő-teastülete úgy dönt,
hogy 

A 2014-2020-as tervezési
időszakban a LEADER prog-
ramban továbbra is részt
kíván venni.

A település szereplői szá-
mára a támogatási és pályá-
zati forrásokhoz való hozzá-
férést azzal kívánja biztosíta-
ni, hogy tagként továbbra is
részt vesz a Bakony és Ba-
laton Keleti Kapuja Köz-
hasznú Egyesület munkájá-
ban.

19/2014. (II.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az 1000 éves
Sólyi Templomért Alapítvány
kötendő együttműködési
megállapodás elfogadására
vonatkozó javaslatot a tele-
pülési értéktár elkészítésére

20/2014. (II.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzatának Képviselő tes-
tülete megtárgyalta a Veszp-
rémi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Meg-
állapodásának módosítása
című előterjesztését

21/2014. (II.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzatának Képviselő –
testülete megtárgyalta a
„Hozzájárulás a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása
által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, azok igénybevételé-
nek rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához” című elő-
terjesztését

Önkormányzati határozatok



Az iskolai beíratás időpontja:
2014. április 28. (hétfő)

800 – 1800

2014. április 29. (kedd)

800 - 1800

2014. április 30. (szerda)

800 – 1800

Az iskolai beíratás helyszíne:
Hajmáskéri Gábor Áron Általános
Iskola 
Hajmáskér, Iskola út 1.

Az iskolai beíratásra kérem az
alábbiakat, hozza magával:

- a szülő személyi igazolványát,
lakcímkártyáját

- óvodai szakvéleményt,
- a gyermek születési anyakönyvi

kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját, lak-

címkártyáját (másolat)
- diákigazolvány igényléséhez okk-

mányirodától NEK tanuló fény-
kép azonosító lapját, 1500 Ft-ot.

Az első évfolyamos diákjainknak az
alábbi lehetőségeket kínáljuk:
- szótagoló-elemző olva-

sás, hagyományos írás-
tanítás

- számítástechnikai okta-
tás 1. osztálytól korszerű
számítástechnikai tanter-
münkben

- angol-német nyelv már
1. osztálytól ismerked-
hetnek a tanulók játéko-
san

- 4. osztálytól angol-
német csoportbontásban
idegen nyelvtanulás

- mindennapos testedzés
lehetősége, szükség sze-
rint gyógytestnevelés

- tanulási nehézséggel
küzdő gyermekek felzár-
kóztatását fejlesztő
pedagógus és logopédus
segíti

- érdeklődési köröknek megfelelő
szakkörök

- zeneiskolai oktatás (furulya, zongo-
ra, hegedű)

- művészeti oktatás (néptánc, kézmű-
vesség, bőrművesség, színjátszás)

- napközis- tanulószobai foglalkozás

A beiratkozás során a szülőnek nyilat-
koznia kell, hogy gyermeke számára
milyen választható tanórai foglalko-
zást választ. Ez a választás a gyermek
számára a későbbiekben 1.-4. osztály-
ig kötelező.                        
Lehetőségek:

- angol vagy német
A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy
gyermeke számára mely lehetőséget
választja, erkölcstan/hit és erkölcstan
közül mit választanak, kérnek-e 1600-
ig (napközis) ellátást, a tankönyvet
meg kívánják-e vásárolni, étkezési
kedvezményt igénybe kívánnak-e
venni. (Ezt a beirtásnál igazolni
kell!)

Hajmáskér, 2014. március 18.

Ékes Tamás
igazgató
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ISKOLAI BEÍRATÁS Kiválóan szerepeltek
az országos döntőn!
Az Apáczai Komplex tanulmányi ver-

seny országos döntőjére iskolánkból az 1.
osztályos Gumi-macik csapat jutott be.
2014. március 19.-én megrendezett dön-
tőn a résztvevő, meghívott 30 csapat közül
a kiváló országos 12. helyet szerezte meg.
A teljes versenyen, országos szinten több
száz csapat vett részt, ezért is kiváló ez az
eredmény.

A csapat tagjai: 
Halász Ábel, Légrádi Gergő, Varga

Rebeka
Felkészítő pedagógus: 
Németh Csilla
Minden résztvevőnek és felkészítőjük-

nek gratulálunk.
Ékes Tamás

igazgató

ELADÓ!

Hajmáskér 317 hrsz. alatti 
beltlerületi „kivett beépítetlen 

terület megnevezésű“
318 m2 területi ingatlan. 

Érdeklődni: 
Eszes Miklós

Inota, Radnóti Miklós u. 27. sz. alatt
Tel.: 88/475-313
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LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a Veszprémi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit KFT. és

Hajmáskér Község Önkormányzata
lomtalanítást szervez a következők szerint:

A lomok lerakási helye – mint ahogy a 2013-as évben 
is történt 

Hajmáskér temető melletti bekerített terület

Átvétel időpontja:
2014. április 26. (szombat)  8:00-18:00 óráig
2014. április 27. (vasárnap) 8:00-18:00 óráig

*A fenti időponton kívül nem szállítható be lom a kijelölt
gyűjtőhelyre,

*Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingatlan-
tulajdonosoktól fogad be

*Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető,
nagyobb méretű hulladékok

(háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
*Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos berende-

zések) is beszállíthatók.

Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
- Építési törmelék,

- Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj),
- Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,

- Fénycsövek
- gumiabroncs

- Naponta képződő háztartási hulladék:
(papír, könyv, flakon, ruhanemű)

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a lomtalanításra

kijelölt gyűjtőhelyen kívül, különösen közterületen és kül-

területen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!

/2012. évi II. törvény 196. § (2)/

A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri

ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás megakadá-

lyozása érdekében.

Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív gyűjtés-

ről! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a faluban talál-

ható szelektív gyűjtőbe!

Igény esetében (idős embereknek) az önkormányzat

segítséget nyújt a kijelölt helyre szállításban, időpont

egyeztetéssel.

Időpont egyeztetés: Horváth Gézával

Tel.: 06/30-279-45-67

Hajmáskér Község Önkormányzata
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Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő:  Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

A LURKÓ Óvoda dolgozói
és gyermekközössége szeretet-
tel meghívja Önöket gyer-
mekükkel együtt 2014. Ápri-
lis 23.-án /szerdán/, hogy láto-
gassanak el óvodánkba.

Címünk: 8192. Hajmáskér,
Rákóczi u 13.

A fent megjelölt időpontban
szeretettel várunk minden
érdeklődőt, bízunk benne, hogy
a mi kínálatunk találkozik az
Önök igényeivel, és szeptem-
bertől óvodásaink között üdvö-
zölhetjük csemetéjüket.

Pár szóban bemutatom  óvo-
dánkat, az intézményünkben
folyó programokat, lehetősége-
ket.

Önök számára is fontos,
hogy gyermekük milyen kör-
nyezetbe kerül, hol fogja tölte-
ni napjainak nagy részét, kik
segítik a beilleszkedésben,
milyen lehetőségeket biztosít
számára az óvoda?

Intézményünk a tevékeny-
ségközpontú óvodai nevelési
programmal dolgozik. Mint a
nevéből is kitűnik, fő célként a
gyermekek érdeklődési köré-
nek, identitásának, képességei-
nek  fejlesztését vállalja fel a

tevékenységek által és a tevé-
kenységeken keresztül. Óvo-
dánkban a nevelés gyermek-
központú, ennek megfelelően a
gyermeki személyiség kibonta-

koztatására törekszünk. Ezért
olyan gyermekeket szeretnénk
nevelni, akik képesek önmaguk
és az őket körülvevő emberi,
társadalmi és természeti kör-
nyezet megismerésére, akiknek

céljaik és jövőjük van, akik
akarattal rendelkeznek, akik-
nek életét érzelmek jellemzik.
Egy olyan óvodát szeretnénk
biztosítani, ahol a Szülők bát-

ran otthagyhatják gyermekei-
ket, ahol megtapasztalhatják az
intézményben dolgozók gyer-
mekszeretetét, elhivatottságát.

Intézményünkben szakkép-
zett, elhivatott óvó nénik, dajka

nénik foglalkoznak a kicsikkel.
Az óvodapedagógusaink nyi-

tottak az új módszerek befoga-
dására, pozitív tapasztalatok
elemzésével és gyakorlati
alkalmazásával igyekeznek
megújítani, változatossá tenni
pedagógiai munkájukat.

Az óvodai élet színesebbé
tétele érdekében, különböző a
gyermekek fejlődését elősegítő,
speciális szolgáltatásokat bizto-
sítunk, melyek a következők:

Logopédia
Színházlátogatás
Kézműves foglalkozások
Dramatikus bábjáték
Élményszerző kirándulások

(állatkerti, balatoni kirándulás)
Hittan
Úszás

Kirándulás Vinyén
Bízom benne, hogy e kis

tájékoztató felkeltette érdeklő-
désüket, és szeptembertől gyer-
meküket óvodásaink soraiban
üdvözölhetjük!

Várjuk Önöket szeretettel,
kérem látogassanak el hoz-
zánk!
Hajmáskér, 2014.03.19.   

Farkasné Dunai Andrea
intézményvezető

Nyugdíjas klubunk 18 éve műkö-
dik. Minden héten kedden összejö-
vünk és megbeszéljük a következő
időszak feladatait.

Amióta a Néptánccsoport és a
Dalkör működik /már 8 éve/ azóta
tovább szaporodott a tennivaló. A
falunk életében szervesen részt
veszünk, bármikor felkérést kapunk
lelkesen készülünk a fellépésre. Jól
együttműködünk a Művelődési ház
vezetőjével így előfordul, hogy
közösen szervezünk műsort.

Azonban bent a klubban sincs
hiány a műsorokból, rendezvények-
ből. Minden évben megrendezzük a
Nőnapot, itt a fiúk brillíroznak főzé-
si tudományukból és elmaradhatat-
lan az egy szál virág, valamint a
műsoros köszöntés!

Mindezt mi finom süteményekkel
és nagy tapssal köszönjük meg!

Ezután következik a Vers ünnep
amit április elején tartunk! Idén
József Attila lesz a fő szempont aki-
ről megemlékezünk és tőle fogunk
szebbnél szebb versekből idézni.

Minden évben vannak olyan sze-
replési lehetőségek, ahová a nyugdí-
jas szervezeten belül kerül sor. Így a
tavalyi évben Balatonfüreden szere-
pelt a Dalkör és a Néptánc csopor-
tunk is.

Országos rendezvény volt így az
elismerés igazán rangos. Dalkörünk
elismerő, Néptáncunk kiváló díja-
zást kapott. Mindezekért köszönet a
két felkészítő tanárunknak, akik
mindig próbálják belőlünk a legjob-
bat kihozni.

Dalkörös találkozón voltunk
Sólyban, Ajkán Néptánc csoportunk
is szerepelt először helyben a tánc

világnapján ahol a helyi táncos cso-
portok léptek fel!

Következett a Hajmáskéri Falu-
nap ami a csoportjainknak természe-
tes, hogy ott vagyunk és tudásunk
legjavát adjuk!

Polgármester úr felajánlotta, hogy
elvinne bennünket Szlovákiába
Nagykérre fellépni a falunapon.
Nagyon örültünk és boldogan elfo-
gadtuk a meghívást. Az üveges tán-
cot adtuk elő ami nagy sikert aratott.
Köszönjük, hogy ott lehettünk.
Nagyon jól éreztük magunkat.

A nyáron, viszonozva a nőnapot
mi lányok köszöntöttük a fiukat.
Mindig kitalálunk valami kedvessé-
get, hogy érezzék szeretetünket és
megbecsülésünket!

Ami minden évben kicsit gond a
klubunk számára, hogy hová men-
jünk közösen kirándulni. Ez azért
gond, mert van aki a fürdőket, van
aki a kirándulásokat szereti. Így
minden évben megpróbáljuk úgy
összehozni, hogy mindenki megta-
lálja a kedvére valót. Így jutottunk el
tavaly Kisbérre ott megnéztük
/nevezhetnénk így is, Magyaror-
szágot kicsiben/. Szabadtéri maket-
teken mutatják be az ország neveze-
tességeit. Igazán érdemes rá időt
szakítani annak aki arra jár! Utána
pedig délután Komáromban a fürdő-
ben pihentettük fáradt tagjainkat.
Este ugyancsak Kisbéren finom
vacsorával búcsúztattuk a napot!

Minden félévben megtartjuk a
Névnapokat. Itt köszöntjük egymást

a névnapján! Ugyancsak minden
évben megtartjuk az Idősek napját is
a klubban. Itt mindig aki elmúlt 80
éves kap egy szál virágot valamint
egy képeslapot üdvözlés képen.
Finom sütivel kis borral üdítővel
valamint kedves versekkel és
köszöntővel ünnepeltünk!

Többször vannak szomszédolá-
sok amikor vagy minket hívnak meg
vagy mi hívunk meg más nyugdíjas
csoportokat, dalkörös csoportokat
egy közös estre a Művelődési házba.
Rendeztünk egy kis kiállítást is
ahová a tagjaink munkáit állítottuk
ki. Szebbnél szebb dolgok voltak.
Szükséges lenne, ha minél többen
látnák.

Nagy meglepetés érte a Dalkö-
rünket! Lehetett jelentkezni Veszp-
rémbe az Arénába megrendezésre
került Edda koncertre!

Hát mi jelentkeztünk és kiderült,
hogy bejutottunk a 400 tagú kórusba
énekelni. Gondoltuk ezt is megpró-
báljuk. Köszönet a legidősebb dal-
körös tagjainknak is, hogy bírták és
nem fáradtak el.

Egyúttal megköszönjük Bikádi
László tiszteletes úrnak, hogy ren-
delkezésre bocsátotta a kisbuszt
amivel haza tudtunk jönni éjjel!

Most már csak a Karácsony ami-
ről beszámolhatok, amit szintén
megrendeztünk a Klubban is. Kis
műsorral betlehemes gyerekek sze-
repeltek, valamint tőlünk is voltak
versek és köszöntők. Azután követ-
kezett a Művelődési házban a

Karácsonyi műsor! Kicsit nehezen
akart összejönni, hisz ilyenkor már
mindenkinek sok a dolga, de végül
az eredmény kárpótolt mindenkit a
sok-sok izgalomért. Nagyon jó
dolog, hogy a legfiatalabbaktól a
legidősebbekig mindenki a tudása
legjavát adta és a siker nem maradt
el.

Sajnos szomorú események is
vannak életünkben amikor búcsú-
zunk egy-egy klubtagunktól.

Tavalyi évben több alkalommal is
végleg kellett búcsúznunk.

Horváth Lajos volt Klub veze-
tőnktől, Bálint Istvánné, id. Köbli
Miklósné, Szalai János Klubtag-
jainktól.

Az idei 2014-es évben is sajnos
már két Klubtagunktól Molnár
Bélánétól valamint néptáncos tár-
sunktól Rábel Ferencnétől kellett
búcsúznunk.

Ilyenkor a Klubban is kicsit
elcsendesülünk és elbúcsúzunk,
majd a temetőben egy koszorúval
végleg búcsút veszünk.
Nyugodjanak békében!

Végül, de nem utolsó sorban
köszönetemet fejezem ki: Köbli
Miklós polgármester úrnak, Bikádi
László tiszteletes úrnak és dr.
Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes úrnak, hogy sikerült a két
csoportunknak 100-100 ezer Ft
támogatást kapni, hogy ne kelljen
abbahagyni sem az éneklést sem a
táncot.

Jó egészséget kívánok kedves
mindnyájuknak!

Putz Imréné
Nyugdíjas Klub Vezető

Óvodacsalogató

Villanások a Hajmáskéri Vadgesztenye
Nyugdíjas Klub Életéből!


