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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TARTALOM

57/2014. (VI.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert, hogy kérjen
árajánlatot a Lurkó Óvoda
tízórai (60 fő) és uzsonna (40
fő) szolgáltatásra.
58/2014. (VI.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a belső ellenőrzési
jelentést a közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szabályzat ellenőrzéséről.

59/2014. (VI.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nem szándékozik megvásárolni a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása tulajdonában lévő Ford Transit kisteherautót.
60/2014. (VI.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2014. évi költségvetésben
szereplő összeg terhére, a térfigyelő kamera rendszer kor-

szerűsítésével a Nyugalom
Biztonsági és Vagyonvédelmi
Kft.-t (8200 Veszprém, Szabadság tér 2.) bízza meg.
61/2014. (VI.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza a TECHROAD
Kft.-t (1016 Budapest, Aladár
u. 8.) a tornaterem (Hajmáskér 616/9 hrsz) építésztörténeti dokumentációjának elkészítésével.
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A XXI. Hajmáskéri Falu-napok keretében
került átadásra a település egyik történelmi
épületének felújításával a Falu és Tábortörténeti Múzeum.
Az épület felújítása 58.896.624 Ft + Áfa-ba
került.
A felújításhoz a LEADER Helyi Akció-csoport közreműködésével a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával és
Önkormányzati önrésszel valósult meg.
A támogatás összege 49.426.762 Ft.
A Múzeumban jelenleg a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum I. Világháborús vándorkiállítása „Négy év vérben és vasban” és Varsányi
István Hajmáskér kutató képkiállítása látható.
A kiállítást Dr. Kovács Vilmos ezredes a
Hadtör-téneti Intézet és Múzeum parancsnoka
nyitotta meg.
Dr. Kovács Vilmos ezredes úr kiemelte, hogy
Hajmáskér ezer szállal kötődik az első világhá-

borúhoz, hiszen az itt megépített épületek
annak idején egyszerre mintegy kettő ezer
katonának biztosított otthont.
Az osztrák-magyar monarchia nagyon fontos
tüzérségi bázisa volt. A neves szakember arra is
kitért, hogy az első világháborúban hazánk 3,5
millió katonával vett részt, akik közül 660 ezer
katona hősi halált halt, 800 ezer katona maradandó sérülést szenvedett el, to-vábbi 800 ezer
magyar katona pedig hosszabb-rövidebb ideig
hadifogságban volt.
Az itt látható vándorkiállítás az első világháborút több oldalról mutatja be – fogalmazott.
Az ünnepi beszédet követően Bikádi László
református lelkész megáldotta, Halmágyi
Zoltán plébános felszentelte az épületet.
Nemzeti színű szalagot Köbli Miklós polgármester és dr. Kovács Vilmos vágta át, majd a
több száz fős közönség birtokba vehette a csodálatos épületet.
A kiállítás hétfőtől-péntekig 8-16 óráig
tekinthető meg ingyenesen szeptember 15-ig.

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN
KÖZSÉGÜNKBEN ÉLŐ NYUGDÍJAST
,,

AZ I d o S E K V I L Á G N A P J A
ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGRE.

2014. OKTÓBER 4-ÉN SZOMBATON
16 ÓRAKOR
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
KÖBLI MIKLÓS
POLGÁRMESTER
és
KELEMEN MÁRIA ZITA
MÜVELŐDÉSI HÁZ VEZETŐJE

Válas ztási hirde té s
mindketten Hajmáskéren dolgoznak. Egyik lányom az óvodában
óvónőként, másik pedig tanárnőként a helyi általános iskolában.
Nyugdíjba vonulásomig a Hajmáskéri vasútállomáson dolgoztam
állomásfőnökként, 28 évig. Ebből
adódóan vezetői tapasztalatokkal is
rendelkezek.
30 éven keresztül aktívan részt
vettem a község közösségi munkájában (tanácstag, önkormányzati
képviselő, illetve két cikluson keTóth László Géza nyugdíjas resztül, mint alpolgármester).
vagyok. Hajmáskéren élek már 45
Talán mondhatom azt, hogy iséve feleségemmel. Két lányom van, mertem és ismerem a községben
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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 Géza
Független Önkormányzati
képviselő jelölt

21. Hajmáskéri Falunapok 2014.
Augusztus 8-án, pénteken
a 21. Falunap a Falu és
Tábortörténeti Múzeum átadásával kezdődött.
Ezt a nem mindennapi
eseményt zenés áhítattal
kezdtük, Bikádi László
református lelkész
köszöntő beszéde követte
majd két csodás verset hallhattak a megjelentek a hazaszeretetről.
Ezt követően került sor a
Történelmi Emlékmenetre,
élén községünk zászlójával
és vezetőivel, melyet hazánk
történelmi zászlóinak korhű
másolataival követték a
zászlóvivők, a zászlóanyák
és az érdeklődő közönség.
Az emlékmenetet a székesfehérvári Katonai Fúvószenekar kísérte, amely katonai indulókat játszott.
A menet érintette az I.
Világháborús Emlékművet,
ahol koszorút helyeztek el a
község vezetői, majd ezt
követte a Hősi temető és
végül a menet az új múzeumhoz érkezett meg.
Miután az új múzeumot
Bikádi László református
lelkész megáldotta, Halmágyi Zoltán plébános felszentelte, Köbli Miklós községünk polgármestere és Dr.

Kovács Vilmos ezredes a
Hadtörténeti Múzeum képviseletében együtt vágták el
a nemzeti színű szalagot és
adták át a közönségnek.
A múzeum megnyitásakor
a „Négy év vérben és vasban„– az első világháború
1914-1918 története című
vándorkiállítást és Varsányi
István helytörténész helytör-

téneti kiállítását tekinthették
meg az érdeklődők.
Köbli Miklós polgármester megnyitó beszédében
elmondta, hogy reményei
szerint még sok érdekes,
igényes és tartalmas kiállításnak lehet majd méltó
helyszíne a jövőben az új
múzeum.

Augusztus 9. szombat
már a játékok és a szórakozás jegyében telt.
A délelőtt a főzőcskézőké
és a gyerekeké volt. Ízletes
pörköl és székelykáposzta
rotyogott a kondérokban,
miközben többféle finom
házi pogácsa járt körbekörbe az asztaloknál.
(Folytatás a köv. oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

A gyerekek érdekes népi
játékokkal ismerkedhettek
meg és játszhattak, melyekkel még dédszüleik játszottak gyermekkorukban 50 100 évvel ezelőtt.
Persze azért felülhettek a
körhintára, a kisvonatra, a
dodzsemre, ugrálhattak az
ugrálóvárban is.
Érdekes katonai ügyességi
és tesztfeladatok várták a
gyerekeket és a szülőket a
Bakony Hadtörténeti Alapítvány szervezésében az I.
Világháború
kitörésének
100. évfordulója alkalmából.
Este 18 órától pedig minden zenei műfaj kedvelője
találhatott magának kedvére
valót, aki kilátogatott a falunap helyszínére. Felléptek a
helyi csoportok a Nyugdíjas
Népdalkör és a népi tánccsoport. Csőgör Gábor és
Omász Kati tolmácsolásában nosztalgia dalokat hallhattak, Andrej Akusztik
több más ismert dal mellett néhány saját dalát is
előadta majd Sipos F.
Tamással élveztük a traban-

ton ’szállás’ minden ’előnyét’.
Az ösküi Carmen tánccsoport nem teljes létszámban

ugyan, de a már megszokott
igényes, vidám táncokkal
színesítette a műsort.
A késő estén fellépő

Ezone együttesnek a rockzene hívei örülhettek, majd a
falunap Sziránszky Krisztián által egy fergeteges
utcabállal zárult.
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a szervezésben
és a rendezvény lebonyolításában segítségemre voltak ezzel is hozzájárulva
ahhoz, hogy ez a falunap is
színvonalas és sikeres
lehessen:
Köbli Miklós polgármester úrnak, Bikádi László
református
lelkésznek,
Marosné Kovács Tündének és fuvolistáinak, a
versmondóknak: Halász
Dórának, Kovács Jankának, Lauer Kittinek, minden megjelent zászlóanyának és zászlóvivőnek,
,Simon Csillának és Seregélyes Andrásnak.
Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezető
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Szeptemberre készülve
Szeptemberben a családok
életében nagy változást hoz a
tanévkezdés. Megkezdődnek
a dolgos hétköznapok.
Az Országos Rendőr-főkapitányság által 2008-ban meghirdetett „Iskola rendőre” program
tovább folytatódik. Feladata, célja
a Rendőrség tanintézményekben
végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének összefogása
úgy az általános, mind a középiskolákban. A rendőrség kiemelt
feladata a gyermekek és fiatalok
jogkövető magatartásra nevelésének támogatása, a rendőr, mint
segítő, tanácsadó bemutatása.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Iskola
Rendőre”, aki
• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a
különböző hivatalos és szabadidős programokon
• igény esetén fogadóórát tart,

részt vesz a szülői értekezleteken
• tájékoztatást ad, segítséget
nyújt a pedagógusoknak és
szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai
eszközökkel már nehezen vagy
nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban
• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülő problémáit, észrevételeket, amelyek a
Rendőrség
ifjúságvédelmi
tevékenységéhez kötődnek
• az Iskola Rendőrétől ill. rajta
keresztül is kérhetik előadások, foglalkozások, felvilágosító foglalkozások tartását az
intézményekben akár közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel, áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban

javaslatát, amellyel a program
hasznosabbá, eredményesebbé
tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK.

Az iskolák környékén megélénkül a forgalom a tanítás kezdete és
vége időszakában. Felhívom a
figyelmet, hogy nem csak szülők,
a polgárőrök felelőssége a biztonságos közlekedés, hanem minden
felnőtté és a gyerekeké is.
Beszélgessünk el a gyalogosan és
kerékpárral közlekedő gyerekekkel a közlekedés veszélyeiről, az
abban résztvevők felelősségéről, a
közlekedési szabályok betartásának fontosságáról. Fordítsunk
figyelmet arra, hogy a közutakon
közlekedő kerékpárok feleljenek
meg a biztonságos közlekedési
előírásoknak.
Ez is a gyermekvédelem része,
amelyben a Rendőrség is komoly
Várjuk, nemcsak az iskolák, szerepet vállal.
hanem a szülők észrevételeit,
minden olyan ötletét, igényét,
Stanka Mária r. őrnagy

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS
Hajmáskér Község Önkormányzat közútjainak és intézményeihez (általános iskola,
óvoda, orvosi rendelő és laktanya területén, egyes önkormányzati tulajdonú épületek udvarai,
tartozó útjainak)

2014-2015. telére 2014. november 1-től 2015. március 31-ig
gépi hótolási munka árajánlat tételi felhívást ír ki.
A hótolást 5 cm-es hó esetén kell elkezdeni.
Előnyt jelent: hajmáskéri telephely, a gép Hajmáskéren történő tárolása vagy ha a kezelő személyzet
hajmáskéri lakos.
Árajánlat benyújtásának határideje (zárt borítékban):
2014. szeptember 30. 1500 óra
A borítékra kérjük ráírni: „Hótolási pályázat”
Postacím: Hajmáskér Község Önkormányzat
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
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Tisztelt HSE szurkolók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014-2015-ös bajnokság játék naptára a következő:
1 2014.08.24 17:00 HAJMÁSKÉRI SE
BAKONYBÉL SZSE
2 2014.08.31 17:00 NAGYESZTERGÁR BAKONY
ABLAK SE - HAJMÁSKÉRI SE
3 2014.09.07 16:30 HAJMÁSKÉRI SE FELSŐÖRSI IKSE
4 2014.09.14 16:30 HÁRSKÚT SE-HAJMÁSKÉRI SE
5 2014.09.20 16:00 VÁRPALOTAI BSK HAJMÁSKÉRI SE
6 2014.10.05 15:30 BALATONSZŐLŐS SE HAJMÁSKÉRI SE
7 2014.10.12 15:00 HAJMÁSKÉRI SE BAKONYNÁNA SK
8 2014.10.19 15:00 EPLÉNYI SE - HAJMÁSKÉRI SE
9 2014.10.26 14:00 HAJMÁSKÉRI SE - OLASZFALU SK
10 2014.11.02 13:30 JÁSD SE - HAJMÁSKÉRI SE
11 2015.03.14 13:30 BAKONYBÉL SZSE HAJMÁSKÉRI SE
12 2015.03.22 14:00 HAJMÁSKÉRI SE NAGYESZTERGÁR BAKONYABLAK SE
13 2015.03.28 14:00 FELSŐÖRSI IKSE HAJMÁSKÉRI SE
14 2015.04.05 16:00 HAJMÁSKÉRI SE - HÁRSKÚT
SE
15 2015.04.12 16:00 HAJMÁSKÉRI SE VÁRPALOTAI BSK
16 2015.04.26 16:00 HAJMÁSKÉRI SE
BALATONSZŐLŐS SE
17 2015.05.03 16:30 BAKONYNÁNA SK HAJMÁSKÉRI SE
18 2015.05.10 16:30 HAJMÁSKÉRI SE - EPLÉNYI
SE
19 2015.05.17 16:30 OLASZFALU SK HAJMÁSKÉRI SE
20 2015.05.24 17:00 HAJMÁSKÉRI SE - JÁSD SE

A hazai mérkőzésekre jegyek a helyszínen vásárolhatók.
Bérlet vagy támogatói bérlet igénylésére van mód.
Idegenbeli mérkőzésekre a busz igénybe vehető
a szurkolóknak is.
Ezek iránt érdeklődni a HSE elnökségénél lehet.
hajmaskerise@gmail.com
vagy
06-20/5-333-602
(Wallner Zsolt)

MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2014. szeptember 24-én (szerdán) 17 órai kezdettel Hajmáskér Művelődési ház
nagytermében

KÖZMEGHALLGATÁST
tartunk,
Cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 20.
A közmeghallgatás napirendje:
Tájékoztató Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének elmúlt
négy éves munkájáról
Előterjesztő:
Köbli Miklós polgármester
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Hajmáskér Község Önkormányzat
képviselő-testülete

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Hajmáskéren, a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében

Dr. Kovács Gergely
ügyvéd
polgári jog, ingatlanjog, kártérítési jog,
társasági jog (cégjog), családjog
(házassági vagyonjog), öröklési jog,
büntetőjog
ideje:
2014. szeptember 11. (csütörtök)
16:00 – 17:30 óráig

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
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