A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2015. március 13.

XV. ÉVFOLYAM

ISKOLAI BEÍRATÁS
Az iskolai beíratás időpontja:
2015. április 16. (csütörtök) 8:00-19:00
2015. április 17. (péntek) 8:00-18:00
Az iskolai beíratás helyszíne:
Hajmáskéri Gábor Áron Általános
Iskola
Hajmáskér, Iskola u. 1.

TARTALOM

Iskolai beíratás
1. o.
Iskolai hírek
2. o.
Lurkó Óvoda
álláspályázat
2. o.
Civil Szervezetek
Hajmáskérért
3. o.
Labdarúgó bajnokság
3. o.
Iskolaváró nyílt nap
3. o.
Hirdetmény
4. o.

Az iskolai beíratásra kérem az alábbiakat,
hozza magával:
- a szülő személyi igazolványát,
lakcímkártyáját
- óvodai szakvéleményt,
- a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját (másolat)
- diákigazolvány igényléséhez okmányirodától NEK tanuló fénykép azonosító
lapját, 1500 Ft-ot.
Az első évfolyamos diákjainknak az alábbi
lehetőségeket kínáljuk:
- szótagoló-elemző olvasás, hagyományos
írás-tanítás
- számítástechnikai oktatás 1. osztálytól
korszerű számítástechnikai tantermünkben
- angol-német nyelv már 1. osztálytól
ismerkedhetnek a tanulók játékosan
(heti 1 óra)
- 4. osztálytól angol- német csoportbontásban idegen nyelvtanulás (heti 4 óra)
- mindennapos testedzés lehetősége,
szükség szerint gyógytestnevelés

- tanulási nehézséggel küzdő gyermekek
felzárkóztatását fejlesztő pedagógus és
logopédus segíti
- érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök
- zeneiskolai oktatás (furulya, zongora,
hegedű)
- művészeti oktatás (néptánc, kézművesség, bőrművesség, színjátszás)
- napközis- tanulószobai foglalkozás
A beiratkozás során a szülőnek nyilatkoznia kell:
• szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
• hogy gyermeke számára milyen nem
kötelező
(választható) tanórai foglalkozást
választ. Ez a választás a gyermek
számára a későbbiekben 1.-4.
osztályig 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 beiratásnál igazolni kell!)
Hajmáskér, 2015. március 9.
Ékes Tamás
igazgató

Iskolai Hírek
Megyei és Országos Tanulmányi Verseny sikerek:
Iskolánk tanulói az elmúlt
időszakban kiválóan szerepeltek a különböző versenyeken, melyeken az alábbi
eredményeket érték el.
Arany János magyar
nyelvi verseny országos
döntőbe jutottak Budapest
Kovács Janka,
Halász Dóra
A budapesti országos döntőn mindkét tanulónk országos 8. helyet szerzett.
(Felkészítő: Forintosné
Barabás Marianna)
Jedlik Ányos Dunántúli
Regionális Fizikaverseny:
Förköli Roland
7. helyezés
(Felkészítő: Varga Teréz)

Sudoku matematikai verseny megyei döntő Veszprém:
Kovács Janka 3. hely,
Báder Vivien 6. hely
Hibátlan megoldása volt
az alábbi tanulóknak:
Halász Ábel, Lukács
Írisz, Kálmán Benedek,
Dufka Alexandra, Kálmán
Kristóf, Förköli Roland.
Ők csak a teljesített idő
miatt nem kerültek az első
nyolcba.
(Felkészítők:
Németh Csilla, Gerendás
Valéria, Váradiné Paska
Beáta)
Fekete István mesevetélkedő csapatverseny

A két országos döntős: Halász Dóra, Kovács Janka

Szentkirályszabadja:
3. helyezés
Poór Dzsesszika, Rábel
Soma, Rábel Bence, Kovács

Tel./Fax. : 88/460-124, 06 30 7588125
Email: ovoda@gaboraroniskola.hu

Lurkó Óvoda
8192 Hajmáskér, Rákóczi út 13.

Lurkó Óvoda pályázatot hirdet

Ramóna, Lukács Írisz,
Manner Gábor
(Felkészítő:
Kovács
Botond, Gerendás Valéria)

Közös Jövőnkért
Alapítvány
támogatása

óvodai dajka
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
A MTv. alá tartozó határozatlan idejű,
próbaidő kikötésével, 4 órás munkaidejű
munkaszerződéssel.
A munkavégzés helye:
Lurkó Óvoda, 8192 Hajmáskér, Bem
utcai telephelye.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai ellátás, a gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők végzése, a nevelést
segítő dajkai feladatok teljesítése, együttműködés az óvodapedagógusokkal a munkaköri leírásban foglaltak alapján. Az óvoda
tisztaságának, rendjének folyamatos biztosítása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
- önálló munkavégzés, együttműködési
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készség, felelősségtudat, gyermekszeretet,
empátia, segítőkészség, kitartás, igényesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje:
megjelenéstől számított 7 nap
Elbírálás: megjelenéstől számított 8 nap
A munkakör betölthetőségének időpontja:
Elbírálás után azonnal
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Dunai Andrea óvodavezető nyújt, a 06/30-4683561 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen: Farkasné Dunai Andrea
intézményvezetőnél, LURKÓ Óvoda, 8192.
Hajmáskér, Rákóczi u.13.

Kérjük személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa a
Közös Jövőnkért Alapítványt, a tervezett programok (Nyári alkotóműhely, Szivárvány gála,
Mikulás járat) megvalósulását.

Adószám:
18924873 – 1 – 19
Miklós Judit
kuratórium elnöke

Civil Szervezetek
Hajmáskérért!
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képvi-selő-testülete ezúton kéri
azon működő helyi civil szervezetek
jelentkezését, – a jövőbeni közös együttműködés céljából – akik szeretnének
aktívan részt venni Hajmáskér település
kulturális, sport, stb. életében.
Célunk a civil szervezetek és a lakosság nagyobb mértékű bevonása a falu
életébe, a szunnyadó lehetőségek és
ötletek mind nagyobb mértékű felszínre
hozásával.
Jelentkezésüket és tevékenységük
rövid bemutatkozását kérjük (a képviselő nevével és elérhetőségével) 2015.
március 20-áig (péntek) 12 óráig,
Hajmáskér Község Önkormányzatához
postán, személyesen vagy e-mailben
eljuttatni, a későbbi személyes egyeztetés és találkozás céljából.
Levelezési cím:
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.
e-mail cím:

Labdarúgó bajnokság
Tavaszi forduló
Tisztelt HSE szurkolók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015-ös bajnokság játék naptára a
következő:
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.

polgarmester1@invitel.hu

hajmaskerise@gmail.com
vagy 06-20/5-333-602
(Wallner Zsolt)

Hajmáskér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Bekukkantó Iskolaváró nyílt nap
Kedves Szülők, kedves gyerekek!
Értesítem önöket, benneteket, hogy
„Bekukkantó Iskolaváró” nyílt napunkat 2015. március 21. szombat 9 órától
tartjuk, amelyre minden leendő elsőosztályost és szüleit szeretettel várjuk.
Helye: Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola, Hajmáskér Iskola u. 1.
Program:
Szülőknek és gyermekeknek:
„Ilyen a mi iskolánk”, az iskola bemutatása

Szülői értekezlet - szülőknek
• a beiskoláztatásról
• iskolánkról
• az új nemzeti köznevelési törvényről
Ismerkedés - játékos feladatok - a gyermekeknek
• kézműves
• nyelvi
• sport
Ékes Tamás
igazgató
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Ügyfélfogadás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Hajmáskér Község
Önkormányzata csütörtöki
napokon zárva tart.
Továbbá kérjük az alábbiakban feltüntetett ügyfélfogadási idő betartását.
A megadott időpontokon
kívül ügyfélfogadás nincs!
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8-12 óráig
kedd: 8-12 óráig
szerda: 8-12 és 13-16 óráig
csütörtök:
ügyfélfogadás nincs
péntek: 8-12 óráig
Pénztári órák:
hétfő: 8-12 óráig
szerda: 13-16 óráig
péntek: 8-12 óráig
Megértésüket köszönjük!

Jeles napok
Március Böjtmás hava
„Amilyen a március kilencedik napja, olyan lesz az
egész hónap folyamatja.“
Dátum / Névnap / Időjóslás
március 12. Gergely
Gergely-napi szél,
Szent Gyögy-napig él.
Megrázza még szakállát
Gergely!
március 18. Sándor
Sándor, József,
Benedek,
Hoz a zsákban meleget.
De ha nem hoz meleget,
Gyuri lesz majd a
gyerek.
március 19. József

Szent Józsefkor nyissad,
(szőlőt)
Ha vízben áll is a lábad.
március 21. Benedek
Benedek, jönnek a jó

melegek.
március 25. /Irén/
Gyümölcsoltó
Boldogasszony
Gyümölcsoltó hidege

Téli hónapnak megölője.
Ha ezen a napon
megszólalnak a békák,
még negyven napig
hideg lesz.
Forrás: Salgó Béla

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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