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Amikor az eget kémleljük titkokat, csodákat
keresünk. Utakat járva célokat látunk, igyekszünk nem beleveszni a részletekbe. De amikor
van időnk a természetben lefele figyelni, akkor
rájövünk, hogy a csodákat ott is megtaláljuk, és
hogy az apró részletek mennyire szépek. A fenti
sorokat Forintosné Barabás Mariann írta a
„Tavaszi határjárás” kapcsán, melyek alapgondolatként megfelelnek annak a kezdeményezésnek, melyben célul tűztük ki, hogy a település
lakóival közösen felfedezzük és megismerjük
Hajmáskér és környékének természeti értékeit,
lássuk, milyen csodákkal teli helyen élünk. Első
utunk a Törökcsapás területére vezetett. Hogy a
túra, hogy sikerült arról, had árulkodjanak
maguk a résztvevők.
Dancsó Valéria: Nagy természetjáró vagyok.
Párommal és barátainkkal rendszeresen 10 -30
km-es távokon, évszaktól függetlenül túrázunk.
Közben nézelődünk: növényeket, madarakat,
szép tájakat látunk. Ilyen túrán, ahol kifejezetten
az itt élő növényvilág megismerése a cél, még
nem voltam. Csodás élmény volt felfedezni: a
talpunk alatt, bármerre léptünk gyönyörű virágok nyíltak. Jó érzés volt „személyes kapcsolatba” kerülni velük: simogattam levelet, megszagoltam az illatát. Sajnos csak egyik másik nevét
tudtam megjegyezni, de jó volt hallani a történetüket is, miről nevezték el őket. Mindenkinek
csak ajánlani tudom, ha lehetősége van, vegyen
részt egy ilyen szakember által vezetett kiránduláson, mint amilyen a május 16-i szép nap volt.
Gubics Klári: Más szemmel nézem a környéket. Nem tudtam, hogy értékes ős szubpannon
sztyepp a Törökcsapás környéke és rengetek
különleges növény található itt, amit eddig észre
sem vettem. Legnépszerűbb számomra a barkócaberkenye fa volt.
Barati Piroska: Nagyon élveztem a Tavaszi
határjárást, örültem, hogy egy régi néphagyományt újraélesztünk. Remek volt a túravezetés,
rengeteg információt kaptam a közvetlen környezetemben élő növényekről, amik mellett
eddig csak elsétáltam, de nem figyeltem fel
rájuk, olyan természetes volt, hogy mindig ott
voltak. Különösen nagy élmény és megtiszteltetés volt a közösség fájának elültetése és a
„Staféta kanna” átvétele. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani a szervezőknek – Hadházy
Éva és Miklós Judit önkormányzati képviselőknek - a színvonalas programért. Jövőre folytassuk ezt a hagyományt!
Dombiné Dudics Judit: Az előzetes bejárás

során egy tavaszi felhőszakadás és egy ritkán
látott erős és markáns szivárvány kísérte utunkat. Ez a kép lett a plakát alapja. A szivárvány,
mint égi jel, a kedvező időjárás, az érdeklődő
résztvevők és a túravezető nagy tudása biztosította a program sikerességét. Az elültetett platánfa összeköti jelképesen a jelent a jövővel. A túravezetőnk több mint 350 fajú növényvilágról számolt be ezen a szűk területen. A rövid kirándulás
színpompás látvánnyal töltött el minket. Azzal a
jó érzéssel mentünk haza, hogy tudjuk milyen
különleges tájon élünk, amit a természet ilyen
bőven hintett ritka helyen látott és védett növényekkel.
A fentiek alapján elmondható, hogy a túra jól
sikerült!
Hogy mindez megvalósuljon szükség volt
közös összefogásra, anyagi és erkölcsi támogatásra.
A helyi Közös Jövőnkért Alapítvány tette lehetővé hogy a résztvevőknek ingyenes legyen a
program. Miklós Judit, Dombi János, Vörös
József az előkészítő munkákban is részt vállalt.
Ezúton is szeretnék nekik köszönetet mondani,
ugyan úgy, mint Mészáros Andrásnak a Balaton
– felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őrének, aki elhivatottságával, szakértelmével nagyszerű élményben részesített bennünket. A programot jövőre is szeretnénk folytatni.
Hadházy Éva
a program ötletgazdája
önkormányzati képviselő

Az első Tavaszi
határjárás támogatói:
Hajmáskér Önkormányzata, Mester
Áruház, Partner6
Bt., Platán8 Kft,
Hadházy Ferencné,
Köbli Miklós,
Mihaleszkó Erika, Tóth Zsolt, Vörös
Józsefné
A Közös Jövőnkért Alapítvány kuratóriuma
nevében köszönöm a támogatást.
Miklós Judit
a kuratórium elnöke

Önkormányzati határozatok
35/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadja,
Hajmáskér Község Önkormányzata leltározási és selejtezési, valamint az anyagkészlet és tárgyi eszköz nyilvántartásáról szóló belső
ellenőrzési jelentést.
36/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadja,
Hajmáskér Község 2015. évi
települési
közművelődési
programját.
37/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja
Hajmáskér Község Önkormányzata 2015-2019 gazdasági programját.
6/2015. (IV.30.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja az avar és kerti
hulladékok nyílttéri égetéséről szóló, 6/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét.
38/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy együttműködési megál-

lapodást köt a Bakony Hadtörténeti Alapítvánnyal.
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az együttműködési megállapodást kiegészíti azzal, hogy
a Bakony Hadtörténeti Alapítvány évente tájékoztatást
nyújt Hajmáskér Község területén végzett munkájáról.
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
39/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a SlePa Kft. (8100 Várpalota,
Szélhelyi u. 24.), Hajmáskér
Község Önkormányzata tulajdonában lévő 616/169
hrsz. ingatlanról a Sle-Pa Kft.
616/174 hrsz. ingatlanon található üzemét megközelítse.
40/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elvi nyilatkozatát adja ahhoz,
hogy a Sle-Pa Kft. (8100
Várpalota, Szélhelyi u. 24.)
tulajdonában lévő 616/174
hrsz. ingatlan megközelítéséhez szükséges területet,
amely a Hajmáskér Község
Önkormányzata tulajdonában

Kedves Olvasók!
Új könyvek érkeztek a könyvtárba.
Felnőtteknek:
Fable:
Jégtánc
A Halkirálynő és a kommandó
Ken Follett:
Évszázadok Trilógia 2., 3.
Daphne du Mausier: A Manderley-ház asszonya
Sándor Anikó:
Én igen nagy vétkem
Pillangó a vállamon
Fábián Janka:
Emma szerelme
Emma fiai
María Duenas:
Öltések közt az idő
Gyerekeknek:
Bartos Erika:
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Bogyó és Babóca könyvek

lévő 616/169 hrsz. ingatlan
megosztása során alakul ki, a
Sle-Pa Kft. (8100 Várpalota,
Szélhelyi u. 24.) részére értékesíti.
A megosztási vázrajz elkészítésének költségei, a Sle-Pa
Kft.-t (8100 Várpalota,
Szélhelyi u. 24.) terheli.
41/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, ahhoz hogy
Hajmáskér Község Önkormányzata pályázatot nyújtson
be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására a Lurkó Óvoda konyha
fejlesztésére.
42/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megtárgyalta és elfogadta
az Amaterszu Kft (1066
Budapest, Ó utca 5.) kérelmet
arra vonatkozóan, hogy a
módosítandó
hajmáskéri
Helyi Építési Szabályzatban,
a Hajmáskér 060/18 hrsz.
ingatlant különleges beépítésre nem szánt területi övezetbe
sorolja át.
A hajmáskéri Helyi Építési
Szabályzat módosításának
költségeit érintettség alapján
az Amaterszu Kft (1066
Budapest, Ó utca 5.) fizeti.

43/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Hajmáskér Község
Polgárőr Egyesülete (8192
Hajmáskér, Iparos u. 14.)
által benyújtani kívánt, az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére szóló pályázatot támogatja.
Hajmáskér Község Önkormányzata a pályázathoz anyagi
támogatást nem tud nyújtani.
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Köbli Miklóst,
Hajmáskér Község polgármesterét, hogy a támogatói
nyilatkozatot aláírja.
44/2015. (IV.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kezdeményezi a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságánál
(8200 Veszprém, Mártírok
útja 1.), hogy a Hajmáskéri
Közös Önkormányzati Hivatal (8192 Hajmáskér, Kossuth
Lajos utca 31.) előtt korlátozva legyen a parkolás várakozni tilos jelző táblával, munkanapokon 7:00 órától – 17:00
óráig, kivéve hivatali ügyintézés céljából.

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:

2015. június 18. (csütörtök)
16:00 – 17:00 óráig

Iskolai hírek
A Tudásbajnokság országos döntőjének sikerei
Május 30 - án Szegeden a tudás, felkészültség, ügyesség
próbája és ünnepe volt a Tudásbajnokság országos döntője.
Központi helyszíne a nagy világversenyeknek is helyszínt
biztosító Szegedi Városi Sportcsarnok volt, ahol 750 diák
oldotta meg a döntő feladatait. E versenyre minden megyéből tantárgyanként és évfolyamonként csak egy-egy diákot
hívtak be.
Ezért nagy büszkeség számunkra, hogy iskolánkból négy
diák is rajtvonalhoz állt a legjobbak versenyében.
Nagyon szép eredmények születtek:
6.o. Holics Viktória: magyar nyelv
matematika
Vonyó András:

9. helyezett
12. helyezett

természetismeret 10. helyezett

7.o. Kovács Janka:

magyar nyelv

16. helyezett

8.o. Halász Dóra:

magyar nyelv

8. helyezett

Büszkék vagyunk rátok, szívből gratulálunk!

A 2014/2015. tanév atlétika körzeti és megyei országos diákolimpián elért eredmények:
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Vakáció-akció

2015. 06. 15 – 19.
Nem tudod még, hogy hol töltsd a nyaradat? Szeretnél új dolgokat
felfedezni és sokat játszani? Szeretnél új barátokra szert tenni?
Ha elmúltál 6 éves, de nem vagy még 14 és a faluban van, a
lakóhelyed vagy itt nyaralsz, akkor szeretettel várunk a vakáció
idején! Társaiddal együtt vedd birtokba a Művelődési házat,
kirándulj, sportolj, kézműveskedj, okosodj és fedezz fel velünk új
dolgokat!
Nyárindító műhely Jelszó: Mese, mese mátka…
Programgazda: Dombiné Dudics Judit
Segítő: Fátray Gabriella zenetanár, Miklós Judit rajztanár
Időpont: június 15. – június 19. Naponta 9.00-13.00
Információ: Dombiné Dudics Judit, 06-30-846-2930,
Részvételi díj: 1000 Ft/nap
Helyszín: Művelődési Ház, Hajmáskér

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton szeretném a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat nevében munkájukat megköszönni mindazoknak,
akik segítségünkre voltak abban, hogy a mintegy 50, rászoruló
roma család részére, tartós élelmiszer csomag kerüljön átadásra.
Továbbá tolmácsolom azoknak a családoknak a köszönetét,
akik támogatásban részesültek.
Hicsár Bertalanné
elnök

Tisztelt Polgármester Úr, Polgármester
Asszony! Jegyző Úr, Jegyző Asszony!
A Banki és Végrehajtási
Károsultak Egyesület az MNB
Pénzügyi Stabilitási Tanács
együttműködő
partnereként
(Civil háló) segítséget nyújt a
lakosság részére az alábbiakban.
Segítjük a lakosságot a banki
elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok
részére tanácsadást biztosítunk
most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott
hitelek) esetében pénzügyi viszszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős,
csak az elkövetkező 2 hónapban
van rá lehetőség)
Kérem, hogy az önök részére
biztosított információs csatornákon keresztül értesítsék a lakosságot a segítségnyújtási lehetőségünkről.
AZ
EGYESÜLET
TANÁCSADÁSA INGYENES.
Kérem, hogy az egyesület közleményét lehetőség szerint az
alábbi helyeken helyezzék el:

- Önkormányzat faliújságja
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat faliújságja
- Közterületen elhelyezkedő
hirdetmény elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblán
- Önkormányzati lapban
- Önkormányzattal együttműködő elektronikus vagy nyomtatott médiában (helyi TV, rádió,
újság)
Sajnálatos hogy még a mai
napon is gyakorta hallunk tragédiákról és súlyos családi állapotokról, melyek az eladósodottságra vezethetők vissza. Ezek a
problémák nagyrészt elkerülhetőek akkor, ha az érintettek szakmai érdekvédelmi segítséget
kapnak. Kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy a lakosság
részére tegyék elérhetővé ezt a
segítséget.
Tisztelettel:
Kovács László
Banki és Végrehajtási
Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület
főtitkár
+36 70 253 2910
87 414 354
valsagkezeles2008@gmail. com
8253 Révfülöp, Csárda u. 1.
www.bankikarosultak.hu

Tisztelt HSE szurkolók!
Befejeződött a 2014/2015-ös bajnokság, a labdarúgó csapat
a második helyen végzett.
Egy kis statisztikai adat a bajnokságról:
18 mérkőzésen 13 győzelmet, 4 döntetlen, és mindössze 1
vereséget produkáltunk. Ezeken a mérkőzéseken, 56 gólt szereztünk, ami meccsenként kb. 3 lőtt gól, és kaptunk 13 gólt,
ami meccsenként kevesebb mint 1. Rajtunk kívül senki nem
kapott 26 gólnál kevesebbet!
Gólszerzőink: Óvári Gyula Lázár Norbi 9-9 gól,Oláh
Csaba, Kocsis Gergő 6-6 gól,Dolgopolij Anatolij 5 gól, Deák
Ferdinánd 4 gól,Bogdán István, Czirók Attila, Marosfi
Tamás, Wallner Lóránd, Keller Zsolt 3 gól, Kovács Zsolt 2
gól, Kocsis Zsolt,Gárdai Lajos, Sólyom Laci 1-1-1 gól és volt
ismét egy remek kapusteljesítményünk Kovács Norbertnek
köszönhetően.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket, akár szóban, akár tettekben, akár csak szimplán a jelenlétével.
Ősszel találkozunk remélhetőleg ugyanígy, és ismét az arany
a cél.
HAJRÁ HAJMÁSKÉRI S.E.!
Tisztelettel
Fülöp Csaba
HSE elnöke

JÚNIUSI program a Művelődési Házban
20-án
21-én

Hajmáskéri Kalandtúra
A zene ünnepe:
Mézengúzok zenekar koncertje 15.30 órától

FALUNAP augusztus 14-15.
14-én 17 óra Falunap megnyitása
Hadtörténeti kiállítás
Fotó kiállítás
Mese a kisvakondról kiállítás
délutántól RockSzínpad:
amatőr együttesek fellépése
15-én délelőtt

Zenés menetfelvonulás és koncert:
Várpalotai Bányász Fúvószenekar
8 órától Főzőverseny
délelőtt Játékos akadályverseny és tudáspróba
gyerekeknek
Kézműves foglalkozások gyerekeknek
15 óra Levente Péter gyerekműsor utána
Helyi csoportok fellépése
18 órától Szabó Ádám
Tihanyi Musical Stúdió
Henna és Ferry
Koktél Band +meglepetés vendég
Szandi
Utcabál a Koktél Banddel

FELHÍVÁS A FALUNAPI FŐZŐVERSENYRE
Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését a falunapi főzőversenyre!
Mesterszakács zsűrizés, a győztesnek vándorserleg és díjazás!
Bővebb információ kérhető a művelődési házban telefonon:
0630 502 6449

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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