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A Veszprém Megyei Kormányhivatal a foglal-
koztatás el!segítésér!l és a munkanélküliek ellá-
tásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §, továb-
bá a foglalkoztatást el!segít! támogatásokról,
valamint a Munkaer!-piaci Alapból foglalkozta-
tási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támo-
gatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet
10. § alapján pályázatot hirdet vállalkozóvá
válást el!segít! támogatásra. 

A támogatás célja: A Veszprém megyében
legalább egy hónapja álláskeres!ként nyilvántar-
tottak, illetve rehabilitációs járadékban vagy
rehabilitációs ellátásban részesül! személyek
vállalkozói készségének, hajlandóságának el!-
mozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói
tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás forrása: A támogatás forrása a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási
alaprészének decentralizált kerete.

A támogatás formája: 3 millió forintig terje-
d! t!kejuttatás, amelyb!l legfeljebb 2 millió

forint vissza nem térítend!, és 1 millió forint
visszatérítend! támogatásként igényelhet!. Ett!l
eltér! támogatási összeg esetén a vissza nem térí-
tend! támogatás maximum kétharmad része lehet
az igényelt teljes támogatási összegnek.

A pályázatok benyújtása: A pályázati felhí-
vásban és a pályázati egységcsomagban foglalt-
aknak megfelel!en elkészített pályázatot szemé-
lyesen vagy postai úton kell benyújtani a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási F!osztályához (8200 Veszprém, Megye-
ház tér 3.) legkés!bb 2015. augusztus 31-ig.

A pályázatot a részletes pályázati egység-
csomagban foglaltak szerint kell összeállítani,
amely térítésmentesen vehet! át a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
F!osztályán , illetve letölthet! a
www.kormanyhivatal.hu honlapról, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal/
Hirdetmények menüpontból.

(Veszprém Megyei Kormányhivatal)

Pályázati felhívás 
2015. június 29.

Sulipiknik 2015. 06. 15.
Idén az iskolában nagy kalanddal zárult a

tanév, illetve kezd!dött a vakáció.
Szül!k és jó szándékú segít!k, valamint

az iskola teljes gárdája fogott össze azért,
hogy ez a nap emlékezetes legyen gyereke-
ink számára.

Sikerült! Nem csak a gyerekek, hanem
valamennyien átéltük, hogy  szeretettel, id!t
és fáradságot nem kímél! odafigyeléssel
csak jól sikerülhet egy program.

Íme néhány.
A Hétpróbás vagyok csapatverseny nagy

sikert aratott, a terápiás kutyák pedig elvará-
zsolták a gyerekeket.

Dübörgött a gokart, fogytak a tóból a szí-
nes halacskák, hullottak a tekebábuk, sziré-
názott a t"zoltókocsi, suhogtak a nyílvesz-
sz!k, süvítettek a légpuska lövedékek. Ez
utóbbi egyébként az apukáknak is nagyon
tetszett!  

Kézm"ves foglalkozáson készültek az

igényes virágok és a névre szóló nyaklán-
cok, sorra születtek a varázslatos mandalák.
Volt Activity, egy perc és nyersz játék,
kipróbálhattuk a „részegszemüveget“ egy
akadálypályán, megtanulhattuk az újraé-
lesztés alapjait.

A pályán pedig  dübörgött a lány és a fiú
foci.

Tízóraiként kiosztott rántott húsos szend-
vics maradéktalanul elfogyott a Túró
Rudival egyetemben! 

Mindenki szerette! 
Bezzeg a spenót...
Közben gondos asszonykezek pucolták a

krumplit, rotyogott a jóféle kolbásszal ala-
posan feldúsított paprikás krumpli!

H!s apuka !rködött az iskolakapu és az
úttest között, pajzsként fékezve le a szágul-
dozó gyerekeket.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

A köszönet kevés, maga az élmény az ajándék.

Köszönjük Köbli Miklós Polgármester Úrnak és képvise-
l!inknek az anyagi támogatást. És Miklós, köszönjük hogy
eljöttél, hogy hoztál egy légpuskát, meg hogy nem használ-
tad!

Köszönet támogatóinknak, segít!inknek!
SLE-PA Kft, Koral Jégkrém Hajmáskéri Lerakat, Péti

T"zoltóság, Gyermekekkel a Kutyákért, Kutyákkal a
Gyermekekért Alapítvány, Horváth Attila - Sky Tiger,
Csermák Zsolt, Hornyákné Magdi,

Vidáné Gizi, Magyarné Ilus Öskür!l, a puskások: Köbli
Miklós, Szabó Zsolt, Terjéki Szabolcs, Ékes Tamás, Lesták
Mihály, Zsurovszky Norbert.

Az üstösök: Ihász Viktor és Zergi Balázs.
A palacktulajdonosok: Bársony József, Ihász Viktor
Köszönet Takács Emmának és Hicsárné Marikának, hogy

eljöttek hozzánk kölcsönbe, és Hadházy Irénkének,aki nem
nosztalgiázni, hanem dolgozni jött vissza.

Köszönjük a krumplit Hajmáskér és Sóly református társ-
egyház község Pannonikum Szeretetszolgálati Irodájának,
köszönjük a t"zifát. Köszönet Kovács Zsoltnak és családjá-
nak.

Köszönet a szül!knek, akiknek fontos volt ez a nap, és
ezt be is bizonyították:

Stange Szilárdné                Stange Szilárd
Joós Andrea                        Tímárné Fuchs Annamária
Némethné Völgyi Rita         Németh Zoltán
Kálmánné Kókay Krisztina  Sassné Ambrus Judit
L!rincz Kinga                     Pátserné Jelenek Ildikó
Hortobágyi Csilla                Bödecs Barbara
Orbán Éva                         Tóth-Herseczki anyuka
Volf Józsefné Makó Gáborné 

Jöv!re ismétlünk:  
Vonyóné Gabi – szül! 

Forintosné Mariann - pedagógus

„..nagy kalanddal zárult a tanév„

A természetjáró kalandtúra a
M"vel!dési Házból indult, a
Mosó (Cika) patak mellett, a
Berek hegyen át, a Tábor ligete-
sén keresztül, vissza a
M"vel!dési Házba.

A két és félórás túrán nyolc
állomáson kellett a résztvev!k-
nek játékos feladatokat megol-
daniuk, melyeket pontoztunk.
A kidíszített menetlevelek és az
utolsó feladat:a koszorúkötés is
pontokat ért.

A túra végén okleveleket és
jualmakat kaptak a túrázók.

Köszönet Omász Istvánné
Irénkének a szakért! együttm"-
ködésért.

Köszönet a Hicsár Bertalan-
né Marika által vezetett Roma
Nem-zetiség Önkormányzat-
nak és a Seregélyes András
vezette Bakony Hadtörténeti
Alapítványnak segítségért és a
támogatásért.

Köszönet az állomásokon
való segítésért a K!alja szak-
osztálynak Antal Gyulánénak,
Borsné Szlapák Juliannának,
Kálmán Zsoltnak, Omász
Istvánnak és Barabás Árpádné-
nak, Takács Emmának.

A csapatok eredményei és
helyezései.
I. helyezett: Törpördögök csa-

pata: 71 pont
Simon Szilvia, Vántsa Simon

Katalin, Vántsa Endre,
Vántsa Zalán, Vántsa Milán

II. helyezett: Sólymok csapa-
ta: 70,5 pont

Fodor Katalin, Fodor Kriszti,
Fodor Bálint

III. helyezett: Bodza csapat:
70 pont

Tóth Imre, Tóth Imréné
IV. helyezett: Nagy csapat:

68,5 pont
Lauer Kitti, Ékes Ágota,

Szalai Sándor, Csácsi
Ádám, Csácsi Márk, Nagy
Dániel

V. helyezett: Törpegerek: 68
pont

Pongrácz Eszter, Pongrácz
Virág Violetta

VI. helyezett: R!zsebajszos
Ördögbütyök: 67 pont

Kiss István, Buzai Edit, Buzai
Tünde, Miklós László

VII. helyezett: Brumi csapat:
66 pont

Fülöp Dániel, Kostyák Szilvia
VIII. helyezett: Kálmán

Team: 61,5 pont
Kálmánné Kókai Krisztina,

Kálmán Kristóf, Kálmán
Benedek, Hadházy Éva

A legszebb koszorú: Nagy
csapat, R!zsebajszos
Ördögbütyök csapat.

A legszebb menetlevél:
Sólymok, Törpegerek 

csapata

Hajmáskéri Kalandtúra
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A programon az iskola
diákjai kerékpáros ügyes-
ségi pályán kerekezhettek
végig, igény szerint te-

nyér- és ujjnyomataikat
örökíthették meg, vala-
mint a rend!rségnél rend-
szeresített eszközök, ru-

házat és egyéb felszerelé-
sek segítségével rövid
id!re „rend!rb!rbe” búj-
hattak.

A rendezvényt rend!r-
ségi autó, villogó fény-
híddal és szirénával, két

rend!rmotor, illetve a
helyi polgár!rség jóvoltá-
ból polgár!r autó színesí-
tette. A délel!tt folyamán,
a gyerekek nagy örömére
Cézár, a rend!rkutya is
bemutatta nyomkeres!
tudományát.

Iskolanap Hajmáskéren
A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában
tartott iskolanapot a Veszprémi Rend!rkapi-
tányság 2015. június 08-án, délel!tt.



Vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, fiatallal
találkozunk a közterületeken. A megn!tt szabadid!
hasznos eltöltésére valójában sok lehet!sége van az
ifjú- ságnak, de ezek nagy része anyagi feltételekhez
kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, fesztiválo-
kon cselleng! fiatalokra sok veszély leselkedik. 

A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni a
„hangulatjavító” szerek fogyasztását, hiszen a nyaral-
ni, pihenni érkez!, gyakran unatkozó fiatalok könnyen
nyúlnak hozzá. Az utóbbi id!ben a már jól ismert
tudatmódosító szerek mellett – és ide tartozik az alko-
hol is - egyre inkább az úgynevezett „dizájner”,
„discó”, „party” drogok kerültek el!térbe. Ennek oka
részben, hogy olcsóbban szerezhet! be, másrészt az
internetes vásárlás nehezebben nyomon kö- vethet!. A
veszélye viszont óriási, mivel nem bevizsgált, tudomá-
nyosan kikísérletezett gyógyszerekr!l van szó! A ’régi
drogokkal’ kapcsolatban az orvosok, az egészség-
ügyben dolgozók már szereztek tapasztalatot arra
vonatkozóan, hogyan hat az emberi szervezetre, és
hogyan lehet, kell kezelni a magatehetetlen vagy önve-
szélyes állapotban kórházba kerül! em- bereket. Az
’új szerek” szervezetre gyakorolt hatása viszont telje-
sen ismeretlen! Arról nem is beszélve, hogy már szá-
zas nagyságrend" a szám, ahány féle anyag található a
„piacon”. A fogyasztó sohasem tudhatja, milyen
szert/szereket, milyen mennyiségben összekeverve
kapott a pénzéért, abból mennyit vegyen be a hatásért,
és az hogyan fog hatni rá. Az illegális szerekre jellem-
z!, hogy az ugyanabból a forrásból származó agyag
összetétele is mindig más, a hatóanyag tartalma, így a
hatása is változó. 

A szül!k, a feln!tt környezet odafigyelése, tör!dése a
gyerekekkel, fiatalokkal, a beszélgetés velük, a figyel-
m"k felhívása a veszélyekre nem egyszeri dolog, arra
rendszeresen és folyamatosan szükség van, ha ered-

ményt akarunk elérni. Már - a „csak egy élet” meg-
mentése - is eredmény!

Nem illegális, de nagyobb mennyiségben elfogyasz-
tott energiaitalok ugyanúgy felpörgethetik a szerveze-
tet, mint a drogok, vagy az alkohol, és a vezet!re kifej-
tett, szokatlan hatása lehet közlekedési baleset oka.

Nyáron megn! az idegenek, az ismeretlen gépkocsi-
val közleked!k száma is. Akad köztük olyan, aki a
nagyobb tömeget, forgalmat,az óvatlanságot kihasznál-
va b"ncselekmény-elkövetési szándékkal érkezik.
Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók,
a strandi tolvajok, a gépkocsik feltör!i, „elköt!i”.

Mindnyájunk érdeke, hogy megel!zzük a b"ncselek-
ményeket! Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra, kér-
dezget!, nézel!d! emberek jelenlétére a rend!rség
értesítésével hívják fel a figyelmet. A Rend!rkapi-
tányság minden elérhet!sége és ügyfélfogadási rendje
a www.police.hu oldalon megtalálható! 

Stanka Mária 
r. !rnagy
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Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának id!szakos kiadványa
Felel!s szerkeszt!:  Köbli Miklós polgármester Felel!s kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

Így is  készüljünk a nyárra!


