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Szeretettel várunk szüleiddel együtt
2016. április 1-jén pénteken 16:30 órára
a Hajmáskéri Gábor Áron Általános
Iskolába.

Mivel várunk?
• játékos ügyességi feladatokkal 
• kézm!ves foglalkozással
• megismerheted az iskolát
• játékos feladatokkal az interaktív 

táblán
• szüleid tájékoztatást kapnak a 

beiskoláztatásról, beiratkozásról.

Tornacip"t hozz magaddal! És a szü-
leid is!

Közben megismerkedhetsz Vali tanító
nénivel és a tanító nénikkel, bácsikkal
is.

Helyszín: 
Hajmáskéri Gábor Áron 
Általános Iskola
8192 Hajmáskér, Iskola u.1.

Kedves leend! Els! osztályos!

Tájékoztatom Önöket,
hogy a 20/2012 EMMI
rendelet 182/A§. értelmé-
ben, iskolánkban a
Hajmáskéri Gábor Áron
Általános Iskolában
2016. március 10-én
17:00-kor kerül sor a
2016/17. tanév erkölcstan
/ hit és-erkölcstan okta-

tással kapcsolatos tájé-
koztató napra, szül!i
értekezletre. Ez a szül"i
értekezlet a 2015/16. tan-
évben 1-7. osztályos
tanulóink szülei számára
kerül megrendezésre. A
tájékoztatóra iskolánkban
hit és erkölcstan tantár-
gyat oktató egyházak is
meghívásra kerültek.

Megjelenésére feltétle-
nül számítunk!

Hajmáskér, 2016.02.22

Ékes Tamás
igazgató

Tisztelt Szül!k! Antóni Sándor: 

N!napi Köszönt!

N!nap alkalmából   
szeretettel köszöntünk
titeket,

Kik az élet viharában is
velünk vagytok szünte-
len.

Talán nem is tudjuk mind
ezt megköszönni,

De szívb!l tudunk mind-
ezért szeretni,

Köszönet és hála nektek
mindenért,

A jó Isten áldása szálljon
rátok mindezért.
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A tavaszi mérk!zések:

2016. 03. 13. H.S.E-Márkó       13:30
03. 27. H.S.E-Olaszfalu SK   14:00 
04. 03  Nagyesztergár-H.S.E 16:00
04. 17. H.S.E-B.sz"l"s.          16:00
04. 23. Alsó"rs-H.S.E             16:00
05. 01. Pécselyi SE-H.S.E.     16:30

05.08. Bakonybél-H.S.E. 16:30
05.15.  H.S.E.-Eplény     16:30
05. 21.Felsö"rs-H.S.E      17:00
05. 29.H.S.E-Hárskút       17:00
06. 05 Várpalota-H.S.E      17:00

A Magyar kupa IV.fordúló 
2016. 04. 06. szerda 17:00

H.S.E-Úrkút SK.

Tavasszal is várjuk kedves szurkoóinkat a mérk"zé-
sekre, hogy szurkoljanak a csapatnak.

Tisztelettel: 
H.S.E elnöksége

HSE mérk!zések id!pontja

INGYENES  JOGI
TANÁCSADÁS

Hajmáskéren, a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében

Dr. Kovács Gergely
és

Dr. Egyed Zoltán

polgári jog, ingatlanjog, kártérítési jog, 
társasági jog (cégjog), családjog (házassági

vagyonjog), öröklési jog, büntet!jog

ideje:

2016. március 10. (csütörtök)

16:00 – 17:00 óráig

Tisztelt H.S.E
Szurkolók!

2016. 02. 20-án megren-
dezésre került a negyedik
hajmáskéri sport bál.
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni annak több mint 100
f"nek aki ott volt, és jól
érezte magát, ezzel támo-
gatva a Hajmáskéri Lab-
darúgó Sport Egyesületet.

Külön köszönet a f!bb
támogatóknak:

Hajmáskéri Önkormány-
zatnak
Hajmáskéri M!vel"dési
Ház

Köbli Miklós
Kovács Botond
Margaréta ABC
Janker ABC
Törpi ABC
Horváthné Horváth
Mónika (Andi ABC)
Hangulat Cukrászda 
Szikla Vendégl" 
Wipó Kft 
Irmes Zsolt 
Fülöp Gy"z" 
Kocsis Gerg" 
Czirok Attila 
Hajmáskéri SE
Tulipán presszó.

Köszönetnyilvánítás



3

A HAJMÁSKÉRI M"VEL#DÉSI HÁZ ÉS 
A MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY 2016-ra tervezett programjai 

JANUÁR
Játszóház -  A hóemberek világ-
napja alkalmából
Kiállítás  megnyitó –Ki miben
mester –  Horgolt csipkecsodák                               
Versmondók délutánja – A
magyar kultúra napja alkalmából                                 
Mozizz velünk! -  könyvtármozi

FEBRUÁR
A katonai térképészet napja
kiállítás
Kiállítás megnyitó – Ki miben
mester- Helyi alkotók, alkotá-
sok                             
Játszóház – Téltemet",
tavaszváró játszóház 
Mozizz  velünk – könyvtármozi   
Kiállítás megnyitó -
Mandalák- Németh Lívia                                                             

MÁRCIUS
Csak n!knek!
Emlékezés 1848-ra                                                                              
Színjátszó, népi játék fesztivál
– Életet az éveknek - megyei
válogató
Játszóház – Húsvéti készül!dés,
húsvéti népszokások

A költészet világnapja
Színházi világnap                                                     
Mozizz velünk- könyvtármozi
Kiállítás   - grafikák                                                                                      

ÁPRILIS
Kiállítás – természetr"l, a tel-
jesítménytúrázásról- természet-
fotók                          
Sportoljunk! Sportnap / A sport
világnapja –Az egészség világ-
napja  /                   
A magyar költészet napja
Játszóház, családi nap -  A Föld
napja 
Mozizz velünk- könyvtármozi
Harmónia nap                                                       
Hangverseny – ismerkedés a
hangszerekkel                                                                
A tánc és táncm$vészet világ-
napja                                                                               
Májusfa állítás –Tavaszi gála                                                                                     

MÁJUS
Majális 
Játszóház-  Madarak és fák
napja- madárbemutató
Kiállítás- Koday László fest"-
m!vész                                                                          

Pizsamás, éjszakai gyalogtúra 
Kiállítás /Múzeumi világnap /                                                                         
Gyermeknap 
Mozizz velünk 
Csillagászat- el!adás, csillag
megfigyelés                                                                    

JÚNIUS
Megemlékezés: a h!si temet!és
a katonai tábor felszentelésér!l 
Környezetvéd! világnap              
Kalandtúra 
Nyári tábor a gyerekeknek 

AUGUSZTUS
Falunapok

SZEPTEMBER
Kiállítás  - rendhagyó
történelemóra, játszóház
Mozizz velünk – könyvtármozi 
Ismerkedés más népek
kultúrájával –kiállítás, bemutató
Játszóház                                                                                      
Az id!sek napja - köszöntés 
Kiállítás – Ki miben mester –
öltözékek, öltözék kiegészít"k                                     

OKTÓBER
Mesenap- A magyar népmese
napja                                                        
Szüreti felvonulás, szüreti
mulatság 
Könyvtári hét, könyvtári pro-
gramok 
A nyugdíjasklub és a népi tánc-
együttes megalakulásának
jubileuma 
Állatok világnapja
Kiállítás
Harmónia nap -  egészséges
táplálkozás                                               
Játszóház

NOVEMBER
Márton nap
Kiállítás - origami és játszóház                  
Kapcsolódás az iskolai Gábor
Áron naphoz 
Játszóház – várjuk a Mikulást                   

DECEMBER
Mikulás m$sor                                        
Adventi játszóház                                    
Karácsonyi ünnepség                              
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TÚRÁZTUNK . . .
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Szépkorú jubileumi köszöntése
Bors Béláné

2016. január 21. napján
töltötte be 90. életévét.

Köbli Miklós polgármester úr és
Kovács János György jegyz" úr

köszöntötte és adta át
Orbán Viktor

miniszterelnök úr jókívánságait,
valamint az

emlékplakettet.

Még október 29-én történt a
hajmáskéri Zilahi család tragédiá-
ja. Aznap mindenük odaveszett,
lakásuk teljesen kiégett, emlékeik,
egész életük munkája néhány perc
alatt a t!z martalékává vált.
Azonban, a tragédia ennél sokkal
többet követelt a családtól, ugyan-
is az otthonukat elpusztító robba-
nás idején a Zilahi-házaspár fia a
lakásban volt, s bár a 20 éves fia-
talember a saját erejéb"l jutott ki
az utcára, testének több mint 60
százaléka megégett, ment"heli-
kopterrel szállították a gy"ri kór-
házba. 

A karácsony azonban számukra
is csodás ajándékot tartogatott. A
lakás megszépült, és a hetekig
tartó altatás, a súlyos égés és az
életveszélyes állapot ellenére ifj.
Zilahi Lajos hamarosan elhagy-
hatja a kórházat, lelkiekben meg-
er"södve. 

Az október végén történtek
után megmozdult a teljes közös-
ség, komoly segítségnyújtás vette
kezdetét, melynek köszönhet"en

sikerült a teljes lakást felújítani,
azóta be is bútorozni.

Köszönjük a család nevében
mindazt a szeretetet, mely a tragé-
dia után feléjük áradt, azt az
összefogást, mely a történtek után
megnyilvánult, s melynek segítsé-
gével a Zilahi család újra tudta
kezdeni az életét, és gond nélkül
tud koncentrálni fiúk gyógyulásá-
ra.

Köszönjük a település közössé-
gének, a vállalkozóknak a renge-
teg segítséget, a gy!jtéseket, a
koncertet. Mindenkire hálás szív-
vel gondol a család.

Drága Barátaim!
A mai rohanó világban meg

tudtuk mutatni az összefogás és a
szeretet valódi szellemét, mindent
elsöpr" erejét. 

Galambos István
Kommunikációért fele-

l!s megyei alelnök
Megyei sajtóf!nök

önkormányzati képvisel!
06-70/703-64-99

Nyertes pályázatKöszönetnyilvánítás – A Zilahi család
köszöni az önzetlen segítséget

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata pályázatot
nyújtott be az adósság-
konszolidációban nem
részesült települési ön-
kormányzatok fejleszté-
seinek támogatása jog-
címén.

A belügyminisztérium
kedvez"en bírálta el a
pályázatot.

A megítélt összegb"l
az alábbi fejlesztések
valósulhatnak meg a

pályázat kiírásának
megfelel"en: 

Hajmáskér Önkor-
mányzat tulajdonában
lév" összes rossz min"-
ség! belterületi út felújí-
tása 96.718.628.- Ft ösz-
szegb"l.

Lurkó Óvoda mindkét
épületének küls" h"szi-
getelése, nyílászáró cse-
re, vizesblokkok felújítá-
sa 15.270.902.- Ft ösz-
szegb"l. 

FELHÍVÁS
házhoz men! szelektív hulladék gy$jtés 

bevezetésével kapcsolatban!
Az ingyenes szolgáltatás február elsejével indul. A szelektív hulladék-

gy!jt" zsákok csak az els" alkalommal kerülnek kiosztásra, mert a jöv"ben
a gy!jtés alkalmával a közszolgáltató a helyszínen pótolja a begy!jtött zsá-
kokat. Annyi zsákot hagy csak a helyszínen, ahány zsák ürítését elvégezte. 

A szelektív hulladékot a gy!jtéshez szabványosított zsákokban kell elhe-
lyezni, minden hónap negyedik hétf"jén az ingatlan el"tti közterületen, reg-
gel 6 óráig.

A szolgáltató csak abban az esetben szállítja el az összegy!jtött anyagot,
ha abba biztosan nem keveredett kommunális szemét vagy üveg! 

A gy!jthet" anyagok listájáról részletes tájékoztatás található a számlához
mellékelt levélben, valamint az edényeken és a zsákokon elhelyezett matri-
cákon is, de információ kérhet" a szolgáltató ügyfélszolgálatán is.

A szelektív hulladék gy$jtéséhez szabványosított zsákok átvételének
helyszíne:

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (8192 Hajmáskér, Kossuth
Lajos utca 31.)

A szelektív hulladék gy$jtéséhez szabványosított zsákok átvételé-
nek id!pontja:

Nap                                   Délel"tt                      Délután 

Hétf"8 00 - 1200 nincs
Kedd 800 - 1200 nincs
Szerda 800 - 1200 1300 - 1600

Csütörtök nincs nincs
Péntek 800 - 1200 nincs

A szelektív hulladék gy$jtéséhez szabványosított zsákok átvételéhez 
- személyi igazolvány,
- lakcímkártya,
- 1 hónapnál nem régebbi hulladékszállítási számla szükséges!
Azok, akik nem kívánnak, vagy nem tudnak (pl. a tömbházakban él"k)

élni a szolgáltatással, természetesen továbbra is elhelyezhetik a hulladékot
az erre kijelölt szelektív szigeteken.
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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

Köszönet a Támogatóknak!
Idén novemberben is nagyon jól sikerült a Szül"i Munkaközösség által szervezett Katalin Bál. A bál ven-

dégei a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulóit támogatták a részvételükkel.

Szeretnénk megköszönni az iskola tanárainak és dolgozóinak, Köbli Miklós polgármester úrnak, valamint
a szül"knek a szervezésben nyújtott segítséget. 

Köszönjük továbbá támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a felejthetetlen este:

100 Íz Kft. Andi ABC Antal Gyuláné
Bakonynektár Méhészet Barcza Balázs Bo-boné Kft.
Boór Ferenc Borsné Gabi Csácsi Tamás
Dezs" Gábor Fehér János Gfellner Jenny
Hadházy Éva Hangulat Cukrászda Higiénia 2005 Kft
Hornyák Ferencné Ifj. Kálmán Sándor Ihász László
Ihász Viktor Ispán Ákos Janker ABC
Kálmán Sándor KMB Csoport Kocsis Lajos
Koronczai János Kosztin István Kovács János Jegyz"
Köbli Miklós Polgármester Margaréta ABC Mester Áruház
Miklós Judit M!vel"dési Ház Old Blue, Veszprém
Pataki Sándor Hoffmann Group Petrabags Polgár"rök
Sle-Pa Kft. Stange Szilárd Stefl Söröz"
Szekér Gyula Szent Benedek Gyógyszertár Szikla Vendégl", Vilonya
Sziránszki Krisztián Tibor, a „Tejesember” Törpi ABC
Tulipán Vendégl" Varga Viktor Vass Csaba
Vianni Kft. Veszprém Vida Lászlóné Virág Ajándék
Vitaking Kft. Veszprém Wipo Kkt. 

Vonyóné M. Gabriella
SZ.M vezet!

Összesen 365 fixen telepített,
továbbá 160 mobil készülékb"l
áll majd össze a VÉDA automa-
ta közlekedés-ellen"rzési rend-
szer, amely a gyorshajtás mellett
képes lesz ellen"rizni a telefon-
használatot, a záróvonalon való
átlépést, a biztonsági öv  hasz-
nálatát, a tilos jelzésen való
áthajtást stb. Teljes a lista, hogy
hova telepítik a fix készüléke-
ket. 

Itt megnézhet", hol is lehet
számítani majd állandó ellen"r-
zésre:

Gy!r-Moson-Sopron, Jász-
Nagykun-Szolnok, Somogy,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Veszprém megye fix traffixai-
nak listája

Fejér, Pest, Komárom-Esz-
tergom és Nógrád megye listá-
ja

Baranya, Csongrád, Tolna,
Vas és Zala megye listája

Bács-Kiskun, Békés, Bor-
sod-Aba-új-Zemplén, Hajdú-
Bihar és Heves megye listája

A közúti halálesetek és sérülé-
sek számának csökkentése érde-
kében létesül" rendszer rögzített
kamerái üzemszer!en még nem
m!ködnek - a rend"rség kés"bb
tájékoztat az élesítési id"pontjá-
ról.

Mennyi a bírság?
A hamarosan büntet" új esz-

közök közel tucatnyi szabály-

sértést lesznek képesek rögzíte-
ni. Itt van, hogy melyikért mek-
kora a bírságot tartalmazó csek-
ket hozhat a jöv"ben a postás.

Gyorshajtásért: 
30 000-300 000 Ft

Kihangosító nélkül telefonálá-
sért: 
30 000 Ft

Biztonsági öv nélküli autózá-
sért: 
10 000, 15 000 vagy 
20 000 Ft 
(lakott terület, vidék, autópá-
lya)

Jelz"lámpa tilosán áthajtásért: 
50 000 Ft

Vasúti átjárón tiltott áthajtásért: 
60 000 Ft

Záróvonal átlépéséért: 
30 000 Ft

Kötelez" haladási irány 
megszegéséért: 50 000 Ft

Tiltott behajtásért: 30 000 Ft
Autópálya leállósávjában jogta-

lan megállásért: 40 000 Ft
Autópálya leállósávjában hala-

dásért:   100 000 Ft
Buszsáv jogosulatlan használa-

táért: 
20 000 Ft

Buszsávban haladásért: 
30 000 Ft

Lejárt m!szakival autózásért: 
40 000, 50 000 vagy 
60 000 Ft (attól függ"en,
hogy 3, 6 vagy 12 hónapja
járt le). 

Itt a fix traffipaxok végleges és teljes listája


