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2016. április XV. ÉVFOLYAM

A LURKÓ Óvoda dolgozói és gyermekkö-
zössége szeretettel meghívja Önöket gyer-
mekükkel együtt  2016. április 20.-án /szer-
dán/, hogy látogassanak el óvodánkba.

Címünk: 
8192. Hajmáskér, Rákóczi u 13.

A fent megjelölt id!pontban szeretettel
várunk minden érdekl!d!t, bízunk benne,
hogy a mi kínálatunk találkozik az Önök igé-
nyeivel, és szeptembert!l óvodásaink között
üdvözölhetjük csemetéjüket.

Biztos, hogy Önök számára is fontos, hogy
gyermekük milyen környezetbe kerül, hol
fogja tölteni napjainak nagy részét, kik segí-
tik a beilleszkedésben, milyen lehet!ségeket
biztosít számára az óvoda? 

Pár szóban az óvodánkban folyó progra-
mokról, lehet!ségekr!l.

Intézményünk a tevékenységközpontú
óvodai nevelési programmal dolgozik. Mint a
nevéb!l is kit"nik, f! célként a gyermekek
érdekl!dési körének, identitásának, képessé-
geinek fejlesztését vállalja fel a tevékenysé-
gek által és a tevékenységeken keresztül.
Óvodánkban a nevelés gyermekközpontú,
ennek megfelel!en a gyermeki személyiség
kibontakoztatására törekszünk. Ezért olyan
gyermekeket szeretnénk nevelni, akik képe-
sek önmaguk és az ! ket körülvev! emberi,
társadalmi és termé-
szeti környezet
m e g i s m e r é s é r e ,
akiknek céljaik és
jöv!jük van, akik
akarattal rendelkez-
nek, akiknek életét
érzelmek jellemzik.
Egy olyan óvodát
szeretnénk biztosí-
tani, ahol a Szül!k
bátran otthagyhat-
ják gyermekeiket,
ahol megtapasztal-
hatják az intéz-
ményben dolgozók
gyermekszeretetét,
elhivatottságát.

Óvodapedagógu-
saink nyitottak az új

módszerek befogadására, pozitív tapasztala-
tok elemzésével és gyakorlati alkalmazásával
igyekeznek megújítani, változatossá tenni
pedagógiai munkájukat.

Az óvodai élet színesebbé tétele érdekében,
különböz! a gyermekek fejl!dését el!segít!,
speciális szolgáltatásokat biztosítunk, melyek
a következ!k:

- Logopédia
- Színházlátogatás
- Kézm"ves foglalkozások
- Dramatikus bábjáték
- Élményszerz! kirándulások (állatkerti, 

balatoni kirándulás)
- Hittan
- Úszás
Bízom benne, hogy e kis tájékoztató felkel-

tette érdekl!désüket, és szeptembert!l gyer-
meküket óvodásaink soraiban üdvözölhetjük!

Kérem, látogassanak el hozzánk, várjuk
Önöket szeretettel!

Hajmáskér, 2016.03.14.                             
Farkasné Dunai Andrea

intézményvezet!

Kirándulás Vinyén

Kedves Szül!k!
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„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismer!se, hozzátartozója jogait
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhet!ségeken.

Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiát-riai
kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!„

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára„ vagy „viselkedési
rendellenesség„ miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, ke-resse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhet! a hiperaktivitás
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!„

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a 

Veszprémi Hulladékazdálkodási közszolgáltató
Nonprofit KFT. és

Hajmáskér Község Önkormányzata
lomtalanítást szervez a következ!k szerint:

A lomok lerakási helye - mint ahogy az 2015 
évben is történt

Hajmáskér temet! melletti bekerített terület
Átvétel id!pontja:

2016. május 28. (szombat)  8:00 - 18:00 óráig
2016. május 29. (vasárnap) 8:00  18:00 óráig

* A fenti id!ponton kívül nem szállítható be lom a kijelölt
gy"jt!helyre,

* Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingat-
lantulajdonosoktól fogad be 

* Lomtanaítás során a gy"jt!edényben el nem helyezhet!,
nagyobb méret" hulladékok (háztartási berendezési tár-
gyak, eszközök) rakhatók le.

* Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos beren-
dezések) is beszállíthatók.

Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
- Építési törmelék,
- Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor,vegyszer, olaj),
- Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
- Fénycsövek
- gumiabroncs
- Naponta képz!d! háztartási hulladék:

(papír, könvy, flakon, ruhanem")

A korábbi évek gyakorlatától eltér!en a lomtalanításra
kijelölt gy"jt!helyen kívül, különösen közterületen és kül-
terüelten hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!

/2012. évi II. törvény 196.§ (2)/
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rend!ri és polgár!ri

ellen!rzés várható az illegális hulladéklerakás megakadá-
lyozása érdekében.

Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív
gy"jtésr!l! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a
faluban található szelektív gy"jt!be!

Igény esetében (id!s embereknek) az önkormányzat
segítséget nyújt a kijelölt helyre szállításban, id!pont
egyeztetéssel.

Id!pont egyeztetés: Rábel Szilárd
Tel: 06-30/600-66-21

Hajmáskér Község Önkormányzata
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Önkormányzati határozatok és rendeletek
1/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
köztisztvisel!k, 2016 . évi tel-
jesítménykövetelményeinek
alapját képez! kiemelt célokat

1/2016. (I.29.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és megalkotja a
Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatalban foglal-
koztatott köztisztvisel!k illet-
ménykiegészítésér!l szóló
rendeletét

2/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete elfogadta a Hajmáskéri
Közös Önkormányzati Hivatal
és a Család és n!védelem
2016. évi költségvetését.

3/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja az
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2016. I. félévi ülés-
tervét.

4/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja,
hogy Hajmáskér Község
Önkormányzata által foglal-
koztatott öt f! munkabérét
2016. január 01. napjától
2016. december 31. napjáig
bruttó 129.000,- Ft összegre
emeli.

5/2015. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja,
hogy Dancsó Valéria m"vel!-
désszervez! munkabére bruttó
161.000,- Ft összegre legyen
megemelve.

2/2016. (I.29.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és megalkotja,
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2016. évi költségve-
tésér!l szóló rendeletét.

6/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
módosítja az épített környezet
alakításáról és védelmér!l
szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 6.§-ának (1) bekezdésé-
ben foglaltak alapján,
Hajmáskér Község 93/2010.
(XII.1.) számú határozattal
elfogadott Településszerkezeti
tervét.

3/2016. (I.29.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
módosítja, Hajmáskér Község
Önkormányzata Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 14/2010.
(XII.2.) rendeletét.

7/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja,
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2016. évi bels!
ellen!rzési ütemtervét.

8/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
a 2016. évi bels! ellen!rzési
tervében foglaltak elvégzésre
a Képvisel!-testület
Horváthné Székely Zita (8228
Lovas, Öreghegyi út 302/7)
bels! ellen!rt bízza meg
280.000,- Ft bruttó összegben.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármester a megbízási
szerz!dés aláírására.

9/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a
Hajmáskér Települési Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal
kötend! együttm"ködési meg-
állapodás elfogadására vonat-
kozó javaslatot.
A Képvisel!-testület felhatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert az együttm"ködési
megállapodás aláírására.

10/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
az ÉNYKK Északnyugat-
magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. (9700
Szombathely, Körmendi út
92.), ENYKK/761-3/2016
iktatószámú megkeresését, a
7943 járatszámú, Pápa –
Veszprém – Várpalota –
Székesfehérvár útvonalon
közleked! regionális autó-
buszjárat menetrendi módosí-
tására vonatkozóan nem támo-
gatja.

11/2016. (I.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert, hogy kezdemé-
nyezze az ÉNYKK Északnyu-
g a t - m a g y a r o r s z á g i
Közlekedési Központ Zrt.-nél
(9700 Szombathely, Körmendi
út 92.), hogy a Veszprém –
Várpalota közt naponta közle-
ked!, Veszprémb!l 01:20 óra-
kor induló 7315/551. járatszá-
mú autóbuszjárat Hajmáskér
betér!vel közlekedjen.

12/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
lejárt határidej" határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést.

13/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
Hajmáskér Község 2015. évi
bels! ellen!rzésér!l készült
éves összefoglaló jelentést.

14/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta
Dancsó Valéria m"vel!dés
szervez! beszámolóját a 2015.
évi programokról és közm"ve-
l!dési tevékenységekr!l.

15/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
megtárgyalta és elfogadja,

Hajmáskér Község 2016. évi
települési közm"vel!dési
programját.

16/2016. (II.25.) határozat:
1. Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testü-
lete a magyar nemzeti érté-
kekr!l és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. tör-
vény 3.§ (4) bekezdése
alapján a települési értékek
azonosításával, a települési
értéktár létrehozásával és
annak gondozásával meg-
bízza a Hajmáskér-Sólyi
R e f o r m á t u s
Társegyházközséget (8192
Hajmáskér, Rákóczi u. 43.).
Az Önkormányzat a fenti
feladatok ellátásával törté-
n! megbízásról a megbízást
követ! 30 napon belül tájé-
koztatja a Veszprém
Megyei Értéktér
Bizottságot.

2. A Települési Értéktár
Bizottság létszámának 50
% -t Hajmáskér Község
Önkormányzata Képvisel!-
testülete delegálja. 

3. Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete a Települési Értéktár
Bizottságba a következ!
személyeket delegálja:
Dancsó Valéria; Omász
Istvánné; Miklós Judit;
Forintosné Barabás
Marianna; Seregélyes
András

17/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja a az
önkormányzati képvisel!k
vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésér!l szóló
jelentést.

4/2016. (II.26.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és megalkotja,
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás igénybe-
vételének rendjér!l, az ingatla-
nok és közterületek tisztántar-
tásáról szóló rendeletét.
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18/2016. (II.25.) határozata:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2016. évi közbeszer-
zési tervét jóváhagyja.

5/2016. (II.25.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
jóváhagyja, Hajmáskér
Község Önkormányzata
Szervezeti és M"ködési
Szabályzatáról szóló 12/2014.
(XI.28.) önkormányzati rende-
let módosítását.

19/2016. (II.25.) határozat:
1. Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testü-
lete a megváltozott kor-
mányzati funkció kódok
miatt a hajmáskéri Lurkó
Óvoda Alapító Okiratának a
határozat 1. melléklete sze-
rinti módosítását jóváhagy-
ja. A Képvisel!-testület a
hajmáskéri Lurkó Óvoda,
módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát a határozat 2. mel-
léklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2. A Képvisel!-testület felha-
talmazza Köbli Miklós pol-
gármestert a határozat 1.
melléklete szerinti Alapító
Okiratot módosító okirat, és
a határozat 2. melléklete
szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe fog-
lalt Alapító Okirat aláírásá-
ra és elrendeli azok válto-
zásbejegyzési eljárás kere-
tében a Magyar Állam-
kincstárhoz történ! benyúj-
tását.

20/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja
Köbli Miklós polgármester
éves szabadságtervét.

21/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete a
Vadgesztenye Nyugdíjasklub
Népdalkör 2016. évi m"ködé-
sét, számla ellenében,
150.000,- Ft, azaz százötvene-

zer forinttal támogatja.

22/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete a
Vadgesztenye Nyugdíjasklub
Néptánc Csoport 2016. évi
m"ködését, számla ellenében,
150.000,- Ft, azaz százötvene-
zer forinttal támogatja.

23/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete a
hajmáskéri színjátszó kör
2016. évi m"ködését, számla
ellenében, 150.000,- Ft, azaz
százötvenezer forinttal támo-
gatja,

24/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
jóváhagyja, hogy a Lurkó
Óvoda 2016. augusztus 01.
napjától, 2016. augusztus 31.
napjáig zárva tartson.

25/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
mint a(z)
5. sorszámú 11-15361-1-001-
00-03 MEKH kóddal rendel-
kez! Hajmáskér ivóvízellátó
víziközm"-rendszer, 56. sor-
számú 21-11767-1-005-00-00
MEKH kóddal rendelkez!
Veszprém szennyvízelvezet!
és -tisztító víziközm"-rend-
szer, Ellátásért felel!se, meg-
tárgyalta a 2017-2031. évekre
vonatkozó Gördül! Fejlesztési
Terv készítésére vonatkozó
napirendi pontot. A víziköz-
m"-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. § (2)
bekezdése szerinti Gördül!
Fejlesztési Tervvel kapcsola-
tos kötelezettségek végrehajtá-
sa érdekében a Képvisel!-tes-
tület felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy hatal-
mazza meg a BAKONY-
KARSZT Víz- és Csatornam"
Zártkör"en M"köd!
Részvénytársaságot a Gördül!
Fejlesztési Tervvel kapcsola-
tos önkormányzati kötelezett-
ségek teljesítésével. A megha-
talmazás terjedjen ki arra is,
hogy a BAKONYKARSZT

Zrt. a vonatkozó Terveket
készítse el és a Vksztv. vala-
mint az 58/2013. (II.27.)
Korm. rendelet által megálla-
pított véleményezés átvételét
követ!en, a 2017-2031. évekre
vonatkozó Gördül! Fejlesztési
Tervet a Magyar Energetikai
és Közm"-szabályozási
Hivatalhoz nyújtsa be és a
jóváhagyásra irányuló eljárás-
ban képviselje az Önkormány-
zatot. 

26/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
„Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Közgy"lésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása
által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, azok igénybevételének
rendjér!l, a fizetend! térítési
díjak megállapításáról szóló
9/2014. (III. 27.) önkormány-
zati rendelet módosításának
véleményezése” cím" el!ter-
jesztést

27/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
„Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási
megállapodása módosításának
támogatása” cím" el!terjesz-
tést és az alábbi döntést hozta:
Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa a
Társulás Társulási
Megállapodásának módosítá-
sát támogatja.

28/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
a szociális étkezés alaptevé-
kenység ellátását a Hajmáskér-
Sólyi Református
Társegyházközséggel együtt-
m"ködve kívánja megoldani, a
Társegyházközség által pályá-
zati úton építend!
„Pannonikum Diakónia
Központban” (8192
Hajmáskér, Rákóczi u. 22.). 
Az Önkormányzat elvi hozzá-
járulását adja a Hajmáskér-

Sólyi Református
Társegyházközségének az erre
a célra benyújtandó pályázatá-
hoz.

29/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
a Hajmáskér 616/169 hrsz.
ingatlan telekosztásából kiala-
kuló 616/181 hrsz. ingatlant,
2.200.000,- Ft, azaz
Kett!millió-kett!százezer
forintért értékesíti a Sle-Pa
Kft. (8100 Várpalota,
Szélhelyi út 24.) részére.

30/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
a 119/2004. (VII.28.) határo-
zata alapján, Csehi Gyula
(8192 Hajmáskér, Deák
Ferenc u. 4.) lakossal elcseréli
a Hajmáskér 026/12 hrsz.
ingatlant, a Hajmáskér 607/12
hrsz. területb!l kialakítandó
két ingatlanra.

32/2016. (II.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
a Hajmáskér 616/12 hrsz.
ingatlant, a m"velési ág meg-
változtatását követ!en, értéke-
síti Marosvölgyi Tibor részére
250.000,- Ft, azaz kett!százöt-
venezer forint összegért.

33/2016. (III.09.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Cég Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló,
Vagyonrendez! és Cs!dkezel!
Kft. (1111. Budapest,
Lágymányosi utca 14. B. ép.
fszt. 1.; Cégjegyzékszám: 01
09 566915; Adószám:
12229314-2-43) részére elad-
ja, Hajmáskér Község Önkor-
mányzata, mint hitelez!nek az
Androméda Kastély Szálloda,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. adóssal szemben fennálló
követelését 18.500.000,- Ft,
azaz tizennyolcmillió-
ötszázezer forint összegért.
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Az erdélyi mez!ségi Sza-
mosújvár városában négy gyer-
mekes család els! gyermek-
eként  születtem. Édesapám  -
református lelkipásztor - édes-
anyámmal együtt szeretettel és
hitben neveltek bennünket
Erdély csodálatos vidékeinek
parókiáin. Hálás vagyok Isten-
nek érettük, hogy a lelkipászto-
ri pálya örömeit és nehézségeit
már kis gyerekkoromból szem-
lélhettem édesapám szolgálati
helyein: Szépkenyer"szent-
márton, Bálványosváralja és
Szászrégen gyülekezeteiben.

Középiskolai tanulmányai-
mat a kolozsvári Református
Gimnáziumban végeztem, ahol
1994-ben szereztem érettségi
oklevelet és egyházi érettségi
bizonyítványt.

1995-ben 6 hónapig Angli-
ában angol nyelvet tanultam. A
nyelvtanulás mellett egy id!s
otthonban ápolóként dolgoz-
tam, ahol megtapasztaltam az
id!skori küzdelmeket és örö-
möket egyaránt. Hazatérésem
el!tt  sikeres Cambridge nyelv-
vizsgát tettem.

Felvételt nyertem a kolozs-
vári Protestáns Teológiai Inté-
zetbe, ahol 1996-tól 2001-ig
tanultam.

Az Els! Lelkészképesít!
vizsgát követ!en  segédlelkészi
min!sítésben szolgáltam a
Marosvásárhely-i Gecse utcai
Református Gyülekezetben.

2003-tól 2009-ig a székely-
földi Kézdivásárhely-i Refor-
mátus Gimnázium iskolalelké-
szeként dolgoztam. A  bibliais-
meret, hitvallás, egyháztörté-
nelem tanítása mellett a diákok
és tanárok lelkigondozója vol-
tam. Szükségét éreztem a lelki-
gondozói munkámban a men-
télhigiéné ismereteinek elsajá-
títására. Ezért felvételiztem a
Budapest-i Károli Gáspár Re-
formátus Hittudományi Egye-
tem mentálhigiéné karára,
hogy lelkipásztorként az em-
berek lelki problémáinak or-
voslásában nagyobb segítséget
nyújthassak.

2009-t!l 2015 -ig a szászré-
geni Református Egyházköz-
ségben lelkipásztorként szol-

gáltam. A szószéki igehírdetés
mellett gyerekmunkát végez-
tem: gyülekezeti hittanórákat,
baba-mama kört tartottam. Heti
rendszeresseggel szolgáltam
n!szövetségi bibliaórán, moz-
géssérültek bibliaróján, tömb-
házasok bibliaóráján, ifjúsági
bibliaórán, gyerekkórus alkal-
main.

Rendszeresen látogattam a
családokat, a  betegeket, és a
gyászolókat a gyülekezetben
.A pasztoráció által ismerhet-
tem meg a gyülekezeti tagok
életét.

2016 február 15-t!l beosztott
lelkipásztori kinevezést kap-
tam a Hajmáskér-Sóly Társ-
egyházközségbe. Örömmel ta-
pasztalom a  családlátogatások
során a gyülekezeti tagok nyílt-
ságát,kedvességét Hajmás-
kéren, Sólyban, Királyszent-
istvánon és Vilonyán egyaránt.

Hálát adok Istennek, hogy az
el!bbi három településen el-
kezd!dött heti rendszeresség-
gel a Kerekít! foglalkozás.
Erre az alkalomra szeretettel
várom az édesanyákat gyerme-
keikkel együtt 4 hónapos kortól
3 éves korig csütörtökön 10
órától. Az ölbeli játékok, mon-
dókák által nagyszer"en fejl!-
dik az anya-gyerek kapcsolat,
hiszen nagyanyáink magyar
népi hagyományait adjuk át
játék közben a következ! nem-
zedéknek. Örülök, hogy min-
den településen n!szövetségi
bibliaórát tarthatok. Hajmás-
kéren kedden 17 órától szere-
tettel várom az asszonyokat.

Remélem, hogy hamarosan
elindul a gyerekmunka.
Ugyanis az óvódás és az általá-
nos iskola alsó tagozatának
nyári napközis tábort szerve-
zünk  június 27-július 3 között
Sólyban, ahova szívesen várjuk
a hajmáskéri gyerekeket is.

Isten segítségét, erejét kérem
minden hajméskéri ember szá-
mára, hogy Pál apostollal
együtt elmondhassuk: ’’Min-
denre van er!m a Krisztusban,
aki engem meger!sít’’. (Fil.
4,13)   

Tamás Orsolya
református lelkipásztor         

Beosztott lelkipásztori szolgálat 
Hajmáskér-Sóly

Társegyházközségben
Az iskolai beíratás id!pontja:

2016. április 14. (csütörtök) 8:00-19:00
2016. április 15.  (péntek) 8:00-19:00

Az iskolai beíratás helyszíne:
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 
Hajmáskér, Iskola u. 1.

Az iskolai beíratásra kérem az alábbiakat, hozza magá-
val:

- a szül! személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- óvodai szakvéleményt,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját 

(másolat)
- diákigazolvány igényléséhez okmányirodától NEK 

tanuló fénykép azonosító lapját

Az els! évfolyamos diákjainknak az alábbi lehet!ségeket
kínáljuk:

- szótagoló-elemz! olvasás, hagyományos írás-tanítás
- számítástechnikai oktatás 1. osztálytól korszer" számí-

tástechnikai 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 lehet!sége, szükség szerint

gyógytestnevelés
- tanulási nehézséggel küzd! gyermekek felzárkóztatását

fejleszt! pedagógus és logopédus segíti
- érdekl!dési köröknek megfelel! szakkörök
- úszásoktatás a 3-6. évfolyamon 
- zeneiskolai oktatás (furulya, zongora, heged")
- m"vészeti oktatás (néptánc, kézm"vesség, b!rm"ves-

ség, színjátszás)
- napközis- tanulószobai foglalkozás

A beiratkozás során a szül!nek nyilatkoznia kell:
• szül!i felügyeleti jog gyakorlásáról
• életvitelszer" lakóhelyi tartózkodásról
• hogy gyermeke számára milyen idegen nyelvet választ.

Ez a választás a gyermek számára a kés!bbiekben 1.-4.
osztályig kötelez!.                                                      

Lehet!ségek:
- angol vagy német

A szül!nek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára
mely lehet!séget választja: 

• erkölcstan/hit és erkölcstan közül mit választanak,
• kérnek-e 16oo-ig (napközis) ellátást, 
• a tankönyvet meg kívánják-e vásárolni, 
étkezési kedvezményt igénybe kívánnak-e venni. (Ezt a

beirtásnál igazolni kell!)

ISKOLAI BEÍRATÁS
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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

ÓVODAI BEÍRATÁS
Tájékoztatom a Tisztelt Szül!ket, hogy az óvodai beíratás
id!pontja a 2016/17-ös nevelési évre

2016. április 25-án hétf!n  8-16 óráig
2016 április 26-én  kedden 8-16 óráig lesz.

Helyszín: Lurkó Óvoda, Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13.

Az óvodai beíratáshoz az alábbi iratok szükségesek:

- szül! /gondvisel!/ személyi igazolványa, lakcímkártyája
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek lakcímkártyája.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a Szül!ket, akiknek a
gyermeke 2016. Augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti,
továbbá azokat, akiknek gyermeke 2016.szeptember 1-je és
2017.augusztus 31-e között tölti be harmadik életévét (ezeket
a gyermekeket el!jegyzésbe vesszük)
Azokat a gyermekeket, akik másik óvodából jönnek át, csak
kijelentkez! papírral vesszük át! 
Hajmáskér, 2016.03.14.         

Farkasné Dunai Andrea
intézményvezet!


