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Kedves leendő Első osztályos!
Tornacipőt hozz majátékos ügyességi fel- gaddal! És a szüleid is!
Közben megismerkedadatokkal
kézműves foglalko- hetsz, Csilla tanító nénivel és a tanító nénikkel,
zással
megismerheted az is- bácsikkal is.
kolát
Helyszín:
átékos feladatokkal az
Hajmáskéri Gábor
interaktív táblán
Áron Általános Iskola
szüleid tájékoztatást
kapnak a beiskolázta8192 Hajmáskér,
tásról, beiratkozásról
Iskola u.1.

Mivel várunk?
•
•
•

TARTALOM
Várjuk az elsősöket
1. o.
Márc. 15-i meghívó
1. o.
Jubileumi év
2. o.
HSE hírek
3. o.
Kultúrális hírek
4-5. o.
Márc. 15-i játszóház
5. o.
Tájékoztatás a
kéményseprésről
6. o.
Csak nők
Felhívás
6. o.

Szeretettel várunk szüleiddel együtt 2017. március 25-én 9:00 órára a
Hajmáskéri Gábor Áron
Általános Iskolába.
Nyiraty Gábor

Márciusnak legszebb
napján
Márciusnak legszebb
napján,
mikor már hallani hangját
az ébredező tavasznak,
ahogy a virágok nyílnak,
és újra rügyek fakadnak,
akkor köszöntjük mi is
Őket,
életünk örök virágait,
a mindig titokzatos Nőket,
akik szívük millió szirmait
értünk bontják nap mint
nap,
Titeket, déd- és nagymamákat,
lányokat, asszonyokat,
anyákat,
kívánjuk, hogy legyetek
boldogok,
köszönjük azt, hogy velünk
vagytok.

•
•

Tisztelt Érdeklődő!
A terem bérleti díját Hajmáskér Község ÖnkorEzúton tájékoztatom, hogy Hajmáskér Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2016. mányzata pénztárában (8192 Hajmáskér, Kossuth
(IV.27.) határozata értelmében, a hajmáskéri Lajos u. 31.), pénztári nyitvatartási időben lehet befizetni.
Közösségi Házban terembérlésre van lehetőség.
A terem bérleti díja:
Pénztár nyitvatartási ideje:
bruttó 5.000,- Ft/alkalom
Igény esetén, a Közösségi Ház termeit, vendéglátás
Nap
Délelőtt
Délután
céljából (például: lakodalom, ballagás) is bérbe lehet
venni. Ebben az esetben az alábbi költségeket kell a
00 - 1200
Hétfő8
nincs
bérlőnek megfizetni:
terembérlet bruttó 10.000,- Ft/alkalom;
Szerda
nincs
1300 - 1600
takarítási díj bruttó 5.000,- Ft/alakom;
Péntek
800 - 1200
nincs
kaució
20.000,- Ft
Kérem igényét, Köbli Miklós polgármester úrnak, a
polgarmester1@invitel.hu email címen szíveskedjen előTisztelettel:
zetesen jelezni. További információt Polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata
Úrtól, a 30/226-62-11 telefonszámon kérhet.

Jubileumi év a Közös Jövőnkért Alapítványnál
A születésnap az egyik
legkomolyabb ünnep az
ember életében. Nincs ez
másképp egy szervezet életében sem. S melyik nap a
születésnap? Amikor a gondolat megfogant? Amikor az
alapító okirat elkészült?
Esetleg ünnepeljük a bírósági végzés törvényerőre emelkedésének napját?
Számtalan lehetőség az ünnepre, a visszatekintésre, a segítők, támogatók elismerésére.
Ebben az évben 20 éves a Közös Jövőnkért Alapítvány!
Célunk továbbra is az emberi kapcsolatok erősítése. Ennek
érdekében művészeti, szabadidős, hagyományteremtő kulturális lehetőségek biztosítása.
Köszönjük, ha egyetért céljainkkal és támogatja személyi jövedelemadójának 1%-ának felajánlásával működésünket, programjainkat.

Örömmel fogadjuk segítő önkéntesek jelentkezését, akik a
támogatások összegyűjtésében közreműködést vállalnak.
Jelentkezéseket várjuk munkanapokon délelőtt az alábbi
telefonszámon: 06-20-9380 -343
A mellékelt csekken való befizetés esetén a közlemény
rovatba MIKULÁS jelzés kerüljön, a célszerinti támogatás
beazonosíthatósága miatt.
Lehetséges a támogatás utalása is az alábbi bankszámlaszámra:

11619004 – 01938800 - 19000003
Miklós Judit
elnök

Adószám:
18924873 – 1 -19
Együttérzésben az erő
Már 22 éve működik községünkben a Mikulás járat. id.
Szász Béla önkéntes segítőként vett részt a programban már
több mint tíz éve. 2016. december 20-án agyvérzést követően került kórházba. Az életveszélyen túl van. Segítségét,
támogatását kérjük mindazoknak, akik Mikulásunk felépülését, a rehabilitáció költségeit anyagilag támogatni tudják.
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(Az archívumból)

HSE-hírek
Miután a Hajmáskéri Sportegyesület
korábbi elnöke lemondott, és mások is
távoztak a vezetőségből – eddigi munkájukat ezúton is köszönjük –, 2017.
január 29-én közgyűlést tartottunk,
amely elnököt és elnökségi tagokat
választott.
Az Elnökség azóta több ülést is tartott, és arra jutottunk, híven az új seprő
jól seper mondás igazához, hogy célszerű lenne fejleszteni az Egyesület tevékenységét, mert a jelenlegi helyzet nem
túl biztató. Ezért többek között azt a
döntést hoztuk, hogy megcélozzuk a
feljutást a megyei II. osztályba, abban
bízva, hogy egy ilyen cél mozgósító
erővel hathat a csapatra és a falu közösségére is. Ehhez három dolog kell: pénz
… nem, a másik kettő nem az, hanem:
jó eredmény a bajnokságban, és ificsapat. Ez utóbbi tűnik a legnehezebbnek,
mivel sajnos már most vannak gondjaink időnként egy csapat kiállításával is.
Ezért felhívunk minden fiatalt, akiben
van focizási ambíció, hogy fontolja meg
csatlakozását az Egyesületünkhöz. Úgy

számítjuk, hogy reálisan a 2018/2019es idényt kezdhetnénk a felsőbb osztályban.
Arról is döntöttünk, hogy javítani
kívánjuk a falu közösségével folytatott
kommunikációt és együttműködést. A
jövőben rendszeres tájékoztatást fogunk
adni az Egyesület tevékenységéről, és
várjuk a közösség visszajelzéseit, észrevételeit is. Ennek egyik eszköze a most
indított Facebook oldalunk (Hajmáskéri
Sport Egyesület), és a későbbiekben tervezzük egy weboldal használatát is.
Elképzeléseinkről a következő testületi
ülésen, március végén tájékoztatjuk az
Önkormányzatot, májusban pedig szervezünk egy sportgyűlést, ahova minden
érdeklődőt és támogatót szeretettel (és
sajtos pogival) várunk.
Február 18-án sportbált szerveztünk,
amelynek rekordszámú vendége volt.
Ezúton is köszönjük a tombolás nyereménytárgyak felajánlásával vagy más
módon kapott támogatásokat. Idén először a sportbál résztvevői szavazhattak
az előző év legjobbnak tartott játékosáról: a helyi aranylabdát Kocsis Gergő
kapta. Ebből igyekszünk majd hagyo-

mányt teremteni. Mármint a szavazásból.
És hogy ne csak a foci legyen:
Elegendő jelentkező esetén szerveznénk
április valamelyik szombatján egy időmérős amatőr sakkversenyt. Edzeni rá
már most lehet a Tulipánban.
Március 12-én kezdődik a tavaszi
idény. Minden, és minél több, szurkolót
szeretettel várunk mind a hazai, mind az
idegenbeli meccseinken.
Üdvözlettel,
az Elnökség:
Czirók Attila (elnök), Fülöp Győző,
ifj. (alelnök), Gárdai Lajos (alelnök),
Kocsis Gergő (alelnök), Éger Patrícia,
Fülöp Győző, id., Wallner Zsolt
Elérhetőségeink:
E-mail: hajmaskerise@gmail.com
Levelezési cím: 8192 Hajmáskér,
Kossuth u. 31. (Önkormányzat)
Facebook:
Hajmáskéri Sport Egyesület

Felhívás

Felmérés

Felhívjuk azokat a 14–24 éves fiatalokat, akiket
megfogott a foci világa, hogy fontolják meg a HSE
futballcsapatához való csatlakozást.

Részt venne Ön egy időmérős amatőr sakkversenyen
április valamelyik szombat estéjén?
Ha igen, kérjük jelezze ezt a szándékát elérhetőségeink egyikén, vagy személyesen valamelyik elnökségi
tagnál.

További információk: hajmaskerise@gmail.com
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KULTURÁLIS HÍREK
MÉG DECEMBERBEN
TÖRTÉNT…
*A művelődési ház Mikulás-ajándékát december 5én kapták meg a gyerekek.
Százhatvan ovis és alsós
tapsolt, énekelt a Holló
együttes Ajándék című interaktív előadásán.
*Az adventi családi játszóházat - számítva a nagy

gulat volt. Mindez köszönhető a sok önzetlen, ügyes kezű
segítőnek is. Nagy köszönet
Hornyákné Magdinak, Vörösné Kati néninek, Hortobágyi Csillának, Tóthné
Takács Babinak, Orsolya
Évának, Németh Csillának,
Forintosné Mariannak a
segítségért, Csincsiné Jakab
Zsuzsának, Hortobágyi Csillának, Orsolya Évának,

érdeklődésre - a közösségi
ház több termében rendeztük
meg. A sok gyerek és felnőtt
örömmel, közösen alkotott.
Készültek a mézeskalácsok, a különböző karácsonyfadíszek, asztali díszek - a legkülönbözőbb
anyagokból. Lehetettet festeni, rajzolni, ragasztani.
Igazi karácsonyváró han-

Vörös Kati néninek a fenyőágakért és az alapanyagokért,
amellyel kiegészítették a
művelődési ház készletét.
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*A karácsonyi ünnepségünkön műsort adtak a hajmáskéri színjátszók, a református hittanos gyerekek, a
népdalkör, az iskolás néptáncosok és a veszprémi modern
táncosok. Kiállítást készítet-

tünk - az ismét meghirdetett Az én karácsonyom című
rajzpályázatra
beérkezett
képeslaptervekből. A műsor
után oklevéllel és ajándékkal
jutalmaztuk a legszebbeket.

*A januári Ki miben mester? - Öltözékek és kiegészítők kiállítás alkotói voltak:
Farkas Kálmánné Ági, Hajdu
Zsuzsanna, Kelemen Mária
Zita, Vörös Józsefné Kati

aratott, ott is megtekinthető
volt egy hétig.
*A Laczkó Dezső Múzem
gyűjteményéből készült kiállítás IN MEMORIAM – Az I.
világháború emlékezete címmel, mely január közepéig
volt megtekinthető.
*A magyar kultúra napját
könyvbemutatóval ünnepeltük a muzeális kiállítóhelyen.
Az író-olvasó találkozón
Erdődy Maya és Ladányi
Maya, valamint az Ősi
Kovács Műhely alapítója,
Kovács Imre volt vendégünk.

néni, Tóthné Takács Babi,
Zsiborás Zsuzsanna. A kiállítás anyaga az ösküi művelődési házban is nagy sikert

*Már hagyományosan, a
gyerekek örömére, ez évben
is játszóházzal ünnepeltük
A hóemberek világnapját.

Köszönjük a műsort a felkészítőknek és a fellépőknek!

Januárban történt…

Februárban történt…
*Játékos rendhagyó környezetvédelmi órán voltak az
alsós iskolások a muzeális
kiállítóhelyen, A vizes élőhelyek napja alkalmából.

vészei. Nem csak jól szórakoztak a gyerekek, hanem
észrevétlenül tanultak is sok
mindent az előadásból.
*Jelmezes farsangi gyalogtúrán vettek részt az termé-

különdíjas jelmezes pedig
ajándékot kapott.
A túrázók a jó hangulatú

*Az ovisokat és alsósokat
meghívtuk a Kalap-kabát
című bábszínházi előadásra.
Egy kicsiny, bajt még fel
nem felismerő, nagyszájú
kismókus történetet adták elő
a Budai Bábszínház bábmű-

szalonnasütés után indultak
vissza a művelődési házhoz.

szetkedvelők február végén.
Az Omász István és Omászné
Irén vezette túra közben,- a
három kopjafánál-, a jelmezverseny eredményhirdetése
után ,mindenki emléklapot, az
első három helyezett és a
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Tájékoztatás kéményseprésről
Értesítjük
Hajmáskér
község lakosságát, hogy a
BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ,
mint kéményseprői
szerv a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátásának
szakmai szabályairól
szóló
21/2016.(VI.9.) BM
rendelet 4. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján elkészítette a 2017. évi kéményseprői sormunka ütemterveit megyei bontásban. A
Veszprém megyei sormunkaterv szerint

Hajmáskér községben a
kéményseprői tevékenységet 2017. május 23. –
2017. június 09. közötti
időtartamban végzik.
A kéményseprői
tevékenység sikeres elvégzése érdekében kérjük a
lakosságot, hogy a
tüzelőberendezések vizsgálata és
ellenőrzése céljából az ingatlanjaikba történő bejutást szíveskedjenek
biztosítani.
Tisztelettel:
Hajmáskér Község
Önkormányzata

Nőnapi köszöntés
A Vadgesztenye nyugdíjasklub férfitagjai irodalmi összeállítással kedveskedtek a nőnap alkalmából. József Attila,
Petőfi, Juhász Gyula és mások szerelmes verseit csodaszép
népdalokkal egészítették ki. A műsort követően pedig virággal köszöntötték a megjelent hölgyeket.

Csak nők! - Nőnap nőknek…
Immár második évben
rendeztük meg batyus
nőnapi rendezvényünket.
Idén március negyedikén
vártuk a művelődési házba
azokat a lányokat, asszonyokat, akik megtisztelik a
munkánkat, és rendszeresen
részt vesznek a különböző
programjainkon, járnak a
csoportjainkba. Ezzel köszöntük meg a segítséget is,
amelyet kapunk egy–egy
rendezvény lebonyolításánál.
Igazán nagyon jól érezte
magát mindenki. Köszön-

jük a hozott rengeteg finom
sütit és a felajánlott tombola ajándékokat.
Köszönet Wittmann Ernőné Jutkának és Kostyák
Szilvinek a finom vacsoráért.
Reméljük, jövőre még
több meghívót oszthatunk
ki, amely azt jelzi majd,
hogy egyre többen kíváncsiak az általunk szervezett
programokra, amelyekre
ezúton is szeretettel hívok
mindenkit.
Dancsó Valéria

Felhívás
Hajmáskér Község Önkormányzata célul tűzte ki a bölcsődei
ellátás biztosítását településünkön.
Előreláthatólag mini bölcsödei formában vagy megbízási
szerződéssel látja el majd ezt a feladatot az önkormányzat a
jövőben, ha a bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti
lakosaina száma meghaladja a 40 főt.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 41.§ (2) bekezdése szerint a gyermekek
napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell
bitosítani
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra
van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az
ellátásról nem tud gondoskodni.
42/A.§ A bölcsődei felvétel során előnybe kell részesíteni azt
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülőjevagy más törvényes képviselője igazolja,
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll.
Ennek megvalósítása érdekében előzetes igényfelmérést
végzünk a 0-3 éves gyermekek szülei körében.
Az érintettek jelentkezési szándékukat a „Bölcsödei igényfelmérési kérdőív“ kitöltésével tehetik meg, mely letölthető a
www.hajmasker.hu honlapról vagy a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatánál átvehető.
A kitöltött kérdőíveket kérjük 2017. március 31-ig a
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalba (8192 Hajmáskér,
Kossuth u. 31.) beküldeni.
Együttműködésüket előre is köszönöm.
Kovács János György s.k.
jegyző

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő: Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: 1.250 pld.-ban
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