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BÖLCSÖDEI   IGÉNY  FELMÉRÉSE
Hajmáskér Község Önkormányzat törvé-

nyi kötelezettségének eleget téve közzétette 
a bölcs!dei elhelyezés lehet!ségének igény-
felmérését.

A felhívást követ!en a mai napig egy 
igény érkezett az Önkormányzathoz.

Megfelel! számú igény hiányában az 

Önkormányzat nem alakít ki bölcs!dei                       
csoportot 2019-ben.

Az Önkormányzat 2020-ban ismét közzé-
teszi az igényfelmérést és megfelel! számú 
jelentkezés esetén alakít ki bölcs!dei cso-
portot.

 Hajmáskér Község Önkormányzata

Ezúton tájékoztatom a 
Tisztelt lakosságot, hogy a 
közvilágítási karbantartási 
feladatokat az Önkormány-
zat az erre a feladatra enge-
délyekkel rendelkez! vál-
lalkozással végezteti.

Amennyiben Ön azt ta-
pasztalja, hogy ingatla-

na el!tt a lámpa nem vilá-
gít úgy azt kérjük az Önkor-
mányzathoz bejelenteni az 
alábbi elérhet!ségeken: tel.: 
06305029918  mobil vagy a 
587470 vezetékes számon 
lehet munkaid!ben 

hétf!t!l csütörtökig  
08.00–16-00-ig

pénteken 8.00–13.00-ig. 
Bejelentéskor kérjük 

megadni a bejelent! ne-
vét és az ingatlan házszá-
mát ahol a közvilágítás nem 
m"ködik.

  Hajmáskér Község 
Önkormányzat

A  LAKOSSÁG  FIGYELMÉBE
KÖZVILÁGÍTÁSI  HIBA  BEJELENTÉSE

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat 2019 évben 3 
játszóteret épít illetve fej-
leszt.

Els! ütemben elkészült 
a Jókai Mór lakótelepen a 
8-as társasház mögötti terü-
leten az új játszótér.

Reméljük, hogy a játszó-
tér hosszabb élet" lesz mint 

az el!z!. Kérjük a lakossá-
got, hogy a játszóteret ren-
deltetés szer"en használ-
ják és közösen lépjünk fel a 
rongálókkal szemben.

A játszótéri eszközöket 12 
éven felüliek nem használ-
hatják.

A játszótérre a focipályá-
ra és környékére kutyát be-

vinni mérett!l függetlenül 
TILOS.

A M"vel!dési Ház és az 
Óvoda udvarára tervezett 
játszótér a vállalkozó válla-
lása alapján szeptember vé-
gére készülhet el.

    Hajmáskér Község 
Önkormányzat

JÁTSZÓTÉRI  FEJLESZTÉSEK

HAJMÁSKÉRI  
HAJMANAP –FALUNAP  

2019. AUGUSZTUS  10.
részletes program az utolsó oldalon található.
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Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel!-testületének határozatai és rendeletei

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
letének határozatai:

21/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta a 
m"vel!désszervez! 2018. évi 
tevékenységér!l szóló beszá-
molót.

22/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a M"vel!dési Ház 2019. évi 
munkatervét.

23/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
úgy dönt, hogy
1. Elfogadja az el!terjesz-
tés alapján a TOP 5.3.1 He-
lyi indentitás és kohézió er!-
sítése cím" pályázati felhívá-
son nyertes „Hajmáskéri Cse-
lekv! közösségek” cím" pro-
jekt keretében elkészült felül-
vizsgálati anyagokat megtár-
gyalta.
2. Megállapítja, hogy a do-
kumentumok felülvizsgálata, 
megalkotása 3 éven belül tör-
tént, a projekt harmadik mér-
földkövében jelölt feladatot 
teljesítettnek tekinti.
3. Az el!terjesztés útmutatá-
sai alapján a dokumentumok 
véglegesítését a projekt kere-
tében elrendeli.

24/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a Közös Jöv!nkért Alapít-
vány 2018. évi tevékenységé-
r!l szóló beszámolót.

25/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 

a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal adóhatósá-
gának a helyi adókkal kapcso-
latos beszámolóját.

26/2019. (III.27.) határo-
zata:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a 2019. évi nemleges közbe-
szerzési tervet az el!terjesztés 
melléklete szerint jóváhagyja 
azzal, hogy közbeszerzési ér-
tékhatárt elér! év közbeni tes-
tületi döntés esetén azt hala-
déktalanul módosítani kell.

27/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ja az önkormányzat Bélyegz! 
Nyilvántartásának és kezelé-
sének Szabályzatát.

28/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és elfogadja az 
önkormányzat Gépjárm"vek 
Költségelszámolásának Sza-
bályzatát.

29/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-tes-
tülete felhatalmazza Köbli 
Miklós polgármestert, hogy 
Hajmáskér és Öskü községek 
háziorvosainak rendelési ide-
jének és a Hajmáskéren m"-
köd! gyógyszertár nyitvatar-
tási idejének összehangolása 
ügyében eljárjon.

30/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy a Képvisel!-testület 
9/2018. (I.27.) önkormányzati 
határozatát visszavonja

31/2019. (III.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvise-
l!-testülete megtárgyal-
ta és jóváhagyta, „Zöld-
hulladék kezelési program 
Hajmáskéren” elnevezé-
s" projektre, 8.568.855,- 
Ft összegben pályázatot 
nyújt be a VP6-19.2.1.-
7-2-17 kódszámú, „He-
lyi identitást és közösségi 
együttm"ködést segít! fej-
lesztések támogatása” tár-
gyú pályázati felhívásra.

2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvise-
l!-testülete a pályázat-
hoz szükséges öner!t, az 
Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének általános 
tartalékának a terhére biz-
tosítja.

3.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvise-
l!-testülete felhatalmazza 
Köbli Miklós polgármes-
tert a pályázat benyújtá-
sára.

32/2019. (III.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy az Önkormányzat és a 
Közös Jöv!nkért Alapítvány 
között létrejött együttm"-
ködési megállapodás, 2020. 
március 31. napjáig legyen 
meghosszabbítva.

33/2019. (IV.11.) határoztat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy a 31/2019. (III.27.) 
önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvisel!-
testülete pályázatot nyújt 
be a Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja helyi ak-
ciócsoport által meghir-
detett VP6-19.2.1-7-2-17 
kódszámú „Helyi identi-

tást és közösségi együtt-
m"ködést segít! fejleszté-
sek támogatása” cím" he-
lyi felhívásra „Zöldhul-
ladék kezelési program 
Hajmáskéren” elnevezés" 
projektre

2.) A pályázat megvalósítá-
si helyszín pontos címe és 
helyrajzi száma: 

Település neve
Hajmáskér

Irányítószám
8192

Utca neve
Kossuth Lajos utca 22

Helyrajzi szám
323/1

3.) A Képvisel!-testület a 
bruttó elszámolású pályáza-
ti projekt költségbecslését az 
alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó
Önkormányzat
Összes költség

(bruttó Ft)
12.573.000,- Ft

Összes elszámolható költség 
(bruttó Ft)

8.568.855,- Ft
Saját forrás  
(bruttó Ft)

4.004.145,- Ft
Igényelt támogatás

100% 
(bruttó Ft)

8.568.855,- Ft

3.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvise-
l!-testülete a pályázat-
hoz szükséges öner!t, az 
Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének általá-
nos tartalékának a terhére 
biztosítja.

4.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a Polgármes-
tert a projekt megvalósí-
tásában résztvev! partne-
rekkel kötend! Együttm"-
ködési megállapodások 
aláírására, melyek anya-
gi kötelezettségvállalással 
nem járnak.
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5.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a Polgármes-
tert a tervezett fejlesz-
tés megvalósításáról szó-
ló pályázat benyújtására 
valamint a pályázat nyer-
tessége esetén a Képvise-
l!-testület felhatalmazza 
a Polgármestert a támo-
gatási szerz!dés aláírásá-
ra és az ahhoz kapcsoló-
dó szükséges nyilatkoza-
tok megtételére.

34/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a Bendola Családsegít! és 
Gyermekjóléti Szolgálat Bt. 
2018. évi tevékenységér!l 
szóló beszámolót.

35/2019. (IV.24.) határozat: 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Család- 
és n!védelem 2018. évi költ-
ségvetésének módosítását.

36/2019. (IV.24.) határozat: 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Család- 
és n!védelem 2018. évi költ-
ségvetésének zárszámadását.

37/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

38/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és elfogadta az 
el!terjesztésben foglalt bevé-
teli és kiadási el!irányzat mó-
dosítását.

39/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Pétfürd!i Hivatásos T"zol-
tó- Parancsnokság 2018. évi 
tevékenységér!l szóló beszá-
molóját.

40/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Kor-
mánymegbízott VE/53/910-
1/2019. ügyiratszámú törvé-
nyességi felhívását és az aláb-
bi döntést hozta:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvi-
sel!-testülete elfogad-
ta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kor-
mánymegb ízo t t j ának 
VE/53/910-1/2019. ügy-
iratszámú törvényességi 
felhívásában foglaltakkal 
egyetért, azt elfogadja.

2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvi-
sel!-testülete megbíz-
za a Polgármestert, hogy 
Hajmáskér Község Ön-
kormányzata településkép 
védelmér!l szóló 17/2017. 
(XII.14.) önkormányza-
ti rendelet módosításával 
kapcsolatos intézkedése-
ket tegye meg.

41/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a választási eljárásról szó-
ló 2013. évi XXXVI. törvény 
35. § (1), 24.§ (1) bekezdé-
se alapján a szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak és pót-
tagjainak az alábbi személye-
ket választja meg: 

- Varga Teréz Julianna 
8192 Hajmáskér, Patak 
u. 2.

- Hornyák Ferencné  
8192 Hajmáskér, Dózsa 
Gy. u. 15.

- Borsné Szlapák Julian-
na 8192 Hajmáskér, 
Dózsa Gy. u. 13.

- Barcza Balázsné 
 8192 Hajmáskér,            

Tábori u. 56.
- Tóth Boglárka  

8192 Hajmáskér, Jókai 
M. ltp. 5/A. 3/10.

- Holics Krisztina  
8192 Hajmáskér, Diófa 
u. 40.

- Veiland Melinda  
8192 Hajmáskér, Diófa 
u. 6.

- Fornvald Evelin  
8192 Hajmáskér, Rákó-
czi F. u. 18.

- Nedvesi Szilvia  
8192 Hajmáskér, Tábori 
út 115.

- Tóth Bernadett  
8192 Hajmáskér, Hársfa 
utca 1.

- Teiszler Judit  
8192 Hajmáskér, Jókai 
lakótelep 5/A. 3/12.

- Pereiné Gáspár 
Tünde 8 1 9 2 
Hajmáskér, RákóczI F. 
utca  4.

- Kovács György  
8192 Hajmáskér, Jókai 
Mór ltp. 4/B. 2/10.

- Pravicz-Joós Andrea 
8192 Hajmáskér, Tábo-
ri út 69.

- Glück Nikolett  
8192 Hajmáskér, Tábori 
út 69.

42/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és az alábbiak 
szerint jóváhagyta az önkor-
mányzat 2019. évre vonatko-
zó fejlesztési terveit:
- Jókai Mór lakótelep játszó-
tér építés;
- Lurkó Óvoda udvar felújítá-
sa; játszótér b!vítés; csoport 
szobák parkettázása;
- M"vel!dési Ház udvarán 
játszótér b!vítés
- Hivatal épületének tet! fel-
újítása, Belügyminisztériumi 
pályázatból;
- Jókai Mór lakótelep parkoló 
aszfaltozása Magyar Falvak 
Program pályázat keretében, 
nyertes pályázat esetén;
- Vasútállomásnál lév! busz-
megállóban magasított járda 

sziget kialakítása;
- Muzeális Kiállítóhely el!tti 
terület parkosítása
- Zrínyi Miklós utcában köz-
világítás kialakítása;
- Térfigyel! kamerarendszer 
b!vítése, korszer"sítése.

43/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a Hajmáskér vasút-
állomásnál lév! buszmegál-
lóban kialakítandó magasított 
járdasziget kialakításával a 
ColasÚt Zrt.-t bízza meg brut-
tó 2.882.736,- Ft összegért.

44/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a Hajmáskér 616/36 
hrsz. ingatlanon kialakítan-
dó térköves járda kialakítá-
sával, Takács Zsolt egyéni 
vállalkozót bízza meg bruttó 
1.495.325,- Ft összegért.

45/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te felhatalmazza Köbli Mik-
lós polgármestert, hogy a 
Hajmáskér 612 hrsz. ingatla-
non található önkormányzati 
területre vonatkozóan készí-
tessen értékbecslést.

46/2019. (IV.24.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te felhatalmazza Köbli Mik-
lós polgármestert, hogy a 
Hajmáskér 607/116 hrsz. in-
gatlanon, építési telek kialakí-
tásával kapcsolatban eljárjon.

47/2019. (IV.24.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy szándékában áll 
bölcs!dei csoport indítása.

2.) A Képvisel!-testület felha-
talmazza Köbli Miklós pol-

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A Hajmáskéri Cselekv! Közösségek klubjai
(a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010-Hajmáskéri Cselekv! Közösségek pályázat keretében valósulnak meg)

Az év elején kiosztott kö-
zösségi interjúk és kérd!-
ívek kiértékelésének alapján 
összeállítottuk  a hároméves 
rendezvénynaptárunkat, 
melynek egyik fontos része, 
hogy az azonos  érdekl!dé-
s"ek számára lehet!séget 
biztosítsunk a tanulásra, fej-
l!désre, önkifejezésre. En-
nek segítésére berendeztünk 
egy termet, amely a rendel-
kezésére áll mindenféle te-
vékenységi  körnek a rend-
szeres összejövetelekhez. 

Az alábbi már m"köd! 
klubok, amelyekhez lehet 

folyamatosan csatlakozni. 

Kreatív klub: 
Horgoló és amigurumi kör  
-  vezet!je: Tóthné Takács 
Babi és Lehoczky Judit 

Havonta egy foglalkozást 
tartanak. Biztosítottuk szá-
mukra a kezdéshez szüksé-
ges eszközöket: horgolócér-
nát, horgolót"t, ollót.  

Lelkes Laikusok m"vésze-
ti köre   - vezet!je: Tormá-
si Judit  

Havonta három foglalko-
zást tartanak. A kör els! té-

mája: T"filc art. Az alkotá-
sok  elkészítéséhez szüksé-
ges eszközöket: rajztáblákat, 
t"filceket, rajzlapokat, ceru-
zát,  vonalzót a lelkes m"-
vészek rendelkezésére bo-
csátjuk. A második téma az 
origami lesz.  Más  egyéb  
technikákkal is tervezünk 
majd foglalkozásokat. 

Irodalmi klub - vezet!je: 
Borsné Szlapák Judit 

A verseket szeret!k kez-
deményezésére alakult a 
csoport. Egy-egy témát ki-
választva  verselnek és be-

szélgetnek havi egy alka-
lommal a tagok. 

Gossip corner- vezet!je: 
Fülöpné Jungbluth Anikó 

Rendszeresen m"köd! an-
gol nyelv" társalgó csoport. 
A nyári szünetet követ!-
en hetente tartanak összejö-
veteleket. Várunk minden-
kit, aki szeretné gyakorol-
ni az angol  nyelvet, szaba-
don, könnyed hangnemben 
beszélgetni. Kezd!k is jö-
hetnek. 

gármestert, hogy a bölcs!dei 
csoport indításával kapcso-
latos el!zetes igényfelmé-
réssel kapcsolatban eljárjon.

55/2019. (IV.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2019. évi közbe-
szerzési tervét az el!terjesz-
tés melléklete szerinti tarta-
lommal jóváhagyja. Felké-
ri a polgármestert, hogy in-
tézkedjen a tervnek a község 
honlapján történ! megjelen-
tetésér!l.

56/2019. (IV.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
felhatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert, hogy az Ön-
kormányzat és a Magyar Ál-
lam nevében eljáró BMSK 
Beruházási, M"szaki Fej-
lesztési, Sportüzemelteté-
si és Közbeszerzési Zártkö-
r"en M"köd! Részvénytár-
saság (székhely: 1146 Buda-
pest, Istvánmezei út 1-3.; cég-
jegyzékszám: 01-10-044336; 
adószám: 12464780-2-51) 
közötti, „Hajmáskéren „A” tí-
pusú tornaterem megvalósítá-
sa” tárgyú konzorciumi meg-

állapodást aláírja és az ah-
hoz szükséges nyilatkozato-
kat megtegye.

57/2019. (V.13.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és elfogadta, hogy 
2019. augusztus 10. napján, 
szombaton kerül megrendezés-
re a Hajmáskéri falunapok.

58/2019. (V.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
a Veszprémi Rend!rkapitány-
ság beszámolóját Hajmáskér 
Község közbiztonságának 
helyzetér!l.

59/2019. (V.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta a „Fenntartha-
tó Energia és Klíma akcióterv 
(SECAP) kidolgozása Veszp-
rém megyében” tárgyú el!ter-
jesztést és az alábbi határoza-
tot hozza:

1.) A képvisel! testület elfo-
gadja a határozat 1. és 2. szá-
mú mellékleteiben szerepl! 
„Veszprém megye területén 
m"köd! helyi fejlesztési stra-
tégiával rendelkez! vidékfej-

lesztési közösségek össze-
foglaló Fenntartható Energia 
és Klíma Akcióterve 2019-
2030”, valamint a Bakony és 
Balaton Keleti Kapuja Köz-
hasznú Egyesület Fenntart-
ható Energia és Klíma Akció-
terv 2019-2030.cím" doku-
mentumokat.
2.) A képvisel! testület fel-
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a Polgármesterek Klí-
ma- és Energiaügyi Szövet-
ségéhez (Covenant of Mayors 
for Climate and Energy) alá-
íróként történ! csatlakozás-
hoz szükséges intézkedéseket 
megtegye.

3.) A képvisel! testület felkéri 
polgármestert, gondoskodjon 
arról, hogy a jelen határozat 1. 
és 2. számú mellékletében sze-
repl! dokumentumok feltöl-
tésre kerüljenek a Polgármes-
terek Klíma- és Energiaügyi 
Szövetségének (Covenant 
of Mayors for Climate and 
Energy) honlapjára.

60/2019. (V.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta a 
Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása 2018. évi tevékeny-
ségér!l szóló beszámolót.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel! 
testületének rendeletei:

5/2019. (III.28.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta és megalkotja a közszolgálati tisztvisel!k 2019. évi 
illetményalapjáról szóló rendeletét.

6/2019. (IV.25.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 
2018. évi költségvetésér!l szóló 3/2018. (III.01.) önkormány-
zati rendelet módosítását

7/2019. (IV.25.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta és megalkotja, Hajmáskér Község Önkormányzata 
2018. évi költségvetésnek zárszámadásáról szóló rendeletét.

(Folytatás a 5. oldalon.)

(Folytatás a 3. oldalról.)
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Faluszépít!k 
A kör célja a falu szebbé 

tétele, virágosítása, dekorá-
ciók készítése. A települé-
sen elhelyezett faládák, az 
ott lév! cserepes virágok, 
ünnepi és aktuális dekoráci-
ók már a közösség  munká-
ját dicsérik. Továbbra is vár-
juk azon segít! kezek szor-
gos munkáját, akik részt  kí-
vánnak venni ebben a kez-
deményezésben. 

Utazók és kirándulók 
klubja - vezet!je: Omász 
Istvánné Irén 

Már négy gombaismereti 
el!adás megtartásra került. 
Szeptemberben folytatódik 
a sorozat .  Az el!adások nyi-
tottak, jöhetnek az gombák 
iránt érdekl!d!k. A klub to-
vábbi terveiben kirándulá-
sok, élménybeszámolók sze-
repelnek 

További terveink  szep-

temberben: 
- a Gasztro klub  indulása 

melyhez olyan aktív résztve-
v!ket keresünk, akik szíve-
sen ismerkednének sütés-f!-
zés fortélyaival és olyanokat 
is, akik szívesen átadnák  tu-
dásukat az ifjabb generáció-
nak A Gasztro klub legf!bb 
célja a régmúlt ízek  felele-
venítése, felkutatva a helyi, 
tájjelleg" recepteket. 

- a Harmónia klub indulá-

sa, ahol, többek közt, téma a 
lelki egyensúly megtalálása,  
meg!rzése, a lelki egészség-
fejlesztés gyakorlata, a lel-
ki béke megteremtése. Vár-
juk az ilyen  irányultságú ér-
dekl!d!ket. 

Várjuk szeretettel klubjaink-
ba az érdekl!d!ket! 

Információ kérhet!:  
muvhaz.@hajmasker.com 
      06 30 502 6449 
      06 88 796192

A február a farsang ideje. A 
vízkeresztt!l hamvazószerdáig  tartó 
id!szakot mindenütt a vidámság, a 
jókedv, a nevetés, a jelmezes felvonu-
lások és bálok id!szakának tekintik. Az 
emberek örülnek, hogy vége a hosszú 
télnek és végre kezdetét veszi a tavasz. 
Ezért is vesznek részt szívesen  a világ 
különböz! országaiban zajló karneváli 
ünnepségeken. Különféle álarcokba, 
maszkokba bújva, önmagukat elrejtve 
mulatnak, táncolnak, vidáman lak-
mároznak.

Mi is ezt tettük Hajmáskéren, csak 
egy kicsit másképp. Az "Avarjárók" 
csoportja a M"vel!dési Házzal közösen 
ebben az évben is megszervezte, a szo-
kásos farsangi jelmezes túráját.

A február 16-án megrendezésre 
kerül! eseményen több, mint 50-en 
vettek részt. Most már nem csak a 
hajmáskériek gyülekeztek félkilenct!l 
a M"vel!dési Házban, de többen jöt-
tek Veszprémb!l, Sólyból és Öskür!l 
is. A gyülekez! helyen meleg tea és 
croissant, no meg egy kupica pálinka 
is várta az érkez!ket. Óvádi Péter 
országgy"lési képvisel!nk megnyítója 
után, kilenc órakor már útnak is in-
dult csapatunk polgármesterünk Kö-
bli Miklós kíséretében a 10 km-es túra 
megtételére, Omász István vezetésével. 
Volt itt zsiráf, ördög, boszorkány, erdei 
manó, süt!tök, tavasz tündér, elefánt, 

majom, Piroska, de megjelent Hanni-
bal Lecter és Einstein is személyesen.
Voltak itt tyúkok és gorillák is. Szóval 
szép, színes, vidám kavalkád volt.

Mivel a farsanghoz hozzátartozik a 
vidám lakomázás is, útközben megpi-
hentünk és szalonnát sütöttünk. Még 
most is érzem a finom sült szalonna 
illatát az orromban, ha rágondolok. 
Otthon ilyen finomat sose lehet enni. 
Közben a jelmezesek bemutatkoztak és 
a zs"ri megpróbált közös nevez!re jut-
ni a helyezéseket illet!en. A sok ötletes 
jelmez közül nehezen döntöttek, de vé-
gül is sikerült.

A végállomáson a Múzeális Kiál-
lítóhelyen került sor az oklevelek és 
kit"z!k kiosztására, valamint a jelmez-
esek közül az els! háromnak járó jutal-
mak átadására.

Az 1. helyezett Novák Gergely és 
Thurzó Vivien lett. #k voltak a kertész 
és eperke

2. helyezett a hajmáskéri Nyári Vivi-
en "Fél arc" jelmezével.

3. helyezett Zsarnai Erzsébet és Hor-
váth Zsófia volt, akik bankrablóknak 
öltöztek.

Ezután pedig zsíros kenyér, forralt 
bor és tea mellett elbeszélgettünk és 
kipihentük az út fáradalmait. Szép nap 
volt. Most is sikerült kellemesen elf-
áradnunk.

Gratulálunk az összes résztvev!nek a 
túra teljesítéséhez. A  segít!knek pedig 
köszönjük a munkájukat.

                              Omász Istvánné
 "Avarjárók" csop.vez.

Farsangi jelmezes túra
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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

HAJMÁSKÉRI  HAJMANAP–FALUNAP  
2019. AUGUSZTUS  10.

                                 Közösségi Ház:
 8.00                        HAJMAFUTÁS  - futóverseny gyerekeknek  
                                Hajmaliget:
 8.00 - tól                Hagyományos „falunapi” f!z!cske 
 9.00 - tól                Kell vereshagyma! - LECSÓF#Z# VERSENY 
10.00 -13.00           BEDE RÓBERT mesterszakács f!z!bemutatója 
                                Muzeális Kiállítóhely:
10. 00 -tól               Hajmáskéri Kreatív klub, Lelkes laikusok csoportja: T$FILC ART kiállítás
                                Bakony Hadtörténeti Alapítvány : MAKETTKIÁLLÍTÁS 

                                Közösségi ház - színpad:
10.00                      Lurkó Óvoda Bukfenc csoport Tulipánból lett királyfi cím" mesejátéka
10.10                      Cholnoky Mozgásm"vészeti Stúdió  hajmáskéri csoportja
10.30                      F#ZZÜNK MESÉSEN! - zenés gyerekm"sor
                                  Dominek Anna és Módri  Györgyi színm"vészn!k el!adásában
                               Hajmaliget:
13.00 - tól                BEDE RÓBERT zs"rizi a lecsóf!z! versenyt
13.00                       TAJTIBOY együttes a Sláger Tv-b!l 
15.00 - tól               Gyerekeknek: Bungee trambulin, középkori fajáték, népi kosárhinta,                                                                              
                               népi ügyességi játékok, airsoft lövészet, arcfestés, BHT Alapítvány versenyei, 
                               babakuckó, kreatív sátor

                                  Közösségi ház - színpad:
17.00                      KÖSZÖNT#
                                  Ovádi Péter országgy"lési képvisel!, Köbli Miklós polgármester
17.10                 SZEMEDBEN CSILLAGOK - Dominek Anna színm"vészn! és Farkasréti György
17.40                     Vadgesztenye Népdalkör
                               Vadgalamb néptánccsoport és a Gábor Áron Ált. Iskola néptánccsoportja

                               Hajmaliget:
17.30                      Engedelmességi és !rz!-véd! kutyabemutató sok kutyával 
                               Közösségi ház - színpad:
18.30                     TÁRKÁNY M$VEK  koncert népzene-világzene 
19.30                      SLÁGER TIBÓ mulatós
20.10                      GÁJER BÁLINT  swing  
21.00                      STRIKERS - Gino Sargenti koncert rock/indie
22.10                      CLUB 54 zenekar és GALLUSZ NIKI - Mamma mia és világslágerek   
23.00 - tól              DISCO

A HAJMANAP a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010-Hajmáskéri Cselekv! Közösségek pályázat keretében valósul meg.


