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2021. szeptember XIX. évfolyam

A Lurkó Óvoda új ékessége 

Elkészült a kültéri multifunkciós 
sportpálya óvodánkban, amit a Magyar 
Falu Program keretében sikeresen el-
nyert pályázatnak köszönhetünk.

A falunap egyik délelőtti program-
ja ezen új sportpálya avatása volt. Az 
ünnepélyen tiszteletét tette Óvádi Péter 
országgyűlési képviselő úr, aki Köbli 
Miklós polgármester úrral közösen, hi-
vatalosan is, átadták gyermekeinknek 
az új létesítményt. A megnyitó beszéd 
és szalagátvágás után pillanatok alatt 
vidáman labdázó gyerekekkel telt meg 
az udvar új kincses doboza, ahol fociz-
tak, kosaraztak, és nagy volt az öröm.

A multifunkciós pálya esztétikus ki-
vitelezése miatt nem csak hasznos, de 
még díszítő eleme is az alsó óvoda ud-
varának. A pálya speciális szerkezete 
(esésvédő gumiréteg), úgy került ki-
fejlesztésre és kialakításra, hogy azon 
számos mozgásfejlesztő és koordiná-
ció-javító, rehabilitációs gyakorlat is 
akadálymentesen végezhető legyen. 
Fontos szerepet tölt be abban is, hogy 
a gyerekekkel megszerettessük a moz-
gást. Erre szükség van, hiszen az óvo-
dások sok esetben nem mozognak ele-
get, egy ilyen pályával viszont minden 
lehetőség adott, mivel biztonságos, kis-
méretű és 100%-ban kielégíti a gyere-
kek mozgásigényét.

Kívánom, hogy óvodásainknak sok 
örömet és izgalmas élményt nyújtson a 
játék és a mozgás az új sportpályánkon!

Tóth Boglárka 
intézményvezető



2 Hajmáskéri Hírmondó 2021. szeptember

Felhívás ebösszeírással kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Haj-

máskéri Közös Önkormányzati Hivatala (a továb-
biakban: Hivatal) – jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve – 2020. november 1. napjától kérte az 
ebösszeíró adatlapok leadását, azonban sajnála-
tos módon nagyon kevés bejelentés érkezett a Hi-
vatalba. Erre tekintettel a Hivatal dolgozói az ősz 
folyamán végig járják a falut és az önkormányzati 
nyilvántartást ellenőrzik. Azoknál az ebeknél, akik 
nincsenek bejelentve ebösszeíró adatlap kerül a pos-
taládába. Tájékoztatom továbbá, hogy az eb tulajdo-
nosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos mód-
szerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jog-
szabályban meghatározott adattartalmú adatlapot 
„Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az 
önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok be-
szerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az 
alábbi módokon lehet benyújtani:

 – postai úton Hajmáskéri Közös Önkormányzati 
Hivatal 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 
31. sz. alatti címre küldve,

 – elektronikusan a nepesseg@hajmasker.hu 
e-mail címre továbbítva,

 – személyesen a Hajmáskéri Közös Önkormány-
zati Hivatal ügyfélszolgálatán leadva.

 –
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, 
hogy:

 – a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a 
négyhónaposnál idősebb eb csak transzponder-
rel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyi-
ben a jogszabályban meghatározott kötelezett-
ségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék 
a transzponderrel nem rendelkező ebeket állat-
orvosnál megjelöltetni.

 – Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az 
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi 
nyilvántartásban már szereplő, valamint a bi-
létával rendelkező és a helyi nyilvántartásban 
szereplő ebeket is be kell jelenteni.

 – Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is 
kötelesek az adatokban bekövetkezett változá-
sokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 – Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését 
és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát A 
Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

 – Az adatszolgáltatás az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alap-
ján állatvédelmi bírsággal büntethető.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, aki még nem adta 
le az ebösszeíró adatlapot az tegye meg legkésőbb 
2021. szeptember 30. napjáig. A jövőben a meg-
felelő állattartás ellenőrzésére nagy hangsúlyt fog 
fektetni a Hivatal, kérem a felelős állattartásra!

Együttműködésüket előre is köszönöm.
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

 jegyző

ELADÓ 
ÉPÍTÉSI TELEK

Hajmáskér Község Önkormányzata érté-

kesítésre meghirdeti az értékbecslésben meg-

állapított értéken az alábbi közmű ellátottság 

nélküli Hajmáskér belterületi beépíthető te-

rületeket:

607/18 hrsz. 1069 m2      3.700.000 Ft

607/19 hrsz. 1021 m2      3.600.000 Ft

További információ:

Köbli Miklós polgármester 30/2266-211

Önkormányzati hírek

mailto:nepesseg@hajmasker.hu
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Felhívás terület rendben tartásával kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Haj-

máskér Község Önkormányzata időszakonként el-
lenőrzést végez Hajmáskér területén a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megsze-
gésének következményeiről szóló 8/2016 (IV.7.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
betartásával kapcsolatban.

A Rendelet 7. § kimondja, hogy
„7. § Közösségi együttélés alapvető szabálya-

it sértő magatartást valósít meg, aki Hajmáskér 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
település köztisztaságáról, a települési környezet 
fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltakat nem tartja be, így különösen:

(1) beépítetlen és beépített ingatlan megművelé-
séről, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szemét-
től, lomoktól, gondozatlan bokortól való megtisztí-
tásáról nem gondoskodik,

(2) az ingatlan körüli járdaszakasz, árok, zöldsáv 
úttestig, de minimum az ingatlantól mért 1 méteres 
sávig terjedő területe gondozásáról, tisztántartásá-
ról, szemét és gyommentesítéséről, burkolt területen 
a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről,

(3) a járdán felburjánzó gyom kiirtásáról, a be-
nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével a járda 
és úttest közlekedésre alkalmassá tételéről,

(4) közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, 
folyókák, átereszek tisztántartásáról a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosításáról ingatlanja 
előtti szakaszra terjedően nem gondoskodik,

(5) Közútra, útpadkára (burkolt földre) építési 
törmeléket, salakot illetve szemetet szállít és elhe-
lyez,

(6) Közterületre kihordott szemetet, építési törme-
léket az érintett ingatlan tulajdonosa 24 órán belül 
nem takarítja és szállítatja el.”

Sajnálatos módon rendszeresen kell felszólító le-
veleket kiküldeni a Rendelet betartásával kapcsolat-
ban.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jö-
vőben azok részére, akik már kaptak felszólítást 
azonnali bírság kerül kiszabásra, akik még nem vol-
tak felszólítva és az első felszólításban meghatáro-
zott időben nem tesznek eleget, azonnali bírságot 
kapnak.

Mindannyiunk érdeke, hogy a falu szép, rendezett 
legyen. Egyúttal szeretnénk megköszöni az önkén-
teseknek, akik buszmegállófestést és szemétszedést 
szerveztek és tevőlegesen résztvettek.

Együttműködésüket előre is köszönöm.
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző

Szelektív 
hulladékgyűjtés

 
Tisztelt Lakosok!

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. a szelektív hul-
ladékgyűjtéshez, az ingatlanokon kihelyezett, 
a gyűjtéshez rendszeresített szabvány szelektív 
hulladékgyűjtő edényeket 2021. évben is min-
den hónap negyedik hétfőjén, az alábbi napo-
kon szállítja el:

2021. szeptember 27.
2021. október 25.
2021. november 22.
2019. december 27.

Tisztelettel:
Hajmáskér Község Önkormányzata

Hirdetés közterület 
karbantartói álláshelyre

Hajmáskér Község Önkormányzata 
1 fő közterület karbantartói álláshelyre keres 

munkavállalót.

Feladat: 
A település közterületeinek rendben tartása, 

karbantartása.
Az állás betöltésének feltétele B kategóriás 

vezetői engedély megléte.
Bővebb információ: 

Köbli Miklós polgármester 30/2266-211 telefonon

A pályázatot az alábbi címre kérjük elküldeni:
Hajmáskér Község Önkormányzata,

8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. vagy a
polgarmester1@invitel.hu e-mail címre.

mailto:polgarmester1@invitel.hu
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Tájékoztató 
a Jókai Mór lakótelepi parkolók 

aszfaltozásáról
Mint arról már korábban tájékoztattuk a lakos-

ságot, az Önkormányzat kormányzati támogatást 
kapott Ovádi Péter országgyűlési képviselő úrnak 
köszönhetően, a parkoló aszfaltozására. A támoga-
tás mértéke az előzetes felmérések alapján becsült 
összegnek megfelelően lett megítélve 50 millió fo-
rintban. Több netes fórumon lehetett olvasni kriti-
kát, hogy miért nem készül a parkoló. A közpénzek 
felhasználásának vannak feltételei, melyeket be kell 
tartani. Ez a folyamat hosszadalmas, mivel az elő-
készítő anyagok elkészítése határidőkhöz kötött. 
Az önkormányzat a támogatási döntést követően 
árajánlatokat kért be a parkoló tervezésére. A ter-
vező kiválasztását követően elkészítésre kerültek a 
tervek. A kész tervek alapján árajánlatokat kért be 
az Önkormányzat kivitelezőktől.

A parkoló építésére a STRABAG Kft. adta a leg-
kedvezőbb ajánlatot 54.862.774 Ft bruttó összeg-
ben. A kivitelező az építést 2021. november 30-ig 
fogja elvégezni.

Az Önkormányzat a támogatáson felüli összeget 
biztosítja tartaléka terhére.

A parkoló építése két ütemben fog elkészülni. Az 
első ütemben a Tábori út 7-8 társasházak közötti 
parkoló készül el, míg a második ütemben a gará-
zsok előtti parkoló. A kivitelezési munkák alatt az 
ütemezésnek megfelelően a terültre behajtani és ott 
járművet tárolni TILOS lesz. A szállító és szolgálta-
tó járművek behajtása biztosítva lesz.

A kivitelezés alatt a járművekkel parkolni a Tábo-
ri út 16.sz. („Kastély”) társasház mögötti aszfaltos 
területen lehet. Az építés alatt a terültre a behajtást 
táblák fogják tiltani. A járművek tulajdonosai idő-
ben lesznek értesítve a parkolás tiltásáról a szélvé-
dőkre kihelyezett tájékoztatóval. A tiltás ellenére a 
területen parkoló járművek minden további figyel-
meztetés nélkül el lesznek szállítva. Az elszállított 
járművet csak a felmerülő költségek megfizetését 
követően adja vissza a megbízott vállalkozó a tulaj-
donosnak.

A gördülékeny kivitelezés érdekében segítő köz-
reműködésüket, megértésüket, türelmüket előre kö-
szönjük.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Közösségi munka 
Hajmáskéren!

A „Hajmáskériek Hajmáskérért” facebook cso-
portot 2020. november hónapban hoztuk létre. 
Szerettünk volna egy olyan közösségi összefogást 
elindítani, amellyel tehetünk a lakóhelyünk szebbé 
tételéért.

Az első projekt a településen található 10 db busz-
megálló lefestése az önkéntesek segítségével.

A festést követte a tábor területén, a Jókai Mór 
lakótelepen és az Ófalu egy részén a szemétszedés. 
Jó hangulatú délután kerekedett a közös munkából. 
60 fő segédkezett abban, hogy az illemet nem is-
merő lakosok által eldobott szemetet összeszedjük. 
A körülbelül 2 órás munkát egy kellemes hangulatú 
beszélgetés követte.

A közösségi munkák elvégzésére szükséges 
eszközök biztosításáról, valamint az összeszedett 

szemét elszállításáról Hajmáskér Község Önkor-
mányzata gondoskodott. A szemétszedés utáni ösz-
szejövetelen pizzával, és itallal kedveskedtek a 
jelenlévőknek. Ezúton is köszönjük a Kézműves 
Pizza által felajánlott 10 db pizzát, illetve Hajmás-
kér Község Önkormányzatának a 20 db pizzát, és 
italt.

Bizonyára tudják, hogy egy adott településen dol-
gozó közfoglalkoztatottak számos feladatot látnak 
el. Feladatuk közé tartozik többek között a közte-
rületek, buszmegállók rendben tartása is. Sajnos, 
a dolgozók munkaidejének jelentős részét a má-
sok után történő szemétszedés teszi ki! Az önkén-
tes munkával szerettünk volna segíteni Hajmáskér 
„szemétmentessé” tételében!
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Start 
Sportegyesület

A START SPORTEGYESÜLET ügyvezető 
elnökeként az alábbi örömteli hírekről szeretném 
Önöket tájékoztatni.

Egyesületünk a START Sportegyesület a Haj-
máskéri Gábor Áron Általános Iskolával együttmű-
ködve évek óta jelen van utánpótlásnevelés terén, 
több sportágban (labdarúgás, futsal, kézilabda). 
A környéken – megyehatáron túl és a régióban is 
– elismerik a START SE sporttevékenységét a fent 
megnevezett sportágakban, s ezzel természetesen 
Hajmáskér község hírnevét is öregbítjük. Egyesü-
letünk égisze alatt felnőtt férfi kosárlabda és tömeg-
sport szakosztály is működik.

A korszerű, modern és jól használható sportcsar-
nok átadása új lehetőséget teremtett egyesületünk 
életében is: szakembereink nívósabb, színvonala-
sabb körülmények között készíthetik fel utánpótlás-
korú sportolóinkat.

Szeretnénk tovább fejlődni és egyre több örömöt 
és szórakozási lehetőséget szerezni Hajmáskér köz-
ség lakóinak. Célul tűztük ki, hogy élettel töltjük 
meg az új hajmáskéri sportcsarnokot és szeretnénk 
elhozni a minőségi sportolás lehetőségét a település 
ifjúságának, lakóinak. Szeretnénk nívós rendezvé-
nyekkel, a hajmáskéri csapat hazai mérkőzéseivel 
minőségi szórakozási lehetőséget teremteni a spotot 
szerető közönségnek.

Éppen ezért egyesületünk elnökségének döntése 
alapján szándékunkban áll a 2021/22. szezonban a 
megyei női kézilabda-bajnokságban csapatot indíta-
ni A játékoskeret kialakítása megtörtént, a sorsolás 
alapján Vas, Zala és Veszprém megyéből érkezhet-
nek majd csapatok Hajmáskér településére. A fent 
megnevezett csapatot a Magyar Kézlabda Szövet-
ségnél START SE-Hajmáskér néven kívánjuk sze-
repeltetni.

Ehhez kérjük a helyi lekosság szíves támogatását, 
szurkolását!

 Széplaki Zoltán Ékes Tamás 
 elnök technikai vezető

Hazai mérkőzések:
START SE-Hajmáskér Körmendi DMTE 2021.09.25. 14:00
START SE-Hajmáskér PLSC 2021.10.17. 15:00
START SE-Hajmáskér Vasvár VSE 2021.11.07. 14:00
START SE-Hajmáskér Pacsai SE 2021.12.04. 14:00
START SE-Hajmáskér Úrkúti SK 2021.12.18. 14:00

Tisztelt sportszerető 
Hajmáskériek!

Örömmel megosztom Önökkel, hogy a HSE nyá-
ron beadott két pályázata pozitív elbírálásban része-
sült, így pályázatonként 1-1 millió forintot nyert az 
egyesület. A Magyar Falu Program Civil Alap kere-
tében a „Civil közösségi tevékenységek és feltétele-
inek támogatása” kiírásban elnyert összeget a torna-
csarnokban használatos sporteszközök beszerzésére 
fordítjuk. A másik támogatásból (melynek célja a 
sportolásra és egészséges életre nevelés) a követke-
zőket szeretnénk megvalósítani:

– terepfutó verseny,
– lakóhelyünk megismerése túrázás közben,
– asztalitenisz bajnokság,
– öregfiúk labdarúgó torna,
– lány és fiú kézilabda kupa.
A programok megvalósítását 2021 őszére és telé-

re tervezzük.
A szabadidősportban résztvevők célja nem más, 

mint az egészségre törekvés, a felfrissülés, a felüdü-
lés és az aktív szabadidő eltöltése.

Kovács Botond 
HSE elnök

Ismételten kérjük a szemetelőket, hogy tartsák 
tiszteletben mások munkáját, és vigyázzanak Ők is 
a lakóhelyünkre!

Sokan emlékszünk arra, hogy évekkel korábban a 
szemetelésnél, és pár hangoskodó gyereknél sokkal 
nagyobb problémák voltak Hajmáskéren! A pozitív 
változásnak köszönhetően Hajmáskér közkedvelt 
lakóhely lett a most jelenlévő probléma ellen közös 
erővel tudunk tenni

Szóljunk rá a szemetelőkre a rongálókra!
Hajmáskér erős település, számos megvalósult 

fejlesztés és összetartó lakóközösség jellemzi!
Mindez kárba vész, ha a településen élők nem vi-

gyáznak a rendre, tisztaságra, és engednek a rongá-
lásnak, a károkozásnak! Ezért kérjük, hogy együtt 
vigyázzunk a lakóhelyünkre, hiszen egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen környezet vesz minket körül!

Minden önkéntes tenni akaró munkáját köszön-
jük!

Köszönettel:
Simon Csilla, képviselő-testületi tag,

Bors-Köbli Petra
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Hajmáskéri Hajmanap
Falunap 2021. augusztus 7.

Nagy izgalommal és várakozással készültünk a 
hosszú szünet után az első nagy rendezvényünkre.

Reggel a gyerek futóversennyel kezdtük a napot, 
a lelkes fiatalok korosztályonként futottak a 2. Haj-
mafutáson.

Kilenc órakor Óvádi Péter országgyűlési képvi-
selő úr és Köbli Miklós polgármester úr köszöntő-
je után elkezdődött a Lecsófőző verseny. 18 csapat 
mérte össze tudását és mutatta be a lecsóvariációkat. 
Nagyon különleges ételek készültek.

Bebizonyosodott a lecsó nem csak paprika, para-
dicsom és hagyma. ☺

Egy kis pihenő után a délutáni program az Alma 
együttes koncertjével kezdődött. Megtelt a nézőtér 
a lelkes kicsikkel.

A kora esti fellépők sorát a Hajmáskéri Vadgesz-
tenye népdalkör és a a Vadgalamb néptánccsoport, 
a Tikhegyi Gyöngytyúkokkal kiegészülve, közös 
fellépése nyitotta. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, 
hiszen közösségünk egyik legaktívabb csoportjai.

A későbbiekben sorra jöttek a meghívott fellépők 
a hangulat felelősnek. Este 10 után az utcabálon 
még táncolhatott, aki bírta. ☺

Simon Csilla

Köszönet
Nagyon köszönöm minden közvetlen és távolabbi 

munkatársamnak, az önkéntesen segítőknek, a helyi 
fellépőknek, valamint a színpadi technikáért felelő-
seknek a nagyszerű munkát, amivel lehetővé tették, 
hogy a Hajmanap sikeres legyen és az idelátogatók 
jól szórakozzanak.

Dancsó Valéria
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Hétköznapi hősök napja
A „Hétköznapi hősök” napján, szeptember 11-én 

a művelődési házban az Utazó Planetárium érdekes 
csillagászati előadását és Farkasréti György amatőr 
csillagász asztrofotóit nézhették meg az érdeklődő 
gyerekek és felnőttek. Közben az udvaron a rend-
őrség munkájával ismerkedhettek, beszállhattak a 
rendőrautóba, felpróbálhatták a golyóálló mellényt.

D.V.
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Kulturális 
programok

Helytörténeti séták
Szeptember 24.

17 óra Muzeális Kiállítóhely 
Katonaváros

Október 15.
17 óra Muzeális Kiállítóhely 

Faluséta, 
falutörténeti visszatekintés

Idõsek napja
Október 1. 

17 óra: Vendégül látás 
a mûvelõdési házban 

Hatás Andrea és 
Zayzon Csaba mûsora

Kérjük, aki szeretne részt venni 
a programon, jelentkezzen 

szeptember 28-ig! 
tel.: 20/360-5044

Márton napi 
hagyományok
November 13.

Hajmáskéri vigadalom
November 20. 

Kolbásztöltõ verseny

Sólyi falunap
2021. szeptember 4-én, szombaton a kedves meg-

hívást elfogadva ismét részt vettünk a Sólyi falunap 
főzőversenyén és a 10 próbán.

A főzőversenyen első helyezést ért el a bogrács-
ban készült csülökpörkölt.

A 10 próba versenyen második helyet értünk el.
Gratulálunk a „Hajmáskéri Betyárok” teljes csa-

patának.
Nagyon jó hangulatú, sikeres nap volt. Köszönjük 

mindenkinek, aki ott volt.
Simon Csilla

HAJMáSKÉRI HÍRMOnDÓ
Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa

Felelős szerkesztő: Dancsó Valéria

Felelős kiadó: Hajmáskér község önkormányzata

Szerkesztőség: 8192 Hajmáskér, Muzeális Kiállítóhely, Tábori u. 6.
Tel.: 06 30 502 6449 E-mail: muvhaz.hajmasker@gmail.com

Nyomdai előkészítés, nyomás traDeorg nyomDa kft., Balatonfűzfő
Felelős vezető tótH zoltán

Megjelenik: 1.300 példányban

Hirdessen a Hajmáskéri Hírmondóban!
A hirdetések díjai 2021-ben az alábbiak:
A7 (9,3 cm x 6 cm)  5.000,- Ft + Áfa
A6 (12,4 cm x 9,3 cm) 10.000,- Ft + Áfa
A5 (19 x 12,4 cm) 15.000,- Ft + Áfa
A4 (19 x 25,2 cm) 30.000,- Ft + Áfa
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János vitéz c. előadás képei
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