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XX. évfolyam

Tájékoztató
az országgyűlési képviselők választásával
és az országos népszavazással kapcsolatban
A 2022-es magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak kilencedik általános parlamenti választása lesz Magyarországon
2022. április 3-án. A választással egy időben népszavazást is tartanak.
Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. A magyar
választási rendszer vegyes, amely két részből áll:
–– 106 egyéni választókerület.
–– országos listák, e listáról 93 képviselő szerezhet mandátumot.
A szavazáson magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
–– a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és
–– egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
–– a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelölte és
–– nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy
pártlistájára, ennek hiányában egy pártlistára
szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.
A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján
6:00 órától 19:00 óráig lehet.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár a személyazonosság
igazolására alkalmas, magyar hatóság által kiállított
hatósági igazolvánnyal igazolja személyazonossá-

gát. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára az állampolgársága szerinti tagállam hatáskörrel
rendelkező hatósága által kiállított útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal igazolja személyazonosságát.
A választópolgára lakcím igazolására alkalmas
okmánnyal igazolja lakcímét vagy a személyi azonosító igazolására alkalmas okmánnyal igazolja
személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság
megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a
választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát
és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben, már szavazott, megtagadja a szavazólap átvételének szerinti igazolását.
Hajmáskér Község területén 3 szavazókör van,
melyekhez az alábbi utcák tartoznak:
1. szavazókör Hajmáskér Község Önkormányzata (Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.)
Ady Endre, Árkovics tanya, Bem József, Dózsa
György, Erkel Ferenc, Hársfa, Honvéd, Hunyadi,
Kinizsi, Kossuth Lajos, Külterület, Munkácsy Mihály, Őrház, Patak, Petőfi Sándor, Rákóczi Ferenc,
Rákóczi köz, Széchenyi, Táncsics Mihály, Templom
köz, Vasútállomás, Villanytelep, Zrínyi Miklós utca.
2. szavazókör Közösségi ház (Nyugdíjasklub
Iskola utca 4.)
Arany János, Deák Ferenc, Diófa, Fűzfa, Iparos,
Iskola, József Attila, Szederfa, Tábori, Vasút utca.
3. szavazókör Közösségi ház (Nagyterem, Iskola utca 4.)
Jókai Mór lakótelep.
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Fontosabb dátumok
a választással kapcsolatban:
Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben 2022. 01. 27. - 2022. 03. 30.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási
irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig kell benyújtani.
Mozgóurna igénylése személyesen 2022. 01. 27.
- 2022. 04. 01.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási
irodához személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig kell benyújtani.
Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és
meghatalmazott útján 2022. 01. 27. - 2022. 04. 03.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon kell megérkeznie ahhoz a HVI-hoz,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel,
vagy a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Átjelentkezés másik szavazókörbe 2022. 01.
27. - 2022. 03. 25.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell
megérkeznie a helyi választási irodához.

Átjelentkezés visszavonása online (azonosítás
nélkül) és levélben 2022. 01. 27. - 2022. 03. 25.
Az átjelentkező választópolgár levélben vagy
elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan a szavazást megelőző kilencedik napig vonhatja vissza
az átjelentkezési kérelmét.
Átjelentkezés visszavonása személyesen, online (azonosítással) 2022. 01. 27. - 2022. 04. 01.
Az átjelentkező választópolgár személyesen vagy
elektronikus azonosítással elektronikusan a szavazást megelőző második napig vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmét.
Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása 2022. 01. 27. - 2022. 03. 25.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően,
legkésőbb a szavazást megelőző 9. napon kell megérkeznie.
Külképviseleti névjegyzékből való törlési kérelem benyújtása 2022. 01. 27. - 2022. 03. 30.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző negyedik napon kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Országos népszavazás
Az országgyűlési választások mellett országos
népszavazás is lesz. Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele
érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek
köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása
nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek
a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat
jelenítsenek meg?
dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző
HVI vezető

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek
fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
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Óvodai beiratás
Beiratkozás időpontja:
2022. április 25.(hétfő) 8:00-16:00 óra között
2022. április 26.(kedd) 8:00-16:00 óra között
Beiratkozás helyszíne: Lurkó Óvoda
Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13.
Kérem azokat a tisztelt szülőket, akik hajmáskéri,
ill. sólyi állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen is itt élnek, valamint
gyermekük 2018. szeptember 1. – 2019. december
31-e között született, hogy a következő lehetőségek
valamelyikével élve jelezze a beiratkozás szándékát.
Lehetőségek:
• személyesen
• e-mail: ovoda@gaboraroniskola.hu
• papír alapon: Lurkó Óvoda
8192, Hajmáskér Rákóczi F. u. 13.

A következő adatokat szükséges megadni:
• gyermek neve
• gyermek születési helye, ideje
• TAJ száma
• születési anyakönyvi kivonat másolata
• édesanyja leánykori neve
• gyermek és a szülők lakcíme
(lakcímkártya másolata)
Ezt követően, május hónapban határozat kiküldésére kerül sor a gyermek óvodai felvételét illetően.
Bárkinek, bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatosan, kérem hívjon fel telefonon (30/4683-561)!
Köszönöm szépen az együttműködésüket!
Tóth Boglárka
Intézményvezető

Iskolai bekukkantó
Kedves leendő Első osztályos!
Szeretettel várunk szüleiddel együtt 2022. március 31- én csütörtökön 17:00 órára a Hajmáskéri
Gábor Áron Általános Iskolába.
Mivel várunk?
–– játékos ügyességi feladatokkal
–– kézműves foglalkozással
–– játékos feladatokkal az interaktív táblán
–– megismerheted az iskola épületeit

–– szüleid tájékoztatást kapnak a beiskoláztatásról, beiratkozásról
Tornacipőt hozz magaddal! És a szüleid is!
Közben megismerkedhetsz a tanító nénikkel, bácsikkal is.
Helyszín: Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola, 8192 Hajmáskér, Iskola u.1.
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Iskolai beiratás 2022.
Az iskolai beíratás időpontja:
2022. április 21. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óráig
2022. április 22. (péntek) 8:00 – 19:00 óráig
Az iskolai beíratás helyszíne:
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
Hajmáskér, Iskola u. 1.
Az iskolai beíratásra kérem az alábbiakat, hozza
magával:
–– a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
–– óvodai szakvéleményt,
–– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
–– a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját (másolat),
–– diákigazolvány igényléséhez okmányirodától
NEK tanuló fénykép azonosító lapját (ingyenes).
Az első évfolyamos diákjainknak az alábbi lehetőségeket kínáljuk:
–– szótagoló-elemző olvasás, hagyományos írástanítás,
–– számítástechnikai oktatás 1. osztálytól korszerű számítástechnikai 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 lehetősége, szükség
szerint gyógytestnevelés (új tornatermünkben)
–– tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatását fejlesztő pedagógus segíti,

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

–– érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök,
–– úszásoktatás a 3 6. évfolyamon,
–– zeneiskolai oktatás (furulya, zongora), művészeti oktatás (néptánc),
–– napközis, tanulószobai foglalkozás.
––
A beiratkozás során a szülőnek nyilatkoznia kell:
–– szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
–– életvitelszerű lakóhelyi tartózkodásról,
–– rendszeres GYVT, HH, HHH jogosultság megléte.
A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára mely lehetőséget választja:
–– erkölcstan/hit és erkölcstan közül mit választanak,
–– hogy gyermeke számára milyen idegen nyelvet
választ. Ez a választás a gyermek számára a
későbbiekben 1.-4. osztályig kötelező lehetőségek: angol vagy német.
–– Kérnek-e 16:00-ig (napközis) ellátás alóli mentességet (csak különösen indokolt estben)
–– a tankönyvet meg kívánják-e vásárolni,
–– étkezési kedvezményt igénybe kívánnak-e venni. (Ezt a beirtásnál igazolni kell!)
Lehetőség van az e-ügyintézésre: a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon. Az eljárásrendről a központi tájékoztatás után adunk pontosabb tájékoztatást.
Információk az iskola honlapján: Iskolai beiratás
2022-2023. tanév fül alatt.
Hajmáskér, 2022. március 21.

Ékes Tamás
intézményvezető

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

2022. április

Hajmáskéri Hírmondó

Kulturális programok áprilisban
4. hétfő
• 16.30–17.30 Gossip corner – angol klub
(Muzeális Kiállítóhely)
• 18.00–19.00 Öröm- és élménytánc Ágival
(Muzeális K.)
5. kedd
• 17.00 Ilyen vagyok én – önismereti tréning
(Muzeális K.)
6. szerda
• 16.00–18.00 Varróklub – kezdő csoport
(Muzeális K.)
• 16.00–17.00 Gerinctorna (Muzeális K.)
7. csütörtök
• 10.00–12.00 Kreatív klub – felnőtt kézműves foglalkozás (Muzeális K.)
8. péntek
• 9.30–11.00 Húsvéti kézműves foglalkozás
ovisoknak
• 16.00–18.00 Kreatív klub – felnőtt kézműves foglalkozás (Muzeális K.)
11. hétfő
• 8.00–12.00 Húsvéti foglalkozás iskolásoknak (Muzeális K.)
• 16.30–17.30 Gossip corner – angol klub
(Muzeális K.)
• 18.00 Költészet napi műsor (Muzeális K.)
12. kedd
• 18.00 Egy csepp India – vetítéses előadás
(Muzeális K.)
13. szerda
• 16.00–17.00 Gerinctorna (Muzeális K.)

15. péntek
• 14.30-tól Keresd a nyuszit! – családi program (Muzeális K.)
20. szerda
• 16.00–18.00 Varróklub – kezdő csoport
(Muzeális K.)
• 16.00–17.00 Gerinctorna (Muzeális K.)
22. péntek
• 18.00 Ki miben mester? – helyi alkotók
• hobbikiállításának megnyitója (Muzeális
K.)
23. szombat
• 18.00 Máté Péter dalai – zenés est
(Művelődési ház)
25. hétfő
• 16.30–17.30 Gossip corner – angol klub
(Muzeális K.)
• 18.00–19.00 Öröm- és élménytánc Ágival
(Muzeális K.)
27. szerda
• 10.00–12.00 Kreatív klub – felnőtt kézműves foglalkozás (Muzeális K.)
• 16.00–18.00 Kreatív klub – felnőtt kézműves foglalkozás (Muzeális K.)
29. péntek
• 18.00 Távol a világ zajától: Kirgizisztán –
vetítéses előadás (Muzeális K.)
•
Információ: facebook/Hajmáskér-közművelődés,
facebook/Hajmáskéri Cselekvő Közösségek,
www.hajmasker.hu, tel.:20/360-5044

Fogászati rendelés
Értesítjük a lakosságot, hogy a fogászati rendelő felújítási munkái miatt
a fogászati rendelés a hajmáskéri rendelőben
2022. április 15-ig szünetel.
A fogászati ellátás ez idő alatt az ösküi rendelőben biztosított.
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda:14.00-19.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek : 8.00-12.00
Megértésüket és türelmüket előre köszönjük.
Hajmáskér Község Önkormányzata
Dr. Ivusza Ágnes 30/6202-662
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Ingatlan eladás/vétellel kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy amen�nyiben a tulajdonukban lévő ingatlan eladásra kerül,
vagy új ingatlant vásárolnak, az eladás vagy vétel
tényét be kell jelenteni a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatóságánál, mert sem a Földhivatal, sem pedig a Közjegyző nem teszi meg. Az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 18.
§.-a alapján az adózó az adókötelezettség keletkezését illetve abban bekövetkezett változását (pl. eladás) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
15 napon belül bejelenteni köteles. A helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 14.§ és 20.§-ai alapján az
adókötelezettséget érintő változást a következő év
első napjától kell figyelembe venni.
A bejelentést a „Bevallás a magánszemély kommunális adójáról” nyomtatványon lehet megtenni,

melyhez amennyiben lehetséges kérjük mellékelni
az adás-vételi szerződés másolatát.
„Bevallás a magánszemély kommunális adójáról” nyomtatvány igényelhető a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatalban, letölthető az Önkormányzat honlapjáról az Önkormányzat/Adóügyek
menü pont alatt.
Az ügyfélkapu segítségével is elvégezhető a közigazgatási ügyintézés, bejelentés (támogatott böngésző Chrome/Edge). Az E-önkormányzati portálra
kattintva és a bejelentkezést követően az ügyindítás,
űrlapkereső használatával kiválasztják „Bevallás a
magánszemély kommunális adójáról” szóló nyomtatványt, aminek kitöltésével és beküldésével is eleget
tudnak tenni az adatbejelentési kötelezettségüknek.
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Adóhatóság

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. lomtalanítást szervez a következők
szerint:
A lomok lerakási helye:
Hajmáskér, Temető melletti bekerített terület
Átvétel időpontja:
2022. május 14. (szombat) 8:00-18:00 óráig
2022. május 15. (vasárnap) 8:00-18:00 óráig
A fenti időponton kívül nem szállítható be lom a
kijelölt gyűjtőhelyre,
Lomot csak belterületi házas ingatlantulajdonosoktól szállíthatnak be,
Lomtalanítás során a gyűjtőedénybe méreténél
fogva el nem helyezhető, nagyobb méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, bútorzat, nagy
méretű szőnyegek, eszközök) rakhatók le.
Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
–– építési törmelék, bontási törmelék,

–– veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj stb.),
–– elektronikai hulladék (mosógép, centrifuga, tv,
mikrohullámú sütő stb.),
–– kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
–– fénycsövek, lámpatestek,
–– gumiabroncs,
–– autóalkatrész (karosszéria elemek stb.)
–– szelektív hulladék,
–– naponta képződő háztartási hulladék zsákban
sem (papír, könyv, flakon, ruhanemű).
Közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos! 2012. évi II. törvény 196. § (2)
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív
gyűjtésről! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a
faluban található szelektív gyűjtőbe!
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Rendszeresen működő klubjaink
Az alábbi klubok foglalkozásaihoz lehet csatlakozni és programjaikon részt venni.
• Gossip corner - angol klub
• Kreatív klubok:
–– Kézműves
–– Amigurumi
–– Horgolás Babival
• Öröm-és élménytánc Ágival
• Varróklub
• Gasztroklub
• Faluszépítők

• Gerinctorna
• Irodalmi klub
• Utazók és kirándulók klubja
• Mi nők… klub
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Kérjük, részvételi szándékod előre jelezd.
Információ kapható: plakátokon, facebook/Hajmáskér-közművelődés, facebook/Hajmáskéri Cselekvő Közösségek, tel.: 20/3605-044 vagy személyesen a Muzeális Kiállítóhelyen.

Tisztelt sportszerető hajmáskériek!
Egy egyszerű találós kérdést tennék fel. Önnek
nem kerül semmibe, másoknak viszont fontos és
hasznos lehet. Mi az?
Az Ön adójának egy százaléka.
Egy százalék nem tűnik soknak, de sok kicsi
sokra megy. A mi esetünkben így is fogalmazhatnék: sok kicsi sportra megy! Ha még nincs

elképzelése, hogy kinek ajánlja fel adójának 1%át, akkor nagyon megtisztelne minket, ha a Hajmáskéri Sportegyesület lenne a szerencsés kiválasztott.
Adószámunk: 18917767-1-19
Köszönettel:

Kovács Botond
HSE elnök
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Macikiállítás volt a Muzeális Kiállítóhelyen
Biztosan nincs olyan ember a világon, aki ne szeretné a macikat, és olyan is kevés lehet, akinek legalább egy macija nem volt életében. Ezért már akkor
biztos sikerre számítottunk, amikor felmerült a macikiállítás ötlete. Macigyűjtő felhívásunkra gyerekek és felnőttek is elhozták féltve őrzött macijukat.
Szám szerint 548 különböző méretű plüssmaci gyűlt
össze, voltak köztük fiatal és nagyon öreg macik,
mindegyiknek megvolt a saját kis élettörténete, melyeket igyekeztünk megosztani az ide látogatókkal.
Kaptunk mindenféle macis tárgyat is a kiállításhoz.
A 12 fős önkéntes csapat tagjai (Hornyákné Magdi, Horváth Zsuzsanna, Kostyák Szilvi, Magyarné
Ilus, Németh Csilla, Simon Csilla, Szlapák Jutka,Tóth Bogi, Kondor Imi, Vántsa-Simon Kata, Zsohár
Judit, Dancsó Valéria) lelkesen és közben jól szórakozva öltöztették fel a macikat és helyezték el a
díszletekben, hogy minél kedvesebb környezetben
mutathassuk be őket. Az előzetes ötletelés és egyeztetés alapján a kellékeket és a ruhákat is a csapat
tagjai hozták otthonról, valamint a Lurkó Óvodától
is sok kedves, az életképekbe illő tárgyat kaptunk. A
kiállítás megnyitóján, majd később az ide látogató
gyerekeknek is, aranyos macis verseket adtak elő az

irodalmi klub tagjai (Kots Gáborné Aranka, Omász
Istvánné Irén, Szabó Ferencné Aranka, Borsné
Szlapák Julianna), valamint Tóth László gitárral
és citerával kísért dalokat énekelt. A megnyitóra finom macitortát sütött Boór Magdolna, maci alakú
mézessütit készített Hornyák Ferencné Magdolna,
amiből később a kiállításra érkező gyerekeknek is
jutott, melynek nagyon örültek. A kiállítás két hete
alatt kb. 300 látogató volt, nemcsak Hajmáskérről,
hanem a környező településekről is. Az ovisok és
a kisiskolások délelőttönként mesefilm vetítésen és
kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Az itt készült macis alkotásokat hazavihették.
Örömmel mondhatjuk, hogy nagy sikere volt a
programnak.
Köszönöm a lelkes csapattagoknak a kreatív munkát, a sütiket a készítőknek, valamint nagy köszönet
a macitulajdonosoknak, hogy kölcsönadták a féltve
őrzött kedvenceiket!
A kiállítást készítő csapat nevében is köszönöm,
hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket és a munkánkat azzal, hogy ellátogattak a Macikiállításra!
Dancsó Valéria művház vez.

