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XX. évfolyam

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon,
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb,
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!
A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden
Magyarországon élő ember számára kötelező!
Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

a hajmáskéri Művelődési házba
Ünnepi beszédet mond:

További információt a
nepszamlalas2022.hu

2022. október 21-én 17 órára

06 80 080 143

kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

oldalon talál.

IDŐSEK NAPJA

Ovádi Péter

országgyűlési képviselő

Műsort adnak:

a Gábor Áron Általános Iskola tanulói
és a Vadgesztenye népdalkör

ÁRAMSZÜNET
Szeretettel várjuk a szépkorúakat
az Idősek napjának ünneplésére!

2022. október 4-én 16 órakor
a hajmáskéri Művelődési házba

Kérjük részvételi szándékát előre jelezze!
email: muvhaz.hajmasker@gmail.com
tel.: 06203605044, 06305026449

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022. október 11. (kedd)
és
2022. október 14. (péntek)
napján áramszünet miatt
a Hajmáskéri
Közös Önkormányzati Hivatal
zárva tart.
dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző s.k.
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A Vadgesztenye Nyugdíjas Klub hírei
A nagy melegre való tekintettel nyári szünetet
hirdettünk a nyugdíjas klubban, de ez szerencsére
nem jelentette azt, hogy nem történt velünk semmi.
A hajmáskéri falunap délutáni programjának
ugyanis mind a népdalkör, mind pedig a néptánc�csoport állandó közreműködője, így a próbákat előtte meg kellett kezdenünk.
A délelőtti programhoz is csatlakoztunk, mert ismét beneveztünk a lecsófőző versenyre. (Sőt a néptánccsoport külön csapatként mérettette meg főzési
tudományát.). A zsűri a II. legjobbnak rangsorolta a
klub által főzött lecsót, elsősorban a hagyományos,
egyszerű ízt díjazták. Szerintünk is finom volt, mindenesetre az utolsó falatig elfogyott a kondérból,
hiszen sokan eljöttek a klub tagjai közül a délelőtti
programra is.
A finom ízekről Vigh Gyuláné Erzsike „főszakácsunk” gondoskodott, a lányok-asszonyok az előkészítő munkálatokban vettek részt, mások pedig (nem
csak a klub tagjai) a technikai eszközök odaszállításában, elpakolásában segédkeztek. Vagyis mindenki
hozzájárult valamivel ahhoz, hogy jó hangulatban
teljen el a délelőtt.
A délutáni programban a népdalkör és a néptánc�csoport, valamint az általános iskola néptáncosai
közösen álltak színpadra, és a műsor végén együtt
örülhettünk a hálás közönség elismerő tapsának. A
népdalkör balatoni és bakonyi dalokat énekelt, a
néptáncosok pedig az üveges táncot és a bukovinai
táncot adták elő, az iskolások pedig a moldvai és
szilágysági tánccal színesítették a műsort.
Augusztus 26-án Városlődre utaztunk, hogy részt
vegyünk a IV. alkalommal megrendezésre kerülő

szenior találkozón. A szervezők különjáratú buszokkal segítették a csapatok oda-vissza utazását, a fellépőket finom ebéddel várták, és az est zárásaként
a Korda György – Balázs Klári házaspár műsorát
is megtekinthettük. A nap folyamán sok és sokféle produkciót láthattunk a színpadon, a népdalkör
és néptánccsoport is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. Találkoztunk sok ismerőssel is, egy kicsit
hosszú és fárasztó, de élményekkel teli napot tölthettünk együtt. Ebben az évben kérték a szervezők,
hogy minden klub készítsen egy bemutatkozó táblát. Ennek elkészítésében Csermák Zsolt volt segítségünkre, amit ezúton is köszönünk, mert nagyon
szép lett a bemutatkozó transzparensünk. Ezen a
rendezvényen mindig sorsolással dől el, hogy a következő találkozónak melyik település lesz a házigazdája. Ezúton is gratulálunk a Sólyiaknak, hiszen
a jubileumi V. találkozó Sólyban lesz.
Ismét volt néptánc flashmob, augusztus 20-án a
balatonalmádi néptáncosok kezdeményezéséhez
csatlakoztunk néhányan, illetve szeptember 3-án a
Várpalotai Napokon voltunk a villámcsődület résztvevői.
Szeptemberben újra rendszeresen összejövünk
a klubban, tervezzük a programjainkat. Tudjuk,
hogy a hátralévő időszak jelentős változásokat hoz
a nyugdíjas klub életében is, de amikor lehet szeretettel várunk mindenkit a klubban, aki szívesen
tartozik ehhez a nyugdíjas közösséghez, örömmel
csatlakozik a programjainkhoz és vesz részt a közös
munkában.
Borsné Szlapák Julianna

Fogászati rendelés
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. szeptember 19-től megváltozik a fogorvosi rendelés ideje.
Fogászatra, rendelési időben lehet csak időpontot egyeztetni a 30/620-2662-es telefonszámon.
Rendelési idők:
Hajmáskér
Hétfő: nincs rendelés
Kedd (páratlan hét): 13:00 – 19:00 óráig, Szerda: 8:00 – 12:00 óráig,
Csütörtök: nincs rendelés, Péntek: 8:00 – 12:00 óráig
Öskü
Hétfő: 8:00 – 12:00 óráig, Kedd (páros hét): 13:00 – 19:00 óráig, Szerda: nincs rendelés
Csütörtök: 08:00 – 12:00 óráig, Péntek: nincs rendelés
dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző s.k.
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Horgolás Babival
Kedves Lányok, Asszonyok!
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki
szeretné kipróbálni magát a horgolás világában. Ha
a mindennapokból egy kicsit ki akarsz szakadni,
valami újat, kreatív munkát, elfoglaltságot keresel,
ami már egy ideje hiányzik az életedből, akkor gyere el a foglalkozásokra. Az ÉN idő mindenkinek jár,
kikapcsol, megnyugtat.
Mit kapsz ezeken a foglalkozásokon?
– Saját ritmusod szerint tanulsz és
mindezt mégis csapatban teheted, másokkal együtt, közösen.
– Érdekes gyakorlati tudással gazdagodsz, amit
azonnal tudsz kamatoztatni a mindennapokban.
– Lesz időd magadra, ami NEKED és RÓLAD
szól, itt igazán kiszakadsz a mókuskerékből.

– Sikerélményben, elismerésben részesülsz, friss
energiákkal töltődsz fel.
Nyugodtan hozd el magaddal gyermekedet vagy
barátnődet is, igazi csajos program lesz.
Lassan mindenki elkezd gondolkodni mit adjon
szeretteinek, barátainak ajándékba hiszen egy pillanat alatt itt lesz karácsony.
Ha egyedi dolgokat szeretnél a fa alá
tenni, vagy a karácsonyfádat horgolt
díszekkel akarod feldíszíteni még nem
késő elkezdeni a horgolás tanulását,
gyakorlását.
A következő alkalmakon harangokat,
hópelyheket, angyalkákat fogunk készíteni. Ha szeretnél jönni figyeld az időpontokat a Hajmáskéri
Cselekvő Közösségek oldalán.
Tóthné Takács Ibolya (Babi)

A
Művelődési Ház
tervezett programjai:
október 15.
Hétköznapi hősök napja
– családi program
november 19.
Hajmáskéri vigadalom
– kolbásztöltő verseny

GITÁR- ÉS CITERAOKTATATÁS INDUL!

Várjuk a valamelyik hangszeren tanulni vágyó felnőtteket és gyerekeket
egy tájékoztatóra és ismerkedésre
a Muzeális Kiállítóhelyre
2022. október 8-án délelőtt 10-12 óráig.
A foglalkozást Tóth László vezeti.
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Hajmáskéri KORIPok
Mobilizált ügyfélszolgálat
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprémi Járási Hivatal
illetékességi területén 2022. október 07. napján (péntek) mobilizált
ügyfélszolgálat működik.
A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon az alább felsorolt településen
és helyszínen a feltüntetett ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket
okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél,
gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány, Európai Egészségbiztosítási
Kártya, védettségi igazolvány), valamint kormányablakban indítható
ügyekben:
12.00. – 13.00 Hajmáskér, Iskola u. 4. (Közösségi Ház)
A KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás
fizetési lehetőség biztosított.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

A hajmáskéri amigurumi csoport tagjai már
2019-től a Veszprémi Korip Kommandóval közösen
együttműködve készíti adományként a KORIPokat
a veszprémi Perinatális Intenzív Centrum (PIC) osztályára „érkező” koraszülött babáknak.
Mi is az a KORIP? Merül fel a kérdés.
Egy kis horgolt polip…KORIP. Összesen 1824
szeretettel horgolt szemből álló kis barát a koraszülött babáknak. A KORIP horgolásának speciális
céljuk miatt szigorú szabályai vannak. Nyolc, spirálisan horgolt csáppal és keményre tömőtt fejjel egy
fix horgolasi minta alapján készítjük. Előszőr csak
egy kis színes fonalból készült játéknak gondoljuk,
pedig sok szempontból fontos társa lesz a piciknek.
–– Társként az első pillanattól a babával van és végig kíséri a kórházban töltött napokat.
–– Bababarát alapanyagokból készül, így a picik
biztonságát nem veszélyezteti.
–– A csápok kialakítása a köldökzsinórra emlékeztet, fogása biztonságérzetet ad.
–– Fogásával a baba megnyugszik, nem a fontos
csöveket, szenzorokat ragadja meg az inkubátorban.
–– A kis polip vidámabb hellyé teszi a koraszülött-intenzíveket.
A koripokat hazatérve a kórházból magukkal viszik a babák szülei és ott vannak velük a fogzásnál,
de később is ragaszkodnak hozzájuk, például alvótársként, esetleg a nehéz helyzetekben akár örök társként kísérik a koraszülött gyerekeket.
Ha Ön vagy Te is kedvet kaptál, hogy a szabadidődben önkénteskedj, keresd bátran a csoportunkat és szívesen megmutatjuk, hogy hogyan készíthetsz KORIPokat.

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

