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Hajmáskér Község Önkormányzata a
Gábor Áron Általános Iskola mindennapos testnevelésének és a községi tömeg
és versenysport biztosítása érdekében
füves sportpálya kialakítását kezdte el az
iskola melletti területen. A sportpályához szükséges öltözőépület megvalósításához az önkormányzat a terveket
elkészítette és pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz, Óvodai, iskolai
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás fejezetre.
Első körben a pályázat nem nyert
támogatást, de második körben Dr.
Navracsics Tibor országgyűlési képviselőnk közbenjárásának köszönhetően

karácsonyi ajándékként Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter úr a 8/2013.
(III. 29.) BM. rendeletében 18.000.000
Ft támogatásban részesítette a fejlesztési
elképzelést, mely támogatást ezúton is
köszönünk.
A pályázaton elnyert összegből
900.000 Ft-ot közmunkaprogramra kell
fordítani.
Az öltöző épület kiviteli terveinek
megrendelése megtörtént a tervek elkészültét követően indulhat el a közbeszerzési eljárás.
Hajmáskér Község Önkormányzat

Újévi segítség két családnak
A Hétvezér Pizzéria - Étterem Litér felajánlásának köszönhetően a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat javaslata alapján két hajmáskéri négy gyerekes család
kapott ingyen komplett ebédet 2014. január 1-én, melyet a Pizzéria házhoz is szállított.
Köszönjük a segítséget.
Hajmáskér Község Önkormányzat

Milyen hírek igazak az új OKJ-val kapcsolatban?
A Magyar Oktatási Tájékoztató
utána járt az új OKJ-val kapcsolatos felmerülű kérdéseknek, miszerint össze fog omlani a felnőttképzési piac, mert olyan magasra
emelik az OKJ-s képzések óraszámát, hogy vissza fog esni a képzésre
jelentkezők
száma.
Cikkünkből kiderül, hogy ez
hogyan is valósul meg.
A kutatáshoz 12 felnőttoktatási
intézményt kértek fel, hogy kiderüljön, hogyan fog alakulni az új OKJ-
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s képzés. Az esetlegese felmerülő
problémákat
jelezték
a
Nemzetgazdasági Minisztérium
felé, ahol össze lett foglalva egy
közleményben, hogy az OKJ-t érintő változásokat miért így hozta a
tárca. A kutatás közben kiderült: az
új OKJ bevezetése kb. 6 hónapot
tolódni fog, mivel a gyors változás
sok problémát okozna a képzési
intézményeknek.
Elég sok gondot okoz az OKJ
tanfolyam elvégzése, mert pl.

egy bolti eladói tanfolyamnak a
kötelező óraszáma 960 óra,
melyet napi 6 órás lebontásban
kell oktatni. Aki egy héten csak
egy napot tud erre szánni munkahely és család miatt, annak több
mint 3 évbe telik a szakma megszerzése. Mivel nőni fog az óraszámok mennyisége, így összegben is felmérhető a növekedés.
Jóval drágább lesz egy képzés és
ezáltal kevesebben fognak tanfolyamra jelentkezni.

Az egyik felnőttképző intézmény munkatársa így fogalmazott: "Azt nem tudom elképzelni,
hogy az a sok ember, akinek
nincs munkája, és mégis a saját
pénzéből elvégezne egy tanfolyamot, hogy munkát vállalhasson, januártól azért nem tud
tanulni, mert túl hosszú és drága
a tanfolyam". Megoldás is van,
mint mindenre: csökkenteni kell
a költségét vagy támogatást kell
nyújtani hozzá.

ÁLLÁS LEHETŐSÉG
Hajmáskér Község Önkormányzata 1 fő Település
Karbantartó állást hirdet.
Feltétel: Hajmáskéri állandó lakos
Büntetlen előélet
B kategóriás vezetői engedély
Bérezés: Bruttó 114.000.-Ft
Pályázathoz mellékelni kell:
fényképes szakmai önéletrajzot
Pályázat benyújtási határideje: 2014.február 15.
Pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Hajmáskér Község Önkormányzat
8191 Hajmáskér Kossuth u.31.
Vagy a polgarmester1@invitel.hu e-mail címre

Megújul Hajmáskér egyik
történelmi épülete
Hajmáskér Község Önkormányzata több éves előkészítés után sikeresen pályázott a LEADER Akciócsoportnál a 616/168 hrsz. (E3) Boltíves épület felújítására Falu és Tábortörténeti Múzeum kialakítására.
A felújításhoz pályázaton 49.426.762 Ft-ot nyert az
önkormányzat.
A beruházás közbeszerzési eljárás hatálya alá esett és
az ajánlatkérésre három érvényes ajánlat érkezett.
Ajánlattevők:
VeszprémBer Zrt.
nettó:
58.896.624 Ft
bruttó:
74.798.712 Ft
Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft.
nettó:
63.909.092 Ft
bruttó:
81.164.547 Ft
Vektorbau Invest Kft.
nettó:
65.712.760 Ft
bruttó:
83.455.205 Ft
A legkedvezőbb ajánlatot tevő VeszprémBer Zrt.
nyerte el a kivitelezési munkát.
A beruházás 2013. december 28-án elkezdődött szerződésben vállalt befejezési határidő 2014. július 15.
A műszaki ellenőrzést Veszprémi Építőipari Iroda
Kft. végzi.
A pályázaton nyert összeg és a legolcsóbb ajánlattevő közötti összeget 25.371.950 Ft-ot az önkormányzat
önrészként költségvetése terhére biztosítja. Az önrész
visszaigénylésére az önkormányzat pályázatot nyújt be
a Belügyminisztériumhoz a központi költségvetésben
szereplő költség keret terhére. A keretből azon települések igényelhetnek fejlesztéseik megvalósításához,
mely településeknek nem volt hitelük és így nem
részesültek hitelkonszolidációban.
Hajmáskér Község Önkormányzata
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Tanácsok nemcsak idős közlekedőknek
A közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatban gondatlan elkövetésről beszélünk,
hiszen senki nem megy ki az útra azzal a
szándékkal, hogy balesetet okozzon. Azt
azonban mégis meg kell különböztetni,
hogy a baleset egy szándékos
szabályszegés következ-tében, például az
előzési szabályok megszegése, vagy
figyelmetlenségből, például nem elég alapos körülnézés vagy akár a kihangosítóval
folytatott telefonálásra koncentrálás miatt,
következett be.
A statisztikai adatok szerint a balesetek
túlnyomó többsége emberi hibára,
mulasztásra vezethető vissza, amiből
következik, nagy részük elkerülhető, megelőzhető lehetett volna.
A közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői az idősek. A nekik
összefoglalt tanácsainkat mindenkinek
ajánlom, hiszen mindnyájan közlekedünk
gyalog, kerékpárral, gépjárművel.

Tanácsok gyalogosan közlekedő
időseknek
• Ügyeljenek a megfelelő láthatóságukra,
amelyet fényvisszaverő hatású mellénynyel, vagy egyéb fényvisszaverő eszközzel érhetnek el akkor is, ha a jogszabály nem teszi kötelezővé, mint például
lakott területen belül, rossz látási
viszonyok között!
• Az úttesten átkelésnél lehetőleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen haladjanak
át, vagy válasszanak biztonságos, a
sötétben is jól megvilágított helyet.
• Gyalog legbiztonságosabban a járdán
lehet közlekedni. Ahol nincs járda, ott
az úttest szélén, a forgalommal szemben haladjanak.
• Mindig vegyék figyelembe a fizikai
állapotukat, fokozott sérülési kockázatukat.

Tanácsok idős járművezetőknek
• Mindig kipihenten, megfelelő állapotban üljenek a volán
mögé.
Fáradtan,
izgatottan, éhesen,
magas vérnyomás,
szédülés mellett stb.
soha ne kockáztassanak!
• Tervezzék meg
előre az útvonalat,
gondolják át a
veszélyesebb helyeket, GPS alkalmazásakor a legbiztonságosabb utat válaszszák.
• Zárjanak ki minden olyan hatást,

•

•
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mely figyelmüket elvonhatja a vezetéstől. Ne hallgassanak rádiót, zenét, ne
dohányozzanak, vagy étkezzenek a gépkocsiban, és akkor is kerüljék a mobiltelefon használatát, ha van kihangosítójuk.
Jó, ha nem egyedül, hanem családtaggal, vagy baráttal indulnak útnak, így
csökkenthető az elalvás kockázata,
kevésbé riadnak meg a váratlan közlekedési szituációkban, ismeretlen helyen
nyugodtabban viselkednek.
Kerüljék a járművezetést éjjel, korlátozott látási és útviszonyok esetén.
Csúcsforgalmi időszakokban, eltereléssel érintett útszakaszokon lehetőleg
csak akkor közlekedjenek, ha egyéb
lehetőségük nincs.
Tartsanak nagyobb követési távolságot
az előttük haladó jármű mögött még
száraz burkolatú úttesten is.
Használják gyakrabban a tömegközlekedési eszközöket, melyek a 65 év felettiek részére térítésmentesek, és nagyobb
biztonságot nyújtanak.
Ha rendszeresen, vagy akár alkalmi jelleggel gyógyszert szednek, már a
gyógyszer felírásakor, vagy kiváltásakor kérjék ki az orvos, vagy gyógyszerész véleményét a vezetésre gyakorolt
hatásáról.
Az idősek jelentős része látásproblémákkal küzd, ezért ajánlott évente
szemvizsgálatra elmenni, s minden
esetben szemüveget viselni, ha az a
jármű vezetéséhez indokolt.
Stanka Mária r. őrnagy

A Hajmáskéri Gábor Áron
Általános Iskola közleménye

Szépkorú jubileumi köszöntése
Thot Józsefné, 2013. december 16-án
töltötte be 90. életévét
Köbli Miklós polgármester úr
és Kovács János jegyző úr
köszöntötte Rózsi nénit és adta át Orbán Viktor
miniszterelnök úr jókívánságait, valamint az
emlékplakettet.

Tisztelt Szülők!
Értesítem a 2014/2015. tanévben leendő 1. osztályos gyermekek szüleit, hogy:
2014. február 24-én (hétfő) 16:30-kor a beiskolázással
kapcsolatos szülői értekezletet tartunk a hajmáskéri Lurkó
Óvodában (Hajmáskér, Rákóczi út). A szülői értekezletre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
2014. március 22-én (szombaton) 9:00-12:00-ig várunk
minden kisgyermeket és szüleit a „Bekukkantó” iskolaváró
foglakozásainkra, a Gábor Áron Általános Iskolában.
(Hajmáskér, Iskola út 1.)
Ékes Tamás
igazgató

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
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