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Bakonyszombathely Község 
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény

 45. §-a alapján a 

Képviselő-testület ülését
2018. március 26.  / hétfőn/ 

16.00 órára összehívom

Az ülés helye: 
Községháza tanácsterme. 
A testületi ülés nyílt.

NAPIREND

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
tett fontosabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2./ Beszámoló az adózási tevékenységről
Előterjesztő: Varga Sándor jegyző

3./ Az Önkormányzat 2018. évi pályázatainak 
helyzete
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4./ Egyebek

Bakonyszombathely, 2018. március 01.
                                       

Pintér Lajos 
    polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztatás a két ülés 

közötti időben tett 
fontosabb intézkedések-

ről, az elmúlt ülési időszak 
óta történt eseményekről, 
a település képviseletéről, 

az  érdekvédelemről
2018. február hónap

A TOP 1.4.1 –es óvoda-bölcsőde 
pályázattal kapcsolatosan:

Pályázati előzmények
Bakonyszombathely Község Önkormányzata a Komárom-
Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel konzorcium-
ban 2016.05.23-án támogatási kérelmet nyújtott be a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 
a TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminő-
ség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra.
A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00023 azonosító számú pályá-
zat 2017.08.10-én 140.000.000 Ft vissza nem térítendő eu-
rópai uniós támogatást nyert el.
A projekt eredményeként a XXI. századi követelmények-
nek és elvárásoknak megfelelő korszerű óvoda és bölcső-
de épül Bakonyszombathelyen, amely modern, minőségi 
nevelési környezetet biztosít a gyermekek számára. A fej-
lesztésnek köszönhetően új szolgáltatás jön létre a települé-
sen, valamint javul az óvodai ellátás minősége, mindez elő-
segíti lakók helyben maradását és a kisgyermekes családok 
munkavállalását is. 

A projekt költségvetése a 2016-os tervezői költségbecs-
lésen és ajánlatokon alapult. A teljes költségvetés a kap-
csolódó szolgáltatásokkal együtt 140.000.000 Ft. Ebből a 
Bakonyszombathely Község Önkormányzatára jutó támoga-
tás 132.446.915 Ft, az építési költség bruttó 132.046.915 Ft.

A projekt előkészítési időszakhoz és a költségvetés összeál-
lításához képest a Támogatási Szerződés megkötésére több, 
mint egy évvel később kerülhetett sor. Mivel a jogerős épí-
tési engedéllyel már rendelkeztünk, 2017 őszén elkészült a 
kiviteli tervdokumentáció.

(Folytatás a következő oldalon)
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A kiviteli tervekkel párhuzamosan a tervező 2017 ok-
tóberében elkészítette az óvoda és bölcsőde építé-
si munkáira vonatkozó költségvetést, amely bruttó 
180.140.577 Ft-ról szól.

Ez alapján elmondható, hogy a pályázat benyújtásához 
képest kb. 36%-kal emelkedtek az építőipari költségek. 
Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak a kivitele-
zéshez várhatóan nagyjából 48-50 MFt önerőt kel-
lene bevállalnia, ezt azonban a település anyagi erő-
forrásai nem teszik lehetővé.

A költségek csökkentése érdekében az Önkormányzat a 
tervezővel közösen több lehetséges megoldást is meg-
vizsgált.

A lehetséges megoldás a pénzügyi probléma kezelé-
sére egy többlettámogatás biztosítása az eredeti ter-
vek megvalósítására, melyhez pályázatot kell be-
nyújtani.
A pályázatban vállaltak teljesítése csak a költségve-
tés összegének megemelésével érhető el. A hiányzó 
nagyságrendileg 48 Millió forint révén lehet befejezni 
a projektet úgy, hogy közben a vállalt célok és eredmé-
nyek is megvalósulnak. A hiányzó forrás rendelkezés-
re bocsátása esetén azonnal lefolytatható a közbeszer-
zés, szerződést lehet kötni a kivitelezővel, a beruházás 
pedig befejeződhet az eredetileg tervezett 2018.11.20-i 
határidőre.

Az előzőekben leírtak alapján véleményünk szerint az 
egyetlen jó megoldás a projekt pénzügyi problémái-
nak kezelésére a támogatás összegének megemelése, 
vagyis az elnyert 140.000.000 Ft-os támogatás továb-
bi 21 MFt-tal történő kiegészítése. Ennek indokai a 
következők:
• A jogszabályi lehetőségek adottak a költségvetés ki-
egészítésére, a támogatás hazai forrásból történő, nem 
egész 15%-os kiegészítésének a Pályázati Felhívás és a 
Támogatási Szerződés alapján sincs akadálya;
• Az Önkormányzat több mint 27 MFt önerőt vállalna a 
többletköltségekből, amely következtében a telepü-
lés a rendelkezésre álló szabad forrásait teljesen ki-
meríti;
Összességében tehát a legmegfelelőbb megoldás a 
projekt támogatásának kiegészítése a hiányzó ösz-

szeggel, mivel így érhetők el a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programmal összhangban 
álló pályázati célok, az óvodai és bölcsődei ellátás-
hoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások 
minőségi fejlesztésének megvalósítása- 
Bakonyszombathely Önkormányzata  végül 
is a 15 %-os megemelkedett költségvetésű 
pótpályázatra jelentkezett.. Ennél önerőként 
27 millió forint terheli az önkormányzatot.
További pályázati hírek :
A járási startmunka mintaprogram támoga-
tása községünkben 2018 évben :
Bakonyszombathely Község Önkormányza-
ta által benyújtott tervezetét a belügyminiszter 
BM/3629-2/2018. döntésben támogatja :
13 fő 2018.03.01.-2019.02.28. tartó (mezőgazda-
ság) közfoglalkoztatásához      20.211.793,- Ft,
20 fő 2018.03.01.-2019.02.28. tartó (belterületi 
közutak) közfoglalkoztatásához 26.879.307,- 
Ft, vissza nem térítendő támogatásban része-
síti, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Start-
munka program" előirányzatának központi 
keretéből.
A mezőgazdasági munka támogatásában kü-
lön pályázatként kezelt 3.5 millió forint érté-
kű géptámogatási összeget jóváhagyta a tá-
mogató minisztérium.
Bakonyszombathely Önkormányzata géptá-
mogatási kérelmében egy markológépet jelölt 
meg.

A Vidékfejlesztési Programon belül került sor egy 
külterületi fejlesztési lehetőségre, Sajnos ebben a 
pályázatban nem tudtunk végül is indulni, mivel ma-
gánkézbe kerültek a megcélzott földingatlan szom-
szédos részei.
Új pályázati lehetőségként merült fel a Digitális Jó-
lét programon belül a könyvtárban egy civil in-
ternetezési program felújítása, TELEHÁZ mű-
ködtetése. Elsősorban egy 3-4 számítógépes állomás 
+ monitorok + nyomtatók beszerzésével.  
A sportos telephely-fejlesztési pályázat és a műfü-
ves pálya pályázat aláírásra került.
A sportegyesület TAO programjának ez évi nyer-

(Folytatás a következő oldalon)
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Iskolai hírek

tes pályázata anyagi forrásainak folyamatos intézése 

sikerrel járt és összegyűjtöttük a 6 M Ft-ot a mikro-

buszra, valamint az utánpótlásra szóló 1 m Ft.ot. A tá-

mogatók : Agroradoc KFt, Proventus Trade Kft, GI 

GA Farm Kft, Zöld Dolmány Kft, Gallus KFt / . A 

másképpen adózók pedig ez év márciusáig még ado-

mányozhatnak pénzösszeget a Sportegyesületnek. 

A mikrobusz beszerzés lezárult, Ford Transit Custom 
nyerte a pályázatot. A mikrobuszt leszállítása folya-
matban van.   Tárgyaltunk továbbá a sportpálya rész-
leges felújításáról  Hornyák Vendel egyéni kivitele-
zővel.
A leader pályázatnál változás történt, a pályázat célját 
illetően : u.i. a kivitelezés tervezői véleménye alapján 
a költségek meghaladják a 6 millió forintot. Az előző 
ülésen emelt korlát alapján / a költségek 5 millió fo-
rintot 1 millió forinttal meghaladó szintje / megvál-
toztattuk a pályázat tárgyát  : a  művelődési ház te-
tőzete helyett a műv. ház oldalainak szigetelésére ill. 
festésére, ill.  egyes belső munkálatokra.
Január 29-én a KTKT költségvetésének  2017. évi 
teljesítéséről, valamint a 2018-as év várható pénz-
ügyi vonatkozásairól tanácskoztunk.  Február elején 
meghírdettük a járási tehetségfesztivált,  valamint a 
Bakonyi Népművészeti Fesztivált. Február 1-jén ta-
nácskoztunk egy helyi gyógyszertár nyitásáról. Feb-
ruár 2-án sajtókonferencián vettem részt a migráci-
óval kapcsolatban meghozott döntésünk értelmében.
Febr. 20-án kezdődtek el a hivatali nagyfelújítás mun-
kálatai Janó József magánvállalkozó kivitelezésében. 
A pályázatra a helyi Önkormányzat egy BM-es pályá-
zatot nyert el, melynek összege 9 millió 200 ezer fo-
rint / kerekítve / összeg.
Február 17-én nagyszerűen sikerült a műv. házban az 
Aradi – Varga Show, mely remek hangulatban zajlott 
le. 
Febr. 14-én egy újfajta gyermek-ifjúsági tehetséggon-
dozási rendezvényről / Tehetségválasztó / tárgyaltunk 
az iskolában a megyei ifjúsági referenssel, lebonyolí-
tása ápr. 21-re várható. 
Februárban folytatódtak a BM START pályázatok 
munkaprogramjai:
- a biomassza előállítása / aprítékolás 
Bakonyszombathelyen /, 
- A Békás ér kitisztítása, 
- a Szabadság – utcai járda felújítása ,
- a szociális gazdaság művelésével,
- egyéb, a település karbantartást célzó munkálatok-
kal.

Anyakönyvi 
hírek

Búcsút vettünk elhunyt 

állampolgárainktól:

Boros Istvántól (Damjanich u.)
Neuhauser Ferenctől (Dózsa u.)
Szabó Lajosnétól (Kossuth u.)

A 4. osztály az Ugriparkban

Február 5-én, egy hétfői napon izgatottan mentünk az 
iskolába. 
Előző este én már aludni sem tudtam. Az iskolában 
alig vártuk, hogy vége legyen az óráinknak és indul-
hassunk ebédelni. Ebéd után már várt minket a busz. 
A szülőkkel együtt felszálltunk, és indultunk Győr-
be. Amikor odaértünk és beléptünk az Ugriparkba, 
le kellett venni a cipőnket, így mehettünk csak beját-
szani. A bejáratnál volt egy vulkáncsúszda, majdnem 
mindenki ott kezdett. Sokféle játék közül választhat-
tunk, mindent kipróbáltunk. Nekem legjobban az óri-
ás trambulin és az ugrálóvár tetszett. Amíg mi játszot-

Ugriparkban a 4. osztály
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tunk, addig a szülők beszélgettek és figyeltek minket. 
4 órakor fáradtan szálltunk fel a buszra és indultunk 
haza. Köszönjük az ácsteszéri szülőknek a felajánlást 
és Magdi néninek, hogy elvitt minket!
    Kovács Borbála 4.o.

Mohácson jártunk
A mohácsi sokácok messze földön ismert népszo-
kása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót köve-
tő első holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasár-
nap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mu-
latság. A busójárás más népek hiedelemvilágában is 
megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalma-
zó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tar-
tozik. A népszokás megjelenéséről a XVIII. század 
végéről vannak az első adatok. A busó öltözete régen 
is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bun-
da, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyap-
júból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort 
viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta ösz-
sze derekukon, erre akasztották a marhakolompot. 
Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktol-
lú, fából összeállított buzogányt tartották. A leglénye-
gesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfá-
ból faragott, hagyományosan állatvérrel festett birka-
bőrcsuklyás álarc. Az így beöltözött busókat kísérik a 
jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol tartsák az 
utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. 
2018. február 10-én felsős tanulóinkkal Mohácsra 
utaztunk. Reggel 7 órakor indultunk, és 11 óra előtt 
értünk Mohácsra, ahol hűvös, igazi télies idő fogadott 
bennünket. A város központjához közel tett le ben-
nünket a busz, így mindjárt részesei lehettünk az ese-
ménynek. Hol itt, hol ott bukkant fel egy magányos 
busó vagy épp egy egész csapat. A Széchenyi téren 
éppen tánccsoportok, zenekarok, busók bemutatóját 
láthattuk. Csak rövid ideig időztünk itt, majd elsétál-
tunk a Duna partjára, a kompkikötőhöz. Itt a Révkapu 
vendéglőben már vártak bennünket a finom és tartal-
mas ebéddel. Az étteremben átmelegedtünk, majd kö-
rülnéztünk a kikötő környékén. Figyeltük az itt gyüle-
kező busó csoportokat. Nagyon sokan voltak az utcá-
kon, így a tömeggel, illetve a busócsoportok kíséreté-
vel visszasétáltunk a Széchenyi térre. Útközben a bu-
sók megsimogatták, megveregették, vagy éppen liszt-
tel szórták meg a gyanútlanul sétáló embereket. So-
kat nevettünk, jól éreztük magunkat. Útközben érin-
tettük a busóudvart, ahol a Botos busócsoport lako-
dalmas menete indult a Széchenyi térre. Fontos hely-

szín volt a Síp utca is, ahol „Vigasság a busókkal” 
címmel maszkfaragó bemutató zajlott farsangi játé-
kokkal, szekérdíszítéssel. A Széchenyi téren a táncbe-
mutató után „A legenda újraéled” címmel a Drugovi 
busócsoport emlékezett meg a II. mohácsi csatáról, és 
megkoszorúzta a három legény szobrát a téren. Nagy 
siker aratott a délután folyamán fellépő Zora tánccso-
port, majd az ezt követő táncház. A táncosok, a busók, 
a jelmezesek a táncba bevonták a nézőket is, és nagy 
kört alakítva mulatoztak. Csoportunk egy része ellá-
togatott a Schneider Lajos Népdalverseny és Népze-
nei Tehetségkutató Versenyre, ahol a gálaműsort te-
kintették meg a Kossuth Filmszínházban, meghallgat-
ták Sebő Ferenc értékelését, záró gondolatait. A hatal-
mas tömeg miatt nem lehetett mindent közösen meg-
nézni, szabad program keretében mindenki kedve sze-
rint ismerkedhetett a busójárással, vehetett részt a mu-
latságban. Lehetőség volt emléktárgyakat, kereplőket, 
csörgőket és egyéb népművészeti ajándékot vásárolni. 

Busójárás gyalogosan...

...és Trabanttal
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Az esti Széchenyi téri találkozó után indultunk haza, 
sok élménnyel és egy jó hangulatú nappal lettünk gaz-
dagabbak.

Kirándulásunk az EFOP-1.3.9-17-2017-00013 
Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a 

Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános 
Iskolában „Mindenki tehetséges valamiben…” című 

nyertes pályázatunk támogatásával valósult meg.

Ökoiskolai hírek
A Tisza élővilágának emléknapja
Ökoiskolai feladatainknak minden alkalommal szíve-
sen teszünk eleget. Minden év február 1-jén emléke-
zünk meg a Tisza élővilágára pusztító hatást gyakor-
ló gátszakadásra, mely arra figyelmeztet, hogy az em-
beri tevékenység, gondatlanság milyen hatással van a 
környezet élővilágára.
2000. január 31-ére virradó éjjel Zahar falu közelé-
ben a nagy havazás hatására átszakadt az aranyat cia-
nidos módszerrel termelő Aurul bányavállalt zagytá-
rozójának földgátja. A katasztrófa súlyosan károsítot-
ta a Szamos és a Tisza élővilágát. A legkézzelfogha-
tóbb kár a halállományt érte, több száz tonna hal pusz-
tult el. A szennyeződés február 1-12. között vonult le 
a Tiszán, ökológiai kárt okozva a folyó élővilágában. 
A magyar országgyűlés erre emlékezve február 1-jét a 
Tisza élővilágának napjává nyilvánította.
A Tisza Magyarország második legnagyobb folyó-
ja. Az Alföldön folyik keresztül, amely Közép-Euró-
pa legnagyobb síksága, s mint minden síkság, lelas-
sítja a folyók futását. A Tisza is rengeteg kanyart és 
mellékágat alakított ki, így gyakoriak voltak az ára-
dások. Gróf Széchenyi István szervezte meg a Tisza 

szabályozását, ami 1846. augusztus 27-én vette kez-
detét. A folyó szabályozását megtervező Vásárhelyi 
Pált megörökítő szobor az ország első mérnökszob-
ra Szegeden látható. A talapzaton emléktábla mutat-
ja az addigi legnagyobb vízállást, amely 961 cm volt 
1970. június 2-án. A szabályozás következtében ke-
letkezett Tisza-tó egyike lett hazánk legnépszerűbb 
turista-célpontjainak. 
  A magyarság a Tiszához erősebben kötődik, mint a 
többi folyóhoz; erre utal, hogy ez a népdalokban leg-
többször megénekelt folyónk. Mrázik Laura énekelte 
el nekünk a Zavaros a Tisza c. szatmári népdalt, majd 
meghallgattuk Petőfi Sándor: A Tisza című versét.
A legjelentősebb, és egyben közismert természeti ér-
ték a folyóban a tiszavirág, amelynek az utóbbi év-
tizedben számos rég nem tapasztalt tömeges és igen 
látványos rajzása volt tapasztalható.
  A Tájvédelmi Körzet területéről eddig 52 halfaj is-
mert, közöttük 10 védett és 3 fokozottan védett. 
Ezek: a kecsege, a balin, a garda, a halványfoltú kül-
lő és a magyar bucó.
  A Tisza madárvilága a védelemnek köszönhetően 
mára itt egy európai viszonylatban egyedülálló ma-
dárvilág alakult itt ki. Számos madárfaj telepedett 
vissza, de a vonuló fajoknak is állomásává vált ez a 
terület: búbos vöcsök, feketenyakú vöcsök, bakcsó, 
daru, bölömbika, kormorán, kis kárókatona, nagy 
kócsag, szárcsa, guvat, vízityúk és a jégmadár.
A civilizáció által tönkre nem tett vízi világa kiemel-
kedő természeti értéket jelent.  Számos és változatos, 
érdekes növénnyel rendelkezik a Tisza. Ilyen a su-
lyom, a kolokán, a fehér tündérrózsa, a vidrakeserűfű, 
a tavi káka, és a tiszaparti margitvirág. 
  Budáné Deák Anita

Csoportkép a mohácsi kompnál

Megemlékezés a Tisza élővilágáról
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Alsós hírek
Az elmúlt hónapban alsósaink mindennapjaiban két 
olyan esemény szerepelt, ami egy kicsit felpezsdítet-
te őket. Az egyik egy színházlátogatás volt Kisbéren, 
a Wass Albert Művelődési Központban. Február 14-én 
látogattunk el ide, ahol a Szépség és szörnyeteg című 
zenés mesejátékot tekinthették meg a Nektár Színház 
művészei előadásában. Élményekben gazdagon tértek 
haza növendékeink.

A másik esemény február 24-ére esett, ami az ászári 

Jászai Mari Mesemondó verseny volt, ahol négy első 

osztályos és egy negyedik osztályos tanuló vett részt. 

Az elsőből: Stokker Villő, Schlick Bianka Dóra, Ruff 

Eleonóra és Bogdán Jázmin Kitti, míg a negyedikből 

Maszlavér Lilien Hanna jeleskedett mesemondában. 

A 3-4. osztályos korcsoportban Maszlavér Lilien 

Hanna első helyezést ért el. Innen is nagyon gratu-

lálunk neki. A kis elsőseinkre is nagyon büszkék va-

gyunk, szépen megállták a helyüket!

Szteblák Zsuzsa

Téli esték

 „Tavaszváró selymek” címmel kiállítás nyílt meg a 

Közművelődés Házában. A kiállításon Szarka Flóra 

selyemfestő iparművész alkotásai kerültek bemuta-

tásra. Flóra bakonyszombathelyi származású (Szar-

ka Andrea), így külön nagy öröm és megtiszteltetés 

volt számunkra, hogy alkotásai, melyek rendkívül 

szépek, különlegesek és egyediek, szülőfalujában is 

kiállításra kerülhettek. Szarka Flóra kiállítását febru-

ár 21-én nyitotta meg. A megnyitó után a szép szá-

mú érdeklődő az iskolában részese lehetett Flóra ve-

títéssel egybekötött előadásának, melyben mesélt in-

donéz élményeiről, valamint a batikolás és a selyem-

festés technikájáról. 

A kiállítás március 13-áig10.00 és 16:00 
között megtekinthető a Közművelődés 
Házában

Téli esték sorozatunk betegség miatt elma-
radt előadására (Berecz András mesemon-
dó, néprajzkutató) április 5-én, csütörtökön 
este 6 órai kezdettel kerül sor a Közművelő-
dés Házában. 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Pintérné Ballabás Márta

  intézményvezető
Maszlavér Lili és tanító nénije, Áment Róbertné

Színházban a legkisebbek
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Ovi hírek

(Folytatás a következő oldalon)

Február hónap a folyamatos napirendi tevékenysé-
gek mellet sok mindenről szólt az óvoda életében.
Téli örömök és feladatok
 Az igazi tél sokat váratott magára, de megérkezett 
a megszokottól kicsit később, de igazi élményeket 
nyújtva a gyermekeknek. Óvodánkban is előkerültek 
a régóta parkoló pályára állított szánkók. Szívesen 
húzták-vonták egymást a gyermekek az óvoda udva-
rán. Hógolyóztunk és hó angyalok készültek. Figyel-
tük, hogy ne tartson sokáig a hó angyal elkészítése.

Fokozott figyelmet szenteltünk a madárvédelem-
nek és megfigyelésnek. Folyamatosan biztosítot-
tuk a kihelyezett etetőkben az eleséget, magvakat és 
gyümölcsöket. Köszönjük a szülőknek, akik velünk 
együtt fontosnak érzik ezt a természetvédelmi mun-
kát és folyamatosan biztosítják a madarak élelmét.
Megfigyeltünk kék cinegét, fekete cinegét meggyvá-
gót, harkályt, verebet, erdei pintyet, galambot, zöldi-
két. Könyvekből is tanulmányoztuk az ovi udvarán 
megjelenő szárnyasokat.

Kultúra
Ismét volt lehetőségünk színházi előadásban is 
résztvenni. A szépség és a szörnyeteg című mesejá-
tékot néztük meg Kisbéren. Jó kapcsolatnak köszön-
hetően a művelődési központ dolgozói  folyamatosan 
tájékoztatnak bennünket az aktuális gyermek előadá-
sokról.

Készül a hóangyal
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Önképzés
Nekünk óvodapedagógusoknak képzési lehetőségekről 
szólt a február a mindennapi munka mellett, melyen szí-
vesen vettünk részt. Az előző lapszámban tüntettem fel, 
hogy ki milyen képzést választott magának. Az érdeklő-
dési körünknek és a pedagógia programunkban megfo-
galmazottaknak megfelelően választottunk a felkínált le-
hetőségek közül. A képzések során a végzett munkánk-
hoz megerősítéseket, visszajelzéseket, új ismereteket, 
ötleteket, kaptunk, de kérdések is felmerültek bennünk. 
Tapasztalatainkról egy későbbi időpontban nevelőtestü-
leti értekezleten szakmai műhely keretében beszámo-
lunk egymásnak. A képzések két-két  záró dolgozat le-
adásával zárultak, melynek értékelése  folyamatban van 
az oktatási hivatal által.
Február 24-én (szombaton) egy egész napos pedagó-
gus expón vettünk részt, melyet élmény pedagógia 
mottóval hirdettek meg, és nem csalódtunk. Valóban 
élményt nyújtottak a műsorvezetők Balatoni Kata ( 
főszervező) és Novák Péter.  A főelőadók Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes, Bagdy Emőke elismert peda-
gógus, Balatoni Kata neveléstudományi kutató „Igy 
tedd rá” programgazda, néptánc pedagógus, Szabó 
Péter motivációs tréner. Az elismert szaktekintélyek 
mellett több előadásból választhatott az  1800 résztve-
vő, ki-ki saját érdeklődésének megfelelően.
Köszönjük, az önkormányzat támogatását az utazás 
biztosításához.

Előzetes a gyermekek óvodai – 
bölcsődei előjegyzésbe vételről.
Kedves szülők, az újonnan érkező gyermekek beíra-
tása 2018. május 2-3-4-én lesz, melyről a későbbi-
ekben pontos tájékoztatást nyújtok. Előzetesen érde-
mes tudni, hogy ekkor már ajánlott jelezni a készülő 
bölcsődébe férőhelyet igénylőket is. Várható indulás 
2019. év második fele.
Az óvodai ellátás 3 éves kortól kötelező, mely alól 
indokolt esetben  felmentést a helyi jegyző adhat a 
megfelelő szakvélemények bekérése után. Az óvodá-
ba járás alóli  felmentést  a szülő írásban kezdemé-
nyezheti a jegyzőnél adott év április 30-ig. A gyermek 
5. életévének betöltésével  felmentés nem adható az 
óvodába járás alól. A beíratással kapcsolatos kérdés 
esetén a helyi óvodában dolgozó óvodapedagógusok 
szívesen adnak tájékoztatást.

Mozgás
Bozsik program keretében az óvodásoknak szívesen 
tart edzést a sportcsarnokban Kempf Antal és Mészá-
ros Péter sportot szerető és gyakorló apukák. Köszön-
jük lelkesedésüket, és hogy szabadidejüket áldozzák 
a gyermekek edzettsége, sport szeretete érdekében. 
Az ő lelkesedésükben nincs hiány.

Tehetség gondozás
Rajzolást kedvelő nagycsoportosok a rendőrség által 
meghirdetett „biztonságos közlekedés” című pályá-
zatra készítettek munkákat. Nagyon várjuk az ered-
ményt hirdetést. Rajzos kedvű óvodásainkat intézmé-
nyem belül is megjutalmazzuk.

Közösségépítés
Óvodásaink Farkasné Pákozdi Anikó vezetésével  ké-
szülnek a Bakonyi Népművészeti Fesztiválra. Szín-
vonalas, vidám gyermekjátékokat bemutató produk-
ciójukat március 15-én láthatják az érdeklődők.

Család-óvoda kapcsolat
Szeretettel várjuk az érdeklődőket óvodai nyíltna-
punkra a nagy-középső csoportba, melyet Bazsóné 
Németh Zsuzsanna vezet.
Nyíltnap ideje: 2018. március 22.

Minden kedves olvasónak szép napokat kívánok,
valamint kellemes húsvéti ünnepeket!

  Teklovicsné Németh Gabriella
                                                 tagóvoda vezető
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Közérdekű 
információk

ÉLETMÓD – 
EGÉSZSÉG-

KÖRNYEZET
Savanyú káposzta, 

a bélflóra hatékony őre
Báhidszky Szuren
Újságíró, egészségügyi tanácsadó 
Téma: Béltisztítás 

Bár a savanyú káposzta nem tartozik kifejezetten a 
tavaszi ételek közé, ebben az évszakban se mond-
junk le a gyógyhatásairól. Hetente két-három alka-
lommal fogyasztva egészségesen tartja a bélflórát, 
kiváló immunerősítő, sőt, megszabadít a felgyülem-
lett méreganyagoktól is.

Magas a tejsavtartalma 
Az erjesztett savanyúságok a szervezet számára 
szükséges probiotikumokat is szolgáltatnak. A sava-
nyú káposzta C-vitamin tartalma igen magas, ezen 
kívül B1-vitaminban, niacinban és karotinban is gaz-
dag. Az ásványi anyagok közül foszforban, kalcium-
ban, káliumban, magnéziumban és nátriumban bő-
velkedik, különlegessége, hogy tejsavtartalma ve-
tekszik a joghurtéval. A tejsav azon kívül, hogy 
megakadályozza az élelmiszer rothadását, az embe-
ri szervezetre nézve is számos jótékony hatással ren-
delkezik, kiemelendő a bélrendszerre gyakorolt hatá-
sa.  A tejsavbaktériumok elsősorban a vastagbélben 
fejtik ki a hatásukat, stressz, fertőzések vagy antibio-
tikum kúrák után segítenek helyreállítani a bélflóra 
felborult egyensúlyát, így számos - a károsodott bél-
flóra következtében kialakult - betegségtől

Megtisztítja a beleket
A savanyú káposzta esetén nagyon fontos említést 
tennünk a magas rosttartalmáról. A növényi sejtek 
sejtfalát, vagyis a cellulózt az emberi szervezet nem 
tudja megemészteni, a rostok tulajdonképpen tisztító 
„kefeként” működnek a bélben. Segítenek eltávolí-
tani a szervezetben felgyülemlett méreganyagokat.  
Mindemellett megkötik a vizet, így a savanyú ká-
poszta fogyasztása hozzájárul a rendszeres és jó álla-
gú széklethez, így csökkentve például az aranyér ki-
alakulásának kockázatát.

Elűzi a gyulladásokat
Ha hörghuruttól szenvedünk, együnk savanyú káposz-
tát, vagy igyuk meg a levét, mivel segít a gyorsabb 
felépülésben. Ha fogínyünk gyulladt, öblögessünk egy 
keveset a savanyú káposzta levével, de az enyhe bőr-
pírt is el tudjuk vele mulasztani, ha borogatjuk. Emel-
lett a káposzta gyorsítja a nyombél-és gyomorfekély 
gyógyulását, valamint védi a nyálkahártyát.
A savanyú káposzta a fogyókúrázók körében sem is-
meretlen, hiszen 100 grammja mindössze 20 kalóriát 
tartalmaz. Könnyen, változatos módon beépíthető az 
étrendbe, hiszen főzve, rakva, párolva, levesnek, salá-
tának, de akár nyersen is kiváló eleme a változatos ét-
rendnek.

Tájékoztató
Ingyenes jogi 

tanácsadás

 időpontja 

március 

hónapban, 

a Családsegítő 

Központban:

Március 05. (hétfő)
11.30-19.30

Március 19. (hétfő), 
11.30-19.30

Helyszín:
Kisbér

Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133

§

§
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom 
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
A szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kis-
béri járás 17 településén az 1993. évi III. tör-
vény, az 1997. évi XXXI. törvény, valamint vég-
rehajtási rendeleteik alapján. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet ál-
tal előírt szakképesítés a családsegítés munkakör 
betöltéséhez, 
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalma-
zások), 
Büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, szociális, pedagógia, egészségügy, 
közigazgatás,, 
Szociális, egészségügy, pedagógia, közigazgatás 
területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
Szociális, gyermekjóléti alapellátás területén 
szerzett szakvizsga; helyismeret 
Saját gépkocsi térítés ellenében történő haszná-
lata 

Elvárt kompetenciák:  Kiváló szintű önálló, fe-
lelősségteljes, pontos munkavégzés, mobilitás, 
kommunikációs készség, szociális érzékenység, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-

lások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai vég-
zettséget igazoló okiratok másolata, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
március 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 
címére történő megküldésével (2870 Kisbér, An-
gol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
431/II/2018 , valamint a munkakör megnevezé-
sét: családsegítő. 
Elektronikus úton Finta János részére a 
kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen 
keresztül 
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom 
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pá-
lyázatok értékelése után, a kiválasztott pályá-
zók személyes meghallgatását követően az in-
tézményvezető dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
március 16. 
A pályázati kiírás további közzétételének he-
lye, ideje:  A kisbéri kistérség 17 településén a 
helyben szokásos módon. - 2018. február 23.

    Kisbéri Kistérségi Szociális 
és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő munkakör betöltésére
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Digitalizáció az aktív 
idősekért program 

mobil mentor 
felhívás

Mobil Mentor munkakör leírása

A „Digitalizáció az aktív idősekért” program 
megvalósítására, a Neumann Nonprofit Köz-
hasznú Kft. felvételt hirdet Magyarország 
minden megyéjében és Budapesten, főállású 
mentori munkakör betöltésére, 2018. decem-
ber 31-ig tartó, határozott idejű munkaszer-
ződéssel.

A feladat leírása: 
A 65 év feletti idősek digitális felzárkóztatását cél-
zó program keretében a résztvevők 10-20 fős cso-
portokban, napi 3 x 2 óra időtartamban sajátíthatják 
majd el a digitális eszközök használatához szüksé-

ges tudást, a meghirdetett munkakört betöltő mentorok 
irányításával. A foglalkozások kiterjednek a biztonsá-
gos internet böngészés, e-mail küldés/fogadás, közös-
ségi oldalak használatára, a Neumann NKft által bizto-
sított tananyag alapján.

A pályázat részletei:
• A munkavégzés helyszíne: országos hatáskörű
• Munkarend: Heti 40 óra (hétfő – péntek: napi 3 fog-
lalkozás megtartása, plusz adminisztrációs feladatok)
• A munkaviszony várható időtartama: 2018.02.28. 
– 2018.12.31.

Pályázat feltételei:
• Minimum középfokú végzettség

• Alapszintű felhasználói infokommunikációs ismeretek

• Jó kommunikációs készség

• Stressztűrő képesség

• Önálló munkavégzés

Pályázat elbírálásban előnyt jelent:

• Felsőfokú vagy szakirányú végzettség

• Pedagógusi tapasztalat

• Idősek oktatásában szerzett tapasztalat

• B- kategóriás jogosítvány és saját gépjármű

• Infokommunikációban szerzett szakmai gyakorlat

• Infokommunikáció oktatásában szerzett gyakorlat

A jelentkezéshez fényképes önéletrajz motivációs levél 

és a releváns bizonyítvány szükséges, melyeket  1 db 

PDF dokumentumba kell rendezni és az online felület-

re feltölteni az ott leírtak szerint.

Jelentkezni csak az alábbi online felületen lehet:

https://registration.inspiracio.hu/digitalizacio-az-aktiv-

idosekert-mobil-mentor-jelentkezes/

Jelentkezési határidő: 2018.02.28. (a jelentkezések 

elbírálása folyamatos)
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A technikai fejlődés következtében az Internet a minden-
napok része lett.  Használatával könnyebbé, egyszerűb-
bé tehetjük életünket.  A virtuális tér azonban valós ve-
szélyeket is jelent. Digitálisan tárolt személyes és pénz-
ügyi adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelen 
személyekhez kerülhetnek. Az elkövetők módszerei idő-
ről- időre változnak, de az ajánlott biztonsági intézkedé-
sek és magatartási szabályok tudatos betartásával jelen-
tősen csökkenthetőek a felmerülő kockázatok.

Biztonságos környezet
 
A technikai megoldások jelentik az első lépcsőt. Gon-
doskodjunk arról, hogy a számítógépünk és az otthoni 
hálózatunk biztonságos legyen.  
Ennek érdekében:
• Rendszeresen telepítse számítógépén az operációs 
rendszer és a felhasználói programok frissítéseit. Mo-
bileszközein is frissítse az alkalmazásokat!
• A vírusok ( és egyéb kártékony programok )  elleni 
védekezés céljából feltétlenül javasolt vírusirtó prog-
ram telepítése és frissítése!
• Számítógépén a felhasználói fiókok felügyeletén ál-
lítsa be, hogy a kritikus műveletekhez  ( pl. program-
telepítés ) a felhasználó engedélyére legyen szükség!
• Ne állítsa a böngésző biztonságos beállításait az 
„ajánlott” szint alá!
• Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen!

Tudatos Internethasználat               
A legjobb zár és riasztórendszer sem ér semmit, ha 
a tulajdonos átadja a kulcsot és a kódot, vagy nyitva 
hagyja az ajtót és nem kapcsolja be a riasztót. Az In-
terneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű 
szabály betartásával elkerülhetőek:
• Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét 
nyissa meg!
• Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot e-mailben kül-
dött kérésre!
• Belépéskor mindig gépelje be az URL címet, ne a 
kapott linkre kattintva lépjen be az oldalra!
• Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győ-
ződjön meg arról, hogy valódi bank oldalon adja meg 
az adatokat, más oldalon ( pl. kereskedő oldalán ) ne 
adja meg azokat!

• Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal 
rendelkező ( http előtag ) oldalon adjon meg!

Adataink fokozott védelme
Otthon az értékeink ( készpénz, ékszer ) védelmére to-
vábbi megoldásokat ( értéktároló, széf ) használunk.  
A digitálisan tárolt adataink védelme érdekében is fo-
kozott körültekintéssel járjunk el: egyrészt, hogy il-
letéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt el-
vesztésük ( pl. technikai probléma, szándékos károko-
zás ) esetén is vissza tudjuk állítani őket:
• Ne adja meg senkinek a felhasználói nevét és jelszavát!
• Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a 
személyes adatait, a megosztott tartalmakat csak az is-
merősei láthassák!
• Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlátozhatja, 
hogy ki mit láthat!
• Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profil-
jával történő bejelentkezés során ellenőrizze, hogy az 
oldal vagy alkalmazás milyen személyes adatához fér 
hozzá. (születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre, 
stb ) Szükség esetén módosíthatja az elérhető infor-
mációk körét. 
• Más által is használt számítógépen – ha befejezte az 
Internet használatát – minden esetben jelentkezzen ki 
a közösségi oldalról, levelezésből!  A böngésző bezá-
rása nem elegendő.
• Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fon-
tos adatairól. Erre alkalmas lehet egy külső merev-
lemez, amit csak a biztonsági mentés idejére csatla-
koztatunk a számítógéphez vagy olyan online tárhely, 
amely tárolja a fájlok korábbi verzióját is. 

100 %- os biztonság nincs!
DE!
A biztonságos környezet megteremtésével, tu-
datos internethasználattal és adataink foko-
zott védelmével biztonságosabbá tehetjük az 
internethasználatot. 
Tanácsokért, további információkért forduljon bi-
zalommal alosztályunkhoz  34/517-755  telefonszá-
mon.
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnügyi Osztály
     Bűnmegelőzési Alosztály

BŰNMEGELŐZÉSI  HÍRLEVÉL
2018. február

Biztonságos Internethasználat
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FELHÍVÁS RÉGI IFI KLUBOS 
 KIRÁNDULÁSRA

Szeretettel meghívunk a bakonyszombathelyi régi ifi klub
kirándulására Kraljevicába. 

HORVÁTORSZÁG 2018. JÚNIUS 23-30.
KRALJEVICA  Krk sziget mellett

Részvételi irányár : 68.000.-Ft/fő
Szeretettel hívunk, mint régi ifi klub tagunkat

a nagy múltú Bakonyszombathelyi Ifjúsági Klub

NOSZTALGIA KÜLFÖLDI KIRÁNDULÁSÁRA.
A buszt és a szálláshelyet lekötöttük. Családtagok, gyermekek, unokák természetesen jöhetnek. 

Irányár : 68.000.-FT / fő / Busz + szállás - étkezés nélkül /

Programok:

Kraljevica – Fiume/Rijeka / -Abbázia / Opatija/ - tengeri hajóutazás

Jelentkezési határidő : 2018. március 31. 
Első részlet:  10 E Ft / fő – 2018. márc. 18. 
Második részlet: 2018. ápr. 28. : 15 E FT

Teljes befizetés: 2018. máj. 24 . 
Jelentkezés :bszhely@t-online.hu , facebook-on / „Bakonyszombathelyi Ifjúsági Klub’ 81”, 

vagy a 06/20/82 44 880 telefonon ! 

Várjuk jelentkezésedet, üdvözlettel a szervezők nevében : 
Pintér Lajos 

Bakonyszombathely, 2018.02.22. 
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