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2017. ÁPRILIS2 HÍRMONDÓ

Bakonyszombathely Község 
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 45. §-a  alapján a 

Képviselő-testület ülését
2017. április 24-én, hétfőn 

16.00 órára
összehívom.

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

NAPIREND
1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés közötti időben tett  fonto-
sabb intézkedésekről.
Előterjesztő : Pintér Lajos polgármester

2./ A 2016. évi költségvetés zárszámadás, beszá-
moló a 2016. évi gazdálkodásról.
a.) Közös Hivatal
b.) Önkormányzat
c.) Társulás
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester, 
  Varga Sándor jegyző
3./ Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzésekről.
 Előterjesztő: Varga Sándor jegyző
          
4./ Pályázati folyamatok, beadások és eredmé-
nyek.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 5./ Egyebek 

Bakonyszombathely, 2017. április 20.

   Pintér Lajos 
   polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Március elején megyei bölcsődei tájékoztatón vettem 
részt a Tatabányai Önkormányzat rendezésében. Rend-
kívül érdekes volt a fórum szempontunkból, mivel az 
óvodai fejlesztésünket össze kellett kötni bölcsőde léte-
sítésével. Javult a finanszírozás, már egy csoportot vi-
szonylag kisebb anyagi áldozatokkal fent lehet tarta-
ni, bár még mindig ráfizetéses. Sok egyéb használha-
tó ötlet is elhangzott az előadáson, mely kamatoztatha-
tó lesz a gyakorlatban. 
   Március 15-én zajlott a műv. házban a XXIII. BANF 
rendezvénysorozata. Megítélésünk alapján színvonala-
san és jól zajlottak a programok. Komoly létszámú kö-
zönség fogadta a résztvevőket. A kulturális rovatban 
részletesebben is beszámolunk a rendezvényről. 
  Az új óvoda terveinek építési engedély módosítása 
megtörtént, megkaptuk az új ép. engedélyt, már a böl-
csödével együtt. / A módosítás erről szólt lényegében. /
  A polgármesteri hivatal külső-belső felújítása - a tető-
szerkezet / héjazat / cseréje – után   
folytatódott. Második kőrben a külső vakolat kijavítása 
és újraszínezése történt meg. 
  A sportegyesület TAO pályázatának hiánypótlását vit-
tük be az MLSZ-hez március közepén. 
  A START pályázatok tekintetében megvalósultak a 
szerződések.
Március 16-án felmértük az új Vidékfejlesztési Pályá-
zatot / konyhai fejlesztések területén / , dolgozunk tel-
jes erővel a pályamunka benyújtásán. 
  Az E2 Hungary Zrt képviselőjével a gázszolgáltatás 
csökkentéséről megkötöttük a szerződést, az áram te-
kintetében megadtuk a dokumentumokat, melyre még 
nem érkezett válasz.
  Március 20-án KTKT ülésen vettem részt. Esetünkben 
még nem tisztázódott a szociális terület finanszírozá-
sa. Felvetődött az új építési-településképi rendelet kö-
zös kimunkálása, elkészítése.
  Folyamatban van a Járási Tehetségfesztivál szervezé-
se. 
Márciusban folytatódtak a BM START pályázatok 
munkaprogramjai:
-  elsősorban a biomassza előállítása, 
- Az Árpád utcai járda folytatásával, a Jókai – és a Sza-
badság utcai járda kialakításával,
-  A szociális gazdaság veteményezésével.
Ez utóbbi tekintetében megvalósult egy pályázati ered-
ményünk : egy Kubota GL 25-ös traktor, felszerelve : 
kombinátorral, ekével, talajmaróval és pótkocsival.

Pintér Lajos 
   polgármester
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(Folytatás a következő oldalon)

Tisztelt Lakosság!

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 10/2004. (IX.15.) ren-
delete alapján a kerti hulladék (lábon álló nö-
vényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék) égetésé-
re minden év március 1. és április 30., vala-
mint szeptember 15. és november 15. közöt-
ti időszakokban van lehetőség.

A római katolikus 
egyházközség nagyheti 
és húsvéti szertartásai

Virágvasárnap: Délelőtt 11 órakor barkaszentelés 
és körmenet, majd Szentmise passióénekléssel.

Nagycsütörtök: Este 6 órakor Szentmise az Utolsó 
Vacsora emlékére.

Nagypéntek: Délután 3 órakor „Csonkamise” és a 
Szentsír megnyitása. A Szentsír nagyszombaton dél-
után 5 és este 8 óra között látogatható.

Nagyszombat: Este 8 órakor Feltámadási szertar-
tás, majd körmenet.

Húsvétvasárnap: Reggel 8 órakor ételszentelés, 
délelőtt 11 órakor Ünnepi Szentmise.

Húsvéthétfő: Délelőtt 11 órakor Ünnepi Szentmise
Aradi László

 Plébános

Evangélikus hírek

Böjti úton-egy előadás margójára
Március 26-ikán, vasárnap, abban a szerencsében 
volt részem, hogy feleségemmel együtt meghallgat-
hattuk Gary Chapman előadását. Az előadó, aki 
New Yorkban baptista lelkész, március 26. és 31. 
között Magyarország szerte több előadást tartott, s 
dedikálta könyveit. Az elsőre, lelkészeket és házas-
társaikat hívták meg a Budapest Wesselényi utcai 
baptista templomba, felekezettől függetlenül. 
Chapman írásaival tulajdonképpen bárki találkozha-
tott már, hiszen a világi sajtó is gyakran lehozza azo-

kat, hiszen lelkészi szolgálata mellett család- és párte-
rapeuta, több évtizedes praxissal a háta mögött. Ő ju-
tott el arra a felismerésre, hogy a szeretetet ugyanúgy 
tanuljuk, mint az anyanyelvünket, a szeretetközlés pe-
dig ötféle csatornán keresztül ér el minket.
Az ügy fontosságát feltétlenül mutatják az egyre rom-
ló házassági statisztikák. A legtöbb válság mögött kom-
munikációs zavar van, vagyis nem értik meg egymást 
a házastársak, pedig csak meg kellene tanulniuk, hogy 
mi fontos a másik számára.

Az öt szeretetnyelv
Az elismerő szavak: ezek azok, melyek szóbeli meg-
erősítést nyújtanak a másik számára, akár a külsejé-
vel-, de valamely tettével kapcsolatban is. Szabad és 
kell természetesnek látszó dolgokat is megköszönni, 
elismerni.
A minőségi idő: vagyis amikor osztatlan figyelmünk-
kel tiszteljük meg társunkat. Tehát nem szól TV, nincs 
a kézben telefon, hanem az „együtt” a lényeg.
Ajándékozás: sokan azt érzik, hogy akkor gondolnak 
rájuk, ha valamilyen ajándékot kapnak, így érzik szere-
tettnek magukat. Ez is az odafigyelés jele!
Szívességek: nekik a tettek többet mondanak a szavak-
nál, várják a segítséget az élet minden területén, a házi-
munkában is. Ezzel nincs is semmi baj.
Testi érintés: ezt a legkönnyebb félreérteni, és csupán a 
testiséget meglátni benne, pedig nem erről van szó. Az 
érintés –a kéz megfogása, simogatás- érzelmi energiát 
közvetít azok számára, akiknek ez a szeretetnyelvük. 

Jó volt így böjtben, az elcsendesedés időszakában hal-
lani mindezt, hiszen a szeretet beteljesedését, a kereszt-
ben tapasztalhatjuk meg, és csak Krisztustól meríthe-
tünk erőt emberi kapcsolatainkban való megmaradásra.
Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örök-
kön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kul-
csai.” Jel 1,18

Húsvéti istentiszteleti rend:
Nagypéntek (ápr.14.): 11.00 (úrvacsora)
Húsvét vasárnap (ápr.16.): 11.00 (úrvacsora)
Húsvét hétfő (ápr.17.): 11.00 (úrvacsora)

Hitoktatás újra:
Megtörténtek az iskolai hitoktatási tájékoztatók, me-
lyeken a szülők informálódhattak a különböző feleke-
zetek oktatásával kapcsolatosan. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház is elkészítet-
te aktuális plakátjait, melyekkel az iskolákban talál-
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(Folytatás a következő oldalon)

Anyakönyvi hírek

Búcsút vettünk elhunyt 
állampolgárunktól:

Hernádi Gyulánétól (Bem u.)

Óvodai hírek
kozhatnak, s amelyekhez szöveget ezen a fórumon is 

megosztjuk.

Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár?

 Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül 

juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és 

történetének ismeretéhez. 

A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a 

személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továb-

bá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő té-

makörei?

 Jézus életének és tanításának megismerése.

 Önismeret.

 Emberi kapcsolatok.

 A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórát?

 A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hit-

oktatója.

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára?

 Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. 

A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az 

evangélikus egyházhoz tartozás.

Mi a jelentkezés módja?

 A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné 

beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. 

A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmá-

val (2016. április 20-21) nyilatkozhatnak.

Szeretettel várjuk gyermekét 2017 szeptemberétől az 

evangélikus hit- és erkölcstanórákon!

További tájékoztató és film: hitoktatas.lutheran.hu

Márciusban óvodánkban két fontos eseményen va-
gyunk túl. A középső- nagycsoportban szervezett 
nyílt napon. Köszönjük azoknak, akik elfogadták 
meghívásunkat és megtisztelték a csoportban lévő 
gyermekeket és dolgozókat, hogy éltek a felaján-
lott lehetőséggel. A látogatók a nap során betekin-
tést nyertek a hétköznapi csodáról hogyan fejlőd-
nek, okosodnak a kisgyermekek nap mint nap a 
közösségben a folyamatos tevékenységek során. 

A látott foglalkozások anyaga illeszkedett a már-
cius 15-i ünnephez. Fontosnak tartjuk, hogy  már 
ebben az életkorban is ismerkedjenek a gyerme-
kek történelmi múltunkkal, méltó képen ünnepel-
jük meg a kiemelt eseményeket.

Az ünnepre hangolódást a néptánc fesztiválra való 
felkészülés is megelőzte. Színvonalas, szépen kivi-
telezett gyermekjátékot és gyermek táncot láthat-
tunk tőlük a szülők és közönség örömére. Köszö-
net a felkészítő Anikó óvó néninek és segítő mun-
katársainak Zsuzsa óvó néninek és Ági néninek.
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Finomabbnál-finomabb sütik
Köszönjük anyukák!

Kedves Szülők!
A Bakonyszombathelyi
Benedek Elek Óvodába

a beíratás 
2017. május 2-3-4-5-én lesz
naponta 9  -  15 óra között.

Azokat a gyermekeket kell beíratni,
akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévü-
ket.
Ajánlott előjegyzésbe vetetni azokat a gyermeke-
ket is akik , a 2 és fél éves korukat betöltik az adott 
időpontig.

 A beíratáshoz szükséges :
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 - a gyermek lakcím kártyája
 - szülő lakcím kártyája
 - a gyermek TAJ kártyája
 - a gyermek oltási kiskönyve
  Szeretettel várunk minden leendő óvodásunkat 
és szüleiket!
    Óvoda dolgozói

Meghívó 
A BAKONYSZOMBATHELYI BENEDEK 
ELEK ÓVODA SZÜLŐI SZERVEZETE

(hagyomány teremtés reményében),

 2017. június 10-én 20 órától
JÓTÉKONYSÁGI 

NYÁRKÖSZÖNTŐ BÁLT 
szervez, a bakonyszombathelyi Művelődési Ház-
ban, melyre tisztelettel meghívunk minden kedves 
vendégünket. 
A bál részleteiről későbbiekben tájékoztatást 
adunk. 
Addig is megköszönünk minden tombolatárgyat, 
felajánlást, segítséget, mellyel támogatja óvodán-
kat. 

Köszönettel: Szülői Szervezet tagjai

Iskolai hírek

A 2. osztályos 
Tulipános

Aranyeső március elején
Nagyszerű eredményekről számolhatunk be a Kisbé-
ren március 6-án megrendezett népdaléneklési-ver-
seny területi kiválasztójáról.
A 2. osztályos Tulipán kisegyüttes (Bakos Krisztina, 
Csillag Noémi, Horváth Rebeka) ezüst minősítést ért 
el. Felkészítő tanáruk: Ónódiné Paksi Noémi.
A 3. osztályos Bojtocska kisegyüttes (Horváth Zsófia, 
Hullám Alexa Lilla, Kovács Borbála és Maszlavér 
Lilien Hanna) minősítése: kiemelt arany fokozat. Fel-
készítő tanáruk: Budáné Deák Anita.
Hullám Vanessza Lilla  (4. osztály) szóló ének kate-
góriában   arany minősítést kapott. Felkészítő tanára: 
Szteblák Zsuzsa



A 6. osztályos Benedek  kisegyüttes (Lang Márk, 
Szeleczki Ferenc, Szvák Gergő) kiemelt arany mi-
nősítésben részesült. Felkészítőjük: Kovácsné Sán-
dor Éva.
Mrázik Laura (7. osztály) szólóéneke arany minősí-
tést kapott. Felkészítő tanára: Szteblák Zsuzsa.
Maszlavér Dániel  (8. osztály) szóló éneke kiemelt 
arany minősítésben részesült.  Felkészítő tanára: 
Kovácsné Sándor Éva.

Április 3-án, hétfőn a tatabányai Móra Ferenc Iskolá-
ban tartják az 1-4. osztály megyei döntőjét. A felső ta-
gozatosok és a középiskolások megyei döntője április 
5-én lesz Tatabányán a Sárberki Általános Iskolában.

Kovácsné Sándor Éva
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A 3.osztályos Bojtocska

A 6. osztályos Benedek együttes

Maszlavér Dániel

56 csepp vér

Március 17-én a székesfehérvári Vörösmarty Szín-
házban néztük meg bérletes előadássorozatunk utolsó 
darabját, Mihály Tamás-Horváth Péter-Pintér Tamás 
musicalét. A darab annak az igazságnak állít emléket, 
hogy az 56-os forradalmat a kor szabadságra vágyó fi-
ataljai vívták. A darab a sok névtelen hősnek állít em-
léket. Középpontjában egy fiatal pár tragikus szerel-
mének története áll. A színpadi alkotást erős képi és 
hanghatásokkal, látványelemekkel tették élővé és iz-
galmassá. A darabot Szikora János rendezte, a fősze-
repet, Lőrinc pátert Feke Pál alakította. 

Ökoiskolai hírek

Iskolánk Természetbarát szakkörösei évek óta tisztán 
tartják az iskola udvarát és gondozzák környezetét. Az 
idei évben az udvari szemét összeszedésével kezdtük 
tavaszi nagytakarításunkat, felástuk, előkészítettük 
kiskertünket az új növények telepítésére. Málnabok-
rokat ültettünk el nagy gonddal, és várjuk az első gyü-
mölcstermésünket!

A Víz Világnapja

Március hónapban megemlékeztünk iskolai szinten a 
Víz világnapjáról, mely nemzetközi egyezmény alap-
ján március 22-ére esik. Az ENSZ március 22-ét a Víz 
Világnapjává nyilvánította, és így 1994-óta emléke-
zünk meg e természeti kincsünkről.
A víz fontosságát, a víz éltető erejét iskolánk 5.osz-
tályos tanulói mutatták be. A víz: maga az élet. Min-
den élőlény elsősorban vízzel „táplálkozik”. Sejtjeink, 
szerveink folyamatosan igénylik a kellő működéshez 
a folyadékot. A Föld felszínének mintegy 70%-át víz 
borítja.
Ha a világ minden vizét egy vödörbe öntenénk, az em-
beri fogyasztásra rendelkezésre álló édesvíz kevesebb, 
mint egy teáskanálnyi lenne! Az édesvízkészletek-
nek nemcsak a mennyisége csökken világszerte, ha-
nem minőségük is romlik, hiszen sok édesvízrendszer 
mindinkább szennyezetté válik az emberi, mezőgaz-
dasági és ipari kibocsátásoknak köszönhetően.
Legfontosabb üzenetét Antoine de Saint-Exupéry gon-
dolatain keresztül fogalmaztuk meg: 
„ Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet 
meghatározni téged,
megízlelnének, anélkül, hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

Budáné Deák Anita
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zette, Csikár Imrének, aki felajánlotta a kupát, vala-
mint mindenkinek, aki eljött és szurkolt a csapatnak 
és osztozott örömünkben. A csapat tagjai: Óvári Pat-
rícia, Vuts Viktória, Halász Boglárka, Fazekas Szand-
ra, Buzál Nóra, Farkas Luca, Szabó Ramóna Napsu-
gár, Bene Ágnes Menodóra, Fazekas Beáta, Buzál 
Anna és Vadász Mercédesz.

Szép volt lányok!

Röplabda
Március 24-én rendhagyó péntek délutánnak lehet-
tünk résztvevői. A felsős osztályok csapatai röplab-
da osztálybajnokságon versenghettek egymással. A 
kupa elnyeréséért minden osztály a legjobb játéko-
sait küldte pályára. Az első meccset a 7. és 8. osztály 
játszotta, amin a 8. (25-7, 25-23) 2:0-ra győzött. Ez-
után a 6. és 8. osztály állt fel egymással szemben, ez 
a mérkőzés is a 8.-nak sikerült jobban (16-25,13-25), 
így bebiztosították elsőségüket. Az utolsó meccs tét-
je így a 2. hely volt. A 6. és 7. osztály összecsapásán 
a 7. bizonyult jobbnak (14-25, 29-31), így ők szerez-
ték meg a 2. helyet. A délután csúcspontja az volt, 

Sporthírek

Kézilabda
Iskolánkban hetente tartunk kézilabdaedzéseket a fel-
ső tagozatos lányoknak. Vannak, akik már több éve 
kitartóan tagjai a csoportnak, de eddig még nem volt 
alkalmunk találkozni más iskolák csapataival. Már-
cius 10-én a kisbéri Petőfi Sándor Általános Isko-
la kézilabda csapatát láthattuk vendégül. Nagyon 
készültünk a találkozóra. A lányok 2x30 percet ját-
szottak, és maximálisan teljesítettek. Az első félidő 
15:12 volt, a végeredmény 29:25 lett. A meccs leg-
jobbja Vuts Viktória 18 gólt lőtt. A legjobb kapus-
nak járó oklevelet Vadász Mercédesz vehette át, aki 
2 büntetőt is védett. Köszönetet szeretnék mondani 
Jakab Árpádnak, aki vállalta a mérkőzés levezetését, 
Kovácsné Sándor Évának, aki a jegyzőkönyvet ve-

Málnabokrok ültetése

Kézilabdásaink

A tanár-diák röplabdameccs
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Szelektív 
hulladékgyűjtés 
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   Szelektív                      házhoz menő 
  zöldhulladék                     gyűjtés                          
     gyűjtés
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BAKONYSZOMBATHELYI 
HÍR MON DÓ

A ki adá sért fe lel: 
Ön kor mány zat Bakonyszombathely

Nyomdai szerkesztés: 
Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd) 

Szerkesztetésben 
közremûködött: Sárközi Noémi, 

Pintér Lajos
Készült: 280 példányban       

 ISSN 2062-8315

amikor a tanárok csapata állt fel a 8. osztályosokkal 
szemben. A teremben óriási hangzavar uralkodott, a 
szurkolók hangosan biztatták a csapatokat. A tanárok 
csapata becsülettel helyt állt, de ezen a meccsen is 
a nyolcadikosok bizonyultak jobbnak, így megérde-
melten vették át a legjobbaknak járó kupát.

Gratulálunk a résztvevőknek!

Asztalitenisz

Március 28-án iskolánkból öten vettek részt a Rédén 
megrendezett kiskörzeti asztalitenisz bajnokságon. 
Szoros meccseket játszottak egymással a tanulók.
A III. korcsoportban a fiúknál Bőhm Csaba (6. o.) 3. 
helyezett lett, Lang Márk (6. o.) a 2. helyen végzett. 
A IV. korcsoportban Gurumlai Gergely (7. o.) ezüst-
érmes lett. A lányoknál Szabó Ramóna Napsugár (6. 
o.) a 2. helyet szerezte meg. 

Büszkék vagyunk rátok!
Kovácsné Czimora Zita

A súri és a bakonyszombathelyi pingpongosok

Felhívás
2017. április 27-én, 

csütörtökön délután 13 órától 

papírgyűjtést 
szervezünk 

az iskola udvarán.
Ezen a napon lehetőség lesz az elektromos hulla-
dék elszállítására is.
Tisztelettel kérjük a lakosság segítségét!

Köszönettel: Diákönkormányzat

Iskola alapítványi 
hírek

Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2016-ban a 2015. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásá-
val 
534 357 forint bevételhez juttatták alapítványunkat.
Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, hogy mind-
azok, akiknek lehetőségük van, és fontosnak tartják a 
helyi általános iskolát, 
segítsenek bennünket a jövőben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi 
Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)

Pintérné Ballabás Márta
 igazgató
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan 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: Az ellátást 
igénybe vevőknek segítséget nyújt ahhoz, hogy 
fizikai, mentális, szociális szükségleteik kielégí-
tése, - életkoruknak, élethelyzetüknek és egész-
ségi állapotuknak megfelelően, valamint meg-
lévő képességeik fenntartásával, fejlesztésével 
- biztosított legyen. Szabadidős programok szer-
vezése és levezetése. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, 1/2000.(I.7.)SZCSM ren-
delet 3. számú mellékletének 8.1. pontjában 
meghatározott középfokú szakirányú szakkép-
zettség,, 
szociális - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
Büntetlen előélet, cselekvőképesség 
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
státusz 

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, fe-
lelősségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás, 
kommunikációs készség, szociális érzékenység, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai 

végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban résztvevők megismerhetik 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
március 27. 
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: 
568/II/2017 , valamint a munkakör megnevezé-
sét: Szociális gondozó. 
Elektronikus úton Finta János részére a 
kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen 
keresztül 
Személyesen: Finta János, Komárom-Eszter-
gom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályá-
zók személyes meghallgatását követően az in-
tézményvezető dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. március 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének he-
lye, ideje: 
A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szo-
kásos módon. - 2017. március 10.

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet

Idősek nappali ellátása
Szociális gondozó munkakör betöltésére. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom 
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: A szolgálat szak-
mai munkájának elvégzése Kisbér járás 17 te-
lepülésén az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi 
XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendelete-
ik alapján. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet ál-
tal előírt szakképesítés a családsegítés munkakör 
betöltéséhez, 
Szociális, gyermekvédelem területén - 1 év alatti 
szakmai tapasztalat, 
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalma-
zások), 
Büntetlen előélet, cselekvőképesség 
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
státusz 
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: önálló, felelősségteljes, 
pontos munkavégzés, mobilitás, kommunikációs 
készség, szociális érzékenység, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai 
végzettséget 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: 
2017. március 27. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szo-
ciális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címé-
re történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 567/II/2017 , 
valamint a munkakör megnevezését: családsegítő. 
Elektronikus úton Finta János részére a 
kisberszockozpont@gmail.com 
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom 
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályáza-
tok értékelése után, a kiválasztott pályázók sze-
mélyes meghallgatását követően az intézmény-
vezető dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
március 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének he-
lye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a 
helyben szokásos módon. - 2017. március 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 
március 11.

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 
                        a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Család és Gyerekjóléti Szolgálat
családsegítő munkakör betöltésére. 
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 ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása,
bőrszíne, nemzetisége,

nemzetiséghez való tartozása,
fogyatékossága, életkora,

egészségi állapota,
vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve, családi állapota,

anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,

nemi identitása,
vagyoni helyzete

 vagy egyéb tulajdonsága miatt 
hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata 
a hátrányos megkülönböztetéssel okozott 
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-
Esztergom megyei egyenlőbánásmód-
referens ügyfélfogadását:
06 30/900-4624, domebe@t-online.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 
tel: 06 34/515-100
2017.04.11.  09:00-13:00
Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.04.04. 10:00-14:00
Oroszlányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. 
fszt. 1. 
2017.04.18. 09:00-13:00
Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya 2900 Komárom, Igmándi u. 45.
2017.04.26. 10:00-14:00

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Forduljon az   

             Tájékoztató

                   Ingyenes jogi 
tanácsadás

Időpontja április hónapban,
 a Családsegítő Központban:

Április 03. (hétfő)
1130-1930

Április 24. (hétfő), 
1130-1930

Helyszín: Kisbér, 
Angol kert 1. 

Tel.: 34/ 353-133

§
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Irodalombarátok 
figyelmébe

Németh László, a Tanú című folyóiratának bevezető-
jében találóan sűrítve, így fogalmazott: „Az írás – er-
kölcs!”. Lelkünk karbantartásának egyik módja tehát 
a találkozás a példamutatóan tisztességes művekkel 
egy kizárólag szépirodalmi műveket közlő, az írások 
lélekmelengető szerepét a jó erkölcs terjedése érdeké-
ben hangsúlyozó folyóiratban.

Az Angyalszem címmel tervezett, évnegyedes, ke-
resztény nemzeti konzervatív polgári szellemiségű 
folyóirat újdonsága lesz, hogy kizárólag szépirodal-
mi műveket közöl, lélekmelengető szerepét tartja fon-
tosnak, s merít az emlékezet kútjából is, nemcsak friss 
termést arat. Nem szegődik irodalmi szekértáborok és 
különféle időleges ideológiák szolgálatába. Egyetlen 
szempontja élteti: emlékezik és emlékeztet az embe-
ri jóság eleve elrendelve egyetemesen öntörvényű ér-
zelmeire. A Gárdonyi-féle nemes eszmény jegyében 
ébren tartja a jó erkölcsöt őrző lángot, mert ahogyan 
William Butler Yeats vallotta: „A pusztán agyban 
fészkelő / eszméktől óvj, Uram; / úgy él a dal, ha a 
gondolat / a gerincben suhan.” 

Ha előfizetőként és/vagy mecénási 
felajánlással 

szeretné támogatni 
az Angyalszem című folyóirat 

megvalósulását,
- nevét és pontos címét feltüntetve! -  

az OTP 11773229-07732274 
bankszámlaszámra 

szíveskedjék befizetni 
a 4 lapszámra vonatkozó, 

összesen 2000,- Ft előfizetési díjat, 
vagy a támogatási összeget.

Köszönettel: 
Zsirai László 
Főszerkesztő

„Mozdulj ki!”
sport és egészségnap a 
bakonyszombathelyi 

Kastélyparkban
2017. május 13. 
(szombat) 13.00

* Mazsorettek *
(WAMK)
* Karate bemutató *
* Hullahopp karika bemutató *
(Benedek Elek Elek Általános Iskola 3. osztálya)
* 15.00 Katus Attila * (aerobik és életmódtanácsadás)
* Street Generations *  (akrobatikus sportbemutató)
* Rumba * (Bérces Zsuzsival)
* Nemadomfel együttes *

Szeretettel vár minden érdeklődőt 
Bakonyszombathely Község Önkormányzata!

Kultúra és szabadidő
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Hatalmas tömeg jött össze a XXIII. Feszti-
válra, mind a teremben, mind pedig az elő-
térben, folyosókon. Pintér Lajos polgármes-
ter nyitotta meg e rendezvényt, kiemelve, 
hogy 23 éve  nyitotta meg kapuit a program 
Bakonyszombathelyen.

Elsőként az általános iskolai Bojtocska 
Kisénekegyüttes mutatott be Rábaközi nép-
dalcsokrot az ünnepi alkalom tiszteletére. 

Aztán kezdődtek a műsorszámok, 
BAKONYSZOMBATHELYI ÓVODAI 
NÉPTÁNCCSOPORT dalos gyermekjáté-
kokat adtak elő. 
Művészeti vezetőjük Farkasné Pákozdi Ani-
kó volt. 

A Benedek Elek Általános Iskola 2. o. cso-
portja " Somogyi ugrós "című alkotá-
sát
Kondics Gergely koreográfálta, ő egyébként 
a művészeti vezető is.

A bakonyszombathelyi PÁNTLIKA NÉP-
TÁNCCSOPORT "Galgamenti csárdás is 
friss" művészeti vezetője és koreográfusa: 
Kondics Gergely

A Vértessomlói Német Nemzetiségi Ifjúsági 
Tánccsoport lépett a parkettra.
Művészeti vezető: Kaszap-Nagy Rita, a ko-
reográfiák : Kóthy Eszter-Mars und polka; 
Kaszap Rita-Baranyai polka

A bakonyszombathelyi blokkot végül is a 
TAVASZKA NÉPTÁNCCSOPORT   
"Szatmári táncok" –kal zárta, koreográfia: 
Kondics Gergely.

Majd a Vértessomlói Német Nemzetisé-
gi Felnőtt Tánccsoport következett a szín-
padon, az ő művészeti vezetőjük: Somlói 
György. 
 / Ganasser-Heil Helmut; Stern polka-Heil 
Helmut /

A LANGALLIK NÉPTÁNCEGYÜTTES 
lépett fel MOLDVAI és SZATMÁRI 
TÁNCOKkal. A bakonyszombathelyi fellé-
pők különösen átadták magukat a táncnak, 
húzva magukkal a többieket is, igazi nép-
ünnepély alakult ki. 

Szünet következett, majd a NASZVADI NÉP-
DALKÖR kezdett Vág-Garamközi dalokkal. 
Művészeti vezetőjük a már – a korábbi feszti-
válokról - jól ismert Bedecs Ilona. Az együttes 
nagy sikert aratott ez alkalommal is!
 
A nagysikerű rendezvény gálaműsorát a 
PÖTÖRKE NÉPTÁNCEGYÜTTES adta, 
Keltai Gábor vezetésével. Dél-Alföldi tán-
cok, Széki táncok, Balázstelki táncok hang-
zottak el a Kincső zenekar kísétében.

KÉPES HÍRADÓ A XX.III. BAKONYI 
NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁLRÓL
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Pötörke táncegyüttes

Óvodás csoport

2. osztályosok

Pántlika 
néptánccsoport

Vértessomlói 
ifjúsági csoport

Tavaszka néptánccsoport

Vértessomlói felnőtt csoport

Naszvadi Búzavirág dalkör


