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ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Bakonyszombathely Község 
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 45. §-a  
alapján a 

Képviselő-testület ülését
2017. november 27-én, 

hétfőn 16.00 órára
összehívom.

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

NAPIREND

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról, a két ülés közötti idő-
ben tett fontosabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2./ Tájékoztató a munkanélküliség helyze-
téről Bakonyszombathely településen
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3./ Pályázati eredmények, folyamatok és le-
hetőségek ismertetése 
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4./ Településfejlesztés – Térkövezés és per-
gola az Eszterházy téren
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5./Egyebek
a) A közmeghallgatás előkészítése 
Bakonyszombathely, 2017.  november 02.                                            

 Pintér Lajos
  polgármester

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük községünk új állampolgárait:

Bihari Beáta és Óvári György kislányát Óvári Maja Rebekát
Gertner Violetta és Kóródi Péter kisfiát Kóródi Pétert

Házasságot kötöttek:
Gasparics Zsuzsanna és Csendes László
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Iskolai hírek
Október 6. az iskolánkban

Minden évben a 6. osztály feladata, hogy az október 6-i 
megemlékezést megszervezze. Így volt az idei tanév-
ben is. Előző nap délután feldíszítettük az aulát, hogy 
reggel már ünnepi hangulat fogadja az iskola tanulóit, 
ezzel is próbáltuk ráhangolni a gyerekeket október 6. 
jelentőségére.
A műsorban minden 6. osztályos tanuló szerepet ka-
pott. 
Műsorunk kontrasztosságával, sokrétűségével próbálta 
eljuttatni értelmileg és érzelmileg a legkisebbeket és a 
nagyobbakat is az ünnep hangulatán át a haza iránti el-
kötelezettségig. 
Az életrajzi adatokból azokat a mondatokat olvasták fel 
a gyerekek, amelyek közelivé, emberivé, megjegyez-
hetővé tehetik a történelmi személyeket a tanulók szá-
mára. Közben a kivetítőn halk zene kíséretében meg-
jelentek a vértanúk portréi, mellettük utolsó mondataik 
voltak olvashatók. Az életrajzi adatok között Wass Al-
bert lírai hangvételű mondatai hangoztak el.
Részlet a műsorból:
„Sűrű köd borul a szürke útszéli fákra, s a sápadt utca-
lámpák halvány fényében megcsillanó aszfaltra lucs-
kosan tapad egy-egy sárga levél.
Október: bágyadt napfény, virító őszirózsák: nemzeti 
gyász
Mint minden nagy és nemes eszmének, úgy az 1848–
49-es szabadságharcnak is megvoltak a maga áldoza-
tai. A világosi fegyverletétel után a megtorlás legfeke-
tébb napja október 6-a volt, Haynau bosszúhadjára-
tának csúcspontja. Pesten golyó által kivégezték gróf 
Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány mi-
niszterelnökét. Ugyanezen a napon Aradon a kivégző-
osztag elé, illetve bitófa alá került a szabadságharc 13 
tisztje. Ők nemzetünk mártírjai. Kevesek azok közül, 
akiknek tudjuk a nevét. Rajtuk kívül még vagy száz-

húsz embert kivégeztek Aradon; ezerkétszázan bör-
tönbe kerültek, több ezren emigráltak, s félszázezer 
honvédet besoroztak a császári seregbe. S vegyük 
hozzá a magyar oldalon elesett majd’ ötvenezer em-
bert! „Az egész nemzet vesztes. Egy nemzet gyá-
szol.”
A műsor végén felcsendülő zene alatt 13-an meg-
gyújtott mécses került az asztalra helyezett portrék 
elé. A többi tanuló egy-egy szál virággal tisztelgett a 
hősök emlékének.

„Állunk. Kezedben késő kék virág.
Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák.

Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon.
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton.”

                                     (Áprily Lajos)
Bikali Istvánné

Papírgyűjtés
2017. október 20-án, pénteken rendeztük meg szoká-
sos őszi papír- és elektromos hulladékgyűjtő akción-
kat. Most sem panaszkodhatunk az eredményre. Ösz-
szesen 7970 kg újságot, 3700 kilogramm kartont és 
220 kg akkumulátort gyűjtöttünk. Összesen 256850 
forint értéket sikerült összegyűjteni. Köszönjük az 
önkormányzati dolgozók támogatását. Segítettek a 
szállításban és a pakolásban. Nélkülük nehezen tud-
tuk volna felpakolni a hatalmas mennyiségű papírt. 
Köszönjük Kovács Nándornak, hogy a mázsát meg-
őrzi nekünk, az ácsteszéri önkormányzatnak, hogy 
a csatkai papírt elhozták. A szülők is nagyon sokat 
segítettek. Autóval, kisteherautóval szállították ide a 
csomagokat. Négy óra elmúlt, mire az utolsó kocsi 
csomagtartóját is kiürítettük. Három konténert sike-
rült kartonnal és újságpapírral megtöltenünk. Elekt-
romos hulladékot is gyűjtöttünk. A szállító részéről 
itt sem volt panasz. Mindenkinek köszönjük a segít-
séget, a támogatást!

Panákné Miszlai Margit

ÖKOISKOLAI HÍREK
Iskolánk évek óta viseli az Örökös Ökoiskola címet, 
és ennek a nemes feladatnak igyekszünk megfelel-
ni az iskolai élet minden területén. A gyerekek lát-
hatóan érzékenyebbek környezetük változásaira, fi-
gyelmesebbek lettek az állat-és növényvilág válto-
zásait illetően. Rendszeresen részt veszünk tanulmá-
nyi versenyeken, ahol szép eredményeket érünk el. 
Az iskolai Természetbarát Szakkör létszáma 30 fős, 
mely nagy örömmel tölt el. 

Az október 6-ai megemlékezés
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(Folytatás a következő oldalon)

Néhány éve közvetítjük a 17 globális célt a Világ 
Legnagyobb Tanórája keretén belül, a Fenntartható-
sági Témahét feladatait is teljesítjük.
Év elején kihasználva a jó időt, terepgyakorlatokon 
vehettünk részt: bogárvizsgálatokat tartottunk, és le-
hetőségünk volt vízi világ tanulmányozására is. A te-
repgyakorlat, mint oktatási-tanulási forma, a fenn-
tarthatóság kérdésköréhez kapcsolódó pedagógi-
ai feladatok teljes körét felöleli. A terepgyakorlat a 

közvetlen szemléltetés és bemutatás módszereként 
értelmezhető az ökológiai szemlélet megalapozása 
érdekében: szárazföldi növény-és állatfajok ismere-
te, vízi élővilág megismerése.
Az idei tanévben 5. osztályos tanulóink erdei isko-
lába mennek a szandaváraljai diáktáborba, mely szí-
nes programokkal várja a gyerekeket. Terveink kö-
zött szerepel a következő 5. évfolyamosoknak a Ti-
hanyi Levendula Erdei Iskola, valamint a Szilvásvá-
radi Erdei Iskola látogatása. 

A környezeti nevelést, a környezettudatosságot az isko-
la padjaiban ülve, csak tankönyvekből és egyéb audio-
vizuális eszközök alkalmazásával nem lehet maradék-
talanul megvalósítani. Még egy jól felkészült szakta-
nár, ha az óráin mindig tudatosan foglalkozik is ennek 
a nevelési feladatnak a folyamatos felszínen tartásával, 
sem tud elegendő ismeretet nyújtani. Ugyanis ennek a 
feladatnak a megoldásához elengedhetetlenül szükség 
van a természetben, a környezetben szerzett közvetlen 
tapasztalatokra is. Ezen tapasztalatok megszerzésének 
egyik legfontosabb szervezési formája az erdei iskola.
A hagyományos ünnepeink mellett, jelentős szerepet 
kapnak az úgynevezett zöld ünnepek. Az elmúlt hó-
napban az Állatok Világnapja alkalmával közvetítettük 
az állatok szeretetét. Az Állatok világnapja egész évre 
azt üzeni, hogy éljünk harmóniában a minket körülve-
vő élőlényekkel és a természettel. Az állatok világnap-
jának célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a kör-
nyezetükben élő élőlényekre, állatokra, hogy az ember 
és állat közötti kapcsolatot tovább erősítse, valamint 
emlékeztessen az együttélés fontosságára, ezáltal segít-
ve a felelősségteljes állattartás elterjedését az egész vi-
lágon. Minden megmozdulás világszerte azt üzeni ne-
künk, hogy az állatok boldogabbá, szebbé, teljesebbé 
teszik mindennapjainkat!
Az idei tanévben a neves világnapok körében, novem-
ber hónap folyamán, megtartjuk iskolánkban először, a 
Tolerancia és a Kedvesség Világnapját.  A világnap cél-
ja, hogy előhívják az emberekből a kedves viselkedést, 
amelytől mindenkinek élvezhetőbb lesz az élete, illetve 
olyan erkölcsi, belső parancs közvetítésére is hív, mely 
a körülöttünk élők elfogadására szólít. 

Budáné Deák Anita

Őszi fényfesztivál
Október 21-én, szombaton megemlékezést tartottunk a 
Közművelődés Házában az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére. A műsorban az ünnepi beszéd 
mellett Mrázik Laura 8. osztályos tanuló és az iskola 
énekkara is szerepelt.
A műsor után a Budapesti Utcaszínház művészei a 
Lúdas Matyi történetének feldolgozását vitték színre, 
színvonalas előadásukkal kellemes szórakozást nyúj-
tottak a közönségnek.
A rendezvény a pataszínházban folytatódott, tánccal. 
játékkal és természetesen a tökfaragások és kompozíci-
ók díjazásával. Őszi fényekbe öltözött a helyszín, a paj-
ta és környéke. 
            Pintérné Ballabás Márta

intézményvezető

Terepgyakorlaton
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Néhány kép rendezvényről: 

Lúdas Matyi

Őszi fényben a pajta

Tökkompozízió

Fényfestés

A díjazottak

Egy díjazott alkotás

Egy különleges 
faragás
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Ovi hírek
Az év elején tudatosan tervezett események mellé ok-
tóber hónapban váratlanul adódó programok színesí-
tették az óvodában folyó tevékenységek sorát.

„Barátunk a tűzoltó”

A közfeladatot ellátó rendvédelmi szerveket bemutató 
sorozatunk következő lépése volt a barátságos rend-
őr után a tűzoltók munkájának bemutatása. Intézmé-
nyünkben a dolgozók részére munka és tűzvédelmi 
feladatokat oktató és ellenőrző Horváth László szíve-
sen vállalkozott erre a feladatra. 
A gyerekek nagy örömmel hallgatták előadását. Laci 
felkészülten a gyermekek számára élvezetesen nyúj-
tott ismereteket erről a nehéz munkáról, teendőről 
tűz esetén. Irányítása alatt fegyelmezetten vonultak 
a gyermekek az udvarra, - de figyelmeztették, hogy 
nem vettük le a benti cipőt -.

Baj esetén központi hívószám a 112, 
Ezt, biztosan megtanulta minden gyermek a nap fo-
lyamán.
Az ismeretterjesztő előadás és tűzriadó után a tűzol-
tó felszerelés felpróbálása volt a legnagyobb élmény 
a gyerekek számára. 
Köszönjük a lehetőséget, áldozatos munkájukat!
Kívánunk minél kevesebb munkát a tűzoltó szervezet 
számára a saját érdekünkben.

Látogatás a GI-GA farmon

Teveink közt szerepel, hogy meglátogatjuk a helybé-
li üzemeket, vállalkozásokat. Első lépésként a GI-GA 
farmra való meghívással indítottuk ezt a tervmegv ló-
sítást. Mindkét csoport ellátogatott a gépparkba. Iga-
zán impozáns és lenyűgöző élmény volt a hatalmas 
gépeket közvetlen közelről megnézni. Szakszerű tá-
jékoztatást kaptunk Gede Zsolt és Gede Attila szíves 
vezetése során. El kell ismernünk, hogy a gyerme-
kek többet tudtak ezekről a mezőgazdasági gépekről, 
mint néhányunk. Munkájukhoz további sikereket kí-
vánunk!
 
Köszönjük a lehetőséget! 

Novemberi előzetes:
Mi is készülünk a hagyományos Márton napi lámpás 
felvonulásra. Készülnek a mécsesek. Kérjük, minél 
több szülő vegyen részt óvodás gyermekével ezen a 
hagyományápoló rendezvényen.

Közeleg a karácsony. Szívvel - lélekkel készüljünk 
erre. Adventi szöszmötölő délutánunkat 2017. no-
vember 23-án du.3 órától tartjuk az óvodában, melyre 
minden szülőt szeretettel hívunk és várunk!

 Teklovicsné Németh Gabriella
 tagóvoda vezető

Zenés programok
Október hónapban két előadást is láthattak a gyere-
kek. Először 13-án délelőtt Áprily Géza „Csavargó” 
zenés műsora volt, mely az ősz köré épült. A gyerekek 
nagyon élvezték az előadást, melyben aktívan részt 
vettek. Ismét ismerkedtek a hangszerekkel, nyári raj-
zot készíthettek a bátrabbak, de közös, önfeledt ének-
lés is volt. A tenyerek nagyon sokszor összecsapód-
tak, nem csak az énekek végén, hanem közben is. Az 
ismert dalokat a „Csavargóval” együtt énekeltük, rit-
must és ütemet ütve hozzá. Az előadás végére min-
denki önfeledten énekelt, dalolt. Köszönjük szépen!
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A második 20-án délelőtt, egy mese előadás volt. 2 fi-
atal hölgy mutatta be nekünk a szőlő nevelés és szü-
retelés folyamatát. Interaktív volt ez az előadás is. 
Nagyon sokszor kértek „segítséget” a gyerekektől. 
Ügyesen bevonták őket a „játékba”, melyre a gyere-
kek nagyon fogékonyak voltak. Szívesen szerepeltek, 
részt vettek a segítségnyújtásban. A „szüret” végén az 
„Érik a szőlő….” kezdetű énekkel végig vonatoztunk 
az óvoda épületén. Mindenki önfeledten szórakozott, 
nevetett, kacagott. Ismét egy tartalmas délelőttöt tölt-
hettünk el az őszi munkákat- a mese által- megismer-
ve. Az előadásért köszönetet mondunk a Szülői Szer-
vezetnek, mert ők finanszírozták az előadást.

Bazsóné Németh Zsuzsanna
 csoport vezető óvónő

Kultúra és életmód
Tatai kirándulás

Megint csak beigazolódott az a mondás, hogy nem 
kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy gyönyö-
rű tájakat, vidékeket és helyeket lásson az ember.
A Nyugdíjas Klub Tatán kirándult. A város mondhat-
ni csak egy ugrásra van tőlünk és mégis mennyi szé-
pet láttunk.
A kirándulás első állomása a Tatához közeli Agostyán 
volt.
Az arborétum története nem nyúlik vissza a távo-
li múltba. Az Eszterházyak telepítettek először ide 
szlavóntölgyet és vörösfenyőt 1912-ben. Jelenleg 
293 különböző fásszárú található itt. Mára már im-
pozáns látvány fogad bennünket, ha sétát teszünk az 
arborétum területén.
Aki Tatát választja úti célul, annak feltétlen érdemes 
a városnéző kisvonattal megtekinteni a várost. Az 50 
perces utazás során a város legszebb látnivalóit cso-
dálhatja meg. Többek közt az Eszterházy kastélyt, az 
Angolparkot valamint a Kálvária dombot.
 A kocsikázás után az Öreg tó partján álló várba lá-
togattunk el. A tatai várat Luxemburgi Zsigmond ki-
rály építtette. Majd Mátyás király korában igazi re-
neszánsz kastéllyá alakult.
A történelem során dúlta török, kurucok támaszpont-
ja volt, aztán Habsburg uralom alá került
és 1727-1945-ig az Eszterházyak tulajdona volt.

Napjainkban látogatók tömege csodálhatja meg a fel-

újított vár szép termeit, kiállításait és értékeit.

A várbeli sétát egy közeli cukrászdában egy nagyon fi-

nom sütivel koronáztuk meg.

A hazaút előtt a Fényes Tanösvény nagyon kellemes 

meglepetés volt számunkra. Nem is gondoltuk, hogy 

milyen érdekes sétában lesz részünk. A vidéket, a bá-

nyák bezárása után a láprétek és láperdők kasztforrá-

sainak 20-22 C hőmérsékletű vize lepte el. Fából ké-

szült hidak övezik a környéket és azon sétálgatva lehet 

csodálkozni az érintetlen természet szépségén.

Ez a séta méltó befejezése volt egy hangulatos élmé-

nyekkel teli napnak.

A kellemes fáradtság ellenére elmondhatjuk, hogy na-

gyon jó volt együtt, jól éreztük magunkat és tavasszal 

irány Pécs!

Ferenci Andrea

 Tájékoztató

Ingyenes jogi 

tanácsadás

 Időpontja 
november

 hónapban, 
a Családsegítő 
Központban:

November 06. (hétfő)
11.30-19.30

November 20. (hétfő), 
11.30-19.30
Helyszín:

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

Közérdekű 
információk

§
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Tisztelt Gazdák, 
Gazdatársak!

Kedves Kamarai 
Tagok, Szavazók!

Küldöm ezt a levelet szíves tájékoztatás és a szavazá-
son való részvételed szándékával. Számítunk rád és 
szavazatodra, hogy a Kamara erős szolgáltató és érdek-
képviselet legyen a jövőben is, őrizve és védve a gaz-
daérdekeket, mind hazai, mind pedig EU szinten, szo-
ros együttműködésben a döntéshozókkal.
Csatoltan küldöm a MAGOSZ jelölő szervezet KEM 
kamarai küldött-jelölt listát, akik jó gazdák, jó szakem-
berek, köznyelven mondhatom régi motorosok, számít-
hatunk rájuk. Szavazzuk meg!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Küldött-
gyűlése 2017. november 3-ára tűzte ki a megyei kül-
döttválasztások időpontját. A kamarai törvény és az 
alapszabály értelmében – a pártoló és tiszteletbeli ta-
gok, valamint a hatályos, de nem érvényesített őster-
melői igazolvánnyal rendelkezők kivételével – vala-
mennyi kamarai tag jogosult a küldöttválasztásban 
részt venni.
A szavazás helyéről a tagok a kamarai portálon és saját 
e-irodájukban tájékozódhatnak majd, illetve a későbbi-
ekben postai úton választási értesítőt kapnak.

I. Komárom-Esztergom megyei választási helyszí-
nek: 2017. november 3. 08:00-16:00 óra
2525      Bajna    Hősök    Tere   4.   Közösségi Ház
2500      Esztergom          Deák Ferenc  utca 4.            
Járási Hivatal, 1. emelet, Gadányi terem
2870    Kisbér Széchenyi   utca  2.         
Polgármesteri Hivatal, falugazdász iroda
2900      Komárom  Jedlik Ányos  utca 8.            
Közösségi Ház, 1. emelet, falugazdász iroda
2942  Nagyigmánd Kossuth Lajos utca 3.            
Gyermek és Családs. Szolgálat, nagyterem
2840      Oroszlány  Rákóczi Ferenc út 78.          
Polgármesteri Hivatal, 1. emelet, tanácsterem
2890      Tata  Ady Endre  utca  13.          
NAK-KEM Megyei Igazgatóság, Zsigmond udvar
2800      Tatabánya   Fő tér 4.   Megye Háza, 2.
II. KEM-Kisbér Járás választási település lista: 
2017. november 03. 08:00-16:00
Komárom-Esztergom    139.            Kisbér 
   Ácsteszér
   Aka
   Ászár

FÉM - MŰVEK KISBÉR Kft. 

Cégünk több mint 25 éve jelen van a piacon ma-
gas színvonalú termékeinkkel - motorházöntvé-
nyek, forgórészek, keretes ventillátorházak - szá-
mos világhírű cég kizárólagos vagy fontos be-
szállítójaként.
Kisbéri gyárunkban ezen termékek igényes alu-
mínium öntészete és megmunkálása folyik. 
Jelenleg 

GÉPKEZELŐ OPERÁTOR
munkakörbe keresünk munkatársakat

Amit kínálunk:
Hosszú távú munkalehetőség
Kiemelkedő juttatási csomag a belépés első nap-
jától
Cafeteria, havi bónusz, plusz juttatások
Azonnali kezdés
Ingyenes céges buszjárat
Amit kérünk
8 általános (alapfokú) iskolai végzettség
Többműszakos munkarend vállalása
Jó állóképesség
Pontos, precíz, önálló munkavégzés

Jelentkezzen 
Ön is csapatunkba!

Kapcsolattartó: Sáhó Erika 
Cím: 2870 Kisbér, Béke u. 22. 

Telefon: 34/552-017; 06/70 340-5377
E-mail: allas@femmuvek.hu

Web: www.femmuvek.hu

   Bakonybánk
   Bakonysárkány
   Bakonyszombathely
   Bársonyos
   Császár
   Csatka
   Ete
   Kerékteleki
   Kisbér
   Réde
   Súr
   Vérteskethely
 
Kisbér, 2017. október 16.                                                                                           

Prekler László 
szaktanácsadó
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Bakonyszombathelyen 
„sokszemközt”

A TELEPÜLÉS PÉLDAKÉNT 
SZOLGÁL A MEGYÉBEN 

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Komárom-Esztergom Megyei Irodája és az Új Nemzedék 
Nonprofit Kft. Tatabányai Közösségi Tere közös szakmai na-
pot szervezett Bakonyszombathelyen 2017. október 26-án.
 A szakmai program egy olyan sorozat első alkalma 
volt, melynek célja a közművelődési szakterület, ifjú-
ságügy jó gyakorlatainak, példáinak bemutatása, aktu-
ális szakmai információk átadása. Olyan alkalmak biz-
tosítása, amelyeken a közösségi művelődés területén 
dolgozók, a közművelődési szakemberek, a civil szer-
vezetek, az önkormányzatok képviselői, és a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Programban résztvevő partnerszer-
vezetek vezetői, munkatársak egymás közötti kapcso-
latai megerősödhetnek.
A Műhelybeszélgetések „sokszemközt” elnevezésű megyei 
szakmai találkozó sorozat első alkalmát Pintér Lajos Tibor, 
Bakonyszombathely polgármestere nyitotta meg. Röviden 
bemutatta a település büszkeségeit, közösségi programjait, 
az elmúlt időszak fejlesztéseit. 
Hornyák-Pálmai Éva az NMI Művelődési Intézet mód-
szertani referense az aktuális közművelődési lehetőségek-
ről tartott előadást, ismertetve az NMI Művelődési Intézet 
által 2017 második félévében megvalósított szakmai prog-
ramokat, mintaprojekteteket, továbbképzési lehetőségeket. 
Cserteg István, az Új Nemzedék megyei ifjúságszak-
mai koordinátora a tatabányai közösség teret mutatta 
be, valamint a 2018-as ifjúsági munkát támogató lehe-
tőségeket ismertette. 
Ezután Borbély Ilona, a bakonyszombathelyi Benedek 
Elek Általános Iskola tanára és az ácsteszéri Táncsics 
Mihály Kultúrház és Könyvtár könyvtárosa mutatta be 

a színjátszás közösségfejlesztő hatásait és eredményeit 
az iskolásokkal és vegyes csoportokkal egyaránt.
Az ezt követő műhelymunkán Edelmayer Zsolt mód-
szertani referens vezetésével a szakemberek helyi érté-
kek, tudás, hagyományőrzés átörökítéséről, megosztá-
sáról, közösségformáló szerepéről beszélgettek, illetve 
osztottak meg egymással jó gyakorlatokat. 
A szakmai találkozón a megye négy járásának szakembe-
rei számos jó példát mutattak meg egymásnak, amelyet 
a mindennapi munkájuk során is kamatoztatni tudnak. A 
szakmai rendezvényeken kiépülő, megerősödő kapcsola-
ti háló nagy segítséget jelent a közösségi művelődés szer-
vezésében. A beszélgetés során a résztvevők a 2018-as 
év programjainak, rendezvényeinek, kezdeményezései-
nek körvonalait is felvázolták. Ehhez adott jó segítséget 
az is, hogy a szervezők novemberben a megyei produkci-
ók, előadók, amatőr művészeti csoportok friss listáját el-
juttatják a megyei települések szervezőinek. Azt remélik 
ezen támogató munkától, hogy minél több megyei elő-
adó, alkotó és újdonság megjelenhet 2018-ban a megyei 
településeinek közösségi programjain. 
A sorozat következő alkalmának az Esztergom-
Kertvárosban működő Féja Géza Közösségi Ház lesz a 
házigazdája 2017. november 9-én. Az alkalom témája: a 
közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a helyiek 
közösségi életébe való bevonása. 



Tisztelt Intézményvezetők, 
kedves Pedagógusok!

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoz-
tatása alapján megkezdte működését a 

"gyermekvédő hívószám".

+36-80-630-155
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés 
b) pontja 2017. január elsejétől nevesíti a gyermek-
védő hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot, 
mely szerint az állam fenntartói feladatainak ellátására 
a Kormány rendeletében kijelölt szerv gondoskodik a 
jelzőrendszer hatékony működését és fejlesztését szol-
gáló 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgálta-
tás működtetéséről.

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszé-
lyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, ha-
tékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, 
függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzé-
si kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez 
igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és 
utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában 
alaptámogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízisjel-
zés fogadást és szakértőhöz való irányítást foglal ma-
gában.
A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyezte-
tett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.

A nap 24 órájában ingyenesen hívható +36 80 630 155 
gyermekvédő hívószámot, a hivatkozott jogszabálynak 
megfelelően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság működteti.

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály

Bűnmegelőzési Alosztály

Kedves Gazdálkodó!
A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Nö-
vényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kama-
ra együttműködésével a lejárt szavatosságú 
növényvédőszerek térítés- és szankciómentes be-
gyűjtését szervezi, melynek elsődleges célja, hogy 
ezen tételek gazdái megszabadulhassanak ezektől 
az évek óta felhalmozódott veszélyes hulladékok-
tól.  
A tényleges begyűjtés előtt adatgyűjtés indul ezen 
elfekvő tételekről.  Az információ beküldésé-
nek a határideje november 6. Ez az a nap, ami-
kor tájékoztatást kell adnunk a megyében fellelhe-
tő begyűjtendő növényvédőszerekről a csatolt táb-
lázat szerinti bontásban. Az adatokat a részemre a 
nemeth.andras@nak.hu email címre küldje meg. 
Az összesített adatokat a pontos helyszínek tulaj-
donosai, felelősei nevének feltüntetése nélkül fogja 
a Növényorvosi Kamara továbbítani, tehát a folya-
mat anonim jellegűvé válik. 
A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladéko-
kat a következő kategóriák szerinti bontásban kér-
jük a csatolt táblázatba beírni:
•  Rendszerváltás előttről származó tételek
•  Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási 
időpont közötti időszakból származó tételek
• Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból 
származó tételek.
A fellelt növényvédő szer hulladék tételeket név és 
mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a 
beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, gra-
nulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.
A tényleges begyűjtési kampány az országos adat-
felmérés összegzése után, erre szakosodott cégek 
közreműködésével fog megtörténni, az érintettek 
számára név- és költségmentesen. A készletek tu-
lajdonosait a begyűjtés időpontjáról tájékoztatják.
Kérem szíves együttműködésüket e mindannyiunk 
számára kiemelten fontos feladat sikeres megoldá-
sában!

 Németh András
igazgató

 
2890 Tata, Ady Endre utca 13.

M: +36 20 411 0956
E:  nemeth.andras@nak.hu

W: www.nak.hu

Bűnmegelőzési 
hírlevél 

2017. október
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