2017. MÁJUS

XXVI. ÉVFOLYAM

5. SZÁM - ÁRA: 150 FT

HÍRMONDÓ

2

2017. MÁJUS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyszombathely Község
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

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

Képviselő-testület ülését
2017. május 29-én,
hétfőn 16.00 órára összehívom.
Az ülés helye:
Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt.
NAPIREND
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
2./ A közbiztonság helyzete Bakonyszombathelyen
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
Előadó: Kisbéri Rendőrkapitányság
3./ a.) Beszámoló a 2016. éves bakonyszombathelyi
családsegítős tevékenységről.
b.) A Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója
Bakonyszombathely Községének 2016. évi gyermekvédelmi helyzetének értékelése.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
Előadó: Finta János intézményvezető
4./ A Területfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatok helyzete.
Pályázati-fejlesztési programok teljesülése, új pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
5./ Egyebek
a) Falunapi programok véglegesítése. Tájékoztató
a nyári közművelődési programokról.
Bakonyszombathely, 2017. május 05.
Pintér Lajos
polgármester

Anyakönyvi Hírek
Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárunktól:
Villand Józsefnétől (Szabadság u.)

Köszöntjük községünk
új állampolgárát
Kovács Richárd és Simon Elizabet
kisfiát Kovács Noel Richárdot

Iskolai hírek
Rendhagyó történelemóra
a kisbéri Lovardában
Április 7-én az 5. osztályosokkal került sor a már hagyományosnak mondható bemutatóval egybekötött élő
történelemórára. A honfoglalás korát megelőző időszakról elég hiányosak és bizonytalanos az ismereteA Lovardában
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ink, egyes tudományágak eltérő álláspontot képviselnek. Ezért is nagyon hasznosak az ilyen alkalmak, mert olyan információkkal gazdagítanak bennünket, melyek a tankönyvekbe nem kerültek be. Az
órát Krekács Zoltán hagyományőrző tartotta. Bevezetőjében beszélt ősi magyarjaink eredetéről, viseletéről, életmódjáról. Megnézhették a gyerekek a
fegyvereket, a híres és Európa-szerte rettegett vis�szacsapó íjat, és az ügyesebbek a kürtöt is megfújhatták. Ezt követően lovas-íjász bemutatót láttunk,
majd Krekács Zoltán idomított sólyma is bemutathatta ügyességét. A gyerekeknek természetesen a sólyom és Huncut, a ló tetszett legjobban.
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Vig Balázs meseíró április 11-én érkezett Puszirablók
című játékos, interaktív előadásával az alsós diákokhoz. Az író, aki gyermekkorában Csukás István és
Erich Kastner regényeiért rajongott, bemutatta több
megjelent könyvét is: Todó kitálal, A rettegő fogorvos,
Három bajusz gazdát keres.
Játékos, interaktív előadás Vig Balázzsal

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN

VENDÉGÜNK VOLT:
Molnár Krisztina Rita és Vig Balázs
Az idei tavaszon folytatódott a gyermekek számára iskolánkban a mai költőkkel, írókkal való találkozás.
Április 7-én a felsős tanulóknak előadást tartott
Molnár Krisztina Rita költő, író, tanár és múzeumpedagógus. A klasszikus versformákat kedvelő költőnő verseiből olvasott fel, majd a Maléna kertje és
a Kréta-rajz című könyveivel keltette fel a gyermekhallgatóság figyelmét.
Molnár Krisztina Rita
előadása

Vig Balázs, meseíró

Maléna kertje
c. könyv

A költészet napi rendezvények - a tatabányai József
Attila Megyei és Városi Könyvtár támogatásával - a
bakonyszombathelyi és az ácsteszéri községi könyvtár
szervezésében valósultak meg.
Borbély Ilona
Fotó: Szteblák Zsuzsa
(Folytatás a következő oldalon)
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Járási szavalóverseny
Bakonysárkányban
a Magyar Költészet Napján

2017. MÁJUS

Tudásbajnokság

Április 7-én Tatán került megrendezésre a Tudásbajnokság megyei döntője különböző tantárgyakból. Iskolánk diákjai dicséretes eredménnyel számoltak be
A versenyen összesen hatvan szavaló vett részt. Istudásukról.
kolánkat képviselve öt tanuló mutatta meg versszere(Felkészítők: Áment Róbertné, Bikali Istvánné, Bortetét. Részt vett szép szavalatával Kovács Borbála 3.
bély Ilona, Budáné Deák Anita)
osztályos tanuló, helyezést értek el:
Maszlavér Lilien Hanna, 3. osztályos tanuló: 3. helyezés (Felkészítő tanár: Áment Róbertné)
Geszler Ádám, 5. osztályos tanuló: 2. helyezés (Felkészítő tanár: Borbély Ilona)
Szvák Gergő, 6. osztályos tanuló: 3. helyezés
Maszlavér Dániel, 8. osztályos tanuló: 3. Helyezés

Szerk.:Borbély Ilona

Ökoiskolai Hírek
Fenntarthatósági témahét
Maszlavér Dániel

Maszlavér Lilien Hanna
Szvák Gergő
és Geszler Ádám

Iskolánk az idei évben is csatlakozott a Fenntarthatóság-környezettudatosság Témahetéhez, melyet, 2017.
április 24-28. között tartottunk meg az alsó illetve a
felső tagozatos tanulóinknak. A program célja a fenntarthatóság széles körű elterjesztése iskolai keretek
között.
Alsó tagozatosok témája volt a „Cseppben a tenger”,
mely a gyerekek vízhez való pozitív kötődésének kialakítását, erősítését, a víz téma komplex körbejárásával ismertette.
A gyerekek megismerkedtek a felelős állattartással.
Bemutatták saját házi kedvenceiket a „Mondd, szereted az állatokat” című projekt keretében.
(Folytatás a következő oldalon)
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Felső tagozatos tanulóink a „Táplálkozz tudatosan!”
című projekt kapcsán az egészséges táplálkozással, a
vitaminok fontosságával és a tudatos vásárlással, fogyasztással ismerkedhettek meg.

A Föld napja- április 22.
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország
határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban
szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több
millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Egyetlen nap kevés... Hiába cselekszik ma már több
mint egymilliárd ember 192 országban egy napon, a
Föld napján a környezetért, élhető jövőnkért. Egyetlen nap kevés.
Rajtad a sor, a változás Te magad légy!
A vadvilág állományai világszerte visszaszorulóban vannak, aktív védelmükért bárki tehet - képviselőit többnyire a lakosság szavazatai alapján
választják ki minden évben. Magyarországon a
2017. évben az alábbi állatok, növények kapták a
legtöbb szavazatot:

Az év rovara a nagy szarvasbogár

Az év emlőse a mogyorós pele

2017 madara a tengelic

Az év hala a harcsa

Az év fája a vadalma

Az év gombája a világító tölcsérgomba
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„ Ez a Föld az otthonunk
ez a Föld, ahol lakunk
Az élethez tőle mindent megkapunk
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld
Hát őrizzük meg egymásnak életek között
Kinek szíve mindenkiért egyformán dobog

Az év vadvirága a hóvirág

Szívükben gyújts gyertyát,
mely szebb jövőért lobog
A Föld az otthonunk
A Föld ahol lakunk
Legyünk a jel, a reménység,
kik változást hozunk.”
Budáné Deák Anita

Az év kétéltűje az égkék
(mocsári békák kék nászruhában)
A Föld napja alkalmából április 21-e délelőttjén két

Az igazmondó juhász

hazai védett állatfaj is bemutatásra került. Az 5. osztályosok a fekete bödöncsigát mutatták be egy televí-

Olasz Etelka színész és mesemondó volt vendégünk

ziós híradás keretében, míg a 6. osztályosok a mocsá-

április 21-én a Közművelődés Házában. Egy ismert

ri teknőst, egy kedves jelenetbe ágyazottan.

mesét elevenített meg a színpadon. A Mátyás király

Ezen a nap délutánján a két bemutató díjazásban ré-

juhászáról szóló történetben mindenki szerepelt, hisz

szesült Kisbéren, a Csodálatos Természet természetis-

a nézők alkották a királyi udvar népét, néhányan pe-

mereti vetélkedőn. Iskolánk két csapattal képviseltette

dig a mese igazi szereplőiként léptek színpadra: Má-

magát. A Csigusz csapat, melynek tagjai: Kadlecsik

tyás királyt, Burkus királyt, Burkus király lányát és az

Lél Bojta, Buzál Anna és Geszler Ádám voltak. Ka-

igazmondó juhászt tanulóink alakították.

tegóriájukban 2. helyezést értek el.

Az előadás a Közművelődés Háza szervezésében és

A Teki csapat tagjai: Szeleczki Ferenc Antal, Szabó

az önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.

Ramóna Napsugár és Tóth Gábor voltak. Kategóri-

Ezúton is köszönjük!

ájukban 3. helyezést értek el.
Az énekkarosok a Gyújts egy gyertyát a Földért című
dalt adták elő, melynek sorai így hangzottak:

Pintérné Ballabás Márta
igazgató
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Tisztelt
Lakosság!
A Bakonyszombathelyi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tisztelettel köszöni meg a támogatásukat. A téglajegyekből összesen 172.500 Ft
támogatás folyt be az Egyesület
részére. Az összeget berendezési
tárgyak vásárlására fordítjuk.

Bakonyszombathelyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2017. MÁJUS

Tájékoztató
Ingyenes jogi
tanácsadás
Időpontja Május
hónapban,
a Családsegítő
Központban:
Május 08. (hétfő)
11,30-19,30
Május 15. (hétfő),
11,30-19,30

Helyszín: Kisbér,
Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133
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Bakonyszombathelyi Arculati Értéktár 2017.
2017. év végére minden magyarországi településnek el kell készítenie a helyi arculati értékleltárát, valamint az településképi arculati rendeletet. A képeket a készülő helyi értéktárhoz Vágány Zoltán készítette, budapesti fotó művész.
A Hírmondóban részletesen bemutatjuk a munkarészeket.

A Kossuth Lajos utca, a község főutcája

A Római Katolikus templom
Az 1760-as években,
azok elején épült, 1762-ben szentelték
és 1913 novemberében kapott
egy nagyobb felújítást.
Majd a 2010-es években többször is,
utoljára 2013-ban kapott megújítást.
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Nepomuki
Szent János
szobor
/Római Katolikus templom
mellett/, 176070-es években
készült, szerzője ismeretlen, de
az ország egyik
legszebb alkotása. 1872-ben
restaurálták
utoljára, majd
2005-ben
Kovács Jenő szobrászművész.

Tűzoltóház
Átadása:
2016. augusztus
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Közérdekű információk
A „ GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel” című pályázat
Tisztelt Lakosság !
Megjelent a GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázati
felhívás a lakóépületek energiahatékonyságának és
megújuló energia felhasználásának növelését célzó
hitelprogram. A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás
rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó
megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. A kölcsön típusa éven túli lejáratú kölcsön.

Támogatható tevékenységek:
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró
szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (az OTSZ-ben ismertetett tűzterjedés elleni gátak szerkezeti kialakítása támogatott költség, a
helyi építésügyi hatóság előírásai alapján);
2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése;
3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló
vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
4. az épület közös használatú gépészeti rendszereinek
(elektromos berendezések és a szellőztető rendszer
berendezései) korszerűsítése vagy cseréje;
5. fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében).
6. fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok
esetében.
7. meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések
cseréje korszerűbb rendszerre;
8. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése;
9. világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
(kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható)
B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

1. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében
támogatható a meglévő fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint.
2. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használati melegvíz-rendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó,
megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az
alábbiak szerint.
3. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint.
Az ország elmaradott régióiban 105,2 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre lakóépületek energetikai korszerűsítésére. Ugyanakkor a társasházak és a
lakásszövetkezetek részére nyújtott kölcsön összesen
nem haladhatja meg a keretösszeg 25 %-át, azaz 26,3
milliárd forintot. A felvehető hitel 0 %-os kölcsön lakásonként. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.
Kölcsönfelvevők köre:
•
magánszemélyek
•
társasházak
•
lakásszövetkezetek

Kölcsön összege:
• Természetes személy kölcsönfelvevőként minimum
500 000 forint, maximum 10 millió forint.

• Társasház vagy lakásszövetkezet esetében társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum
500 000 forint, maximum 7 millió forint lehet.
Önerő:
Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
A hitelkérelmeket 2017. április 24-től lehet benyújtani csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB
Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz.
A megvalósításra a szerződéskötéstől számítva 12 hónap áll rendelkezésre.
Bakonyszombathely Önkormányzata
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FELHÍVÁS!
Tisztelt Gazdák,
Gazdálkodók!
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Szelektív
hulladékgyűjtés
2017-ben

Indul a 2017. évi egységes
kérelem beadása!
Várhatóan április közepétől nyílik lehetőség az
egységes területalapú támogatás, valamint további
28 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez
szükséges egységes kérelem benyújtására.
A benyújtás határideje a jogszabály alapján 2017.
május 15. hétfő. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét, annak már munkanaponként 1 %-al csökken
az elfogadott támogatási összege. A 2017. június 09.
után beérkezett kérelmeket az MVH, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A kérelmeken módosítást a jogszabály szerint május 31-ig lehet végezni. Ezután, június 09-ig, viszont már a támogatási összeg napi 1 % csökkentésével jár a módosítás.
Kérjük, hogy a rövid benyújtási határidő miatt a
kérelem benyújtásával kapcsolatban minél előbb
keress fel!
A kérelem beadásához hozd magaddal a 2016. évi
kérelmet, a táblaadatoknál ráírva a módosításokat, valamint az MVH-tól kapott jelszavad, mert
ennek hiányában, a weboldalra nem tudunk belépni!
Beadás helye és időpontok:
- Kisbér, Városháza BKKVE iroda
hétfő
07:30 – 13:00
szerda
07:30 – 13:00
csütörtök
07:30 – 13:00
Megjegyzés: ott, ahol az osztatlan közös tulajdon
már kimérésre került, azok hozzák be a térkép másolatot, hogy a tábláit a lehető legpontosabban tudjuk bejelölni a térkép nézeten!
Gazdajegyző

BAKONYSZOMBATHELYI
HÍRMONDÓ
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Közérdekű információk
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények
első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma
származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2017/2018-as tanévre
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból
nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében
elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább
3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) valamely rendészeti szakközépiskolába vagy a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való, a középfokú köznevelési intézmény
elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és
vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének
vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő - a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő - folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és
befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint
a támogatás időtartama alatti megállapításához szük-

séges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a
megyei/fővárosi rendőr-főkapitányság rendelkezésére
bocsátott személyes - köztük különleges - adatoknak a
cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz,
hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat
előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőrfőkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás
költségeinek teljes körű térítésével;
b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben - ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb
taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 4500
forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvé-
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nyében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított
pénzbeli juttatással:
da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap,
dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 5000 forint/hónap
összegben;
e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.

tatni szükséges szakorvosi leletek:

Egyéb tudnivalók

zsírok, vércukor, vizelet);

A pályázatot 2017. június 30-ig kell a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.
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a) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú
tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖMPTNM együttes rendelet háziorvos által kitöltött 3/A.
melléklet szerinti kérdőív;
b) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;
c) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérd) hallásvizsgálat;
e) szemészeti lelet;
f) EKG lelet;
g) az egészségi állapotával, illetve korábbi betegsége-

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és
a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli
hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő
írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a köznevelési
intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása
során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszi, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során bemu-

ivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
h) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
i) nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat
eredménye.
A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből
álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2017. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Horváth Attila r. alezredestől kérhető a
34/517-716-os telefonszámon.
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SPORT HÍREK – LABDARÚGÁS – MEGYE III.

Csapatunk a 8. helyen áll
Csém–Bakonyszombathely KSE
1-1 (0-1)
Csém, vezette: Bankó I.
Csém: Farkas (Blascsák) – Szalai, Oláh, Csige (Maráz), Török, Széles, Körmendi, Dián, Szabó Cs.,
Hódosi (Csöre), Gerencsér.
Bakonyszombathely: Polgár – Mészáros I., László,
Áment (Kiss Dominik), Vass (Csóré), Tóth A., Petőcz,
Győző, Takács P., Cserháti Roland, Tóth S.
Gólszerző: Török, illetve Cserháti Roland.

Bakonyszombathely KSE–Baj KSE
3-2 (2-2)
Bakonyszombathely, vezette: Németh R. (Balogh I.,
Slezinger L. I.).
Bakonyszombathely: Polgár – Kovács L., Áment,
Vass (Kiss), Cserháti Roland, Czeglédi, Takács, Simon, Tóth A., Mészáros, Tóth S.
Baj: Kovács M. – Godina (Lázár), Tanka (Bóka),
Flőgl (Kutak), Weiszdorn, Beigelbeck (Kánya), Bujdos, Megtért (Bugyi), Somogyi, Schunder, Sebestyén.
Edző: Zombori Zoltán.
A Bakonyszombathely meglepte a Bajt! Ősszel a bajiak
sima, 5-1-es győzelmet arattak, és a tabellán is jobb helyen álltak, így ők voltak a találkozó esélyesei. Ennek ellenére Vas már az első percben betalált, majd a harmadikban már Cserháti is, így alig, hogy elkezdődött a találkozó, már kettővel mentek a hazaiak. A Baj nem adta fel, a
30. percben szépítettek, majd még a 40.-ben sem jártunk,
mikor egyenlíteni tudtak, így a szünetre egállal fordultak a
csapatok. A második félidőben aztán Cserháti újra villant,
góljával pedig eldöntötte a három pont sorsát.
Gólszerző: Vass (1.), Cserháti Roland (3., 59.), illetve
Sebestyén (30.), Bujdos (39.)

Réde KSE–Bakonyszombathely KSE
1-2 (1-2)
Réde, vezette: Kovács I. (Kovács M., Horváth P. G.).
Réde: Rákóczi – Nebehaj Martin, Egri, Siba (Balogh D.), Kalmár, Zeraji, Léhner B. (Nebehaj T.),
Kalányos, Szalai, Czigány, Zsargó (Serényi).
Bakonyszombathely: Polgár – Kovács L., Áment,
Vass, Petőcz, Cserháti Roland, Takács, Ferencz
(Kiss), Tóth A. (Simon), Győző, Tóth S.

Közel állt a pontszerzéshez a Réde, de most sem jött
össze nekik. Ezúttal a Bakonyszombathely látogatott
hozzájuk. A Réde már a 12. percben megszerezte a vezetést, de még az első félidőben meg tudta fordítani a
'szombathely. A második játékrész nem hozott gólt, így
végül a vendégek vitték haza a három pontot.
Gólszerző: Léhner B., illetve Győző, Ferencz.

Kisbéri Spartacus SE–Bakonyszombathely KSE
7-2 (3-1)
Kisbér, vezette: Drexler D. (Vankó D. G., Szűcs S.).
Kisbér: Kanozsai – Csaba, Czimer (Zámbó, 65.),
Wendl, Kovács T., Kósz, Horváth Á., Szabó M., Tóth
G. (Verebics, 71.), Szabó B., Wolf.
Bakonyszombathely: Polgár – Áment, Vass, Petőcz
(Kiss, 65.), Cserháti Richárd, Ferencz, Tóth A., Cserháti Roland, Mészáros I., Mészáros N. K., Tóth S.
A Kisbér ugyan hamar hátrányba került, de fél órányi
játék után már 3-1-re vezettek. Ezt követően emberhátrányba került a Bakonyszombethely, ami után nem
volt kérdés. A Kisbér sorozatban lőtte a gólokat, így
kiütés lett a vége.
Gólszerző: Tóth G. (14., 17., 52.), Wolf (29., 56., 70.),
Kovács T. (88.), illetve Petőcz (12.), Vass (51.).
Kiállítva: Cserháti Richárd (45.).

Császári SE–Bakonyszombathely KSE
8-2 (3-0)
Császár, vezette: Bankó I. (Bankó O. D.).
Császár: Karászi – László, Mész L., Szabó M.
(Bagócsi, 68.), Mész G., Bauer, Beke (Molnár T. M.,
55.), Kisvári, Akóts (Vincze, 73.), Szabó G., Csonka.
Technikai vezető: Falman Bálint Péter.
Bakonyszombathely: Polgár – Kovács, Áment, Vass,
Petőcz, Czeglédi, Takács, Ferencz (Kiss, 57.), Tóth
A., Mészáros I., Tóth S. (Simon, 64.). Technikai vezető: Olsa József.
A Császár továbbra sem áll le, ismét sokgólos mec�csen tudtak nyerni. Bauer ezúttal négy góllal növelte
előnyét a góllövőlistán, így már ötgólos az előnye Kolompár előtt. A Császár előnye pedig egy pont az Almásfüzitővel szemben.
Gólszerző: Csonka (8.), Bauer (12., 39., 50., 81.),
Molnár T. M. (57.), Mész L. (82.), Vincze (90.), illetve Czeglédi (60.), Tóth A. (69.).
Kiállítva: Laszák (Bakonyszombathely KSE, 65., a
kispadról).
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