
Sok szeretettel köszöntjük a Hírlevél 
Kedves Olvasóit! 

 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves látogatóink, olvasóink! 

  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős 

Operatív Törzs a művelődési házak, könyvtárak személyes látogatásának 

tilalmát egyenlőre még nem oldotta fel. 

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár nyitásáról, az igénybe 

vehető szolgáltatások köréről engedélyezés után tudunk tájékoztatást adni. 

Kiemelnénk, hogy a felnőtt kölcsönző részleget átalakítottuk és a kiszolgáló 

pultot a védelmi szabályok betartására tekintettel plexi üveggel tettük 

biztonságossá. Az összes kötetet fertőtlenítettük, az időközben érkezett számos 

új könyv karanténja lejárt. Felkészültünk......reméljük hamarosan.... 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

Wamk munkatársai 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 
  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 



pályázatot hirdet 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 
óvoda 

 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák F. utca 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény Pedagógiai Programja szerinti munkavégzés. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

  
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógus, 
         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook), 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz, bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál 
nem régebbi 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csehné Németh Ilona nyújt, a 34354043 -
os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde címére 
történő megküldésével (2870 Kisbér, Deák F. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2020 , valamint a munkakör 

megnevezését: óvodapedagógus. 



         Elektronikus úton Csehné Németh Ilona részére 
a kisberigyongyszemovi@gmail.com E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok kiértékelése után a kiválasztott pályázók személyes interjúra történő 
behívása, a pályázók értesítése a döntésről e-mailben vagy telefonon. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15. 

Kisbér Város Önkormányzata 
                            

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 
 

Óvodavezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Kisbér Város Önkormányzata fenntartó által működtetett Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és 
Bölcsőde színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése a szakmai jogszabályok figyelembe 

vételével. Takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdés 
előírásainak megfelelően vezetői beosztás ellátására szóló vezetői megbízást az kaphat, aki az 

intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek: 

         Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség az Nkt. 

67. § rendelkezései szerint, 
         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz. Az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó szakmai és vezetői program, iskolai végzettséget valamint 

szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, a legalább 5 éves gyakorlat, szakmai 
tapasztalat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi Bizonyítvány eredeti 

példánya, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatában foglalt 
személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban 

részt vevők megismerjék és véleményezzék. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2020. szeptember 3. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Kisbér Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHI/727-7/2020 , valamint a 

beosztás megnevezését: Óvodavezető. 
         Elektronikus úton Békásiné Kilián Noémi részére a penzugy8@kisber.hu E-mail 

címen keresztül 
         Személyesen: Békásiné Kilián Noémi, Komárom-Esztergom megye, 2870 

Kisbér, Széchenyi utca 2. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatást és véleményezést követően. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10. 

  

TÁJÉKOZTATÁS! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Kisbér településen 2020. június 1-

én (pünkösd hétfőn) a szelektíven gyűjtött hulladék 

elszállítása változatlan ütemben fog zajlani. 

Bakonyalja hulladékszállítás 

Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt 

  

  

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 
HIRDETÉSEK – Húsvéti idő 2020. május, június 

mailto:penzugy8@kisber.hu


  

25. Hétfő – Szent Orbán emléknapja 

Kisbér: 18:00 – Szentmise, 19:00 - litánia, imádság alsó temetőhöz közeli keresztnél 

26. Kedd – Néri Szent Fülöp áldozópap Emlélnapja 

Kisbér: 8:00 – Szentmise, lorettói litánia 

27. Szerda – Canterbury Szent Ágoston emléknapja 

Bakonysárkány: 17:45 - Szentgyónási lehetőség    18:00 – Szentmise és Szentségimádás 

lorettói litániával 

28. Csütörtök – köznap 

Kisbér: 18:30 – lorettói litánia, Szentgyónási lehetőség       19:00 – Szentmise, utána 

Szentségimádás 

29. Péntek – Szent VI. Pál pápa emléknapja 

Kisbér: 18:30 – lorettói litánia                       19:00 – Szentmise 

30. Szombat – Szent István király ereklyéinek átvitele 

Csép: 16:15 - előesti Szentmise 

Hánta: 17:30 – rózsafüzér, 17:45-től Szentgyónási lehetőség, 18:00 – előesti Szentmise, lorettói 

litánia 

31. PÜNKÖSDVASÁRNAP - Főünnep 

Bakonysárkány: 8:00 – Szentmise, előtte rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig 

Kisbér: 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig 

Ászár: 11:30 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség 

1. Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja 

Bakonysárkány: 8:00 – Szentmise, előtte rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig 

Kisbér: 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig 

 
         Szent Orbán pápa rendelte el, hogy a Szentmiseáldozat kelyhét és tányérkáját (patena) 

aranyból vagy ezüstből készítsék. Ezért kehellyel, később szőlőfürttel a kezében szokták 

ábrázolni. Részben ezért választották a szőlőművesek, kádárok patrónusuknak. Szent Orbán 

közbenjárását kérjük a borvidékre, az itt dolgozó szőlészek, borászok, kádárok munkájára. 

         Kisbér: Május 30-án, szombaton 9:00-ra várjuk a kedves testvéreket a plébánia 

kipakolására, takarítására. Nagylelkű segítségüket előre is köszönjük! 

         Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a 

Veni Creator Spiritus (Jöjj Teremtő Szentlélek) himnusz ünnepélyes éneklésében vagy 

elmondásában Pünkösd ünnepén. 

         Veres András győri megyéspüspök a járványügyi korlátozások részleges feloldásával 

kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozta május elején: 

         Templomaink továbbra is nyitva vannak, és nyilvános liturgiákat is végzünk, különös 

tekintettel a Szentmisékre és a májusi ájtatosságokra vonatkozóan. 

         A 65 éven felüliek, illetve a krónikus betegségben szenvedők részére továbbra is felmentés 

van érvényben a vasárnapi Szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.  

         A jelenlévők tartsák be a kétméteres egymás közti távolságot. Ez alól természetesen 

kivételt képeznek az egy háztartásban élők.  

         Kérjük, hogy a kilincseket és a padokat többször is fertőtlenítsék. 

         Az áldoztatás előtt a pap elvégzi kezének fertőtlenítését az előre odakészített 

fertőtlenítőszerrel. Ideiglenesen kötelező a kézbe történő áldoztatás. 

         Perselyezés a Szentmise végén, a templom kijáratánál történik a kihelyezett perselynél. 

         Keresztelő, házasságkötés és temetési Szentmise értelemszerűen újra végezhető a fenti 

szabályok figyelembevételével. Kérjük, hogy a temetési szertartást ne a ravatalozó helyiségben, 

hanem kültéren végezzék. 



         A Szentgyónásokra továbbra is van lehetőség szükséges szabályok megtartásával. 

         Nagyobb létszámú plébániai rendezvények megtartása továbbra is tilos. 

         Békeköszöntés kézfogása továbbra is elmarad. 

         Ki- és bejáratoknál a csoportosulás tilos. 

         Kérjük buzgón e hónap kiemelten ünnepelt szentjét, a Boldogságos Szűz Máriát, hogy 

anyai közbenjárása által mielőbb elnyerjük Istentől a járványtól való megszabadulás ajándékát. 

Legyünk buzgók a május esti dicséretek megszervezésében és megünneplésében! 

         Plébániai ügyintézés telefonon (06-30/577 60 84) és e-mailen keresztül 

(kisberiplebania@gmail.com) történik. 

         Figyeljünk a testi és a lelki higiéniára is! 

         A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk adott 

általános irányelvekre. 

         Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés 

elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik 

gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez 

elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi 

dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a 

fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat 

a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy 

legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti 

ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget 

a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához 

hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük 

megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják. 
         Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a 

súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít. 
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére 

vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. 

Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, 

főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, 

reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban 

munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért! 

            Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára 

őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az 

eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és 

védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi 

pedig még inkább térjünk meg Hozzá! 

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és 

Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog 

Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent 

Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai 

Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk! 

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett 

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6) 

  

  

Evangélikus hírek 

  

2020. május 31-én Pünkösd vasárnap 
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Ászáron 9 órakor 

Hántán 11 órakor lesz ünnepi (rövidített) istentisztelet. 

  

Az istentiszteleti alkalmak csak bizonyos feltételek betartása mellett 

tarthatóak: 

  

Kézfertőtlenítés a bejáratnál. 

Szájmaszk viselése. 

Távolságtartás a nem egy háztartásban élőknél 1,5 méter minden 

irányban. 

  

Ezekkel a feltételekkel, de annál nagyobb örömmel és szeretettel 

hívjuk és várjuk kedves testvéreinket! 

Jöjjünk és hívogassunk másokat is! 

  

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK 
  

SZENTE OPTIKA 

  

Kedves Vásárlóink! 
 

Örömmel értesítjük, hogy áprilisban fényresötétedő és napszemüveg lencse 
akciót indítunk! 

  
Az akció időtartama: 2020. április 22 – június 30. 

  
Az akcióban résztvevő termékek 30% kedvezménnyel 

Sensity M.A.P. lencsék Sensity Shine lencsék Sensity és Sensity Dark lencsék 
opcióára Diopriás napszemüveglencsék Polarizált napszemüveglencsék (egyfókuszú 

M.A.P. és gyártott, progresszív) Mirror M.A.P. szemüveglencsék Hilux 1.50 
DriveWear lencsék Magas bázisgörbületű lencsék Sportive lencsék (egyfókuszú és 

progresszív). 
   

Termékajánlás: 
A széles termékválasztékban elérhető Sensity, Sensity Dark és Sensity Shine 
szemüveglencséket ajánlja az aktív életet élő és/vagy fényérzékeny vásárlói 

számára, továbbá bárkinek, aki kényelmes megoldást és tökéletes védelmet igényel 
a különböző fényviszonyok között! 

 
A Sensity Dark lencsék nem az UV fényre, hanem látható fényre reagálnak, így még 

a gépjárművek szélvédője mögött is besötétednek. 



 
A Sensity Shine réteg alapja egy Dark réteg, tükrös réteggel kiegészítve, a mai 

divattrendeknek megfelelően. A tükrös réteg kültéren intenzívebb, beltéren viszont 
alig észrevehető. 

 
A Hoya dioptriás napszemüveglencséket ajánlja minden vásárlójának, aki a saját 

dioptriájában készített, teljes körű UV-védelmet biztosító napszemüveglencsékre 
vágyik! 

 
A Hoya megújult polarizált termékcsaládjának tagjait minden olyan szabadtéri 

tevékenységhez ajánlja, amelyek esetében fontos a visszaverődő fény kiszűrése (pl. 
vízi sportokhoz, strandoláshoz), mivel ezek lényegesen kontrasztosabb látást 

biztosítanak, mint a hagyományos napszemüveglencsék. 
 

A Hoya DriveWear fényresötétedő polarizált napszemüveglencsék kényelmes 
látásélményt biztosítanak a szemüvegviselőknek vezetés közben. 

 
A Hoya Mirror tükrös napszemüveglencsék, azon túl, hogy csökkentik a ragyogást, 
és megelőzik a szem megerőltetését, stílusos, elegáns megjelenést is biztosítanak 

viselőjüknek! 
 

A Hoya prizmakompenzációval készülő magas bázisgörbületű lencséit ajánlja azon 
vásárlói számára, akik aktív életet élnek, és kiemelten fontos számukra, hogy minden 

körülmények között tisztán, élesen lássanak. 
 

A magas vizuális teljesítményt és maximális kényelmet biztosító, rendkívül esztétikus 
Hoya Sportive lencséket ajánlja a sportos életet élő vásárlóinak! 

Részletekért keresse optikánkat! 
  

www.szenteoptika.hu 
 

www.szenteoptika.hu/akciok 
 

http://www.szenteoptika.hu/
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