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2017. MÁRCIUS

XXIII. BAKONYI
AMATŐR
NÉPMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL

BAKONYSZOMBATHELYI
FESZTIVÁL PROGRAM:
2017. MÁRCIUS 15.
(szerda) 14.30:
KÖZMŰVELŐDÉS HÁZA

14.30: Ünnepélyes megnyitó –
Közművelődés Háza nagyterem

Műsorprogram:

TAVASZKA
NÉPTÁNCCSOPORT
BAKONYSZOMBATHELY
Művészeti vezető és koreográfia: Kondics
Gergely

VÉRTESSOMLÓI NÉMET NEMZETIBAKONYSZOMBATHELYI
ÓVODAI
SÉGI TÁNCCSOPORT
NÉPTÁNCCSOPORT
Művészeti vezető és koreográfia: Somlói
„Aki minket nem szeret…”
György
Koreográfia és művészeti vezető: Farkasné
Pákozdi Anikó
NASZVADI ÉNEKLŐCSOPORT ÉS CITERAZENEKAR
BENEDEK ELEK ÁLT ISK 2. O. CSOMűvészeti vezető: Bedecs Ilona
PORTJA			
Művészeti vezető és koreográfia: Kondics
LANGALLIK NÉPTÁNCEGYÜTTES
Gergely
Művészeti vezető: Szarvas Erzsébet – Kondics
Gergely
PÁNTLIKA
NÉPTÁNCCSOPORT
BAKONYSZOMBATHELY
GÁLAMŰSOR:
Művészeti vezető és koreográfia: Kondics
PÖTÖRKE NÉPTÁNCEGYÜTTES
Gergely
„Dél-Alföldi táncok, Széki táncok, Balázstelki
táncok”
VÉRTESSOMLÓI NÉMET NEMZETIMűvészeti vezető: Keltai Gábor
SÉGI IFJÚSÁGI TÁNCCSOPORT
Kísér: Kincső zenekar
Művészeti vezető: Kaszap-Nagy Rita

Szeretettel vár minden érdeklődőt:
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyszombathely Község
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

5./ Egyebek

2016 végén megvalósult a polgármesteri hivatal külső felújítása, konkrétan a tetőszerkezet cseréje. A
munka jó színvonalon teljesült. Megvárjuk a pályázataink sorsát és annak fényében döntünk a további hivatali felújítási munkálatainkról.
Támogatást nyert a sportegyesület TAO pályázata, kb. 9.800.000.-FT összegben. Mivel a felhasználás módja az, hogy az egyesület keres TAO befizetésű vállalkozót a finanszírozásra, ezért megkerestünk nagyobb vállalkozókat. Eddig három cég jelezte támogatását, ebből kettővel meg is született a
szerződés. De ez az összeg így is csak a harmada a
pályázati pénznek.
Január 14-én megtartotta ülését a Polgárőr Egyesület:
előző évi történések, ez évi tervek.
Januárban benyújtottuk a Kisbéri térség keretében a
bakonyszombathelyi vonatkozású pályázati terveket
a „Mátyás király nyomában” c. turisztikai pályázatra.
Január 18-án felmérték a szakemberek a VP pályázatot /külterületi utak + munkagép/ a helyszínen is, dolgozunk a pályamunka benyújtásán.
Ugyanezen a napon tárgyaltunk az E2 Hungary Zrt.
képviselőjével a gáz és az áramszolgáltatás díjának
csökkentéséről.
Tatabányán tárgyaltunk a 2017-es évi 3 START munkaprogramról /tervtárgyalás/, majd Kisbéren üléseztünk a 2016. évi START munka programok ellenőrzéseiről, a 2017-es évi pályázatokról. Utóbbi tekintetében – időközben - megvalósultak a projektek támogatásai:
Bakonyszombathely Község Önkormányzata, 2017.
február 10-én benyújtott pályázatait a belügyminiszter elfogadta.
Az Önkormányzat a kistérségi startmunka mintaprogram keretein belül megvalósított mezőgazdasági
programelem vonatkozásában 21.075.367 Ft, belvízelvezetése programelem vonatkozásában 10.749.262
Ft, belterületi közutak karbantartása programelem vonatkozásában 16.120.729 Ft (összesen 47.945.358 Ft)
vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Startmunka program" előirányzatának központi keretéből.

Bakonyszombathely, 2017. március 10.

Január elején megindult a BANF és a Járási Tehetségfesztivál szervezése.

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

Képviselő-testület ülését
2017. március 27. / hétfőn/
16.00 órára összehívom
Az ülés helye:
Községháza tanácsterme.
A testületi ülés nyílt.

NAPIREND
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
2./ Beszámoló az adózási tevékenységről.
Előterjesztő: Varga Sándor jegyző
3./ Villamos energia árajánlat tárgyalása
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
4./ Főzőkonyha bérleti szerződés tárgyalása
Előterjesztő: Varga Sándor jegyző

Pintér Lajos
polgármester

Folytatódtak a BM START pályázatok munkaprogramjai:
(Folytatás a következő oldalon)
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- elsősorban a biomassza előállításával,
- az Árpád utcai alsó szakasz járdafelújítása a temető
bejáratáig egy szélesebb útszakasszal,
- a Gelegenyés pusztai buszváró kialakításával.
Január 31-én és febr. 15-én KTKT ülésen vettem részt.
A szociális kiadások tekintetében voltak problémák,
melyek nagyrészt tisztázódtak.
Folyamatban van az új óvoda terveinek építési engedély módosítása, pár héten belül megkapjuk az új építési engedélyt.
A képviselő – testület januárban és februárban is tárgyalta az éves költségvetést. A második vita után jóváhagyta a tervezetet az alábbiak alapján :

Bakonyszombathely Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a 2017. évi
költségvetésről
Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
1. § (1) Bakonyszombathely Község Önkormányzat
(a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét:
229.314.230 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét
229.314.230 Ft-ban
állapítja meg.

A bakonyszombathelyi gyógyszertár bezárása
miatt, a képviselő-testület döntése alapján, az
önkormányzat mikrobusza a jövőben heti három alkalommal az idősek és rászorulók rendelkezésére áll.
Előzetes egyeztetés alapján lehetőség lesz a
kisbéri gyógyszertárban kiváltatni a receptjeiket.
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük községünk
új állampolgárát:
Balogh Patrícia és Szarka Dávid kislányát

Szarka Lucát

Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárunktól:
Takács Jánostól (Táncsics u.)

Óvodai hírek
Donászi Magda:

Hóvirág
„Hóvirágom virágom,
Mi újság a világon?
Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap,
újra szalad a patak.
Halottam a cinegék
kikeleti énekét.
Tavasz jár a világon.
Ó be szép ez virágom!”
A farsangi időszakot a Pán Péter mesejáték megtekintésével és ovis farsangi bállal zártuk.
Színvonalas gyermek előadásban lehetett ismét részünk a Wass Albert művelődési központ szervezésében február 16-án.
Pénteken (február 17-én) a megelőző hetek, napok
lázas készülődése érte el csúcspontját a jelmezes
felvonulással. Csoportokon belül már délelőtt vidám mókázás, tánc, mulatságos ügyességi vetélkedők zajlottak, melynek során bohóczsetont gyűjtöttek a gyermekek. A felső légúti megbetegedés
sok kis gyermeket ledöntött a lábáról, sok hiányzónk volt azon a héten, mely hátráltatta a bemutatkozó műsorra való félkészülést, de a mulattságra szinte mindenki el tudott jönni, és kedve szerinti álarcba rejtőzködni. Az elhangzott, jelmezük-

(Folytatás a következő oldalon)
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höz illő versikét tapssal jutalmazta szülők, nagyszülők alkotta néző közönség. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a szülőknek és szülői szervezet tagjainak a mulattsághoz nyújtott finom süteményekért, üdítőkért, felajánlott tombola tárgyakért. Jól
irányított szervezés során minden gyermek nyertesként tért haza. A tombolajegyek bevételéből az óvoda irodaszer készletét bővítettük egy papírvágó-, és
egy spirálozó géppel, valamint a húsvéti ajándék egy
részét fedezi. (Tavaly a csoportszobákba vásároltak
szőnyegeket a szülői szervezet tagjai)

Farsangi pillanatok képekben:
Terülj, terülj asztalkám
Kis-középső csoportosok
vidám jelmezei

Kicsoda? - Micsoda?

Nagy-középsősök műsora

Finomabbnál-finomabb sütik
Köszönjük anyukák!

A jelenlegi tagok is aktív résztvevői és segítői munkánknak. Figyelemmel kísérik az óvodai életet, minden napos tevékenységeket. Látják a körülményeket, érzékelik mindennapi gondjainkat és a javítás,
minőségi fejlődés megvalósításán gondolkodnak velünk együtt. A fejlődés, fejlesztés anyagi ráfordítással is jár, ezért JÓTÉKONYSÁGI BÁLT szerveznek
az óvoda javára. Részletekről későbbi lapszámban, és
plakátokon tájékoztatjuk az olvasókat. Tervezett időpont 2017. június 10. (szombat).
Középső – nagycsoportosok hagyományőrző népi dalos-játék csokorral készülnek a Bakonyi Fesztiválra.
Műsoruk megtekintésére szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Az óvodai beíratás ideje május elején lesz, az érintetteket később tájékoztatjuk.
Derűs szép napokat kívánok a település minden lakójának az óvoda dolgozói nevében.
Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető
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Iskolai hírek
Kismadaraink tele
A téli hónapokban iskolánk udvarára repülő kismadarak nem szenvedtek eleségben hiányt. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Tóth Jenő Ádámnak a
Vogelpick Bt. cégvezetőjének és Szeleczkiné Horváth Tündének, hogy támogatták iskolánk Természetbarát szakköröseit és ezáltal kismadarainkat,
hogy ne szenvedjenek hiányt táplálékban a hosszan
tartó hideg időkben.
Budáné Deák Anita

Filharmóniai hírek
Február 7-én került sor a Filharmónia bérletünk második előadására.”Ilyen a iazz” címmel Balásy Szabolcs (zongora),Horváth Krisztián (basszusgitár),
Bágyi Balázs (dob) előadásában. Ezúttal a jazz harmóniáiba vezették be a gyerekeket az előadók. Nagyon sok humorral, profizmussal fűszerezett műsort
láttunk.
A jazz (magyarul dzsessz), az Amerikai Egyesült Államok déli részérén, elsősorban Louisianának a fővárosában, New Orleansban a századforduló táján kialakult előadási gyakorlat. Az afroamerikai folkló,r
valamint az európai szórakoztató zene szintéziseként
jött létre. 1917 után a jazz nemcsak az USA egész területén terjedt el, hanem ezzel szinte egyidejűleg Európában is megjelent.
A gyerekek nagy élvezettel hallgatták a bemutatott
dallamokra előadott rögtönzéseket, ami a jazz lényege. Improvizációt hallottunk híres melódiákra,
de még az ismert rajzfilm, a Flinstones család főcím
dala is felcsendült, igazán virtuóz formában fergeteges szólókkal. Végül a zenekar bevonta a nézősereget is az utolsó szám előadásába. Nagyszerű volt a
hangulat. Nem csoda, hogy a taps az előadás végén
szűnni nem akart.
Diákjaink még órák múlva is dúdolták az iskola folyosóján az utolsó, közösen előadott éneket.
Kovácsné Sándor Éva

Kádár Annamária a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerezte pszichológusi oklevelét,
majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen doktorált. Jelenleg a Babes-Bolyai Egyetem marosvásárhelyi kirendeltségén tanít. Kutatási és érdeklődési területei közé tartozik az érzelmi intelligencia és a
személyiség fejlesztése, az olvasóvá nevelés, a mese
gyógyító ereje, a játék szerepe a gyermek személyiségfejlődésében.
Előadásában kitért a meseválasztás fontosságára, a
mese szerepére, az érzelmi intelligenciát fejlesztő
hatására. Az előadás másik részében a szülő-gyerek
kapcsolat útvesztőit, kényes nevelési helyzeteket taglalt. Hasznos tanácsokat adott, megoldásokat kínált a
gyermekneveléssel kapcsolatban.
Végezetül álljon itt Kádár Annamáriától egy idézet:
„Kutatások igazolják, hogy az életben való beválásunk nem csak értelmi képességeinken múlik. Az igazi sikereket, és ami fontosabb – a belső harmóniát,
az önmagunkkal való elégedettséget csak akkor érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni a magunk
és mások érzelmeit, kapcsolatokat teremteni, konfliktusokat kezelni, együttműködni, segítséget kérni, vágyainkat késleltetni, kitartani. Vagyis, ha fejlett az érzelmi intelligenciánk. A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki
táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben….Annak a gyermeknek, aki mesét hallgatva nő fel, varázspálcája a saját elméje lesz, és képzelete, érzelmi intelligenciája segíti majd a megpróbáltatások közepette.”
alsós színház

Téli esték

Február 13-án este rendeztük meg „Téli esték” sorozatunk következő előadását az iskola aulájában. Vendégünk ezúttal Dr. Kádár Annamária pszichológus
volt.

Téli esték Kádár Annamáriával
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Kiskörzeti teremlabdarúgó
bajnokságok
Február 2-án délután iskolánk adott otthont a hagyományos téli bajnokságnak. Ezen az alkalmon Réde,
Súr és Bakonyszombathely felsős csapatai mérkőztek egymással. Az 5-6. osztályosok korcsoportjában
iskolánk az első helyet szerezte meg, a 7-8. osztályosok a harmadik helyen végeztek. Egy hét múlva kerül sor az alsósok mérkőzéseire.
Február 13-án rendeztük meg az alsó tagozatosok
bajnokságát. Minden csapat két mérkőzést játszott,
így alakult ki a végeredmény. Iskolánk 1-2. osztályos csapata a 3. helyen végzett, a 3-4. osztályosok a
2. helyet szerezték meg. A csapatok oklevelet, minden gyerek érmeket kapott.
Gratulálunk a résztvevőknek!
Kovácsné Czimora Zita
Testnevelő
A terembajnokság alsós résztvevői
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Színházban jártunk
Alsós tanulóink 2017.
február 16-án ellátogattak Veszprémbe a Petőfi Színházba, ahol megnézték
bérletes
előadásuk
2. előadását „Madarat tolláról” címmel.
Ez a zenés mesejáték
a szeretetről és a barátságról szól, amelyet az erdő madarai
és egy kislány között
figyelhettek meg a gyerekek.
Így vall a színdarab írója Szűcs László a darabról: „A
barátság nagyon fontos dolog. Ha van barátunk, nem
vagyunk magányosak, együtt könnyebben leküzdjük a nehézségeket, vidámabb a világ. Ez a mi történetünk fő üzenete. Közben persze jókat nevethetünk
a parkbéli madarak csetlésein, botlásain. Vidámnak
lenni jó, ezért írtam ezt a mesét, amit a kisfiamnak
ajánlok szeretettel.”

Iskolai alapítványi hírek
A terembajnokság felsős csapatai

Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2016-ban a 2015.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
534 357 forint bevételhez juttatták alapítványunkat.
Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, hogy mindazok, 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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Közérdekű információk

§

Tájékoztató

BAKONYSZOMBATHELYI

Ingyenes jogi
tanácsadás

HÍRMONDÓ

Időpontja Március hónapban,
a Családsegítő Központban:
Március 06. (hétfő)
11.30-19.30
Március 20. (hétfő),
11.30-19.30
Helyszín:
Kisbér
Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133

A kiadásért felel:
Önkormányzat Bakonyszombathely

Nyomdai szerkesztés:
Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd)

Szerkesztetésben közremûködött:
Sárközi Noémi, Pintér Lajos
Készült: 280 példányban
ISSN 2062-8315
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A SEWS Autókábel Magyarország
Kft., Kisbéren működő autóipari
beszállító vállalat
operátor (gépkezelő)
munkatársakat keres
2017. márciusi-április belépéssel

Elvárások:
Kisbéri vagy környékbeli lakhely maximum
30-40 km-es körzetből előny
Pontos munkavégzés
Közepes fizikai munkára való képesség
Megszakítás nélküli munkarend vállalása
Szakmunkás végzettség, fémmegmunkáló előny
Targoncás jogosítvány és OKJ bizonyítvány
előny

Amit ajánlunk:
Bejárás céges busszal Kisbér, Hánta, Ászár, Súr,
Bakonyszombathely, Bársonyos és Kerékteleki
településekről térítésmentesen, máshonnan saját autóval bejárás térítése 45 Ft/km-rel
Versenyképes bérezés, műszakpótlékok
Jó munkahelyi légkör
Műszakbeosztásból adódó sok szabadidő hét
közben
Egészségmegőrző program
Ösztönző bér
Csapatverseny, tisztasági verseny juttatásai
Cafeteria belépés első napjától
Egyéb béren kívüli juttatások ( júliusi és decemberi bónusz )
Tiszta, rendezett munkakörnyezet
Jelentkezésüket önéletrajzzal
a hirdetes@sews-awh.com e-mail címen
vagy a SEWS Autókábel Magyarország
Kft.,2870 Kisbér, Pf 82. címen várjuk.
Citromail címről nem tudunk fogadni
jelentkezést!
Érdeklődni a 34/552 206
telefonszámon lehet.

FÉM - MŰVEK
KISBÉR Kft.
25 éve jelen van kiváló minőségű
termékeivel a motorházöntvények,
forgórészek, keretes ventillátorházak
piacán.
Kisbéri gyárunkban ezen termékek igényes
alumínium öntészete, megmunkálása folyik.
Vállalatunk munkatársakat keres
az alábbi munkakörbe:

CNC Öntőgépkezelő
Feladatok:
• az adott termék gyártása az előírt technológia
szerint és a gyártási dokumentumoknak megfelelően
• a termelési adatok rögzítése munkalapon
• a minőségi követelmények betartása

Elvárások:
• 8 általános (alapfokú) / középfokú végzettség
• többműszakos munkarend vállalása
• jó állóképesség
• pontos, precíz, önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• a munkába járást céges autóbusszal biztosítjuk
• versenyképes jövedelem + juttatások a belépés első napjától (Cafeteria, havi bónusz,
teljesítménybónusz)
Érdeklődni illetve az önéletrajzot az alábbi
címünkre kérjük:
2870 Kisbér, Béke u. 22.
Telefon: 34/352-527; www.femmuvek.hu;
allas@femmuvek.hu

14

HÍRMONDÓ

2017. MÁRCIUS

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
A BAKONYSZOMBATHELYI
BENEDEK ELEK ISKOLÁBAN
A GINOP 6.1.2 projekt
keretén belül 2x35 órás
Ingyenes informatikai képzésre lesz lehetősége a 16-64 éves
kor közötti (iskolai
képzésben jelenleg részt nem vevő) alapvető informatikai ismeretek hiányával küzdő lakosságnak.
A képzésről bővebb tájékoztató a www.ginop612.
nive.hu oldalon található.

Az IKER1 + IKER2 együtt 2 ECDL modul teljesítését is jelenti. A résztvevőknek így lehetőségük lesz
akár ECDL start bizonyítvány megszerzésére is.

A csoportok megfelelő létszám (min 12,
maximum 15 fő) esetén indulhatnak.

Ha összejön egy csoport, akkor a képzés a következő
hónap elején indulhatna a regisztráció miatt.

Két különböző szintű csoportba
lehet jelentkezni:
• IKER1: “Első lépések a digitális világba”teljesen
kezdők számára
• IKER2: “Önállóan használom az informatikai eszközömet” A megadott témában már valamilyen
szintű ismeretekkel rendelkezők számára.

Képzés helyszíne:

Benedek Elek Általános Is-

kola informatika terem
Képzési időpont: résztvevőkkel egyeztetett időpontban 1600 óra után

Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés iránt érdeklődők
jelentkezhetnek
az Önkormányzatnál,
a 34/359-111-es telefonon.
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
Benedek Elek Általános Iskola

Elindult az Északdunántúli
Vízmű Zrt. online
ügyfélkapcsolata!
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. örömmel tájékoztatja Fogyasztóit, hogy elindult online
ügyfélkapcsolata.
Használatával bárhonnan, a nap 24 órájában, csupán néhány kattintással biztonságosan

rögzítheti mérőállását			

megtekintheti számláit, számlaegyenlegét

bankkártyás fizetést indíthat		

számlamásolatot igényelhet

időpontot foglalhat			

módosíthatja személyes adatait

vagy akár e-számlára válthat!
Regisztráljon a https://edv.eforgalom.hu weboldalon és intézze ügyeit egyszerűbben, kényelmesebben és
gyorsabban!
Szívesebben intézné ügyeit okostelefonján?
Mostantól erre is megoldást kínálunk, és az ingyenesen letölthető applikációnk segítségével könnyedén
megtalálja legnépszerűbb alkalmazásainkat.

