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ABBA
SHOW

A Budapesti Operettszínház
művésznői
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
a két ülés közötti időben tett fontosabb
intézkedésekről, az elmúlt ülési időszak óta
történt eseményekről, a település képviseletéről
2019. január hónap
Bakonyszombathely a Magyar Falu Program első
nyertesei között: megvalósul a Bakonyszombathely Kisbér alsórendű útszakasz megújulása az
idén, jövőre pedig a négyes kereszteződés újul fel a
Magyar Falu Programból !
EBBEN AZ ÉVBEN 50 milliárd jut mellékutakra,
országosan 430, a térségben 36 kilométernyi szakasz
újul meg
Komárom-Esztergomban 17 kilométer alsórendű
útszakasz újul fel idén a Magyar Falu Programból.
A Kisbér-Veszprémvarsány utat újítják fel első évben
Bakonyszombathelytől Kisbér irányába 2,6 kilométeren, 2020-ban a faluközponti négyes kereszteződés
oldódik meg végre, míg 2021-ben Kisbérig is elér a
felújítási szakasz. Részletekről majd később írunk a
Hírmondóban.

Janza Kata és
Siménfalni Ágota
fellépésével

2019. február 16-án
19 órai kezdettel

Bakonyszombathelyen
a Közművelődés Házában
Belépő:1500 Ft
Hívunk és várunk minden érdeklődőt!
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
Közművelődés Háza

A TOP 1.4.1.-es új pályázatot / új óvoda – bölcsőde megvalósítása / a tavalyi évben, decemberben
benyújtottuk 237 millió Ft értékben. A kisebb hiánypótlásokat elvégeztük, most az elkövetkező időszakban – január-február - várjuk a pályamunka pozitív
elbírálását.
A TOP 4.-es / orvosi rendelő felújítása / pályamunka a 2. közbeszerzési szakaszban sem sikerült – a
két jelentkező közül egyik vállalkozó nem teljesítette
határidőre az elektronikus közbeszerzést. Kezdeményeztük a következő elektronikus közbeszerzést.
Sikeresen benyújtottuk a sportegyesülettel a TAO-s
pályázatot, ez évben kisebb mértékben, mindösszesen 1,8 M Ft értékben.
Folyamatban vannak a többi, különböző pályázatok
egyeztetései. Az MLSZ telephelyfejlesztési pályázatban megérkezett a nagy eredményjelző tábla, a
kihelyezését Hegedűs Vince magánvállalkozóval intézzük. Továbbá a hátsó övezet labdafogóhálójának
elhelyezését is a napokban megoldjuk. Folynak a Vidékfejlesztési pályázatok, Leader projektek egyeztetései, az EFOP -os pályázat részelszámolása.
(Folytatás a következő oldalon)
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Sikeresek voltak a decemberi – januári
rendezvényeink:
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A MAGYAR FALU PROGRAM
INDUL 2019 ELEJÉTŐL!

- a Mindenki Karácsonya 2018 december 21-én,
- az általános iskolai alapítványi bál 2019. január 19-én, Bakonyszombathely a Magyar Falu Program első
- az általános iskolai farsang, mely az idén a nagy- nyertesei között: megvalósul a Bakonyszombatszámú jelmezesek mellett egy LED lámpa show-t is hely Kisbér alsórendű útszakasz megújulása az
hozott a nézőközönségnek.
idén, jövőre pedig a négyes kereszteződés újul fel
- Az általános iskola bérletes színházi sorozata folytatódott ebben az időszakban is a székesfehérvári a Magyar Falu Programból!
Vörösmarty Színházban : Az ember tragédiája, 80 Kisalföld
nap a föld körül c. előadásokat láthatta az 50 körüli 2019.01.14. hétfő
bakonyszombathelyi bérletes.
- Készül az általános iskola szülői szervezete az újabb
farsangi bálra : febr. 9-én tartják a művelődési házban
a jelmezes farsangjukat. Febr. 6-7-én lesz az általános
iskolában ásványvíz vásár és hüllő kiállítás, majd sízni mennek a gyermekek Eplénybe, végül a hó végén,
febr. 27-én 18 órakor Vermes István gútai lovasíjász /
A Kassai Lovasíjász Klub tagja / tart előadást gyermekeknek, felnőtteknek.
A polgármesteri hivatali nagyfelújítás munkálatainak
befejeződésével az ünnepélyes átadás a karácsonyi esten szép és meghitt körülmények között megtörtént.
A Közútkezelő Kht-vel történt megegyezés értelmében
a Kht által kivágott fát tárolja a területünkön , kompenzációképpen önkormányzatunk pedig megkapja a
kivágás során keletkező gallyakat, kisebb faágakat.
Led lámpákat próbálunk ki egy hónapos határidővel a
településen, utána dönthetünk egyes településrészeken az EON-os lámpatestek kiváltásáról.
Első sorban a mellékutcákban gondolkodunk, de várjuk a lakossági véleményeket. A döntő ok a célszerűség, a kisebb költségvetési teher!
Megtörtént a kormányzati gáz- és fatüzelés kompenzációjára történt 12 E Ft-os támogatás kiváltására a
szerződéskötés, viszont a kiszállítás komoly feladatot
jelent az önkormányzatnak.
Készítjük a pályázatunkat a KÖZMUNKA
PROGRAMMBAN , a 2019. március 1-től szóló szerződéses időszakra a hosszú távú programra. Komoly
változások történtek a közmunka rendszerben :
- megszünt az un. STARTMUNKA program, mellyel
mi 2-3 pályázattal is rsézt vettünk, és az önkormányzatnak rendkívül előnyös volt,
- az állami támogatás csökkent, 100 %-ról a mi esetünkben – valószínűleg – 90 %-ra változva.
Télen is folytatódtak a BM START pályázatok munkaprogramjai:
- a biomassza előállítása / aprítékolások Bakonyszombathelyen és Rédén /
- hó- és jégmentesítések, hókotrások
- egyéb, a település karbantartást célzó munkálatokkal.
Pintér Lajos polgármester

EBBEN AZ ÉVBEN országosan 430,
a térségben 36 kilométernyi szakasz újul meg

50 milliárd mellékutakra
Győr-Moson-Sopron megyében 19, Komárom-Esztergomban 17 kilométer alsórendű útszakasz újulhat
meg idén a Magyar Falu Programból.
Észak-Dunántúl
A kormány tavaly döntött a Magyar Falu Program elindításáról, amelyre idén 150 milliárd forintot szán.
Ebből 25 milliárd forint jut a falusi csokra, amelynek
lényege, hogy nagyobb támogatást kapnak azok a
családot alapító fiatalok, akik olyan kistelepülésen teremtenének otthont maguknak, amelynek lélekszáma
az országos átlagot jelentősen meghaladó mértékben
csökkent az elmúlt 15 évben. Emellett 75 milliárd forint áll rendelkezésre jellemzően az önkormányzatok,
kisebb részben az egyházak infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására. A maradék 50 milliárd forintot
mellékutak rekonstrukciójára szánják. Idén 430 kilométernyi útszakaszt újítanak fel, az erről szóló kormányhatározat nemrégiben jelent meg a Magyar Közlönyben. Győr-Moson-Sopron megyében hét szakasz
újul meg 19,3 kilométeren. A legrövidebb a pannonhalmi Dózsa György utca polgármesteri hivatal előtti 350 méteres része, a leghosszabb pedig a Lipót és
Püski közötti borzalmas állapotban lévő út, amelyet
több mint öt kilométeren tesznek rendbe.
Ágfalva, Kapuvár, Osli, Szany, Hédervár, Ásványráró, Nyalka és Táp térségében is lesznek beruházások.
Komárom-Esztergom megyében hat szakasz szerepel
a kormányhatározatban, amelyek együttes hossza 16,8
kilométer. Felújítják a Zsámbék-Bajna utat a Gyermelyi Zrt.-től Bajna irányába 4,1 kilométeren, a Dorog(Folytatás a következő oldalon)
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Úny-Tinnye utat Csolnokon, a Nyergesújfalu-Bajna
utat Bajót déli határától Bajna felé 2,3 kilométeren, a
Nagyigmánd-Szák utat Szákszend déli részétől a 8135ös útig, a Kisbér-Veszprémvarsány utat Bakonyszombathelytől Kisbér irányába 2,6 kilométeren,
valamint a Várgesztes bekötőutat Környe déli határától
Vértessomló irányába 2,2 kilométeren. Gyopáros Alpár, a miniszterelnökség modern településekért felelős
kormánybiztosa, Rábaköz és Sokoróalja országgyűlési
képviselője a Kisalföldnek elmondta, hogy a szakaszok
kiválasztásánál négy tényezőt vettek figyelembe: a forgalom nagyságát, az út állapotát, a legutóbbi felújítás
idejét és azt, hogy mennyien használják munkába, iskolába járásra. Hozzátette: azoknál a beruházásoknál,
amelyeknél megvannak, esetleg nem szükségesek tervek, engedélyek, idén március-áprilisban kezdődhet a
munka, amelyeknél pedig tervek készítésére is szükség
van, őszre húzódhat a kivitelezés. A cél, hogy mindegyik beruházás befejeződjön idén. A politikus hangsúlyozta, hogy jövőre a Magyar Falu Program keretében
az 50 milliárd forinton felül a Falusi Útalap várhatóan
20-30 milliárd forintjából is újítanak fel mellékutakat.
Ezt az útalapot az e-útdíj-bevételből és az autópályamatricák árából töltik fel.

RÉGIÓS
HÍRCSOKOR
Kisalföld, 2019. január 18. péntek
Magyarország - Hancz Gábor

Pályázatok előtt –
Több mint húsz célra kérhetnek
támogatást a települések

75 milliárd a falvakra
A kormány tavaly hirdette meg a Magyar Falu Programot az ötezer lelkesnél kisebb települések számára,
idén 150 milliárd forintos kerettel. A kabinet az összeg
felét szánja jellemzően az önkormányzatok, kisebb
részben az egyházak infrastrukturális fejlesztéseinek
támogatására. A pályázók a teljes bekerülési költséget
nyerhetik el, önerőt nem kell hozzátenniük, a megítélt
pénzt pedig előre kapják meg.
Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern településekért felelős kormánybiztosa, Rábaköz és Sokoróalja
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országgyűlési képviselője a Kisalföldet arról tájékoztatta, hogy 16 célra, ezen belül több mint két tucat alcélra írnak ki pályázatokat, többet már az első
negyedévben.
A Magyar Falu Program révén a tartósan betöltetlen házorvosi praxissal bíró települések orvos lakásépítéséhez kérhetnek támogatást idén, beleértve a
telekvásárlást is. Ezek az otthonok központi mintaterv szerint készülnek majd. A kormány segíti olyan
ingatlanok felújítását, építését is, amely helyi közfeladatot ellátó személy – jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvónő, bölcsődei nevelő, körzeti megbízott
– lakhatását szolgálja szolgálati lakásként. Jut pénz
orvosi rendelő felújítására, építésére, illetve az orvosi eszközállomány fejlesztésére is.
Több pályázat a gyerekek ellátását szolgálja majd.
Ezen célhoz sorolható a bölcsőde-és óvodaépítés,bővítés. Az óvodáknál az udvar felújítására, bővítésére, eszközök, játékok vásárlására, valamint 8x16
méteres, rekortán borítású sportpálya kialakítására is
lesz kiírás. Felújítási munkálatok valósulhatnak meg
kulturális intézmények, művelődési házak, illetve
egyházi épületek – parókiák, plébániák, közösségi
és gyülekezeti házak esetében. Kérhető támogatás
programszervezéshez, a programokhoz szükséges
eszközök vásárlásához, sőt az önkormányzati, egyházi közösségszervező személy béréhez is.
A sokak által várt pályázatok közé tartozik a belterületi utak felújítására vonatkozó. Jelenik majd meg
egy járdákra is, amelynél viszont a támogatás csak
a szükséges anyagra vonatkozhat. Az önkormányzatok ezek mellett a közterületek karbantartásához
szükséges eszközök, illetve falubusz beszerzéséhez,
a polgármesteri hivatal felújításához, ravatalozó építéséhez, felújításához és más temetői fejlesztésekhez
szintén kaphatnak pénzt.
Gyopáros Alpár kérdésünkre elmondta: Csorna és
Kapuvár kivételével választókerülete összes települése ötezer lelkesnél kisebb, így saját tapasztalattal rendelkezik arról, mire van szükségük az ilyen
méretű kisvárosoknak, falvaknak. Emellett öt önkormányzati érdekszövetséggel egyeztettek a pályázati célok összeállításához, valamint 30 helyszínen
tartottak fórumot, amelyeken 2500 polgármester,
alpolgármester, jegyző vett részt. A politikus hozzátette: a pályázóknak egy-egy kiírás megjelenésétől számítva másfél-két hónapjuk lesz a beadásra, a
döntések 60 napon belül születnek meg. Így az első
támogatási szerződéseket várhatóan június vége felé
írják alá.
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OVI HÍREK
Az idei január meghozta a téli örömöket is a gyermekek számára. A közlekedésben résztvevők nem örültek,
de hát tél van, a maga bosszúságaival és örömeivel. Mi
a jó oldalát néztük. Végre lehetett hógolyózni, hóembert építeni, hóangyalt készíteni és szánkózni. Az óvoda udvarán is előkerültek a szánkók. A gyerekek egymást húzták-vonták a sporteszközön. Rácsodálkoztak a
homokozó tetején csillogó jégcsapokra.
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Természetesen a télben nem feledkeztünk meg a
madarak etetéséről és itatásáról sem. Észrevételünk
szerint kevesebb madár látogatta meg az etetőket,
mint előző években. Bízzunk abban, hogy nem a
számuk csökkent, hanem több helyen volt alkalmuk
élelemhez jutni.
Figyelemmel kísértük az év madara, fája, rovara ,
vadvirága cím odaítélését.

A díjazottak

2019 madara a - gólyatöcs

2019 fája a - sajmeggy

2019 rovara a - havasi cincér
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A teljes bevételt a tervezett óvoda-bölcsőde részére
ajánlják fel. Zenét a jól ismert, sikeres SYNKRON
zenekar ellenszolgáltatás nélkül adja. Belépő 2500
Ft/fő árban kapható az óvodában, mely egy vacsorát
is magába foglal.

Az Óvodai Szülői
Szervezet 2019. június 8-án tartja
lll. hagyomány követő bálját.
2019 vadvirága a - magyar zergevirág

FARSANGI BÁL
2019. FEBRUÁR 15-ÉN 15.30 ÓRAI
KEZDETTEL AZ ÓVODÁBAN.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK.
Izgatottan készülünk a farsangi karneválra. A félkészülést hátráltatja, hogy bárányhimlő, felsőlégúti
megbetegedés és influenza gyanú miatt sajnos sok
kisgyermek beteg. Ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk nekik. Az intézményen belül a játékeszközök
fertőtlenítő szeres lemosásával és a kilincsek gyakori
fertőtlenítésével is védjük a gyermekeket.

Tájékoztatók szülőknek
2019. február 11-én nevelőtestületi értekezlet lesz
Ácsteszéren. Szakmai nap keretében a két intézmény
nevelő-gondozó tevékenységét érintő fontos információk kerülnek megtárgyalásra.

A nyári takarítás és leállási szünet
2019. július 1-től-július 26-ig tart.
Kedves bakonyszombathelyi lakosok!
Egyre inkább megvalósulni látszik az új óvoda terve.
A pályázat az épületre szól. Ahhoz, hogy a berendezés is korszerű, barátságos legyen más forrásokból
kell megteremteni a feltételeket. Ennek egyik módja
a jótékonysági kezdeményezések. 2019-ben két alkalom is adódik, hogy egy jó hangulatú este keretében,
baráti társaságban tehessünk a jó ügy érdekében.
Fehér Tibor és családja felajánlása révén 2019.
március 23-án bál lesz a művelődési házban.

Támogatói jegyek folyamatosan kaphatóak az óvodában.
Mindkét jótékonysági rendezvényre szeretettel invitálják a település lakosságát az óvodai szülői szervezet tagjai és az óvoda dolgozói a településen élő
gyermekek javára!
Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

Anyakönyvi hírek
Született:
Horváth Attila
és Balogh Beáta
kisfia Patrik

Elhalálozott
Simon Ferencné
Virág Józsefné
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Iskolai hírek
Alapítványi bál
2019. január 19-én rendeztük meg iskolai alapítványunk hagyományos rendezvényét, a farsangi bált.
Örömünkre szolgált, hogy sok ismerős arcot, törzsvendéget köszönthettünk, és örömmel fogadtuk bálunkat először megtisztelő vendégeinket is.
Iskolai alapítványunk célja, feladata, hogy minden
erejével, anyagi lehetőségeivel támogassa az iskola
oktató-nevelő munkáját, tegye lehetővé programok
szervezését, és javítson tárgyi feltételeinken. Évről
évre meg is teszi ezt, és e törekvés szemmel látható,
tapasztalható változásokat hozott és hoz folyamatosan iskolánk életébe. Épült már az alapítvány jóvoltából kerékpártároló, készültek cipősszekrények,
vásároltunk függönyöket, bútorokat, sportszereket,
támogattunk erdei iskolákat, színházlátogatásokat,
műsorokat, valamint határon túli kirándulások is valósultak már meg az alapítvány jóvoltából.
Természetesen ehhez nélkülözhetetlen az anyagi támogatás. Minden aprónak tűnő segítség, akár
az 1%-ok felajánlása is sokat jelent további terveink megvalósításához. Teréz anya szerint „Nem az
számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora
szeretetet fektetünk az adásba.” Önzetlenül segíteni mindig lehet, a szeretet, a törődés kifejezésnek is
számtalan módja létezik. Adni és kapni egyaránt jó
érzés. Sokan sokféle formában segítettek már bennünket. Köszönjük mindenkinek az anyagi támogatást, a részvételt.
A zenét a Viking együttes szolgáltatta, színvonalas
zenélésüknek köszönhetően nagyon jó hangulatot
teremtettek.
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A vacsorát most is Szabó Árpádék konyhája főzte. A
büfében széles kínálattal vártuk a vendégeket. Egykori
diákjaink segítettek a gyors kiszolgálásban.
A desszertet Vaderna Szilvia készítette, a virágdíszek
a Napraforgó virágboltból érkeztek, Kuti Gábornénak
köszönhetően csodálatos díszei lettek a teremnek.
A bált hagyományaink szerint végzős tanulóink nyitották meg, néhány 7. osztályossal kiegészülve. Bécsi
keringőt táncoltak, melyet Kondics Gergely tanított be.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és jövőre is megtiszteli jelenlétével rendezvényünket.
Keringő

A sikeres bálért köszönettel tartozunk:
• Szabó Árpád vállalkozónak a vacsorához tett felajánlásáért, a konyha dolgozóinak ennek elkészítéséért
• Vuts Norbertnek a büfé megszervezéséért
• Fehér Dezső Tibornak a fénytechnikáért
• Brukker Antalnak a videofelvételért és a fényképezésért
• Hermanné Horváth Erikának a táncruhák átalakításáért
• a bakonyszombathelyi önkormányzat dolgozóinak a szállításért, a teremrendezésért

Az alapítványi bál nyitótáncosai

(Folytatás a következő oldalon)
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• az ácsteszéri önkormányzatnak és a konyhának a
kölcsönbe adott terítékért, poharakért
• az iskola minden dolgozójának és a tanulóknak a
műsorért, a díszítésért, a terítésért, a takarításért
• a helyi polgárőrségnek a helyszín biztosításáért
• a fiataloknak, Herman Friderikának, Herman
Eriknek, Halász Boglárkának, Fazekas Szandrának, Mrázik Laurának, Horváth Bendegúznak,
Tóth Márknak, Tukora Milánnak, Varga Sándornak a kiszolgálásért, a tombolaárusításért
• szülőknek, szponzoroknak az anyagi támogatásért
és a tombolatárgyakért:
Andrási Józsefné
id. Andrási Tibor
Áment Róbert
Ácsteszér Önkormányzata
Ácsteszér Konyha
Bakonyszombathely
Önkormányzata
Bársony Hús
Dákai Ferenc
Balogh Krisztián
Bódai Julianna Éva
Borbély Ilona
Bikali István
Cseh-Horváth Lilla
Csikár Imre
Farkas Róbert
Gellér Kálmánné
GI-GA Farm Kft.
Gubucz Lajos
Gubucz Lajosné
Halominé Dombi Krisztina
Hegedűs-Bónyai Szandra
(Norell-Kreatív Cukrászműhely)
Hermanné Horváth Erika
Homoki Péterné
ifj. Horváth Antal
Horváth Antal
Kiss Imi
Kolonics Éva
Kolonics Zsolt
Kolonics István
Kopócs Ferencné
Kovács Bertold
Kovácsné Czimora Zita
Kovács Csaba (Ácsteszér)
Kovácsné Villand Lívia
Kovácsné Sándor Éva
Kuti Gáborné
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Laszák János
Lengyel Tímea
Mészáros Péter
Németh Tamás
Panákné Miszlai Margit
Pintér Lajos
Rózsa Gyula
Stokker Zoltán
Szabó Árpád
Szabóné László Gizella
Szeleczki Dzsenifer
Szeleczki Ferenc
Szeleczki Zita
Szeleczki Zoltán
Szteblák Zsuzsa
Tihanyi-Fehér Virág
Tóth Krisztián(Tápszentmiklós)
Török Elek
Treier Mátyás
Treier Tímea
Tűz András
Varga Ildikó
Varga Sándor (Réde)
Vida Zoltán
Vig Sándor
Volf István
Vuts Norbert

Félévzárás
A 2018-19-es tanév első félévét január 25-én zártuk. Az elért eredményekről szóló értesítőket február
1-jén kapták kézhez a gyerekek.

Farsang
2019. január 25-én került sor farsangi karneválunkra. A gyerekek körében nagyon népszerű ez a rendezvény. Az idei tanévben is hagyományainkhoz híven megválaszthatták felsős tanulóink a 8. osztályos
jelentkezők közül a farsang hercegét és hercegnőjét.
A címet Nagy Nikoletta és Szvák Gergő kapták. A
jelmezes bemutató előtt a 8. osztályosok táncát nézhette meg a nagyszámú közönség. Összesen 41 jelmezes produkciót láthatott, aki megtisztelte rendezvényünket. A kisebbek inkább egyénileg öltöztek
(Folytatás a következő oldalon)
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A házisárkány

Jelmezesek a 2. osztályból
be. Néhányan még verset is mondtak. Felsős tanulóink
körében a csoportos produkció a kedvelt. Ebben a tanévben három csoportos és 6 egyéni díjat sorsoltunk ki.
A csoportos jelmezesek közül 1. helyezett lett a Harry
Potter tánc. Nem csoda, hogy ezt választották, hiszen
sokan rajongói a sorozatnak 8. osztályosaink közül.
A 2. helyen a 4. osztályos KFT végzett. Ők egy hamburgermenüt készítettek. A 3. díjat a 7. osztály kapta.
Egy fergeteges Flinston-partit láthattunk előadásukban. Az egyéni jelmezesek közül az első helyezett a
6. osztályos Halomi Vivien lett, aki erdei nimfa volt.
Csomor Jázmin 1. osztályos tanuló a 2. helyen végzett

13

Hőlégballon

Jelmezben a 3. osztályosok
pattogatott kukorica jelmezében. A harmadik díjat
Stokker Villő 2. osztályos tanuló kapta, aki házisárkány volt. Negyedik helyezett lett Farkas Panna 3.
osztályos tanuló, aki hőlégballonként vonult fel. Az
5. helyen a télűző levéltündérek, Gede Réka és Ko(Folytatás a következő oldalon)
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Erdei nimfa

Miracles katica

A bál hercegnője, Nagy Nikoletta
és hercege, Szvák Gergő
kedves közönség. Egy igazán fantasztikus lézercirkuszban lehetett részünk. Éhségünk és szomjunk csillapításáról a büfé gondoskodott. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek minden segítséget, amit kaptunk, a
hangosítást és a színpadot Fehér Tibor családjának. A
sok-sok süteményt, a tombolatárgyakat, valamint azt a
sok segítséget, amit a lebonyolítás során kaptunk.
lonics Dóra 2. osztályos tanulók végeztek. A hatodik
								
helyre Miracles katica került, aki nem volt más, mint
Panákné Miszlai Margit
a 2. osztályos Dákai Mira. Az eredményhirdetés és
a tombolasorsolás után egy lézer show-t láthatott a
(Folytatás a következő oldalon)
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Színházban voltunk…
Január 29-én a felső tagozatosokkal Bringa bérletünk első előadását tekintettük meg a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Madách Imre művét, az
Ember tragédiáját ebben a színházban most először
vitték színre. A különleges alkotás rendezői Szikora
János, Horváth Csaba, Hargitai Iván és Bagó Bertalan voltak. Ahogyan a színlapon olvashatjuk: „Nemzeti drámánk a mi bibliánk is, hiszen rólunk szól,
mindannyiunkról, emberekről, akik belakjuk a teremtett világot, alakítjuk a történelmet, jóra törekszünk,
majd elbukunk, örökös harcot folytatva a bennünk
lakozó démonokkal, kétségekkel.” Az előadás által
közvetített gondolatok súlyosak, nehezek voltak, de
a színrevitel, a nagyszerű színészi teljesítmények, a
látványos színpadkép a gyerekeknek is segített a mű
megértésében, számukra is elgondolkodtató volt.
Pintérné Ballabás Márta
ig.

§
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Tájékoztató
Ingyenes jogi tanácsadás
Időpontja Februárhónapban,
a Családsegítő Központban:
Február 11. (hétfő) 11.30-19.30
Február 18. (hétfő), 11.30-19.30

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

A SEWS Autókábel
Magyarország Kft., Kisbéren
működő autóipari beszállító vállalat
operátor (gépkezelő)
munkatársakat keres
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
Igény szerint más településről buszjárat indítása
Versenyképes bérezés, (legalább

nettó havi
200 000 Ft beleértve bruttó 90000 Ft
ösztönző bért, plusz cafeteria, )

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.
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