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6. SZÁM - ÁRA: 200 FT

MEGHÍVÓ
„Éveket elfelejteni egy pillanat,
de vannak pillanatok, amelyeket
elfelejteni évek hosszú során sem lehet.”
(Shakespeare)

A Bakonyszombathelyi Benedek
Elek Általános Iskola
8. osztályos tanulói
szeretettel meghívnak
minden érdeklődőt

a 2019. június 15-én
10 órakor tartandó

ballagási
ünnepségükre
MEGHÍVÓ
ELŐADÁSOK,
ELŐADÁSSOROZATOK,
TRÉNINGEK
BAKONYSZOMBATHELYEN
Június 13.
/csütörtök/
(Részletes programok a 2. oldalon)
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Bakonyszombathely Község
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
45. §-a alapján
a Képviselő-testület ülését
2019. június 17. / 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./ A bakonyszombathelyi Önkormányzat, a Közös Hivatal, valamint az óvodai
intézmény 2018. évi zárszámadásának tárgyalása
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
3./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely község 2019 évi pályázatai.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
4./ Egyebek
a) Kamocsai rendezvény
Bakonyszombathely, 2019. június 03.
Pintér Lajos
polgármester
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MEGHÍVÓ
ELŐADÁSOK,ELŐADÁSSOROZATOK,
TRÉNINGEK
BAKONYSZOMBATHELYEN
Június 13. /csütörtök/
14.30 h. Egészségügyi előadás:
„Egészséges testsúlyunk elérése és megőrzése „

„Légy önmagad jószívű és támogató mentora az úton és
ne add fel !”
Előadó : Katona Ági
Helyszín: művelődési ház, Bakonyszombathely
„Az ideális testsúly elérése, legyen az fogyás, vagy
hízás : egy izgalmas kaland, ha képesek vagyunk erőfeszítésekre és lemondásra.”
Katona Ági , egy átlagos nő, aki ezt elérte, és megteremtette a számára járható utat – reméljük, a hallgatóság
számára is kinyitja ezt a kaput !

Június 17. / hétfő / 9 óra:
„Álláskeresés, elhelyezkedési technikák” –
fórum és képzés, előadással
Június 18. / kedd / 9 óra :
„Modern időkben korszerű életmód : Önismereti
tréning” – közalkalmazottaknak, érdeklődőknek
Helyszín : általános iskola

Június 19. / szerda / 9 óra :
„Csapatépítés, együttműködés, jó kapcsolatrendszer kialakítása” – köztisztviselők, fiatalok, érdeklődők
Helyszín: polgármesteri hivatal

Az önismereti tréning első, kezdő napja:
Június 25. /kedd / 14 óra
Várunk minden kedves érdeklődőt:
fiatalt, középkorút és idősebbet !
Bakonyszombathely Önkormányzata EFOP-os
pályázata keretében a belépés díjtalan !
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk:
Bakonyszombathely Önkormányzata
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OVI HÍREK
Tavasz az udvaron
Fontos számunkra és a gyermekek esztétikai érzékét is fejlesztjük a virágos környezettel. A növények
ápolása, gondozása további feladatot jelent a minden
napokba. Nagyon sokan szívesen segítenek ebben,
elmondják, hogy otthon is végzik ezt a feladatot. A
gyermekek számára megfelelő méretű szerszámokat
vásároltunk. Eszköz használatukon is látszik gyakorlottság szintje. A virágládákban az árvácskát muskátli palántákra cseréltük, melyek már kezdenek szép
színekben virítani. Cserépbe borsót vetettek a nagy
- középsősök. A fűszer kertbe a kis - középsősökkel
hagymát duggattunk, melyet hamarosan elfogyaszthatnak.
A gyerekek érdeklődve figyelték a növények fejlődését. A többi rekeszben is megerősödtek az évelő növények. Szívesen simogatják, dörzsölgetik óvatosan az
illatos leveleket, és találgatják, hogy melyik növény
mi. Van levendula, citromfű, borsmenta, oregánó, kakukkfű, borsikafű, orvosizsálya, tárkony, krizantém
és fukszia a ládákban. Nem csak a balkon ládák és
kert gondozás ad munkát, hanem az udvar gondozottsága is. Ebben folyamatosan segítségünkre vannak az
önkormányzat alkalmazottai is, de a gyerekek is szívesen gereblyézik, söpörik az udvart, járdát.
Hinták köré alacsony növésű, évelő, örökzöld libapimpó füvet ültettünk, mely az áprilisi melegben az
öntézés ellenére is nehezen gyökeresedett meg. Talán a májusi esők jótékony hatással lesznek erre a
növényre. Az udvar esztétikuma mellett védő szerepe is lenne a - felnőttek mellett - hinta körül futkosó
gyermekek számára. Az udvar hátsó részébe néhány
nagycsoportossal kanna virágot ültettünk, melynek
várjuk előbukkanását.
A kihelyezett madár oduk körül is megélénkült a forgalom. Megfigyelésünk szerint most veréb fiókák
fognak kikelni. Talán az enyhe tél következménye, de
sokkal kevesebb madár kereste fel az etetőket a tél
folyamán. Etetésüket március óta nem folytatjuk, de
ivóvizet folyamatosan biztosítunk a kis szárnyasoknak.

Balkon ládák előkészítése a muskátliknak

Fűszert kert gondozása
		

(Folytatás a következő oldalon)
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A tűzoltók munkája
Horváth László – gyerekek által nagyon kedvelt Laci
bácsi - kétszer is ellátogatott az intézménybe. Egy alkalommal a felnőttek részére tartott tűz és munkavédelmi oktatás. Közvetlen modora és hangulatos előadása miatt szívesen hallgatjuk a hasznos és fontos
információkat tőle. A gyermek élvezettel hallgatják
bemutatóval társuló előadását. Beszélgetés közben
felelevenítik tűzről – vízről való ismereteiket, kiemelve hasznosságukat és károsító hatásukat is. A
112 segélyhívószám minden gyermek előtt ismert.
Nagy élmény számukra a tűzoltó sisak és kabát felpróbálása. Majd összecsuklanak a kabát súlya alatt,
de büszkén állnak benne.

Növényápolás egyik
kedvelt tevékenysége
az öntözés

Ugye jól áll?

Anyák napja
„ Anyukám, anyukám találd ki,
hogy az én nagy kincsem ugyan ki…”

Finom lesz az új hagyma

Az óvó nénik felkészítése mellett izgatottan és titkolózva készültek a gyerekek az anyák napi ünnep-
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Szeretet könnyei a nagy-középső csoportos
anyukák- nagymamák szemében
Szeretettel hívunk és várunk
minden családtagot és érdeklődőt

a Benedek Elek Óvoda

évzáró
és nagycsoportos
ballagó ünnepségére,
melyet 2019. május 31-én
15.30-kor tartunk az óvodában.
Könnybe lábad anyai szemek
a kis-középső csoportban
Nagy-középsősök ünnepi műsora

gyerekek és az óvoda dolgozói

Kulturális programok
Gryllus koncert – solymász bemutató
Az utóbbi időszakban az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően sok rendezvény közül válogathatunk. Így vettünk részt a tehetség választó
napon, ahol ismét elvarázsoltak bennünket a Gryllus
fivérek. Vilmos és Dániel műsora igazán a gyerekeknek szólt. Kányádi Sándor verseit ismertették meg a
hallgatósággal megzenésített formában. Az általunk

ségre. A titok verseket, dalokat szívesen tanulták és
készültek tánccal is, hogy emlékezetessé tegyék az
ünnepet a drága édesanyáknak és nagymamáknak.
Kicsi kezek hetekkel előtte szorgalmasan és szeretettel készítették az ajándékokat. Előző napokban pedig
sütemény készült, amivel megvendégeltük az ünnepelteket egy bensőséges hangulatú, családias rendezvényen. Rajzon is megörökítették, hogy ki milyennek
látja az anyukáját.
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Báb előadásra várva

Gryllus Vilmos és Gryllus Dániel koncertjén
is ismert dalokat együtt énekeltük a két remek zenés�szel.
A zenei élmény után Kisteleki Gergely solymász bemutatóját követtük figyelemmel. A prózai rész az iskolások számára volt inkább vonzó, és érthető, de a
három sólyom röptetése már mindenki figyelmét felkeltette. „Réka” volt a legaktívabb. Adott jelre mindig visszarepült gazdájához, akit a madár társának
gondol – tudtuk meg az ismertetésből.
Repülésre váró sólymok

Kirándulás Győrbe
Minden évben izgatott készülődés előzi meg a kirándulás szervezését, főként az időjárás miatt. Most is
jó érzékkel választottunk időpontot, a programok a
gyermekek igényeinek megfelelőek voltak. A tízórai
elfogyasztása után vettük birtokba a buszt és indulás
Győrbe. Első állomásunk a Vaskakas bábszínház Cinege-cinege kismadár előadása volt. Szépen felújított
előtérbe érkeztünk. Az előadás szórakoztató volt, de
az utána következő játék volt az igazi élmény az előadók irányítása mellett. Jól esett az ebéd a Széchenyi téren. A szendvics elfogyasztása után aranyosan
kínálták egymást a szülők által csomagolt nasikból.

Jól esik az ebéd
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Óvodai beíratás
Április végén megtörtént a jövő évre várható felvételek felmérése. Örvendetes, hogy az előző évekhez képest több gyermek számára igényelték az óvodai férőhelyet. Ahhoz, hogy minden kérésnek eleget tudjunk
tenni a fenntartóhoz kellett fordulni férőhely bővítés
engedélyezésére, ami folyamatban van. Ennek eredménye, hogy minden 3. életévet betöltött kisgyermek
felvételt nyert a 2019/20 nevelési évre. A leendő csoportvezető óvó nénik és szüleik közti egyeztetés utáni időben kezdhetik meg óvodás éveiket az újonnan
felvételt gyermekek. A jövő nevelési évben a létszám
minkét csoportban 27-27 gyermek lesz.

Nyárköszöntő bál szülők,
nagyszülők, szórakozni vágyók
részére.

Bátrak és ügyesek
vagyunk!
Azért is jó volt, mert egyre könnyebb lett a hátizsák,
amit mindenki maga hozott. Nagyon megújult az állatkert is. A felújítási munkák ott létünk alatt is folytatódtak, de ez nem akadályozta a nézelődést. Majmok
a zsiráf és az orrszarvú volt a legérdekesebb a gyerekek számára. A ketrecek és kifutók közt fáradtan
lépkedtek, de a játszótér látványa és birtokba vétele
igazolta, hogy „fáradhatatlan gyerekekből” vannak.
Ha rajtuk múlna még most is a játszótéren lennénk.
Bátorságukat, ügyességüket is próbára tehették a különböző építményeken. Játszótéri mozgás után megettük az uzsonnát, majd az elmaradhatatlan fagyizás
következet. Kellemesen eltöltött, mozgalmas nap állt
mögöttünk. Sokan a buszon elaludtak haza felé.

Szeretettel hívjuk és várjuk a település lakosságát a
III. nyárköszöntő bálra, melynek bevételét az új óvoda berendezésére kívánjuk felhasználni. Tombola
tárgy
felajánlásokat szívesen fogadunk.
							
szülői szervezet és óvoda dolgozói
Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Madárbarát és Zöld óvoda révén számunkra kiemelkedő fontosságú a természet védelme, és mindennapjainkban gyermekeinknek is ezt a szemléletet közvetítjük, próbáljuk átadni.
Hagyományainkhoz híven, május 10-én az Ácsteszéri
óvodában vendégeskedhettek a középső-nagycsoportos óvodások. A jeles napot megelőzően az Ácsteszéri kollégák rajzpályázatot hirdettek a két intézmény
gyermekei számára madarak és fák napja témában,
melyre természetesen a Szombathelyi kiscsoportos,
és középső-nagycsoportos ovisok is készítettek pályamunkákat. Miután megérkeztünk Ácsteszérre az önkormányzat által biztosított kisbusszal, az óvoda folyosóján a rajzpályázatra érkezett alkotások kiállítása
fogadott bennünket a gyerekek nagy örömére. Mivel
az idő nem volt túl kegyes hozzánk, sajnos nem tudtuk a szabadban eltölteni ezt a kis közös időt. Finom
pogácsa, frissen sütött almás pite és tea várt bennünket, és a gyerekek kis műsora, melyben madarakkal és
fákkal kapcsolatos dalok, játékok hangzottak el. Tele
(Folytatás a következő oldalon)
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pocakkal újabb meglepetés várt minket, a témához
kapcsolódó zenés, interaktív előadáson vehettünk
részt a Művelődési Házban. Az előadás nagyon tetszett a gyerekeknek és nekünk, felnőtteknek is. Ezen
a délelőttön méltóan emlékeztünk meg e jeles napról.
Farkasné Pákozdi Anikó

Évzáró és búcsúzó
Ismét eltelt egy év, és elérkezett május 31-e, az óvodában az évzáró és az iskolába induló kisfiúk búcsúztatása. Mindkét csoport lelkesen és lelkiismeretesen
készült erre a napra, hogy meg tudják mutatni a közönségnek, mennyit ügyesedtek ez idő alatt. Az idei
évben rendhagyó módon a hat ballagó kisgyerekkel
együtt egy dolgozó is búcsúzott az óvodai élettől:
Gabi óvó néni, aki nyugdíjas évei előtti utolsó dolgos
napját töltötte az óvodában. A szülők és a gyerekek
is méltó képen köszöntek el tőle: a szülők személyre szóló ajándékkal, kisgyerekektől pedig egyenként
egy-egy szál virágot vehetett át egy vers kíséretében.
Kedves kollégánknak kívánunk hosszú, boldog, tevékeny és unokákban gazdag nyugdíjas éveket! Gabi
óvó néni december 1-től lép hivatalosan a nyugdíjasok világába, így az intézményi búcsúztatóját ez időpont után tervezzük.

A gyerekek nagyon szép és tartalmas műsort adtak
elő a közönségnek, köszönet érte minden kollégának
és szülőnek.

Az óvoda dolgozói nevében a hat búcsúzó kisfiúnak
kívánom, hogy minden álmuk és vágyuk teljesüljön,
érezzék magukat nagyon jól az iskolában, szerezzenek sok örömet szüleiknek, tanító nénijüknek.
Balla Piroska versével búcsúzom tőlük:

Ti voltatok a kiskertem…
benne magok, bújva csendben.
Minden napon öntözgettem,
kis kertemet szeretgettem.
Jó szóval és bíztatással,
sok mesével és játékkal,
énekkel is, rajzolással…
ismerkedtünk a világgal.
Így nőttetek évről évre,
kicsi magból már növényke…
Voltak néha zivatarok,
kisebb gondok, nagyobb bajok.
Szívünkben élt a szeretet,
így tűntek el a fellegek.
Elbúcsúzunk most tőletek,
nagyok vagytok, megnőttetek!
Egy ölelés, egy simogatás…
óvodásból lesz iskolás!
És ha néha erre jártok,
kis kertemben szép virágok,
mindig vár az óvodátok!
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Búcsúzók névsora:

Árki Kevin Márk
Gede Máté Attila
Kempf Rajmund Áron
Németh Kornél Tamás
Spirk Alex
Zinkevics Denisz Mihajlovics
Teklovicsné Németh Gabriella
Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk a nyárra!
Farkasé Pákozdi Anikó
megbízott tagintézmény vezető

A Szülői Szervezet jóvoltából az Ákombákom társulat elhozta nekünk legújabb mesedarabját, a „Csizmás
kandúrt”. Minden kisgyermek nagyon élvezte a délelőtti előadást. Önfeledten mosolyogtak, nevettek és
„segítettek” Csizmás kandúrnak, fondorlatos tervét
véghez vinni, gazdája boldogulásáért. Hatalmas tapssal
jutalmaztuk a színvonalas műsort. A következő évben
is sok szeretettel fogjuk várni Őket, hogy újabb mesedarabokat, műsorokat hozzanak nekünk.

Áprily Géza zenés, interaktív műsorával tovább
színesítette a gyermekek óvodai hétköznapjait,
délelőttjeit. Mindig jó kedvet tud teremteni gitárjával, dallamos zenéivel és mosolyával. A különböző
hangszereket játékosan, a gyerekek bevonásával
mutatja be, szólaltatja meg. A gyerekek mindig versengenek, hogy ki kapja meg a részben ismert, részben új hangszereket. Nagyon ügyesen figyelnek az
utasításokra, és szépen szólaltatják meg a kezükbe
adott „csodaszereket”. Köszönjük Neki, hogy minden évben többször is megtiszteli óvodánkat műsorával, és gazdagítja a kicsik zenei érzékét.
Bazsóné Németh Zsuzsanna
Csoportvezető óvodapedagógus

Iskolai hírek
Őrségi pillanatok….
Május 9-én iskolánk 6. osztályos tanulói az Őrségbe kirándultak, a csodálatos környezetben fekvő
szalafői Pityerszerhez. A falu a legarchaikusabb őrségi település. Nyolc, egymástól távol eső szerből
áll. Ezek legszebbike a Pityerszer, ahol eredeti helyén, falumúzeum formájában láthatóak a népi építészet szép emlékei. Mindez páratlan látvány.
Pityerszer nevét valószínűleg a pityer nevű madárról
kapta, (amely itt nagyobb tömegben volt otthonos,
mások szerint a pacsirtáról). A szabadtéri falumúzeum megőrizte a régi életmódot. Az épületeket eredeti kinézetükben állították helyre. Nevezetességei
az ún. "kerített ház" és az emeletes kástu, amely az
országban ma már csak egyedül itt létezik. A kástu
mellett látható az úgynevezett tóka, amit az itatóvíz
(Folytatás a következő oldalon)
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Gyerek(hó)nap

Az Őrségben
gyűjtésére és tárolására ástak. Ha a szükség úgy kívánta, vizét főzésre is felhasználták.
A gyerekek őrségi kerek perecet is sütöttek, melyet
még melegében, a kemencéből kivéve meg is ehettek.
Az idelátogató gyerekeket egy őrségi népmese alapján
épített mesejátszótér is várta, Gábor és Julinka története irányította őket a „mese fonalán”.
A hazafelé úton, Kámnál a Jeli varázskert illatozó virágai között sétáltunk. A koreai havasszépe és a japán
babérhanga több száz közel 60 éves példányai borul-

Ugyan május utolsó vasárnapja a gyereknap, de sikerült ebben a tanévben pályázati támogatásnak köszönhetően több színvonalas, gyereknapi programot
is szerveznünk tanulóinknak.
Május 2-án 4 busszal indultunk Budapestre a Fővárosi Nagycirkusz „Repülőcirkusz” címmel meghirdetett előadására. Az előadás kezdetéig egy kis időt
a Városligetben töltöttünk, sétáltunk, nézelődtünk,
játszottunk. Az előadást nagyon élvezték a gyerekek, légtornászok, akrobaták, bohócok szórakoztatták őket.
Másnap a Művelődési Intézet szervezésében tehetségválasztó napot tartottunk a Kastélyparkban. A
szervezők sok érdekes állomáson várták a gyerekeket, lehetett kézműveskedni, jógázni, fafaragást
készíteni, kirakózni. Délelőtt 10 órakor kezdődött
a Gryllus-testvérek koncertje. Gryllus Dániel és
Gryllus Vilmos ismert magyar költők verseit szólaltatták meg, közben bemutatták a gyerekeknek
azokkal a népi hangszereket, melyeken játszottak:
doromb, citera. A koncert után a gútai Vermes István hagyományőrző és csapata mutatkozott be. Egy
lovasíjász bemutatót láthattunk tőlünk. Nagy sikere
volt a solymász előadásának is.
A harmadik gyereknaphoz köthető programunk a
május 25-én megrendezett járási „Ki-mit tud?” volt.
Ezen a rendezvényen táncosaink, zenészeink, szavalóink léptek fel, és mutatták meg tehetségüket. A rendezvényt este a Kormorán együttes koncertje zárta.
A Kormorán együttes

A Jeli arborétumban
nak virágba április végén és május első heteiben. A
Magnolia gyűjteményben több mint 300 cserje virágzik a fehér, rózsaszín, piros és sárga árnyalataiban. A
kert alapítója, gróf Ambrózy-Migazzi István, akinek a
kertben áll faragott szobra. Továbbá több mint 15000
tő nárcisz és japáncseresznyék is telepítésre kerültek,
így a kert minden évszakban felejthetetlen élmény a
látogatónak.
Kirándulásunkat ajánlom minden családnak!
Budáné Deák Anita

Műsoros est
2019. május 23-án rendeztük meg műsoros estünket
a Közművelődés Házában. Gyerekek s tanáraik izgalommal készültek erre az estre.
(Folytatás a következő oldalon)
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Körülbelül 2 órás műsort láthattak a jelenlévők.
Verset mondott Éberhardt Norbert, László Melissza,
Gulyás Adrián Marcell és Saska László. Hallhattunk
egy-egy dalt az énekkar és Tihanyi Dorka előadásában. Csillag Noémi, Horváth Rebeka és Scheer Petra Hanna pedig népdalcsokrot adott elő.
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Zeneiskolásaink közül Bogdán Jázmin Kitti, Szmulai
Gréta és Éberhardt Angyalka furulyán, Kovács Borbála fuvolán, valamint Farkas Panna és Molnár-Temesi
Amina gitáron szólaltattak meg egy-két dallamot.

Tavaszka néptánccsoport

Kovács Borbála
Néptáncosaink is megmutatták, hogy mit tanultak a
tanév során. A második osztályos lányok egy modern tánccal szórakoztatták a kedves közönséget.

A felsős tanulók színjátszó csoportja az Emil és a detektívek című darabot mutatta be nagy sikerrel. Műsorunkat a 3-4. és a felsős néptánccsoport tanulói zárták.

A2. osztályosok mondern tánca
Emil és a detektívek

Éberhardt Angyalka

Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves vendégek
támogatását!
Panákné Miszlai Margit

Tanulmányi versenyek
A tanév lassan a végéhez közeledik. Lezárultak a tanulmányi versenyek. Az alábbi eredményeket érték el
tanulóink:
(Folytatás a következő oldalon)
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Tudásbajnokság megyei döntő:
Lakatos Dominik 2.o.-irodalom, szövegértés megyei 9.
Szmulai Gréta 2.o.- irodalom, szövegértés megyei 8.
Köcski-Panka Péter 3.o. - matematika megyei 11.
Ferenci Gréta 6.o.- irodalom megyei 5.
Geszler Ádám 7.o. – irodalom megyei 1. –
országos döntőbe jutott
Sarkadi Izabella 8.o. – irodalom megyei 2.
Szabó Ramóna Napsugár 8.o. – anyanyelv megyei 3.

„Aranyeső” minősítő szavalóverseny Réde
Kolonics Dóra 2.o. – arany minősítés
Ruff Eleonóra 2.o. – kiemelt arany minősítés
Stokker Villő 2.o. – arany minősítés
Süli Nóra 2.o. – ezüst minősítés
Szmulai Gréta 2.o. – ezüst minősítés
Gulyás Szidónia 2.o. ezüst minősítés
Vuts Ádám 5.o. - arany minősítés
Geszler Ádám 7.o. - kiemelt arany minősítés

2019. JÚNIUS

MOZAIK tanulmányi verseny:
Varga Viktória német nyelv országos 9.
Járfás Cintia német nyelv országos 11. hely
Szeleczki Szabina német nyelv országos 14.
Majoros Hanna német nyelv országos 15.

Ismét Gútán jártunk…
Testvériskolánk meghívására ismét május 24-én
Gútára látogattunk. Mint mindig, most is műsorral és
érdekes programmal készültek vendéglátóink. Délelőtt a művelődési házban egy interaktív műsort tekintettünk meg. Az előadó, aki egyébként színész PeKözös tánc Gútán

Pálóczi Horváth Ádám
megyei népdaléneklési verseny
Tavaszka Énekegyüttes 2.o. - ezüst minősítés:
Bogdán Jázmin Kitti, Dákai Míra, Gulyás Szidónia,
Kolonics Dóra, Ruff Eleonóra, Stokker Villő ,Süli
Nóra, Szmulai Gréta
Bojtocska Énekegyüttes 5.o.- kiemelt arany minősítés:
Kovács Borbála, Hullám Alexa Lilla, Horváth Zsófia,
Strausz Barbara

Csodálatos természet vetélkedő - Kisbér
Denevérek csapata 5.o. – 3 helyezés:
Majoros Hanna Alexandra, Németh maja Georgina,
Vuts Ádám
Hajnalmadár csapat 6.o. – 2. helyezés
Halomi Vivien, Kozári Ádám, Velmovszki Dominik

„Ki a mester két keréken?
Kovács Borbála 5.o. – megyei 2. hely

Kenguru matematikaverseny
Ruff Eleonóra 2.o. megyei 67. hely
Stokker Villő 2.o. megyei 97. hely
Gulyás Adrián Marcell 4.o. megyei 45. hely
Nánási Gergely 4.o. megyei 77. hely
Németh Maja Georgina 5.o. megyei 33. hely
Zsargó Roland 5.o. megyei 59. hely
Szeleczki Szabina Tünde 6.o. megyei 72. hely
Kozári Ádám 6.o. megyei 113. hely
Velmovszki Dominik 6.o. megyei 74. hely
Lakatos József Levente 7.o. megyei 83. hely

tőfi A helység kalapácsa című művét adta elő, vidám,
élvezetes előadásban, gitárzenével, énekkel kísérve.
Ebéd után a Gúta melletti „túzokfarmra” látogattunk
el. A létesítmény már csak a nevében túzokfarm, mert
már élő túzok itt nincs. Mindössze a 2010-ben elpusztult utolsó túzok látható kitömött formában. Ezen a
természetvédelmi területen juhok, lovak, baglyok láthatók. A gyerekek örömmel etették az itt élő állatokat, sőt megismerkedtünk az itt élő bagolycsaláddal
is. A rovarok számára készített „rovarszállodát” is láttunk, ami többek között azért fontos, mert az itt élő
madaraknak a „szállodából” megfelelő eleség áll a
rendelkezésére. Egy madárháló segítségével fecskéket is fogtunk, utána pedig megnéztük, hogyan lehet
madarat gyűrűzni. A farm bejárása után sok élménnyel
gazdagabban indultunk haza.
Vendéglátóink meghívtak bennünket június 10-ére
egy természetvédelmi napra. Természetvédő szakköröseinkkel tehát ismét ellátogatnak majd Gútára.
(Folytatás a következő oldalon)

2019. JÚNIUS

HÍRMONDÓ

13

Pályaválasztás
Sikeresen lezajlott végzőseink pályaválasztási időszaka. Tanulóink az alábbi középiskolákban folytatják szeptembertől tanulmányaikat:

Rovarszálloda a túzokfarmon

Nyugdíjba vonulás…
„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért,
akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk:a szépért s jóért, amit tehetünk.”
				
(Széchenyi István)
Iskolánk három pedagógusa az idei évben vonult
nyugdíjba: Áment Róbertné, Szabóné László Gizella és Luksik András.

Nyugdíjba vonuló pedagógusaink
A Tatabányai Tankerületi Központ május 30-án a
Nagyigmándon megrendezett pedagógusnapi ünnepségen köszöntötte a nyugdíjba vonuló pedagógusokat. Röviden méltatták munkásságukat, majd oklevéllel és virággal köszöntötték őket.

Ezúton is kívánunk nekik boldog nyugdíjas
éveket, jó egészséget!

Andrási Ferenc
Tatabányai SZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma / rendészet és közszolgálat ágazat; közszolgálati ügyintéző
Bene Ágnes Menodóra
Tatabányai SZC Bánki
Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája / eladó
Bőhm Csaba Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
/ mechatronikai technikus
Farkas Luca Tatabányai Árpád Gimnázium / gimnázium; 4 évfolyam; német nyelv
Fábián Gergely
Pápai SZC Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma /
honvédelmi igazgatási ügyintéző
Horváth Kitti Kinga Tatabányai SZC Bláthy Ottó
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
/ logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Kovács Fanni Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája / fodrász
Lang Márk Tatabányai SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája / gépi forgácsoló
Nagy Nikoletta Fóti Népművészeti Szakgimnázium
és Gimnázium / táncos II. (néptáncos szakmairány)
Nánási Tímea Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium
és Általános Iskola / gimnázium; 4 évfolyam
Nerhaft Emil Győri Műszaki SZC Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma / autóelektronikai műszerész
Pethő Anna Borbála Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző
Iskolája / Két Tanítási Nyelvű Gimnázium (angol-német)
Sarkadi Izabella Tatabányai SZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma / közszolgálati ügyintéző
Seres Boglárka Tatabányai SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája / eladó
Somogyi Áfra Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma / cukrász
Szabó Ramóna Napsugár Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola / gimnázium; 4
évfolyam
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Szeleczki Ferenc Antal
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium / vadgazdálkodási
technikus
Szvák Gergő Fóti Népművészeti Szakgimnázium
és Gimnázium / táncos II. (néptáncos szakmairány)
Tóth Gábor Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium / állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Varga Viktória
Tatabányai SZC Bánki Donát
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája / eladó
Vida Valentin Tatabányai
SZC
Bánki
Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája /
gépgyártástechnológiai technikus

2019. JÚNIUS

Emil és a detektívek
A Kisbéri Járási Tehetségfesztivál zsűrijétől KIEMELT ARANY minősítést kapott az iskola színjátszó köre az Emil és a detektívek című előadásáért.
Tagjai: Éberhardt Gábor, Ferenci Gréta, Fodor
Zsófi, Halomi Vivien, Holczinger Beáta, Horváth
Tibor János, Hullám Vanessza Lilla, Kiss Dávid, Kozári Ádám, Nagy Ádám, Ravasz Adrián
Velmovszki Dominik (6. oszt.) Geszler Ádám (7.
oszt.) Tóth Gábor, Vida Valentin (8. oszt.).

Képek az előadásról

A 2018/19-es tanév tanévzáró
ünnepélyére
és a bizonyítványosztásra
június 15-én, szombaton
9 órakor kerül sor.
			

Pintérné Ballabás Márta
igazgató

Tudásbajnokság
Országos döntő
irodalomból
A 20. Tudásbajnokság országos döntője június 1-jén
került megrendezésre Szegeden.
Komárom-Esztergom megyét a 7. évfolyamon irodalom tantárgyból Geszler Ádám képviselte, aki a 15.
helyezést érte el.
Gratulálunk további sok sikert kívánva! Borbély Ilona

Geszler Ádám

Fotó: Szteblák Zsuzsa

Borbély Ilona
Fotók: Cseh- Horváth Lilla
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Egyházi hírek
RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG BAKONYSZOMBATHELY
2019. április 13-án szombaton Bakonyszombathelyről 40 fővel egyházi kiránduláson vettünk részt. A
Rédei Katolikus Egyházközség szervezésében közel
30 fő szintén ez irányba kezdte meg útját. Úti célunk
Palócföld leghíresebb zarándokhelye a Mátraverebélyi Szentkút látogatása volt.

A Mátraverebély melletti Szentkút Magyarország
egyik legrégebbi és máig egyik leglátogatottabb Mária-kegyhelye. Az utóbbi években teljesen felújított
és kibővített épületegyüttes a Cserhát egyik varázslatos völgyében fekszik. A Szentkút csodákra képes
vize mellett a barokk stílusú kegytemplom, a remetebarlangok, és a csodás, hűvös völgyben fekvő forráscsoport a fő vonzerő.
A Mátraverebélytől mintegy 5 km-re fekvő Szentkút
már a XIII. század óta keresztény zarándokhely. A
völgyben feltörő, csodatevőnek tartott forrás az ősi

legenda szerint az ezen a vidéken járt Szent László király lovának patája nyomából tört elő. A vízfakadást a
hagyomány szerint a Szűzanya mutatta meg egy néma
pásztorfiúnak, aki miután ivott a vízből, megszólalt.
Hogy mik voltak az első szavai, arról nem szól a fáma.
A csoda hírére az erdei forrást egyre többen keresték
fel, már 1400-tól, pápai engedéllyel lehetett itt teljes
búcsút elnyerni. Egy régebbi kőkápolna mellett, 1763ban fejeződött be a ma is látható kéttornyú, barokk
stílusú templom és a kolostor építése. A terület ura,
Almássy János és a búcsúsok adományaiból épült az
együttes. A rendházat a ferences szerzetesek az 1930-
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KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

as években jelentősen bővítették, új épületeket emeltek köré.
A templomot 1970-ben VI. Pál pápa basilica minor rangra emelte, és teljes búcsút engedélyezett az
év minden napjára. A Szentkút 2006 óta Nemzeti
Kegyhely.
Az időjárás kedvezett nekünk, hiszen kellemes
időben érkeztünk meg. Ezt követően sokan éltek a
gyónási lehetőséggel, majd a szépen felújított barokk stílusú, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt kegytemplomban szentmisén vettünk részt.
Ebéd előtt megtekintettük a szentkúti forrást, és a
kegykutat. A forrás fölé 1928-ban emelték a kőből
faragott díszkutat, a hét kifolyó a hét szentséget jelképezi. A kúttal szembeni domboldal tövében a lourdes-i barlang 1932-ben készült replikája látható, az
előtte lévő parkban hatalmas szabadtéri oltár szolgálja a búcsúk idején ide özönlő tömeg lelki üdvét.
Ezúton mondok köszönetet az önkormányzatnak,
hogy sikeres pályázati lehetőségével támogatta kirándulásunkat.

Ünnepek és események június hónapban:
Június 2 vasárnap – Urunk mennybemenetele
Június 9 PÜNKÖSDVASÁRNAP
Június 10 PÜNKÖSDHÉTFŐ
Június 16 Szentháromság vasárnapja
Június 23 ÚRNAPJA
Június 28 Jézus szívének ünnepe
A tanév végeztével köszönetet mondok Földes Kinga hitoktatónak az egész éves hitoktatásért. Szeptembertől a hitoktatást újra Háberfelner Anita végzi.
dr. Magyari Péter
plébános

§

Tájékoztató

Ingyenes
jogi tanácsadás

Időpontja
Június hónapban,
a Családsegítő Központban:
Június 3. (hétfő) 11.30-19.30
Június 17. (hétfő), 11.30-19.30
Helyszín: KisbérAngol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133
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A SEWS Autókábel
Magyarország Kft.,
Kisbéren
működő autóipari
beszállító vállalat
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FELHÍVÁS

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
hétközben
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.

SPORT
Megye III. Labdarúgás,
Déli csoport,
rájátszásos fordulók:
Bakonyszombathely – Réde 12 : 1
Góllövőink : Ceglédi Ádám 5, Takács Richard 5, Víg
Dominik , Tóth Sándor
Bakonysárkány – Bakonyszombathely 3 : 7
Góllövőink : Ceglédi Ádám 2, Ceglédi Dávid 2 , Tóth
Sándor 3,
Bakonyszombathely – Kisigmánd 3 : 1
Góllövőink : Ceglédi Ádám 2, Nebehaj Tamás
Egyéb ifjúsági és felnőtt sportesemények a sportcsarnokban :
- hétfő : 17 – 19 óra : vállalkozói labdarúgás
- szerda : 18.30 – kosárlabda
- csütörtök : 18.30 – asztalitenisz
- péntek : 18 – labdarúgás / kedvező időben a műfüves
pályán /
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JÁRÁSI TEHETSÉGFESZTIVÁL
KI MIT TUD? 2019. május 25.
Eredmények
BAKONYSZOMBATHELY, KASTÉLY PARK
Modern tánc kategória:
Kun Zsóka Eszter, Nyári Jázmin Iringó:
Kiemelt arany minősítés
WAMK Mazsorett (10fő): Kiemelt arany minősítés
Németh Maja Georgina: Arany minősítés
WAMK Mazsorett: Arany minősítés
Micskó Ramóna: Arany minősítés
WAMK Mazsorett(6 fő): Ezüst minősítés
Fidler Fanni: Ezüst minősítés
Szekeres Liliána: Ezüst minősítés
Németh Maja, Micskó Ramóna: Bronz minősítés
Bíró Dorka, Soós Bianka: Bronz minősítés
Maszlavér Lilien Hanna: Bronz minősítés
Akrobatika:
Kolonics Dóra: Arany minősítés
Néptánc kategória:
Benedek Elek Ált. Isk. Tavaszka néptánc csoport:
Kiemelt arany minősítés
Benedek Elek Ált. Isk. néptánc csoport 2. osztály:
Arany minősítés
Pántlika néptánc csoport: Arany minősítés
Benedek Elek Ált. Isk. néptánc csoport 1. osztály:
Ezüst minősítés

Hangszeres kategória:
Geszler Ádám: Bronz minősítés
Kovács Borbála: Bronz minősítés
Ruff Eleonóra: Bronz minősítés
Vers, próza, színjátszás kategória:
„Emil és a detektívek” Színjátszó kör: Kiemelt arany
minősítés
Stokker Villő: Kiemelt arany minősítés
Ruff Eleonóra: Kiemelt arany minősítés
Vuts Ádám: Arany minősítés
Kolonics Dóra: Arany minősítés
Süli Nóra: Arany minősítés
Geszler Ádám: Ezüst minősítés
Takács Dominik: Ezüst minősítés
Ének kategória:
Tihanyi Dorka: Kiemelt arany minősítés
Ruff Eleonóra: Arany minősítés
Zsédely Anna: Arany minősítés
Kulisek Adrienn, Kruska Pálma: Arany minősítés
Kun Zsóka Eszter: Ezüst minősítés
Szmulai Gréta: Bronz minősítés
Hertlik Eliza: Bronz minősítés
Tárkány énekkar: Bronz minősítés
Gratulálunk mindenkinek a szép szerepléshez !
Kormorán Zenekar
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Tehetségválasztó
Bakonyszombathelyen

A rendezvény végén jelentős sikerélménnyel gazdagodtunk a diákokkal, és a gyermekekkel együtt ! A
felhős-szeles időjárás egyáltalában nem zavarta meg a
Második alkalommal került sor a bakonyszombathelyi remek műsorokat, az öntevékeny mozgásformákat, az
tehetségválasztó rendezvényre május 3-án a Kastély- újszerű kezdeményezéseket !
Szervező Bizottság
parkban. A kezdeti első lépést tavaly tettük meg, hasonlóan nagy összefogással ugyanitt – az első siker
Íjazás
ösztönözte a második, mostani lépést.
Érdekes és egyedi programelemek mellett a gyerekek
interaktív tevékenységekben vehettek részt. Mindezt
a játékosságra építették a programban közreműködő
szervezetek. Az eseményt Pintér Lajos polgármester
nyitotta meg a gyermekek számára. Kiemelten hangsúlyozta, hogy minden gyermeket és fiatalt tehetségekkel áldozott meg a Jóisten, csak fel kell kutatni
magunkban ezeket az adottságokat.
Bakonyszombathely önkormányzata, a helyi általános
iskola, az Új Nemzedék – Tatabánya, a Családsegítő
Szolgálat – Tatabánya, a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány – Tatabánya, a Peron Music Alapítvány – Tatabánya, az ÁHI Jóga Egyesület - Tata, a Nemzeti Művelődési Intézet Tatabányai Irodája, a vértesszőlősi Kisködmön
tábor és több magánszemély és egyesület összefogása
hozta létre a tehetségválasztó rendezvényt. Ezt a maga
nevében komoly nagyságrendű együttműködést, annak
első körös egyeztetését a megyei Új Nemzedék ifjúságkoordinátora, Cserteg István szervezte meg.
A fiatalok sok állomáson próbálhatták ki tehetségüket. A klasszikus foci, kézműves foglalkozás, fafaragás mellett kipróbálható volt az akrobatikus ügyességet igénylő slackline. Tavaly nagy sikert aratott a
Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játszóháza,
amely ismét kinyitotta kapuit a Kastélyparkban. Az
ÁHI Jóga Egyesület tagjaival jógázni és korongozni,
a Peron Music Alapítvány állomásán dobolni lehet
Hudák Tiborral. Horváth Sándorral közösen lehetett
énekelni, zenélni, akár táncolni is. A kooperációs ernyővel szinte folyamatosan játszottak a kisebbek és a
nagyok is.
A próbatételek mellett programok egészítették ki a
rendezvényt. Különleges solymász bemutató mellett
a Gryllus testvérek koncertje is színesítette a programot. Ezen az alkalmon már ott volt a helyi óvodások
ötven fős csapata is. Együtt énekelt az előadókkal a
nézőközönség jó része. Utolsó programként a gútaiak
lovasíjász bemutatója zajlott. A honfoglaláskori történelmi mozzanatokat igazán lelkesen követte a diáksereg.
A zárásban közös fotó készült a tehetségválasztó
résztvevőivel. (hátsó borító)

Lepel lebegtetés
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Ünnepélyes megnyitó
Szakmai vezetők

Résztvevők

KI MIT TUD?

Kormorán Zenekar

