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ARANYDIPLOMA EGY
BAKONYSZOMBATHELYI
TANÁRNŐ,
BÓDAI JÚLIANNA ÉVA
RÉSZÉRE
- Gratulálunk az Aranydiplomához, melyet Pécsett
vehetett át, az eredeti diplomaátadás 50. évfordulóján. Milyen érzés volt ott lenni,találkozni a régi
csoporttársakkal és feleleveníteni az emlékeket?
- Mi egy híresen összetartó csoport voltunk. Minden pályázaton részt vettünk, sok díjat nyertünk,
együtt jártunk kirándulni, túrázni és még szüretelni
is. Ennek a rendkívüli összetartásnak az egyik oka
az lehetett, hogy évente csak 5 alkalommal jöhettünk haza, így nem csak a hétköznapokat, hanem a
hétvégéket is együtt töltöttük. Életre szóló barátságok köttettek és házasságok is létre jöttek. A tanulás
nem volt könnyű,de akkor ezt természetesnek vettük. A találkozóink 5 évente vannak, de már évente
csinálunk úgy nevezett mini találkozókat is. Az 53
főből már csak 46-an vagyunk. Viszzatérve magára
az ünnepségre nagyon ünnepélyes és szervezett keretek közt zajlott le. Megható érzés volt átvenni az
emléklapot. Az átadó után egy vacsorával ünnepeltünk és emlékeztünk.

- Egy banális kérdés, amit mindig megkérdeznek, de
azt hiszem mindenki másképp felel rá, mert minden
pedagógusnak más volt a motivációja. Miért a pedagógus pályát választotta?
- Már az általános iskolában is jó tanuló voltam,
ezért a Kisbéren a Táncsics Mihály Gimnáziumban
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folytattam a tanulmányaimat. Az osztálytársaimnak
mindig szívesen magyaráztam a matematika leckét, holott akkor még az nem tartozott a kedvenceim közé.Akkor döntöttem el, hogy a pedagógus pályát választom.
Csekély önbizalmammal a Tanítóképzőbe akartam jelentkezni, de osztályfőnököm Zámbó tanár úr – sokunk
Jocó bácsija- biztatására jelentkeztem Pécsre matematika – fizika szakra. A felvételi sikerült és népköztársasági
ösztöndíjas lettem. Hiába volt minden szigorlatom 5-ös
a fizika soha nem állt olyan közel hozzám. A szigorú
követelmények és az otthontól való távolság ellenére is
csodás 4 évet töltöttem el Pécsett egy nagyon jó közösségben. A diploma után Székesfehérváron kaptam állást
egy szakiskolában. Egy év tanítás után határoztam el,
hogy elvégzem az egyetemet. Tanulni mindig is szerettem és úgy éreztem, tovább kell lépnem. Így kerültem
Debrecenbe az egyetemre. Közben gyermekem született és haza költöztem a szüleimhez. Állásom nem volt,
épp a szakdolgozatomat írtam, mikor Bakonybánkról
az iskola igazgatója Tóth Jenő megkeresett, szívesen
vennék, ha ott tanítanék. Még összevont osztályokkal
dolgoztunk, ami nem volt éppen könnyű feladat. Az
iskolák összevonása után Bakonyszombathelyen folytattam a tanítást.
- Úgy tudjuk, felajánlottak Önnek egy gimnáziumi
tanári állást és közben egy igazgatói kinevezés is épp
aktuálissá vált. Döntenie kellett. Nehéz volt a döntés?
Nem bánta meg?
A döntések soha nem könnyűek., de
Bakonyszombathely az otthonom. Mindig általános iskolában tanítottam, soha nem mentem be az órákra felkészületlenül, hiába volt már meg a rutin. A gimnázium
egy más világ, más tananyag. Az igaz, hogy szívesen
tanítottam volna gimnazistákat is, nem a felkészüléstől tartottam, hanem szerettem a bakonyszombathelyi
iskolát. Több év tanítással a hátam mögött láttam az
oktatás hibáit és erényeit is. Voltak terveim arra vonatkozólag, hogy lehetne olyan körülmények közt tanítani, ahol diák és pedagógus is jól érzi magát. Itt egy jó
tantestület volt és tudtam, hogy mindig számíthatok
rájuk. Ezért döntöttem az igazgatói kinevezés mellett
és nem bántam meg. Igazi csapatmunkával felépült
az iskola. Valamint még megemlíteném az otthoni
hátországomat, ahol az édesanyám mindig mindenben
támogatott.
- Pedagógiai pályája során voltak tanítványokhoz fűződő emlékek?
(Folytatás a következő oldalon)
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- Minden osztályomat szerettem, mindegyiket másért.
Hajlamos vagyok mindig a jó tulajdonságot látni a
gyerekekben. Hiszem, hogy mindenki valamiben tehetséges, valamiben nagyon jó. Persze voltak szép emlékek, kirándulások, sátorozások,májusfa döntések, éjjeli
szerenádok. Minden tanítványomról van egy történetem és mindenkire szeretettel emlékszem.
- Most a nyugdíjas éveit tölti. Nem hiányzik a közösségi
élet és a tanítás?
- Nagyon szerettem, de most a családommal teljes az
életem.
Köszönjük a beszélgetést!
Ferenci Andrea és Pintér Lajos

Újabb fejlődési szakasz
Bakonyszombathely
életében

Az óvoda-bölcsöde építése
már közbeszerzés alatt van,
tovább szépül a faluközpont
és a park is, és megállt a
népesség fogyása
Bakonyszombathely a nevét a szombati vásárokról kapta, azért is, mivel alsófokú központ volt – és még ma is
az, ha más értelemben is.
A vásárokat nem sikerült ismét elindítani, viszont egy
sor új ötlettel próbálta meg a falu életét, mozgalmas
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közéletét, központi szerepét élénkíteni, erősíteni a
falu vezetése.
Komoly eredmény a közéleti aktivitás, a civil szervezetek erőssége, és a polgárok közreműködése a
közügyekben. Bakonyszombathelyen számos egyesület, alapítvány és civil kör működik.
Községünk az előző évtizedekben lassan csökkenő
népességszáma az elmúlt évben, de inkább ezekben a
hónapokban megállt, és lassú növekedésnek indult.
Ez elsősorban a kormányzati intézkedéseknek : a
pályázati rendszer átalakításának, valamint a CSOK
bevezetésének köszönhető. A hosszú ideig csak „eladó épület” táblával jelzett házakat szépen sorjában
sikerült eladni, értékesíteni. Ma már a lakosság egy
része ide költözöttekből áll Bakonyszombathelyen.
Fontos őket megszólítani, bevonni a község közösségi életébe, a civil szervezetek tevékenységébe. Ez
egy új, de rendkívül fontos feladat.
De mindezek mellett folytatódott a falumegújítás is
természetesen.
Ezt húzzák alá a település kitüntetései is : az energiatudatos önkormányzat, és a legutóbbi, a Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2019.
Ez utóbbi elismerésre igen büszke a község vezetése.
A kitüntető elismerést most pár hete hagyta jóvá a
Belügyminisztérium bizottsága, melynek átadása
szeptember 12-én lesz Iszkaszentgyörgyön. Ez az
elismerő cím kiemeli afalufejlesztésben történt komoly előrelépéseket :
„Rendkívül fontos a XXI. századi kihívásoknál az ökofalu mozgalomban adott
bakonyszombathelyiválaszt. Elsősorban, hogy
minden intézményben jelen van a bio-üzemi fűtés,
a biomassza, valamint azt, hogy a napelemek, a
napkollektor is egyre több intézménynél szerepel.
Ennek érdekében biomassza-üzemet létesítettek,
ágaprító gépeket és biokazánokat vásároltak, továbbá energia-ültetvények hoztak létre. Ennek következtében Bakonyszombathely lett megyénk első
települése, ahol valamennyi intézményben biofűtés van.”
A falumegújítás útjára visszatekintve, a szisztematikus fejlesztés a közművekkel indult. Ennek időszaka
a 80 -as évek végétől a 90-es évek vége, a második
évezred eleje volt.
Aztán az elmúlt közel két évtizedben az egész intézményrendszer átalakult, felújításra került, utoljára
az óvoda-bölcsöde-közkonyha.
Erre a fejlesztésre is már megvan a pénz, az új lé-
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tesítmény épülete már közbeszerzés alatt van. Remélhetőleg az idén elkezdődhet az új óvoda-böcsőde
építése a település központjában. Olyan gyermekintézmény lesz ez, ahol bölcsődés csoport is működik
majd, mellette pedig közkonyha üzemel. A szép terv
megvalósításához 247,5 millió forintot nyertünk.
Komoly tény a falumegújításban a lineáris faluközpont egyre bővülő, minőségi fejlesztése, megújulása. Erre példa az Eszterházy tér övezetének a
fejlesztése, mely még 2016-ban kezdődött el. Már
tavaly is itt működött a környék legszebb szökőkútja a
kiépített sétányok között, amelyet térkő övez.Tovább
szépültek a virágágyások, pergolákat építettek fából, s
azokra futnak fel a gyönyörű rózsák. Ez a létesítmény
majd most bővül egy idegenforgalmipagodával, mely
a kerékpáros forgalmat is bonyolítja majd, valamint
egy gyógynövényes kerttel, mely példát is mutat a lakosság polgárainak a hasonló kezdeményezésekhez.
Mindezeket a változásokat érzékeli, megpróbálja irányítani a képviselő-testület,
melynek tagjainak száma - jogszabályi változások miatt - kettővel csökkent a korábbihoz képest.
A 2014-es választások óta Homoki Péterné, Ferenci
Andrea, Simon Ferenc, Kállai István , Szteblák Lajos
és Török Elek alpolgármester hozza meg a döntéseket
Pintér Lajos polgármesterrel együtt.
Az utóbbi években, de mondhatni, hogy hónapokban
is nekik köszönhetően sok kedvező változás történt,
melyek megvalósításában - mint mindig - ezúttal is
kivették részüket ők is, valamint a pedagógusok, a hivatali munkatársak is.
Bakonyszombathely sikerei , mint a hozzá hasonló
kistelepülések is, nagyban a pályázataik eredményességének köszönheti fejlődését. A polgármester elmondta, hogy elsősorban ő vette kezébe a kezdetektől
a pályamunkákat. A mai időkre annyira bonyolulttá
váltak a projektek, hogy bizonyos technikai részeknél
kénytelen közreműködést kérni szakemberektől, de
még a mai napig ő írja a pályázatokat.
Ezek közül a legbüszkébb az 1984-ben megírt első
pályamunkájára, melyből megvalósították a művelődési ház melletti ifjúsági házat. Valamint a legértékesebbre, a 2004-es általános iskolai fejlesztési projekt
tervezetére, melyet az iskola munkatársaival közösen
készített el. A pályázat nyert, és megvalósult a XXI.
század iskolája Bakonyszombathelyen.
Komoly fejlesztő tevékenység folyt az elmúlt években
is,melynél támaszkodhatott csapatára , a testületre, a
civil szervezetkere, a helyi polgárokra. Olyan egyéniségekre, kiket követni lehet, kikre fel lehet nézni. Csak
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hogy egy-két nevet a közelmúltból említsek : Miszlai
László, Bódai Júlianna Éva, de hogy a napjainkat is
említsem : Török Elek, Homoki Péterné,Simon Ferenc, Kállai István, és folytathatnám a sort…. És akkor még nem említettem az egészségügy, oktatás, a
szociális terület kimagasló munkatársait !
Így már könnyebb volt a projekteket megírni, kiharcolni, megvalósítani
Számos pályázatot benyújtottunk a közelmúltban is :
- a Közművelődés Házára,
- az új körforgalomra és a kisbér felé vezető közútra /
Közútkezelő Kht./
- Egy EU-támogatásnak köszönhetően - Leader pályázat - 15 millióhoz jutottunk. Ebből a pénzből alakítottunk ki egy új telephelyen a tűzoltó- és polgárőr
házat,
- egészségházra és defibrillátorra,
- az Eszterházy térre ,
- sportos projektekre : sportcsarnok, műfüves pálya,
lelátók, pályavilágítás,stb
- a Polgármesteri Hivatalra,
- egy átfogó tudásfejlesztési témára,
- valamint járdákra és közútfejlesztésre.
Számos tervezet van az „fiókokban”, de elsősorban a
testület fejlesztési elképzeléseiben. Ezek közül az ipari park fejlesztése elsősorban olyan tevékenységekkel,
melyek az itt lakóknak adnának, helyben „munkát és
kenyeret” : például egy ásványvíz üzemet, egy gyógynövény parkot, egy napelem telepet, stb.

Összességében őszintén elmondhatom, hogy a
falu életében, a közéletben, a természeti és az
épített környezet fejlesztésében egy komoly
hajtóerő működött : a település polgárainak az
összhatása - a bizalma és talán ezt is kimondhatom: a szeretete. Éppen úgy viszont ezek a
gondolatok és ezek az érzések ösztönöztek engem, és közvetlen munkatársaimat mindig is.
(A cikk egy a falunapra készített interjú változata.)
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Növényhatározás Gútán

Tanulmányi kirándulás Gútán
A szakkör tagjai méltón zárták ezen évi tevékenységüket, a felvidéki Gúta település határában szervezett
természetvédelmi napon. A nap programjára testvériskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatója
hívott bennünket, mely meghívásnak szívesen tettünk
eleget. Gúta, a Csallóköz legnagyobb települései közé
tartozik. A nap helyszínéül a Duna egy csodálatos,
festői szépségű holtágába mehettünk a gyerekekkel.
Utunk, a történelmi hűségre törekvő dunai hajómalom
mellett vezetett. Annak eredeti, régimódi technológiai
A Duna holtágánál

berendezése megtervezésében a legrégibb ismert típus
alapján történt. A létesítmény nem munkára, hanem
szemléltetésre, múzeumi célra készült. A vízhez egyre
közelebb érve szúnyoginvázió fogadott bennünket, de
leküzdve a „csípős nehézségeket” és a nagy hőséget,
szívesen mentünk állomásról állomásra, hogy új ismeretekre tehessünk szert.
A gyerekek legkedveltebb állomása egy természetfotós bemutatkozása volt. Különböző eszközöket - mint
fényképezőgépeket, sátrat, sapkát stb. - és fantasztikus
képeket láthattunk, melyeken az állatvilágot örökítette meg különös szemszögből. Ötletet kaphattunk arra
is, hogy tömblakás ablakába kihelyezett madárodú is
élettel telhet meg néhány hónap alatt, így közvetlen
közelből nyomon követhető egy kismadár élete, fejlődésének állomásai a tojástól a kirepülésig.
A következő állomáson szerettünk volna madarat gyűrűzni, de sajnos a nagy meleg miatt a fák közé kihelyezett hálóba nem repült madár, így kizárólag a folyamatot ismerhettük meg és tekinthettük meg annak
eszközeit, a különböző méretű gyűrűket, illetve az

azokon szereplő, az adott országra jellemző sajátosságokat.
A harmadik állomáson növényeket határoztunk és
vizsgáltunk meg nagyítók segítségével. Bejártuk a
part közeli területeket is. Két kedves történet ragadta
meg a figyelmünket: Így az „útilaput köt a talpára”
mondás az egyik. Ezt arra az emberre mondjuk, akinek kiadták az útját, elkergették, vagy aki meglépett.
Régen, akinek a hosszú, fárasztó vándorlás alatt feltörte a cipő, a csizma a talpát, az egy jól összegyűrt
útilapu levelét a sebre téve gyógyította magát. Ez a
népi gyógyászati megfigyelés áll a szólás mögött.
A másik történet: az észak-amerikai őslakos indiánok
a nagy útifűnek a „fehér ember lábnyoma” elnevezést
adták, mivel jól látták, hogyan lepte el az útifű azokat a területeket, ahol az európaiak megbolygatták az
eredeti talajt.
A negyedik állomás közvetlenül a vízparton volt,
ahol egy helyi horgászegyesületi tag mesélt a víz élővilágáról. Elmondta, hogy több mint 400 tagja van a
horgászegyesületüknek. Miközben beszélt hozzánk,
egy hattyúcsalád tűnt fel három, szürke tollazatú fiókájukkal a sziget mellett csendesen úszva. A vízben
hemzsegett az élet. Felfigyeltünk néhány csíborra,
akiket a helyiek egyszerűen csak csípős bogárnak
hívtak. Leginkább tekintetünket a naphalak keltették
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Természetvédelmi napon

fel. Nagyon alkalmazkodó képes hal, kisebb-nagyobb
folyókban, tavakban él. Szereti a tiszta vizet, melyeket növényekkel dúsan benőtt búvóhelyek tarkítanak.
Kedveli a sűrű növényzettel benőtt, jól megvilágított
medreket, ahol a víz hőmérséklete nyáron 24–26 °C.
A naphalak hímjei tavasszal, amikor a víz hőmérséklete eléri a 22 °C-ot, lapos mélyedést készítenek az
aljzaton, melynek nagysága a hal testhosszának kétszerese. Egy fészekbe több nőstény is ikrázhat, illetve
a nőstény több hím fészkét is felkeresi. Ennél a fajnál
jellemző az ikra és ivadékgondozás, amit a hím végez. Két-hároméves korára lesz ivarérett. Szaporodási időszaka május-június, de kedvező körülmények
között július-augusztusban másodszor is szaporodhat.
Az odacsalt nőstények ebbe rakják le ikrájukat, amit
megtermékenyítés után a hímek őriznek, gondoznak.
Éppen ennek az őrzésnek lehettünk a szemtanúi. A
tiszta vízben kirajzolódtak a kör alakú fészkek, fölöttük őrködve egy-egy hím naphal. Ritka és páratlan
látványban volt részünk.
Budáné Deák Anita

Tanévzáró és ballagás
2019. június 15-én iskolánk 161 diákja számára véget ért a tanév. A tanévzáró ünnepély műsorát az 5.
osztályosok adták. Kodály Zoltán szerint: „Egyetlen

élmény is meghatározó lehet. És ezt megszervezni az
iskola feladata.” Ez a tanév is bővelkedett programok
szervezésében, élményekben, szinte felsorolni sem
lehet. Egy tanév középpontjában azonban mindenképpen a tanulás áll. Sokan dolgoztak eredményesen,
és teljesítettek szépen a tanév folyamán. 17 tanulónk
kitűnő eredményt ért el. A jutalomkönyvek és az
oklevelek átadása után mindenki kézbe kapta bizonyítványát. Egy szál virággal köszöntük meg Áment
Róbertné és Szabóné László Gizella tanítónők munkáját, akik ebben a tanévben vonultak nyugdíjba. Az
ünnepség végén Mészáros Péter 1. osztályos tanulótól
hangzott el a várva várt bejelentés:
„A 2018/19-es tanévet bezárom.”
A bizonyítványosztás után került sor végzőseink ballagási ünnepélyére. 21 tanulónkat bocsátottuk útjára.
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„Valakinek hinnie kell, hogy szebb lesz majd az a sor,
Amit egyedül ő maga írt, és az indulásról szól.
Ne bánd, ami megtörtént, hisz nem volt veled semmi baj.
Csak ez most épp egy búcsúdal”
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Paulo Coelho néhány sorával búcsúzunk tőletek, és
kívánjuk, hogy a későbbiekben is meg tudjátok állni
a helyeteket, sikerekben és szép eredményekben legyen részetek!
Álmodj amit csak akarsz,
menj, ahova szeretnél,
légy az, aki szeretnél,
mert csak egy életed van,
s csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj,
amit szeretnél!

Dicsőségtábla
A búcsúztató műsorban felidéződött az a sok-sok élmény, melyeket a ballagók együtt éltek át. Együtt.
Fontos ez a szó, hisz jelzi, hogy nemcsak pusztán egy
osztály tanulói voltak, hanem jó kis közösséggé kovácsolódtak a 8 év alatt. Ebben nagy szerepe volt minden
velük dolgozó pedagógusnak, de különösen osztályfőnökeiknek. Az alsóban Kovácsné Villand Lívia rakta le
az alapokat, a felsőben Kovácsné Sándor Éva, valamint
Borbély Ilona vezette a csapatot.
Tanulmányi eredményükért, közösségi munkájukért, a
tánccsoportban és a színjátszó csoportban végzett tevékenységükért többen kaptak oklevelet és könyvjutalmat. A nevelőtestület döntése értelmében iskolánk
jelképével díszített emlékplakettet Farkas Luca vehette
át. Luca az általános iskolai évek alatt végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el, példamutató szorgalmával,
magatartásával, a versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
Kedves Fecó, Dorcsi, Csabi, Gergely, Luca, Kitti,
Fanni, Márk, Niki, Timi, Emil, Anna, Bella, Bogi,
Áfra, Ramóna, Fecó, Gergő, Gabi, Viki és Valentin!

Nyugdíjasok köszöntése
Akik már néhány éve a pedagóguspályán állnak,
megtapasztalhatták, hogy sok, szinte követhetetlen
változások nehezítették, nehezítik az oktató-nevelő
munkát. Mi, akik több évtizede élünk ennek a hivatásnak, ez még inkább szembetűnő. Mások lettek a
gyerekek, mások lettek a szülők, más lett az irányítás,
mások az elvárások. Nehéz és fárasztó mindezeket
megélni, egyre nehezebb eligazodni köztük. Mégis,
ha visszagondolunk a mögöttünk hagyott időszakra,
a sok küzdelmet és harcot talán feledteti a nevelésben
rejlő szépség, nagyszerűség és az elért eredmények.
Nyugdíjba vonuláskor különösen ilyen gondolatok
foglalkoztatják az embert. június 28-án egy kis ünnepség keretében kollégákat köszöntöttünk. Olyan
kollégákat, akik több évtizedet töltöttek el ezen a
pályán, Áment Róbertnét és Szabóné László Gizellát. A pedagóguskollégák mellett köszöntöttük Varga
Ildikót is, aki sokat tett azért, hogy a nevelés-oktatás
környezete tiszta és szép legyen.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Három nyugdíjas kollégánknak Dr. Kásler Miklós az
Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott, akik ebben a tanévben
vonultak illetve vonulnak nyugdíjba. Az emlékérmet
Áment Róbertné, Szabóné László Gizella és Luksik

Varga Ildikó

Áment Róbertné
Szabóné László Gizella

Luksik András
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András vehette át. Wass Albert gondolatával kívánunk
szép, tartalmas, nyugodt és jól megérdemelt pihenést!
"Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben
az életben
- kötelességen belül, vagy azon felül is talán -,
mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.
Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult
szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék
szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy
feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való."
Herenden a legkisebbek
A kalandparkban

Néhány közérdekű információ
• Július 20-án, szombaton kerül sor a falunapi rendezvényre Bakonyszombathelyen. Ezen az alkalmon
fellépnek néptáncos csoportjaink, valamint az énekkarosok is. Előtte 19-én, pénteken 13 órától próbák
lesznek a táncosoknak és az énekkarosoknak a Kastélyparkban. Erről az érintettek kaptak a bizonyítványban emlékeztetőt.
• A tankönyvosztásra augusztus végén kerül sor. Az
időpontokat kifüggesztjük a bejárati ajtóra, illetve hirdetjük Ácsteszéren és Csatkán is.
• A 2019/20-as tanév tanévnyitóját az első tanítási napon, szeptember 2-án, hétfőn reggel 8 órakor tartjuk.
• A nyári szünetben az iskolában ügyeletet szerdai napokon tartunk 9:00 és 14:00 óra között.
Kívánok mindenkinek jó szünetet, kellemes pihenést!
Pintérné Ballabás Márta
intézményvezető

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük községünk
új állampolgárait:
Balogh Patrícia és Szarka Dávid lányát Lottit
Fodor Anikó Adrienn és Görbe Attila
lányát Alíz Jázmint
Gurdon Bernadett és Orsós Lajos
lányát Dzsenifert

Búcsút vettünk elhunyt

Vinyén

Héjas Lászlóné
Szarka János
Szente Károly
Polgár Mihály
állampolgárainktól.
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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

KAMOCSAI NÉPÜNNEP
JÚLIUS 6-ÁN VOLTUNK
A FALUNAPON
KÉPES BESZÁMOLÓ

A bakonyszombathelyi Képviselők
– a képen Kállai István – is ajándékot adnak át a
kamocsai polgármesternek
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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.

Lukács Imre kamocsai, és Pintér Lajos
bakonyszombathelyi polgármester
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Pintér Lajos polgármester és Homoki Péterné
bizottsági elnök koszorúznak a parki emlékműnél

Szeleczki Feri és
Bene Ágnes
Menodóritánolt a
színpadi műsorban
Bakonyszombathelyről
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A Kisújfalusi Népdalkör egy orosz tánccal
fejezte be műsorát
A focicsapatunk a mérkőzés
utáni percekben

Lukács Imrét, az új kamocsai polgármestert
köszönti Pintér Lajos bakonyszombathelyi
polgármester

Megtelt a kamocsai
művelődési ház

A kamocsai mezítlábas és gyógynövényes parkot is
átadták a falunapon

