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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bakonyszombathely Község Polgármesterétől

Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a 
alapján a 

Képviselő-testület ülését
2017. február 27.  / hétfőn/ 

16.00 órára összehívom

Az ülés helye: 
Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt.

NAPIREND

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fonto-
sabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2./ Az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2017. évi 
költségvetési rendeleteinek tárgyalása  
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3./ Az Önkormányzat 2017. évi közmunka prog-
ramjai
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. / A civil szervezetek tevékenysége 
Bakonyszombathelyen 
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5./ Villamos energia árajánlat tárgyalása 
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6./ A Közművelődés Háza 2017 évi ütemterve
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7./ Egyebek

Bakonyszombathely, 2017. február 10. 

Pintér Lajos
 polgármester (Folytatás a következő oldalon)

2017. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI 
PROGRAMTERV

Január 21. / szombat / 19.:     
„Alapítvány a Bakonyszombathelyi Általános 
Iskoláért” Bál
- Műsorprogram : 8. osztályosok keringője , 
- Syncron együttes 

Január 27. / péntek /16            
Általános iskolai farsangi karnevál - tornacsarnok
Február 11. Farsangi rendezvény – beöltözős bál / 
SZM/
Február 17: Óvodai farsang

Február 18:         FALUMOZI         

Február /szombat/ 25               
14 h.: Kiskörzeti Téli Szabadidősport Kupa / Sport-
csarnok /
- kézilabda : ifjúsági – felnőtt / női / mérkőzés
- asztalitenisz bajnokság gyermek-, ifjúsági- és fel-
nőtt kategóriákban
- sakk bajnokság gyermek-, ifjúsági- és felnőtt ka-
tegóriákban

Farsangi Táncház:
a LANGALLIK NÁPTÁNCEGYÜTTESSEL

TÁNCHÁZ – népzenei bemutató, táncház vezetők 
: Kondics Gergely – Szarvas Erzsébet

Helyszín: Művelődési ház

Március 3. 19 h.„
NEM ADOM FEL” ROCK KONCERT

Március 15. / szerda / 14 h : XXIII. Bakonyi 
Amatőr Népművészeti Fesztivál -

ÜNNEPI MŰSOR ÉS KOSZORÚZÁS NEMZETI 
ÜNNEPÜNK TISZTELETÉRE 
– Közr. : ált. isk. gyermekkórusa
XXIII. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál -
Népművészeti vásár ( újdonságként megszervezve )
Gálaműsor : A Langallik és a  Pötörke 
Néptáncegyüttes folklórműsora
Táncház
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Március 18 / szombat / :  
TIHANYI DANI KONCERT ÉS BÁL

Március 25.  FALU-MOZI

Április 16. / vasárnap /.  FALU MOZI

Április 30. / vasárnap /
 -  v. május 1.                    
MAJÁLIS
Majális Kupa kispályás labdarúgó bajnokság
De.: kerékpáros ügyességi verseny
Du.: sorversenyek
18 h.: Szabadtéri műsor 

Május 13. / szombat /           
EGÉSZSÉG NAP 
LANGALLIK NÉPTÁNCEGYÜTTES
    

Május 27. /szombat / -            KASTÉLYPARK
JÁRÁSI GYERMEK – ÉS IFJÚSÁGI TEHETSÉG 
FESZTIVÁL

Június közepe. / szombat/:     Ált. iskolai bal-
lagás 
    

Június 24:  Kastélyparki BAKONYI NYÁR: 
MAGYAROCK ZENÉS SZÍNHÁZ 
„Falling in Love” – rock-pop előadás

Nyári időszak: Kertmozi előadások

Július 15 /szombat /:   

BAKONYSZOMBATHELYI 

F A L U N A P

FŐMŰSOROK:
KACZOR FERI KONCERT

REPUBLIC  ÉLŐ KONCERT
LIVE GUITAR PROJECT 

KONCERT
SYNCRON

TŰZIJÁTÉK

Aug.  02-07.  XV. Bakonyi Néptánctábor

Augusztus 12.  / szombat / 14 h: 
SZABADEGYETEMI ELŐADÁSOK

„A szeretet hangja” – KERESZTÉNY FIATALOK 

ZENEI TALÁLKOZÓJA 

Szeptember   30.  /szombat/:
„SZERETLEK MAGYARORSZÁG „ RENDEZ-

VÉNYSOROZAT 

 Szüreti felvonulás, táncház , Szent Mihály Napi őrtűz

Szeptember közepe - vége               
 KÁRPÁTIA KONCERT 

/ egyeztetés alatt, zenekari rendezés, rendezvénytér 

biztosítás /

Október 6. Aradi vértanúk :   

Kopjafa Parkavatás

Október 08. / vasárnap /  :   

Idősek napja ünnepi műsor – óvodások műsora, Mo-

csári zkr. 

Október 23./ péntek / :   Ünnepi műsor 

Nemzeti Ünnepünk alkalmából 

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ ELŐADÁSA

November 11 vagy 18:   

Katalin bál / SZSZ rendezése / 

November vége – December eleje
MŰSOROS  EST   - zenés kabaré / Közműv. Háza 

rend. / 

December. 15. V. 20.: Hagyományos  Mindenki 

karácsonya , polg. hiv. udvar

December 31. : Szilveszteri mulatság / ifjúsági 

disco / 
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(Folytatás a következő oldalon)

Az evangélikus egyház 
hírei 

Evangélikus 
hitoktatás

Újra közeleg az idő (március 
eleje), amikor a szülők tájéko-
zódhatnak a hit- és erkölcstan 
órák tekintetében. Előzetesen 
álljon itt pár gondolat:
-Az órákon a diákokat az éle-
tük kérdésein keresztül juttat-

juk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és törté-
netének ismeretéhez. 
-A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a 
személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továb-
bá az erkölcsi érzék mélyítésére is.
-Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. 
A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az 
evangélikus egyházhoz tartozás.

500 nap imádság 
reformációért

Ez a kezdeményezés nem tőlem származik, de szeretnék 
pár gondolatot hozzáfűzni, értelmezni. Mint talán köz-
ismert, idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját 
október 31-én, emlékezve az egyház megújulásának el-
indítására. De az ünnep nem korlátozódik csupán erre 
az egy napra, hanem szerte gyülekezeteinkben, de álla-
mi szinten, sőt az egész világban az egész esztendő tar-
togat számunkra programokat. 
Mivel októberig nincs 500 nap, így sejthető, hogy a 
mozgalom már tavaly útjára indult, bíztatva, hogy imád-
kozzunk az egyház megújulásáért. Ezt akkor az evangé-
likus sajtó le is közölte, és azóta havi rendszerességgel 
hív könyörgésre. Szükség is van erre, mármint a hívás-
ra, figyelmeztetésre, valamint az imádkozásra. Egyszer 
mert elfelejtjük ezt a fontos ügyet, másrészt nincs más 
lehetőség a megújulásra csak az Isten csodája által!
„Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kér-
tek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jé-
zus) Jn16,23   
Ez a Krisztusi bíztatás ma is ugyanúgy érvényes, imád-
kozzunk hát mi is, ha nincs is 500 nap, mert nem a dátu-
mok számítanak, hanem a vágy a megújulásra egyház-
ban, de világban is!

”Lélek-morzsák”
„Keresztény fogyókúra”

Napjainkban újra nagy divatja lett a böjtölésnek. 
A téli mozgáshiányban alattomosan plusz kilók ra-
kódnak ránk, a sok mesterségesen előállított étel és 
az egyoldalú táplálkozás méreganyagokkal terhe-
li meg szervezetünket. Amint beköszönt a tavasz, 
sokan kezdenek méregtelenítő böjtölésbe, lé-böjt-
be; böjttel küzdenek a pluszkilók ellen. A húsról 
való lemondás, az étkezések számának, a magunk-
hoz vett étel mennyiségének csökkentése által úgy 
érezhetjük, hogy könnyebbek, frissebbek lettünk, 
jobban alszunk, felszabadultabb a hangulatunk, 
testünk és lelkünk szinte együtt tavaszodik a ter-
mészettel.
A keresztény ember számára sem ismeretlen ez az 
érzés, sőt, egyházunk évről-évre külön időszakkal 
is segít, hogy ne feledkezzünk meg arról, meny-
nyi méreganyag rakódhat le az ember testében és 
lelkében, amelyektől időről-időre meg kell szaba-
dulnia. Ez az időszak a nagyböjt, amelynek kez-
dete – hamvazószerda – idén egybeesik a tavasz 
első naptári napjával, március 1-jével. A nagyböjt-
ben a keresztény hagyomány szerint többet imád-
kozunk, keressük a csendet és az elmélyülést, át-
gondoljuk hibáinkat és megvalljuk őket Istennek. 
S nem feledkezünk meg arról sem, hogy testünk is 
hozzánk tartozik: visszafogottabban étkezünk, bi-
zonyos napokon – főleg pénteken – pedig tartóz-
kodunk a hústól, vagy csupán annyit eszünk, hogy 
éppen csak jóllakjunk.
Mindezen gyakorlatok által nemhogy gyöngéb-
bek, szomorúabbak leszünk, hanem éppen ellen-
kezőleg: könnyebbnek, szabadabbnak érezhetjük 
magunkat. És talán arra is rádöbbenhetünk, hogy 
máskor is milyen jó volna odafigyelni testünk és 
lelkünk harmóniájára! A kettő egészsége szorosan 
egybetartozik. Az egyik megbetegedése általában 
magával hozza a másik eltorzulását. A túl sok étel 
elnehezít és lustává teszi a gondolatokat és az aka-
ratot. A sport, a mozgás hiánya lelki lendületün-
ket is csökkenti. A fizikai túlhajszoltság kimerült-
té tesz bensőleg is. A televízió és a monitor folyto-
nos vibrálása a lelkünket is vibrálóvá, idegessé, fe-
szültté teheti.
Nagyböjt 40 napja segítséget nyújthat, hogy test 
és lélek megtisztításával, méregtelenítésével újra 
megfiatalodjunk, könnyebbé váljunk, új lendület-
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Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük községünk 
új állampolgárait:

Töltősi Zsanett és Horváth László 
kislányát Horváth Sárát

Támtom Éva és Joó Gábor 
kisfiát Joó Bencét

Szász Ágnes és Horváth István 
kisfiát Horváth Somát

Búcsút vettünk elhunyt 
állampolgárainktól:

Birbauer Ferencnétől (Jókai u.)

Dákai Ferencnétől (Szabadság u.)

„ Itt a farsang, áll a bál”

 A meghitt, családias karácsonyi ünnepkör után elérkezett a 
gyermekek által várva várt farsangi időszak. Óvodánkban 
is megkezdődött a bált előkészítő ráhangolódás. Heti rend-
ben jelölt minden napi foglalkozások keretében és szabad 
játék alatt is folyamatos a készülődés a vidám mulatságra. 
Természetesen közben kihasználjuk a tél adta mozgási le-
hetőségeket. Nagy élmény volt a közös csúszkálás a parki 
tó jegén. Kevés hóból, de készült hóemberke is az udvaron. 
Január 30-án megtartottuk a félévi szülői értekezletün-
ket. Felkértük Dr. Buják Szilvia háziorvost, aki egyben 
az intézmény orvosa is, hogy fulladás gyanú (étel fél-
renyelés) és eszméletvesztés észlelése esetén mi a teen-
dőnk azon túl, hogy azonnal hívjuk a 112-s központi tele-
fonszámot. Bizton mondhatom, hogy a jelenlévők hasz-
nosnak tartották a bemutatóval együtt járó ismeretnyúj-
tást, felelevenítést. Ezúton is köszönjük a doktornő po-
zitív hozzáállását a kezdeményezéshez. Javaslatára ter-
veink közt szerepel, hogy a nagycsoportosokat is bevon-
juk szakemberek együtt működésével elsősegély nyúj-
tás felkészítésére, ismeretek elsajátítására életkoruknak 
megfelelő szinten. Ezt követően tagóvoda vezetőként tá-
jékoztatást tartottam az intézményt érintő kérdésekben 
és az óvodai kirándulással kapcsolatosan. Csoporton-
ként megbeszéltük a nevelési évben még megvalósítan-
dó programok tervezetét, amit lehetett már időpont sze-
rint pontosítottunk a szülőkkel.
Február 2-án medve napot tartottunk az otthonról hozott 
kedvencekkel. Elismeréssel nyugtáztuk, azt a figyelmes-
séget, hogy az étrend is igazodott a jeles naphoz.
Legközelebbi intézményen kívüli program: február 16-
án színházlátogatás a Kisbéri Wass Albert Művelődi 
Központba a PÁN PÉTER előadásra.

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt 

az óvodában tartandó 
farsangi bálra,

melynek időpontja 2017. február 17-én 15.30.
Az óvodásaink részére a tombolához 

felajánlásokat szívesen fogadunk.

Nyílt nap a nagycsoportban: március 9-én.

A takarítási szünet és zárva tartás 2017. július 3  -  
július 28 közt lesz.

Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

tel vágjunk bele mindennapi teendőinkbe, a tava-
szodó természettel együttörülve. Nem utolsó sor-
ban pedig a Nagyböjt által készülünk fel legna-
gyobb keresztény ünnepünkre, Húsvétra is, amely 
az Élet és a Szabadság győzelmét jelzi a rossz és 
a halál fölött. Győzzük le mi is kényelmünket és 
rossz megszokásainkat, vágjunk bele bátran a böj-
tölésbe, hogy ne csak a plusz kilóktól, hanem a lel-
künkre nehezedő terhektől is megszabadulhassunk, 
és megtapasztalhassuk az élet lendületét a fagyos 
tél után kitavaszodó világban!

A katolikus plébánia 
új telefonszáma

Felhívjuk a bakonyszombathelyi lakosok figyel-
mét, hogy a Római Katolikus Plébánia telefonos el-
érhetősége megváltozott. A régi vezetékes telefon-
szám megszűnt, helyette a következő mobilszámon 

lehet elérni a plébániát: 06 30 / 369 93 96
Aradi László

plébános

Óvodai hírek
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Iskolai hírekEmlékül…
2017. január 31-én elhunyt - Dákai Ferencné sz.: 
Hermann Margit. Amiért az óvodai hírek közt sze-
repel elhunytának híre sokunk előtt köztudott. Mar-
git néni 18 éven át volt dadus néni, a helyi óvodá-
ban. Sok-sok kisgyermek, ma már felnőtt ember ke-
zét fogta, simogatta szeretettel az óvodába lépéskor. 
Ezt a gondoskodó odafigyelést nyugdíjba vonulá-
sig érezték az akkori óvodások. Az 1980 évek elejé-
től sok éven át csoportbeli, munkatársi párt alkottunk. 
Ő gyakorlott dadus néniként, én pályakezdő óvónő-
ként. A köztünk lévő korkülönbség előnyünkre szol-
gált. Egyetértésben, közös nevelési elvek mellett tud-
tunk vidáman dolgozni. Margit néni minden reggel 
derűsen érkezett az óvodába. Mosolya mindig az ar-
cán ült, jó ízű nevetése gyakran volt hallható. Meg-
bízható, jó munkatársnak bizonyult. Később útjaink 
elválltak. Ő 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig maradt az 
óvoda dolgozója. Örömteli találkozás lett, amikor ha-
gyományteremtő módon karácsony közeledtével, a 
nagycsoportosokkal útra kelünk és otthonukban kö-
szöntjük az óvoda immár nyugdíjas dolgozóit. Rég-
óta fenntartó betegsége ellenére ugyan azzal a bol-
dog mosollyal, nevetéssel fogadta a mostani, számára 
már szinte ismeretlen kis óvodásokat, mint aktív da-
dus néni korában. Így történt ez 2016 decemberében 
is. Akkor még egyikünk sem sejtette, hogy ez az utol-
só ölelésünk, találkozásunk. 2017. január 30-án éppen 
az óvoda előtt, unkáját óvodába kísérve érte a rosszul 
lét, amelyből már nem volt felépülés.

Nyugodj békében Margit néni!

Gabi óvó néni

Zenés szülői értekezlet
Intézményünkben a győri Hangfestő Alapfokú Művé-
szeti Iskola kihelyezett tagozata működik. Tanulóink-
nak néptáncot és szolfézst és hangszeres zenét oktat-
nak. Még decemberben a hangszeres zenét tanulók, 
gitárosok, zongoristák, furulyások mutatták be zenei 
tudásukat egy rendhagyó zenés szülői értekezlet kere-
tében. Ezen a jó hangulatú alkalmon örömmel és lel-
kesedéssel zenéltek szólóban és közösen is a szülők, 
hozzátartozók nagy megelégedésére.

Téli sportok
Az elmúlt évek enyhe telei után idén végre befagyott 
a Balaton. Hosszasan készülődtünk és reményked-
tünk abban, hogy sokáig marad a hideg idő, és vég-
re a Balaton jegén is biztonságosan lehet sportolni. A 

Zenészeink

Fakutyázás a Balatonon
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(Folytatás a következő oldalon)

súri általános iskolásokkal közösen szervezve január 
11-én Balatonfüredre mentünk, ahol korcsolyáztunk, 
jéghokiztunk és fakutyáztunk is. Iskolánkból 42 fel-
sős tanuló és 3 kísérő tanár vett részt a nem minden-
napi kiránduláson. Nemcsak kék-zöld foltokkal, de 
élményekkel gazdagon tértünk haza. 

Alapítványi bál
2017. január 21-én rendeztük meg iskolai alapítvá-
nyunk hagyományos rendezvényét, a farsangi bált. 
A tavaly vásárolt új függönyök szépen dekorálták a 
rendezvény helyszínét, a sportcsarnokot, az asztalo-
kon elhelyezett virágdíszek (Kuti Gáborné alkotá-
sai) finoman illeszkedtek a terítéshez. A zenét most 
is a Syncron együttes szolgáltatta, a jó italokról Vuts 
Norberték büféje gondoskodott, a finom vacsorát 
Szabó Árpádék főzték, a süteményt Vaderna Szil-
via készítette. Az iskola és az önkormányzat dolgo-
zói, valamint tanulóink sokat tettek, dolgoztak azért, 
hogy az este minden tekintetben rendkívül színvona-
las legyen.
A bál bevétele jótékony célokat szolgál, segítséget 
nyújt az iskola tárgyi feltételeinek javításához, illet-
ve különböző szabadidős programok megvalósításá-
hoz.  Csak néhány kiragadott példa az eddigi támo-
gatások közül: belföldi és határon túli iskolai kirán-
dulások, színházlátogatások, néptáncruhák vásárlá-
sa, cipősszekrények, kerékpártároló készítése. Ter-
veink most is vannak, ugyanis szeretnénk az iskola 
udvarára kültéri játékokat vásárolni. 
A bált most is 8. osztályosaink keringője nyitot-
ta meg. Táncukat Turi Enese tanította be. Szépek és 
ügyesek voltak, méltán lehettünk büszkék rájuk. 
A sikeres bálért köszönettel tartozunk:
• Szabó Árpád vállalkozónak a vacsorához tett fel-
ajánlásáért, a konyha dolgozóinak a finom ízekért
• Vuts Norbertnek és Lunk Renátának a büfé meg-
szervezéséért
• Fehér Dezső Tibornak a zeneszolgáltatás terén tett 
felajánlásáért
• Brukker Antalnak, Brukker Imrének a videofel-
vételért és a fényképezésért
• Molnár Istvánnak és az önkormányzat dolgozó-
inak a szállításért, a teremrendezésért
• az iskola minden dolgozójának és a tanulóknak a 
műsorért, a díszítésért, a terítésért, a takarításért
• a helyi polgárőrségnek a helyszín biztosításáért
• a fiataloknak, Czeglédi Laurának, Bencsik Ale-
xandrának, Tukora Milánnal, Kovács Kincső-
nek, Kovács Dórának, Varga Sándornak, Vig 

Dominiknak, Vig Dorinának, Ligeti Kingának a ki-
szolgálásért, a tombolaárusításért
•szülőknek, szponzoroknak az anyagi támogatásért 
és a tombolatárgyakért:

Andrási Tibor
Aradi László
Bakonyváriné 
Sekk Ibolya
Bódai Julianna Éva
Bognár István 
(Petőfi utca)
Bognár Károly
Bognár Tímea
Bónyai Szandra
Bikali István
Czeglédi Pál
Csikár Imre
Fazekas Imre 
(Árpád utca)
Farkas Róbert
Fehér Tibor
Flekács Márta
Garai Imre
Gál István
Gellér Kálmánné
Gubucz Lajosné
Gurumlai Miklós
Halomi Péter
Homoki Péterné
ifj. Horváth Antal
Horváth Antalné
Horváth István
Járfás Zoltán
Janóné Kucserka Mária
Kadlecsik Tibor
Kopócs Ferencné
Kovács Csaba 
(Ácsteszér)

Kovács Tibor (Csatka)
Kiss Imi (Bakonybánk)
Kolonics Gábor
Kolonics István
Kuti Gáborné
László Péter
Lunk György
Mente Zsolt
Mészáros János 
(Kisbér)
Molnár István
Molnár Tamás
Óvoda, 
Bakonyszombathely
Panák János
Pethőné Polgár Petra
Pintér Lajos
Rózsa Gyula
Sinigla Anita
Szabóné László Gizella
Szarvas Jánosné
Szeleczki Ferenc
Szeleczki Zoltán
Szvák Viktor
Tóth Lajos
Vaderna Szilvia
Vancsai József
Varga Balázs
Varga Ildikó
Vida Zoltán
Vig Sándor
Volf István

A tánc pillanatai
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Félévzárás

A 2016-17-es tanév első félévét január 20-án zártuk. 
Az elért eredményekről szóló értesítőket január 27-
én kapták kézhez a gyerekek. Január 30-án tantestü-
letünk félévi értekezletén értékelte az elmúlt idősza-
kot, valamint felvázoltuk a következő félév felada-
tait. Másnap, január 31-én szülői értekezletet tartot-
tunk. 

ÖKOISKOLAI HÍREK

Örökös Ökoiskola lévén intézményünk kiemelten 
fontos területként kezeli a természet-és környezetvé-
delem, a fenntarthatóság, a környezettudatosság kér-
désköreit. Kiemelt szerepet kap ennek közvetítésé-
ben az iskolánkban működő Természetbarát Szakkör.
Az eddigiek során az alábbi kiemelten fontos terüle-
teket közvetítettük tanulóink felé:
1. Az ózonpajzs megőrzésének világnapja- szep-
tember hónap
• a montreali jegyzőkönyv tartalmának ismerete
• az ózonlyuk, az üvegházhatás
• az UV-B sugárzás hatása az emberre és az élőlé-
nyekre
• káros anyagok
2. Csatlakoztunk A Világ Legnagyobb Tanórája 
projekthez
• A 17 globális cél megismerése
3. Autómentes Világnap
• gyalogtúra: 10 ill. 35 km-es távon való részvétel 
4. Papír- és elektromos hulladékgyűjtés október 
hónapban
5. Az állak világnapja
• az állatok védelme
• állat és ember közötti kötelék fontossága
6. Földünkért Világnap

• a természet törvényeinek megismerése és tisztelet-
ben tartása

Madarak karácsonya
Iskolánkban működő természetvédelmi szakkörös di-
ákjaink, az idei télen is gondoskodtak madarainkról, 
akik itthon vészelik át a hideg időt. A szakkör kereté-
ben megismerkedtünk azon madarakkal, akik látoga-
tói lehetnek az udvarra, a gyerekek által, nagy lelke-
sedéssel kihelyezett eleségeknek.

    
         
    

A táncosok osztályfőnökükkel, Borbély Ilonával 
és tánctanárukkal, Turi Enesével

Kék cinege

Búbos cinege

Csuszka

Néhány madárfajta, akik látogatóink lehetnek:

Meggyvágó

Őszapó Zöldike
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(Folytatás a következő oldalon)

Az év második felében az alábbi területekkel foglal-
kozunk, és osztják meg szakköröseink tudásukat, is-
mereteiket diáktársaikkal:
• A vizes élőhelyek világnapja
• A vadvilág napja
• Nemzetközi fókavadászat ellenes nap
• Erdők nemzetközi napja
• A víz világnapja
• Az úrhajózás világnapja
• Közlekedés hete
• A Föld napja
• A kísérleti állatok védelmének napja
• Méhek napja Magyarországon
• Madarak és fák napja
• Környezetvédelmi világnap
• Óceánok világnapja
A gyerekek rendszeresen vesznek részt levelezős 
versenyeken, készülünk a Kistérségi természetisme-
reti vetélkedőre, kapcsolódunk idén is a Fenntartha-
tóság- és környezettudatosság témahetéhez, illetve 
az országos takarítási akcióhoz is a TeSzedd prog-
ramhoz. Napi tevékenységünkké vált a szelektív hul-
ladékgyűjtés és az elemek gyűjtése is rendszeres. Né-
hány, a gyerekek által kedvelt és kiválasztott idézet-
tel kívánok mindannyiunknak szebb és tisztább hol-
napot:
„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben el-
mulasztasz.”
„Okosabban kellene bánni az embereknek a termé-
szettel. úgy, hogy minden élőlény meglelje benne a 
maga nyugodalmas élőhelyét.”
„Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kap-
csolatot tud teremteni a természettel.”

Budáné Deák Anita

Farsang
2017. január 27-én rendeztük meg farsangi karnevá-
lunkat.  A szülők és a gyerekek sok-sok munkával 
készültek erre a napra. Hagyományainkhoz híven a 
farsangot a 8. osztályosok közül megválasztott far-
sang hercegnője és hercege, Vuts Viktória és Bakos 

Arnold nyitották meg. Majd a nyolcadikosok keringő-
je után indult a jelmezes felvonulás.
Legnagyobb örömünkre 44 sorszámot osztottunk ki. 
Nagyon ötletes jelmezeket láthattunk, virágcserepet, 
kalóz,t boszorkányt. Felsős tanulóink csoportos pro-
dukciókat mutattak be. Hattagú zsűri értékelte a gye-
rekeket. 
Az alsós versenyzők közt 7. helyen végzett a varázsló 
(Majoros Hanna 3. osztály)
6. helyezett: Polip, (Mente Koppány 1.o.)
5. helyezett: Egy csík portré a fotóalbumból (Horváth 
Sára 2. o.)
4. helyezett: Minecraft (Zsargó Roland 3. osztály)
                    Mexikói (Halomi Vivien 4. o)
                    Pattogatott kukorica (Andrási Milán 1. o.)
3. helyezett: Gombamanó (Vuts Ádám 3. osztály
2. helyezett: Meggybefőtt (Kovács Luca 3. osztály)
1. helyezett: Pilóta (Farkas Panna 1. osztály)
Három kiscsoportos jelmezes produkciót is láthat-
tunk.
3. helyezett: Ham Kho Ham (Pádár Tamás, Nyári 
Norbert és Róbert)
2. helyezett: Űrlénylányok (Németh Maja Georgina 
és Vancsai Júlia Zselyke 3. osztály)
1. helyezett: Léghajó: (Maszlavér Lilien Hanna és 
Andrási József 3. osztály)
4. osztályosaink is a felsősökhöz hasonlóan csoportos 
produkcióval készültek.
3. helyezett: Csokivonat  (4. osztály)
2. helyezett: Péntek este (7. osztály)
                     a 6. osztály farsangi műsora
1. helyezett: Bohócok (5. osztály)
A közönség díját a 6. osztály nyerte el. 
Nagy sikere volt a tombolasorsolásnak is. A büfében 
finom sütemények és szendvics várta a kedves ven-
dégeket.

A 7. osztályosok műsora



10 HÍRMONDÓ 2017. JANUÁR-FEBRUÁR

Focistáink

Ezúton szeretném megköszönni a szülők támogatá-
sát, a sok tombolatárgyat, süteményeket, az anyagi 
támogatásukat és segítségüket a rendezvény lebonyo-
lításában. Köszönettel tartozunk Brukker Antaléknak 
a videó készítéséért, Fehér Tibornak és lányának a 
hangosításért és a zenéért.
        
 Panákné Miszlai Margit
 

A planetárium és az iskola

A csillagos égbolt látványa mindig is lenyűgözte az 
embereket. De miket is látunk valójában? Mit tudunk 
ezekről az égitestekről? Hogyan keletkeztek? Milyen 
messze vannak? Ezekre és még sok más érdekes kér-
désre keressük a választ a planetáriumban. Sajnos az 
iskolában kevés szó esik a minket körülvevő világ-
egyetemről, és a magyarországi planetáriumok a te-
lepülésektől távol vannak. A Partiscum Mobil Plane-
tárium segítségével 2017. január 30-án délelőtt csilla-
gászati és űrkutatási ismereteket kaptak a tanulóink, 
betekintve ezáltal az Univerzum lenyűgöző világába.

Kiskörzeti teremlabdarúgó 
bajnokság

Február 2-án délután iskolánk adott otthont a hagyo-
mányos téli bajnokságnak. Ezen az alkalmon Réde, 
Súr és Bakonyszombathely felsős csapatai mérkőz-
tek egymással. Az 5-6. osztályosok korcsoportjában 
iskolánk az első helyet szerezte meg, a 7-8. osztályo-
sok a harmadik helyen végeztek. Egy hét múlva kerül 
sor az alsósok mérkőzéseire.
A résztvevőknek gratulálunk!

MEGHÍVÓ
„A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésé-
nek legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, 
amely életre szóló nyomokat hagy a gyermek-
ben… Felbecsülhetetlen szerepe van a mesé-
nek, mert fejleszt, gyógyít és felkészít az életre.”

2017. február 13-án, hétfőn este 6 órakor

„Téli esték” sorozatunk újabb előadását tartjuk 
az általános iskolában.
Vendégünk: 

dr. Kádár Annamária, pszichológus, egyete-
mi adjunktus, 
a Babes-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhe-
lyi kirendeltségének vezetője
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Pintérné Ballabás Márta
                intézményvezető

Várjuk Kedves régi
és új vásárlóinkat, 

betegeinket
 az új nyitva 

tartásunk alatt 
3 telephelyünk is!!!

Bakonyszombathely:   
   H-Sz.:  8:00-8:30
               2:15-16:00
   Cs.:     8:00-15:00
   P.:       8:00-8:30
                     12:15-16:00
   Szombat:    8:00-12:00 

Réde:                          H-SZ.:   9:00-12:00
                                   Cs.:    12:00-17:00
                                    P.:        9:00-12:00

Ászár                          H.:    12:00-17:00
                                   K-P.:   8:00-16:00

St. Hildegárd Gyógyszertár dolgozói!

Közérdekű 
információk
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Tájékoztató

Ingyenes jogi 
tanácsadás

Időpontja Február 
hónapban, 

a Családsegítő
 Központban:

Február 20. (hétfő), 
11.30-19.30

Helyszín:
Kisbér

Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133

A Komárom-Esztergom Megyei 

Rendőr-főkapitányság területén 

(és azon belül a

 Kisbéri Rendőrkapitányság 

területén is) 

elkövetett bűncselekményekkel 

kapcsolatban az alábbiakról 

tájékoztatom:

A téli időszakban a tüzelőanyag-vásárlások kap-

csán több csalás is történt. A sértettek hirdeté-

sekben értesültek kedvezményes tűzifa-vásárlá-

si lehetőségről, melyben jóval a megszokott ár-

nál alacsonyabb áron kínáltak eladásra fát, jel-

lemzően házhoz-szállítás ígéretével.

A sértettek a pénzt a hirdetésben megadott 

(vagy telefonos kapcsolatfelvételt követően az 

elkövetők által lediktált) bankszámlára előre el-

utalták, de a fát nem szállították le nekik, a hir-

dető telefonon elérhetetlenné vált.

A bűncselekmények megelőzésével kapcso-

latban:

- csak ellenőrzött, bejáratott helyről, hivatalos

tűzifa-kereskedőtől vásároljunk árut

-   az alkalmi vételek, bármennyire is olcsónak tűn-

nek, rendszerint „csapdát” jelentenek

-   ne utaljunk előre pénzt, pláne nem ismeretlen 

személynek, ill. olyan számlára, ahova korábban 

még soha nem fizettünk

-  bárkivel is beszélünk tűzifa-vásárlás ügyében, 

a telefonszámát, számlaszámát, estleg az eladótól 

később kapott e-mail-t, számlát gondosan őrizzük 

meg, legalább addig, míg a megrendelt áru meg 

nem

érkezett és meg nem győződtünk annak mennyisé-

géről, minőségéről, ill.

arról, hogy a fizetés a megállapodás szerint történt

A másik jellemző bűncselekmény, hogy valame-

lyik telefonos szolgáltató cég nevében keresnek 

meg ügyfeleket és közlik: kisorsolták nevüket/

számukat a cég által indított nyereményjátékon, 

és nagy összeget nyertek. Ahhoz azonban, hogy a 

nyereményt megkapják, előbb az általuk megadott 

számra – bankautomatánál – meghatározott össze-

gű feltöltéseket kell teljesíteniük az ügyfélnek.

A sértettek a nagy nyeremény reményében feltöltik 

a kívánt összegeket a megadott számokra (jellem-

zően több 10e Ft-os összeget, de nem ritka, hogy 

akár 100e Ft összeget is megközelíti a feltölteni 

kért összeg – az ígért nyeremény nyilván ennél jó-

val magasabb), de természetesen semmilyen nye-

reményről nincs szó.

Védekezni e bűncselekménnyel szemben úgy lehet, 

hogy minél szélesebb körben terjesztjük: NINCS a 

szolgáltatóknak ilyen nyereményjátéka, már a fen-

ti tartalmú telefonhívás legyen gyanús és ne tölt-

sünk fel pénzt!

§
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GROUPAMA 
GARANCIA
Állásajánlat

 
1 fő telefonos ügyfél kapcsolattartót 

részmunkaidőbe
1 fő ügyfélkapcsolati munkatársat 

fő állásba alkalmazottként felveszünk.
Középfokú végzettséggel.

 

Önéletrajzokat kérem: 
tanacsado40@freemail.hu

M E G H Í V Ó
a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Komárom–
Esztergom Megyei
 Szervezete által 

megrendezésre kerülő, 
szakmai 

rendezvénysorozatára

Helyszín: Császár, Váci Mihály utca 1. 
Művelődési Ház
Időpont: 2017. február 15. (szerda) 14:00 

Napirend 

1. Köszöntő – Dr. Balogh Zoltán megyei elnök 
2. Kamarai szolgáltatások – Németh András NAK 
megyei igazgató
3.  Növény-, gép- és vagyonbiztosítási lehetőségek – 
Nyerges Tünde NAK  élelmiszeripari referens
4.  Az őstermelői igazolványok aktualitásai, egysé-
ges kérelem várható változásai -Szilágyi Norbert 
főfalugazdász
5.  VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági terme-
lők számára nyújtott induló támogatás VP6-6.4.1-
16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindításá-
ra és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 
- Mocsi Ádám Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
6.  Kérdések 

Kérem, hogy részvételi szándékát mie-
lőbb jelezze Ilosvai-Nyerges Tünde élelmi-
szeripari referens nyerges.tunde@nak.hu 
e-mail címére. 
Telefonszám: +36-30-925-4471. 

Tata, 2017. február 02.

 Tisztelettel:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Dr. Balogh Zoltán
elnök

Tisztelt Gazdák,
 Gazdálkodók!

Felhívom figyelmeteket, a NITRÁT jelentés be-
adására, melynek határideje 2017. január 1 - már-
cius 31. Akinek az egységes kérelemben támogatá-
si igényt adtunk be, azok számára kötelező a jelen-
tés beadása, ügyfélkapun keresztül a NEBIH részé-
re. A jelentés új verziója az alábbi linkről tölthető le: 
http://anyk.nebih.gov.hu
A beadásához keresd elő a 2015. október, novem-
berben együtt beadott jelentést, ceruzával írd át az 
aktuális adatokat, ezzel fel tudjuk gyorsítani a je-
lentések beadását. A jelentés időintervalluma 2015. 
szeptember 1 és 2016. december 31.
A jelentés elmulasztásának beadása, mulasztási bír-
ságot von maga után. A nullás jelentést is be kell 
adni, azaz sem műtrágyát sem szerves trágyát nem 
használt fel a termelési időszakban, nulla nullás.
Kisbér, 2017. január 03.

BAKONYSZOMBATHELYI 
HÍR MON DÓ
A ki adá sért fe lel: 

Ön kor mány zat 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 

raktáros
munkatársat keres 

2017. februári belépéssel.

Elvárások:
Kisbéri vagy környékbeli lakhely maximum 30-40 
km-es körzetből előny
Érvényes targoncavezetői jogosítvány és OKJ bizo-
nyítvány (gyalogkíséretű, vezetőüléses, vezetőállá-
sos)
Pontos munkavégzés
Fizikai munkára való alkalmasság
Megszakítás nélküli munkarend vállalása, 12 órás 
műszak
Alapfokú számítógépes ismeret
Raktáros gyakorlat előny

Feladatok:
Anyagmozgatás, gépkezelés
Bevételezés
Beérkezett szállítmány számítógépes nyilvántartása
Kiszállítás összegyűjtése, csomagolás
Raktári nyilvántartás
Veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartás

Juttatások:
Bejárás céges busszal Kisbér, Hánta, Ászár, Súr, 
Bakonyszombathely, Bársonyos és Kerékteleki tele-
pülésekről 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
Cafeteria belépés első napjától
Egyéb béren kívüli juttatások ( júliusi és decembe-
ri bónusz )
Tiszta, rendezett munkakörnyezet

Jelentkezésüket önéletrajzzal és érvényes targon-
cavezetői jogosítvány, továbbá OKJ bizonyítvány 
másolattal a hirdetes@sews-awh.com e-mail cí-
men vagy a SEWS Autókábel Magyarország Kft., 
2870 Kisbér, Pf. 82. címen várjuk. 
Érdeklődni a 34/552-206 telefonszámon lehet.

A SEWS Autókábel 
Magyarország Kft., Kisbéren 
működő autóipari beszállító 

vállalat 
 operátor (gépkezelő)

munkatársakat keres 2017. 
januári-februári 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 te-
lepülésekről térítésmentesen, máshonnan saját au-
tóval bejárás térítése 45 Ft/km-rel
Versenyképes bérezés, műszakpótlékok  
Jó munkahelyi légkör
Műszakbeosztásból adódó sok szabadidő hét köz-
ben
Egészségmegőrző program
Ösztönző bér
Csapatverseny, tisztasági verseny juttatásai
Cafeteria belépés első napjától
Egyéb béren kívüli juttatások ( júliusi és decem-
beri 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 je-
lentkezést!
Érdeklődni a 34/552 206 telefonszámon 
lehet.
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Űrlénylányok

A 4. osztályos csokivonat

Az 5. osztályos bohócok

Léghajósok

A 6. osztályosok 
műsora

FARSANGI ÉLETKÉPEK


