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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A két ülés közötti időben tett fontosabb in- zikönyvének (TAK) és Településképi Rendeletének
tézkedések, az időszak jelentősebb esemé- (TER) elkészítésének további ütemezését.
nyei:
Egyéb fontosabb intézkedések, az időszak
VÁLTOZÁS A TAKARÉKBANK ÉLETÉBEN – jelentősebb eseményei :
BAKONYSZOMBATHELYEN IS
Március 29-én takarékszövetkezeti látogatást fogadtunk – a téma egy komoly változás a Pannon Takarékszövetkezet életében : lecsökkentik a hivatali napokat
, esetünkben 2 napra.
A találkozón én tiltakoztam, majd a látogatás után írtam egy levelet, melyben felvázoltam egy másik, számunkra is megoldást jelentő változatot.
Április
27-én a Pannon Takarékbank elnökének, Hartmann
Imrének látogatását fogadtuk ezzel kapcsolatosan.
Sajnos változtatást nem sikerült elérnünk, mindössze
annyit, hogy a 2 nap helyett hármat próbálnak elérni
Bakonyszombathely esetében – de erre sem tett határozott ígéretet az elnök úr.

HIVATALI FELÚJÍTÁS
Április elején Janó József vállalkozóval tervegyeztetést tartottunk a hivatali felújítással kapcsolatban. A
polgármesteri hivatal külső-belső felújítása - a tetőszerkezet / héjazat / cseréje – után folytatódott. Második körben a külső vakolat kijavítása és újraszínezése történt meg.

BAKONYSZOMBATHELY
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK
ELKÉSZÍTÉSE
Április 20-án kistérségi társulati ülés volt, melyen a
testület tárgyalta a tervezési ajánlatokat a Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) és Településképi
Rendeletének (TER) elkészítésére.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény szerint a településeknek településképi rendeletüket (TER) a településképi arculati kézikönyvekre
(TAK) alapozva, a település teljes területére kell elkészíteni 2017. október elsejéig, és a településfejlesztési
és településrendezési eszközök készítésének eljárásrendjét kell alkalmazni, figyelembe véve a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló helyi rendeletet.
A legjobb ajánlatot Tétényi Éva adta, így a tárulási tanács ezt elfogadta.
El is készült a fénykép-dokumentáció a településképi dokumentációkhoz. Megbeszéltük Tétényi Évával a Településképi Arculati Ké-

Április végén a műv. házban „Igazmondó juhász” címmel általános iskolai színházi előadást láthattak gyermekeink.
Ugyanez nap reggel-délelőtt népfőiskolai csoportot
fogadtunk / tatai népfőiskola /.
Az érdeklődésük elsősorban az öko falu programra ill.
a bio-kazánokra irányult, így ezeket hoztuk elsősorban a találkozó napirendjében.
Május 26-án az óvodásoknak szerveztünk egy szórakoztató műsort, bűvész programot.
Jól sikerült az előadás, mely belépő nélkül zajlott.
Május 25-én katasztrófavédelmi riasztás-védelmi nap
zajlott.
Május 24-én a Békás ér mentén a KOMVÍZ munkatársai dolgoztak, fűkaszás tisztító munkát végezve.
Május 24-én összeült a Bakonyszombathelyért Alapítvány kuratóriuma, megtárgyalta az új alapító okiratot, a járási tehetségfesztivált, valamint a jövőbeli terveket.
Május 23-án Dr. Kövér László tartott előadást a nemzeti konzultációról a kisbéri műv. központban.
Május 19-én a KOMVÍZ Kft küldöttgyűlésén voltam,
a téma a székhelyépületek értékesítése volt.
Május 16-án a Bakonyalja – Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesületi közgyűlésen voltam, ahol ismertetésre kerültek a pályázatok meghosszabbított kiírásának részletei.
Május 13-án az Egészségügyi- és Sportnapot a Sportcsarnokban kellett tartanunk az időjárási körülmények
miatt. Szépen alakultak a programok és jó közönség
volt, de természetesen még a „bejáratós” időszakban
vagyunk, tehát nem volt un. teltház.
Május 12-én az általános iskola hagyományos Műsoros Estje zajlott, a megszokott műsorokkal és népes
közönséggel.
Benyújtottuk az önkormányzati energiaültetvények
földtámogatási igénylését.
Május végén a sportegyesület TAO programjának benyújtása és a támogatók szervezése megtörtént.
Májusban folytatódtak a BM START pályázatok munkaprogramjai:
- elsősorban a biomassza előállítása / aprítékolás
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Bakonyszombathelyen, Bársonyoson /,
- a Jókai –utcai járda kialakításával / befejeződött /, a
Szabadság utcai járda folytatásával,
- A szociális gazdaság veteményezésével és a fóliaház
beültetésével,
- Az Árpád utca végén a belvízcsatorna felújításával,
- egyéb, a település karbantartást célzó munkálatokkal.
Június 2-án koradélután zajlott az óvodában a hagyományos ballagás és évzáró műsor.
Az eddig megszokott, méltó ünnepélyességgel és külsőségekkel bonyolódott a tartalmas program.
Pintér Lajos
polgármester

Az evangélikus
egyház hírei
Konfirmáció:

3

Hittantábor

Június 19-től 24-ig kerül megrendezésre a szokásos hittantáborunk Nagyvelegen. A részletes tájékoztatót a gyerekek az iskolában megkapják. A tábor díja 12.000 Ft.
Szeretettel várunk mindenkit felekezeti hovatartozás nélkül!

Anyakönyvi Hírek
Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárainktól:
Csillag Istvántól (Szabadság u.)
Bognár Istvánnétól (Szabadság u.)

Köszöntjük községünk
új állampolgárait
Varga Nikoletta és Polgár Tamás kislányát:
Polgár Noémit
Bocska Adrienn és Molnár Zoltán kisfiát:
Molnár Zalánt

Iskolai hírek
Táncsics-nap

A hagyományoknak megfelelően Pünkösd vasárnapján
tartotta gyülekezetünk konfirmációs ünnepét. Idén négy
fiatal adott számot arról, hogy megismerte az Evangélikus Egyház alapvető tanítását, és részesült a megerősítő áldásban. Név szerint: Fazekas Szandra, Győző Alexandra, Hoffer Kitti és Pápai Benjámin (Kerékteleki).

Egyházmegyei nap
Pünkösdhétfő, ez az ünnep a Fejér-Komáromi Egyházmegyének egyet jelent a „Megyei nappal”, melynek idén a Nagyvelegi Egyházközség adott otthont. A
Reformáció 500. évfordulója alkalmából tértünk vissza
erre a helyszínre, ahol tulajdonképpen elkezdődött a találkozások sorozata. Jó volt újra megtapasztalni ezt az
ünneplő közösséget, amely hisz, bízik a megújulásban.

Ezen a tavaszon Táncsics Mihály születésének
218. évfordulójára emlékeztünk. A hagyományoknak megfelelően nem az iskolapadban ülve töltöttük a napot, hanem a Táncsics-túra útvonalának
egy újabb szakaszát jártuk be.
Reggel Simon M. Veronika Táncsicsot ábrázoló
festményénél gyűltünk össze az iskola aulájában.
Pintérné Ballabás Márta igazgatónő beszédében
méltatta Ácsteszér híres szülöttét, majd Geszler
Ádám, 5. osztályos tanuló és Szvák Gergely, 6.
osztályos tanuló versmondásának köszönhetően
emlékezhettünk a gyökereihez mindig is ragaszkodó Táncsics Mihályra.
A kisfiú Táncsics Mihály sokat járta a bakonyi természetet, és a felnőtt Táncsics is, ha csak tehette, sokat gyalogolt utazásai során, hogy minél jobban megismerje a vidéket, amelyen jár. Ennek je(Folytatás a következő oldalon)
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Előadás a bogarakról

A Táncsics-túra útvonalán
gyében – kihasználva a szép tavaszi napot - a Táncsics-túra útvonal egy újabb szakaszát jártuk be az erdőn keresztül: Bakonyszombathelyről Bakonybánkra
gyalogoltunk. Megérkezve a faluba szeretettel fogadott bennünket Szabó Kálmán, Bakonybánk polgármestere. Bemutatta a Bánki Donát Emlékszobát,
majd a Bánki Donát turbinához is lesétáltunk.

A Bánki Donát turbinánál
Az idei Táncsics-napon tehát tovább ismerkedtek a
gyerekek a Bakonyalja természeti és kulturális kincseivel.
Borbély Ilona

Bogaras bemutató
Nagy meglepetésben volt részünk május 5-én, ugyanis részt vehettünk a helyi Közművelődés Házában egy
érdekes előadáson, ahol a gyerekek közelebbről megismerkedhettek a körülöttünk élő bogarakkal. Me-

sébe szőve egy katicabogár segítségével tisztítottak
meg a gyerekek egy teleszemetelt erdei tisztást. Közben láthatták valójában azokat a bogarakat, amelyek
a különböző műveletekért felelősek. Nagyon jó volt a
hangulat!
Szteblák Zsuzsa

Műsoros est
2017. május 12-én rendeztük meg műsoros estünket. A gyerekek egész évben szorgalmasan készültek,
hogy tartalmas estében lehessen részünk. A műsort a
2. osztályosok nyitották somogyi játékokat és táncokat adtak elő. Ezután Geszler Ádámtól hallhattunk egy
szép verset. Ezt követően az 1. osztályosok mutatkoztak be a színpadon, somogyi játékokat és táncokat adtak elő. A zenészek is színpadra léptek. Majoros Hanna klarinéton szólaltatott meg egy dalcsokrot. Németh
Maja és Maszlavér Lili előadásában a Valahol egy
lány című dalt hallgathattuk meg. Maszlavér Dániel
és Maszlavér Lili zongorajátékában is gyönyörködhettünk. Gitárosaink, Velmovszki Dominik, Scheer
Petra Hanna, Nánási Gergő, Ravasz Levente,Horváth
Rebeka, Brey Bence, Árki Milán, Kozári Ádám, és
Ravasz Adrián is bemutatkoztak a színpadon. Hullám
Alexa és Kovács Bori furulyán szólaltattak meg dalokat. A zenei blokkot Geszler Ádám zongorajátéka zárta. A 3-4. osztályosok táncoltak ezután.
Mrázik Laura előadásában a Magányos csónak című
dalt hallgathattuk meg.
A színjátszó csoport előadásában részletet láthattunk
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című színművének feldolgozásából. Nyilas Misi történetét Tóth
Gábor, Deák Anna Flóra, Bakos Arnold Bálint, Grell
Richárd, Maszlavér Dániel, Nagy Máté, Nagy Vivien, Tóth Márk és Virág Imre elevenítették fel. Lang
(Folytatás a következő oldalon)
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Márk, Szeleczki Ferenc és Szvák Gergő előadásában
népdalokat hallhattunk. Műsorunkat a felsős néptáncosok fergeteges előadása zárta. Szatmári táncokat
mutattak be.
A szereplők felkészítő tanárai: Balogh Klára, Borbély Ilona, Kondics Gergely, Kovácsné Czimora Zita,
Kovácsné Sándor Éva, Magassi Viktorné és Szteblák
Zsuzsa.
Köszönjük a résztvevőknek a sok tapsot és a gyermekek támogatását.
		
Panákné Miszlai Margit
Feleltetés...
A 2. osztályos néptánccsoport

Ne akarj te felnőtt lenni...
Az 1. osztályosok a színpadon

Kirándult az 5. osztály!

Hullám Alexa Lilla és
Kovács Borbála

Az 5. osztály Zircen és Veszprémben volt kirándulni. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Osztályfőnökünk már előre felkészített bennünket, hogy mi mindent fogunk megnézni. A nevezetességekből előre
készültünk, és a helyszíneken rövid ismertetőket tartottunk. Még indulás előtt 5 csoportot alakítottunk. A
csoportvezetők a buszon megkapták a feladatlapokat.
Ezeket közösen oldottuk meg a kiránduláson látottak
és hallottak alapján.
Először Zircen álltunk meg. Itt megtekintettük a
Reguly Antal nevét viselő Műemlékkönyvtárat. A tárlatvezetőtől sok érdekes dolgot tudtunk meg. Megcsodáltuk a régi könyveket, a középen elhelyezett
kézzel festett földgömböt és éggömböt. Azután az arborétumban tettünk egy sétát. Térkép alapján mentünk a csapatunkkal, és igyekeztünk minél több érdekes fafajtát megfigyelni és lejegyezni a nevüket. Nagyon tetszett a kis tó és környéke és a lépcsős vízesés. 11 órakor a Természettudományi Múzeumban
vártak bennünket. A vezetőtől itt is sok érdekes dolgot hallottunk, sokat tanulhattunk a Bakony élővilá(Folytatás a következő oldalon)
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gáról. Rengeteg érdekes kitömött állatot, fagyasztva
szárított növényt és rovarokat láttunk. Itt van kiállítva
két nagy mamutcsontváz is. Kicsit elfáradva szálltunk
a buszra, de hamar kipihentük magunkat, mert irány
a Veszprémi Állatkert! Mikor megérkeztünk, Zsombor és Gergő felolvasták nekünk, hogy ki hozta létre,
mi mindent fogunk látni. Megint térképet kaptunk, és
csoportok szerint mentünk az állatkertben. Cintivel,
Annával, Tamarával és Vandával mentem egy csapatba, és én voltam a csapatkapitány. Sok cuki, érdekes
és szép állatot láttunk (fóka, pingvin, maci, elefánt
stb.). A tanárnő csak 3 órát adott, hogy körbemenjünk
és megnézzünk mindent, de ezért jutott idő arra is,
hogy az állatkert végén megnéztük a Dínóparkot. A
mi csapatunknak legjobban az állatkert tetszett. Végül
buszra szálltunk és elindultunk hazafelé. Még Zircen
megálltunk, s mindnyájan kaptunk egy finom fagyit.
Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. Nagyon jól
éreztük magunkat.
Gellér Boglárka és Járfás Cintia,
5. osztályos tanulók
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épülettömbjénél kezdtük, ahonnan gyönyörű kilátás
nyílt a Dunára, a városra. A vár angolparkjában tett
sétánk után lementünk a vár tövében található gótikus
koronázótemplomhoz, a Szent Márton dómhoz, melynek 85 méteres tornya tetején az aranyozott Szent Korona látható annak emlékére, hogy 1563 és 1830 között itt koronázták a magyar királyokat. Az óvárosban
tett séta során megnéztük a valamikori alsó tábla épületét, a prímási palotát, a nemzeti színház épületét, a
Mihály-tornyot és Liszt Ferenc szobrát.
Az óvárosi séta után rövid szabadprogrammal,
fagyizással ért véget kirándulásunk.

Csoportkép Pozsonyban

Egy rendhagyó gyereknap Tatán,
avagy 150 iskolásunkkal bevettük
a tatai várat
Az 5. osztályosok az állatkertben

Gúta – Pozsony
Testvériskolánkkal, a gútai II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával közös kirándulást szerveztünk. Úticélunk a szlovák főváros, a valamikori magyar koronázóváros, Pozsony volt. Iskolánkból 30 diákkal utaztunk, akik tanulmányi és versenyeredményeikkel erre a jutalomútra rászolgáltak. Gútán egy kis vendéglátással fogadtak bennünket, majd a gútai tanulókkal kiegészülve utaztunk Pozsonyba. Közeledve a városhoz röviden felelevenítettük történelmét, a 907-ben lezajlott pozsonyi csatát, híres, itt koronázott királyokat, neves személyeket, akik e gyönyörű és híres várossal kapcsolatban
álltak. Városnéző sétánkat a négy saroktornyos vár

Május 19-én Tatán, a 3. alkalommal megrendezett
Török kori Történelmi Fesztiválon jártunk. A „Nagy
Durranás” című rendezvény első napján részesei lehettünk ennek, a vár udvarán török kori környezetben
megrendezett programsorozatnak. Az osztályok csoportosan keresték fel az állomásokat, ahol nemcsak
értékes és érdekes információkkal lehettek gazdagabbak, hanem kipróbálhatták ügyességüket is. Az alábbi 11 állomáshelyet térkép segítségével járták végig
a gyerekek: Kik azok a seymenek?, „Végek oskolája”, A nagy várépítés, Fegyverkovácsok birodalmában, Terülj-terülj asztalkám, avagy mi is lehet az a fekete leves?, A háremek világa, Puta íjászat, Puskázás,
A hátország élete, A reformáció 500. évfordulóján, A
Magyar Honvédség Média Busza.
A program eredményhirdetéssel ért véget. Sikeresen
„bevettük” Tata várát, mert nagyon szép eredménye(Folytatás a következő oldalon)
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ket értünk el ezen a versenyen. Az alsósok között az
1. helyen 4. osztályos csapatunk végzett, 2. helyezett
a 3. osztály, 3. helyezett pedig a 2. osztály lett. A felsősök csapatversenyében 8. osztályosaink nyertek.
Tóth Márk az íjászatért, Flekács Tamás a lövészetben nyújtott teljesítményéért kapott külön elismerést.
A rendezvényen 150 tanulónk vett részt, ezt anyagilag támogatta az iskola Szülői Szervezete, az iskolai alapítvány és a diákönkormányzat.
Köszönjük a segítséget!

A 4. osztályosok egy török sátorban Tatán
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Zenei hírek
Operakaland
„Hazám , hazám te mindenem, tudom,
hogy életem neked köszönhetem…”
Bánk bán híres áriáját május 10-én élő előadásban
láthattuk, hallhattuk Budapesten az Erkel Színházban. Sikeresen pályáztunk az „OperaKaland” keretében, ami azt jelentette , hogy ismét 40 diák jutott egy
felejthetetlen színházi élményhez. Továbbá kihasználtuk a pályázat adta lehetőséget, és kedvezményesen
részt vettünk a Hadtörténeti Múzeum rendhagyó történelemóráján. Ez az opera, a Bánk bán, a 13. században játszódik, II. Endre király uralkodása idején. Ezért
úgy gondoltam, hogy A középkori lovagok harcművészete című előadás illik ehhez az operához a legjobban. Kilencven perces előadást hallgattak végig néma
csendben diákjaink. Ez jól jelezte, hogy mennyire érdekes, látványos volt az előadás. Tanulóink végül kipróbálhatták a lovagi öltözeteket, fegyvereket. Igyekeztünk jól kihasználni a Budapesten töltött időnket,
így lehetőségünk volt a Budai vár, a Halászbástya, a
Hősök tere megtekintéséré, de maradt időnk a Városligetben egy kis szabadprogramra is. Az esti órákban
szép élménnyel tértünk haza.

„Tiszán innen, Dunán túl”
országos népdaléneklési minősítő
verseny

A 8. osztály a tatai Patara eredményhirdetése után

A vár mögötti park

A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a gyermekek zenei érdeklődésének
felkeltése, a magyar népi kultúra, néphagyományok
megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása.
Komárom- Esztergom megyét ezen az országos versenyen két diák képviselte az első korcsoportban 7-8.
osztályos szólóének kategóriában. Az egyik diák a
mi iskolánkból Maszlavér Dániel volt. Dani először
a körzeti versenyen, Kisbéren jutott tovább a megyei
versenyre kiemelt arany minősítéssel, majd Tatabányán, a megyei versenyen is kiemelt arany minősítést elérve vezetett az útja tovább Budapestre, az országos döntőbe. Itt az ország legjobbjai között ezüst
minősítést ért el. Meg kell említenem azt a tökéletes
szervezést, amit megtapasztalhattunk az Oktatási Hivatal és a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
részéről, mert igazán méltó volt a Kodály- emlékév(Folytatás a következő oldalon)
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hez az egész verseny színvonala. A megnyitó ünnepi
hangulatát egy népi zenekar emelte. A közel háromszáz népviseletbe öltözött versenyző az ő kíséretükkel énekelte a verseny címadó dalát, a Tiszán innen,
Dunán túl kezdetű népdalt. Később táncház és filmvetítés is segítette a várakozást, amíg a zsűri értékelt.
A verseny gyakorlati jellegű volt. Az előadások párhuzamosan több helyszínen zajlottak szólóének kategóriában, illetve kisegyüttes- és énekegyüttes kategóriában. A produkciókat neves szakemberekből álló
zsűri hallgatta meg. Dani számára a legnehezebb talán az a majdnem négy órás izgalommal teli várakozás volt, ami a reggeli beénekléstől a színpadra lépésig tartott. A zsűri a bemutatókat követően általános értékelést tartott, és korcsoportonként kiosztotta
a minősítéseket. Izgalomtól, utazástól elcsigázva, fáradtan, de jó érzéssel, büszkén tértünk haza.
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Népdaléneklési verseny Császáron
A császári általános iskola az idén májusban ismét
megrendezte helyi versenyét, melyre a környék falvaiból hívott versenyzőket, így minket is. Nagy örömünkre az összes diákunk, akiket beneveztünk, szép
helyezést ért el a saját kategóriájában.
Eredményeink:
Bojtocska kisegyüttes 3. osztály (Horváth Zsófia, Hullám Alexa Lilla, Kovács Borbála és Maszlavér Lilien
Hanna) első helyezést értek el az alsó tagozatos kisegyüttes kategóriában. Felkészítő tanáruk: Budáné
Deák Anita
Hullám Vanessza Lilla 4. osztályból szóló ének kategóriában a harmadik helyet hozta el. Felkészítő tanára: Szteblák Zsuzsa

Mrázik Laura, Hullám Vanessza
és felkészítőjük, Szteblák Zsuzsa tanárnő
Maszlavér Dániel az országos versenyen

A császári népdaléneklő versenyen iskolánk énekesei

A megyei versenyen

Benedek kisegyüttes 6. osztályból (Lang Márk,
Szeleczki Ferenc, Szvák Gergő) első helyezésben részesült. Felkészítőjük: Kovácsné Sándor Éva
(Folytatás a következő oldalon)
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Mrázik Laura 7. osztályos tanuló szóló éneke első
helyezett lett. Felkészítő tanára: Szteblák Zsuzsa
MaszlavérDániel 8. osztályos tanuló szóló énekével
második helyezett lett. Felkészítő tanára: Kovácsné
Sándor Éva.

Hangverseny

9

Állatkerti sétánk után délután 3 órakor kezdődő cirkuszi előadásra mentünk át a Nagycirkuszba. Az előadás
címe Jégbezárt Cirkuszvilág volt. Csodálattal és ámulattal nézték végig a gyerekek.
Szteblák Zsuzsa

A Duna Szimfonikus zenekar április 25–i koncertje
elmaradt. A Filharmónia Magyarország azonban természetesen kárpótolt minket. A Wass Albert Művelődési Központban, Kisbéren 2017. május másodikán 10 órakor „Zeneképzelet- avagy a hangok mögött rejlő üzenet” címmel Várnagy Andrea és Farkas
Zsolt zongoraművészek négykezes zongorakoncertjét láthattuk.
A művész házaspár nagy odafigyeléssel, a gyerekekre hangolódva ismertette meg diákjainkkal a komolyzene szépségeit. Amely zene természetesen
nem is olyan komoly, hiszen a zene hullámain felbukkant egy táncoló elefánt, a zene elhozta nekünk a
reggeli madárcsicsergést, az ébredező természetet, a
felkelő napot, a fiúk-lányok kapcsolatának incselkedését, a szerelmet és a szeretetet.
Nagyszerű darabokat hallottunk felcsendülni a zongorán, s közben a zene hangulatához kapcsolódó versek hangoztak fel igényes előadásban. A következő
művek címei megmutatják, milyen változatos volt a
hangverseny. Schubert: Szerenád, Grieg: Peer Gynt
- szvit Reggeli hangulat, Lackfi János: Lányok dalavers, Dvorak: Szláv tánc, Lackfi János: Fiúk dalavers, Őri István: Döbbenés – vers, Liszt Ferenc: SzeJégbe zárt cirkuszvilág - alsós kirándulás
relmi álmok, Liszt Ferenc: A bölcsőtől a sírig.
Ezzel a hangversennyel zárult az idei tanév bérletes
előadásainak sorozata.
Atlétikaverseny
Reméljük, jövőre is lesz benne részünk!
Kovácsné Sándor Éva Iskolánkat 24 tanuló képviselte május 23-án a kiskörzeti
atlétika versenyen, Súron. A négypróbán rövid-, és hos�szútávon, távolugrásban, kislabdahajításban versenyezAlsós tanulmányi kirándulás
tek egymással 3 iskola (Réde, Súr, Bakonyszombathely)
Év végéhez közeledvén idén is elvittük alsós tanu- tanulói.
lóinkat egy közös budapesti kirándulásra. Nagy iz- Eredményeink:
galommal várták a gyerekek május 25-ét, mert ek- • aranyérmet szereztek: Sarkadi Roland (3. osztály),
kor indultunk a hosszú útra fővárosunkba, ahol meg- Holczinger Beáta (4. osztály), Lakatos Levente (5. oszlátogattuk az Állatkertet és a Fővárosi Nagycirkuszt. tály), Flekács Tamás (8. osztály)
Reggel 8 órakor indultunk két nagy busszal, egysze- • ezüstérmes: Éberhardt Norbert (2. osztály)
ri pihenéssel 11 óra tájékán értük el első úticélunkat. • bronzérmes: Nyári Norbert (4. osztály), Deák Anna
A Hősök Terén keresztül, ahol megnéztük Magyar- Flóra (7. osztály)
ország nagyjainak szobrát, elsétáltunk az Állatkert- Iskolánk csapata a 2. helyen végzett. A versenyzőknek
be. Minden osztály külön indult útnak, és látogatták gratulálunk! További sikereket kívánunk!
								
meg a számukra érdekes helyeket.
Kovácsné Czimora Zita
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KÖSZÖNET
az iskolai színjátszó kör tagjainak!
Az iskola színjátszó köre a 2013/2014. tanévben alakult az akkori 5., a mai 8. osztályos tanulókból. Célja a közösség erősítése volt. Egyúttal lehetőség nyílt
a további fejlődésre azon tanulók számára, akiknek
a drámaórán kívül az előadás, a produkció is fontos
volt.
A gyermekek különböző színdarabokkal készültek,
amelyeket iskolai műsoros esten, falunapon, a kisbéri
családi napon adtak elő. A kisbéri járási Ki mit tud?on arany minősítést kaptak.
A csoport 8. osztályos tagjai, akik eddig együtt léptek színre, most befejezik általános iskolai tanulmányaikat. Mondhatni, ezért az élet új színpadára lépnek. Kitartó és becsületes munkájukat megköszönjük nekik: Bakos Arnold Bálint, Bene István Adrián, Bene Mihály Zétény, Bognár Alex, Flekács
Tamás, Grell Richárd, Kótai Rebeka, Maszlavér
Dániel, Nagy Máté, Nagy Vivien, Szücs Kinga,
Tóth Márk, Virág Imre, Vuts Viktória (A későbbiekben a csoporthoz csatlakozott: Tóth Gábor- 6.o.;
Deák Anna Flóra, Halász Boglárka, Mrázik Laura- 7.o.).
A színjátszó kör tagjai önmagáért a játékért, a játék
örömének megéléséért játszottak örömöt szerezve ezzel másoknak, a nézőknek is.
Borbély Ilona

Pályaválasztás
Sikeresen lezajlott végzőseink pályaválasztási időszaka. Az idei tanévben 21 tanuló fejezi be általános
iskolai tanulmányait.

Név			

Felvételt nyert

BAKOS ARNOLD BÁLINT
Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai
és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Győr gépgyártástechnológiai technikus
BENE ISTVÁN ADRIÁN
Tatabányai SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, Kisbér szerszámkészítő
BENE MIHÁLY ZÉTÉNY
Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Mór villanyszerelő
BOGNÁR ALEX
Győri Műszaki SZC Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Győr
gépgyártástechnológiai technikus
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CSIKAI VIKTÓRIA
Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Székesfehérvár cukrász
CSONKA DÁNIEL DOMINIK
Tatabányai Szakképzési Centrum Alapy Gáspár Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Komárom
autószerelő
FEKETE ATTILA
Tatabányai SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, Kisbér szerszámkészítő
FLEKÁCS TAMÁS
Tatabányai SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, Kisbér gépi forgácsoló
GRELL RICHÁRD
Tatabányai SZC Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
Tatabánya számítógép-szerelő, karbantartó
HUSZTI DOMINIKA ANITA
Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Mór eladó
JAROS ARIELLA
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Győr virágkötő és virágkereskedő
KÓTAI REBEKA
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium
és Általános Iskola
MASZLAVÉR DÁNIEL
Bocskai István Református Oktatási Központ - Egressy Béni Református Művészeti Középiskola, Budapest
NAGY MÁTÉ
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr
NAGY VIVIEN
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Tata dísznövénykertész
ÓVÁRI PATRÍCIA Veszprémi SZC JendrassikVenesz Középiskolája és Szakközépiskolája, Veszprém
pincér
SZÜCS KINGA
Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi
és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
Győr eladó
TÓTH MÁRK
Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi
és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
Győr
nyomdaipari ágazat/digitális kép-és szövegszerkesztő
TÓTH PATRIK
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium,
Tata mezőgazdasági gépész
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VIRÁG IMRE
Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Mór gépi
forgácsoló
VUTS VIKTÓRIA Kisbéri Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

MEGHÍVÓ
„Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj.
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy.”

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

a 2017. június 17-én
10 órakor tartandó
ballagási ünnepségükre
A 2016/17-es tanév
tanévzáró ünnepélyére
és a bizonyítványosztásra
június 17-én, szombaton
9 órakor kerül sor.
		

Pintérné Ballabás Márta
igazgató

11

Óvodai hírek
Anyák napja
„ Anyukám, anyukám találd ki, hogy az én
nagy kincsem ugyan ki…”
Megható volt látni és átélni azt az izgatott, szívből
jövő készülődést, amely április közepétől volt érezhető a csoport szobák falai közt. Kicsi ujjak fűzték a
gyöngyszemeket és színezték a papírból kivágott virág
szirmokat, hogy saját kezű ajándék készüljön az édesanyáknak. Május 4-re minden elkészült ünneplő ruhába öltözött kisgyermekek köszöntötték dallal és verssel
az édesanyákat. A kedves műsor után a gyerekek által
készített gyümölcssalátával vendégeltük meg az anyukákat.
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Iskolás leszek.
A leendő elsőosztályosok meglátogatták volt óvoda társaikat, jelenlegi első osztályosokat, és ámulva
látták, hogy milyen ügyesen olvasnak és számolnak.
A közös barkácsolás során baráti kapcsolatok elevenedtek fel. Szeptember örömmel fognak találkozni
az iskolában.

Látogatás a könyvtárban.
Az középső-nagycsoportosok alvás ideje már kevesebb, mint a kicsiké, ezért évelejétől mindennap pihenés idő alatt fél háromtól - ébresztőig csendesen képeskönyveket nézegetnek azok a gyermekek, akik már
éppen kipihenték, kialudták magukat. Az olvasóvá nevelés folyamatát ezzel is igyekszünk erősíteni bennük.
Évek óta hagyomány már az is, hogy májusban ellátogatunk a helyi könyvtárba. Az idei látogatást összekapcsoltuk a nyugdíjas klub tagjaival kialakított jó kapcsolat erősítésével. A könyvtár látványa lenyűgözte a gyermekeket. Megkerestük a legnagyobb és legkisebb méretű kiadványokat, majd mindenki kedve szerint válogathatott, ismerkedhetett a nekik szóló könyvekkel.
A jelenlévő nagymamák szívesen olvasták fel a kiválasztott meséket.
Köszönjük Andi néninek, hogy megszervezte számunkra ezt a kellemes délelőttöt.

Kirándulás – uticél:
Veszprém állatkert

A májusi esős napok közt izgatottan vártuk, hogy a
12-ére tervezet kirándulásra milyen időnk lesz. Mi
napos időt rendeltünk és köszönjük meg is kaptuk!
Jó időben, jó kedvben, élményben nem volt hiány!
Az előző évek kirándulásihoz változás volt, hogy ki-
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zárólag az óvodai közösség vett részt a programon.
Mi magunk is izgatottan, de felkészülten álltunk a
feladat elé. A kollektíva nevében mondhatom, hogy
így éreztük a kirándulást csoportot még jobban ös�szekovácsoló programnak. Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza a veszprémi állatkertből.

Gyereknap.

Az udvar díszítése és csoportszobák átrendezése is
jelezte, hogy ismét jeles nap közeledik. „Óvónéni
ti lesztek a naposok ?” kérdésre adott igen válasz is
megerősítette a gyerekekben, hogy ez a nap értük
szól, még kiemeltebben, mint máskor. Ma ők az ünnepeltek. A rendőrségi autó megjelenése fokozta izgalmukat. Reni néni egyenruhás rendőr, és Zsuzsa
néni civil ruhás rendőr közvetlensége, felkészültsége, óvodások számára is érthető humora valóban
megfelelt a projektben kitűzött célnak
„ a barátságos rendőr”. Lankadatlan figyelemmel hallgatták a
hasznos információkat, a bátrabbak örömmel vették
birtokba a rendőrautót. Apró ajándékokkal is kedveskedtek a rendőrhölgyek a gyermekeknek, és aki kérte annak papírlapocskán megörökítették az ujjlenyomatát.
Délelőtt folyamán motoros kirándulást tettünk a
parkba. A nagypályán pedig gyorsasági verseny volt
korosztályok szerint. Jól esett az ebéd a verseny izgalmát követően. Ebédet szabad játék követte, közben pedig arcfestés és csillámtetoválás közt választhattak. A délután kiemelt eseménye Matteo bűvész(Folytatás a következõ oldalon)

14

HÍRMONDÓ

műsora volt, mely szó szerint elvarázsolta a gyermekeket és az érdeklődő szülőket. Uzsonnára pedig szorgos
anyukák közreműködésével kisült az illatos gofri, melyet nutellával vagy házi készítésű lekvárral ízesítve
fogyasztottak gyerekek és szülők egyaránt.
Köszönjük a szülői szervezet tagjainak munkáját, adományozó szülőknek a felajánlásokat és az önkormányzat támogatását a gyermeknapi programhoz.
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Az óvodai közösség és magam nevében is kívánok
mindenkinek vidám nyári szünetet!
						
Teklovicsné Németh Gabriella
				
tagóvoda vezető

„Megnőttünk már….”
A nagycsoportosok élete egy fontos eseményhez ért.
Elérkezett a BÚCSÚ ideje az óvodától. 9 kisgyermek
köszönt el az óvoda ódon falaitól, csoporttársaitól, kicsiktől, óvó- és dadus néniiktől.
A kicsiktől is elköszöntek verssel és ajándékkal, akik
ezt szintén viszonozták virággal és egy szép búcsúzó verssel.
Bazsóné Németh Zsuzsanna
csoportvezető óvónő

Délelőtt a nyugdíjas klub néhány tagja és vezetőjük
megtisztelte őket a látogatásukkal. Virágot és ajándékot hoztak Nekik. Ők pedig verssel, énekkel, süteménnyel és hűsítő itallal köszönték meg ezt a kedvességet.
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Közérdekű információk

§

Tájékoztató
Ingyenes jogi tanácsadás

Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bőrszíne,
nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása,
fogyatékossága, életkora, egészségi állapota,
vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye, anyanyelve,
családi állapota, anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága, nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos
megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia KomáromEsztergom megyei egyenlőbánásmódreferens ügyfélfogadását:
06 30/900-4624, domebe@t-online.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
tel: 06 34/515-100
2017.06.13. 09:00-13:00
Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.06.06. 10:00-14:00
Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.06.20. 09:00-13:00
Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10.
2017.06.28. 10:00-14:00

Egyenlő bánásmód–
mindenkit megillet!

Időpontja Június hónapban,
a Családsegítő Központban:
Június 12. (hétfő)
11.30-19.30
Június 19. (hétfő),
11.30-19.30
Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1. Tel.: 34/ 353-133

Tisztelt Gazdák
Gazdálkodók!
Felhívom figyelmed, hogy indul a 2017. évi tagdíj
bevallás.
- A NAK tagjainak 2017. július 15-ig lehet ezt
megtenniük, az e-Irodán keresztül, elektronikusan,
szankciótól mentesen.
- Az előző évhez hasonlóan idén sem kell bevallást tenniük, akiknek 2016. évi árbevétele nem érte el a 600 ezer
forintot, nekik 2017. június 30-ig kell befizetni a 2000
forint tagdíjat! Az árbevételbe nem számít bele a kapott támogatás és visszatérített jövedéki adók (pl. gázolaj támogatás) sem, valamint az eszközeladásból származó árbevétel sem, tehát így kalkulálj és számolj!
A tagdíjbevallási időszak 2017. június 1-től 2017. július 15-ig tart. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos késedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a bevallás elkészítésére. Az e-Irodába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jelszavára van
szükség. A kamarai azonosító megtalálható a NAK
által küldött értesítő leveleken (csekk is lesz benne),
amely majd érkezik, várd és légy türelmes. A jelszó
a tavalyi, csak vedd azt elő, láthatod, hogy ráírtam!
A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje 2017. július 31. A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve bevallás során igényelt,
egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet megfizetni.
Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosítóját.
A tagdíjbevallással kapcsolatos kérdésekkel tagjaink fordulhatnak ügyfélszolgálatunkhoz e-mailen
(ugyfelszolgalat@nak.hu ), az e-Irodán keresztül küldött
üzenettel, valamint hétköznapokon munkaidőben a + 36
80 900 365 belföldről ingyenesen hívható zöld számon.
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A SEWS Autókábel Magyarország Kft egy autóipari termelő cég Komárom-Esztergom megyében, Kisbéren. A 2003-ban alapított magyar leányvállalat a
Sumitomo japán cégcsoport tagja, amely minden kontinensen jelen van és 250 000 munkavállalójával a világ egyik legnagyobb autóipari kábelgyártó vállalata az
egyéb autóipari berendezések és elektronikai termékek
mellett.
A célunk a vevőink részére a legmagasabb minőség
termékek előállítása folyamatos innováción keresztül.
Csapatunkba keresünk

HR asszisztens
munkatársat határozott időre

Elvárások:
Kisbéri vagy környékbeli lakhely maximum 50 km-es
körzetből előny
Pontos, megbízható és önálló munkavégzés
Beszédképes angol nyelvtudás
Legalább középfokú végzettség, munkajogi ismeretek,
HR szakirány előny
Nexon program ismerete előny
3-5 éves munkatapasztalat, ezen belül a HR területen
szerzett előny
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
Feladatok:
Toborzás-felvételben való részvétel
Részvétel oktatások szervezésében, adminisztráció
Munkaidő adatok feldolgozása
Munkavállalói juttatások rendelése, adminisztrációja
HR riportok, lekérdezések összeállítása
Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szervezése, adminisztrációja
Irodaszer, felszerelések rendelése, telefonközpont kezelése
Amit ajánlunk:
Bejárás autóval, térítése 45 Ft/km-rel
Bérezés megegyezés szerint
Egyéb béren kívüli juttatások ( júliusi és decemberi
bónusz )
Cafeteria belépés első napjától
Rugalmas munkaidő
Kellemes munkakörnyezet és légkör
Egészségmegőrző program
Változatos feladatok, fejlődési lehetőség
Jelentkezésüket magyar és angol nyelvű önéletrajzzal a hirdetes@sews-awh.com e-mail címen vagy a
SEWS Autókábel Magyarország Kft.,2870 Kisbér,
Pf 82. címen várjuk. Citromail címről nem tudunk
fogadni jelentkezést!
Érdeklődni a 34/552 206 telefonszámon lehet.
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A SEWS Autókábel Magyarország Kft.,
Kisbéren működő autóipari beszállító vállalat

operátor (gépkezelő)
munkatársakat keres
2017. május-június belépéssel
Elvárások:
Kisbéri vagy környékbeli lakhely maximum 3040 km-es körzetből előny
Pontos munkavégzés
Közepes fizikai munkára való képesség
Megszakítás nélküli munkarend vállalása
Szakmunkás végzettség, fémmegmunkáló előny
Targoncás jogosítvány és OKJ bizonyítvány
előny

Amit ajánlunk:
Bejárás céges busszal Kisbér, Hánta, Ászár, Súr,
Bakonyszombathely, Bársonyos és Kerékteleki
településekről térítésmentesen, máshonnan saját
autóval bejárás térítése 45 Ft/km-rel
Versenyképes bérezés, próbaidő után akár
bruttó 1210 Ft órabér műszakpótlékkal
együtt
Jó munkahelyi légkör
Műszakbeosztásból adódó sok szabadidő hét
közben
Egészségmegőrző program
Ösztönző bér
Csapatverseny, tisztasági verseny juttatásai
Cafeteria belépés első napjától
Egyéb béren kívüli juttatások ( júliusi és decemberi bónusz )
Tiszta, rendezett munkakörnyezet

Jelentkezésüket önéletrajzzal a hirdetes@
sews-awh.com e-mail címen vagy a SEWS
Autókábel Magyarország Kft.,2870 Kisbér, Pf 82. címen várjuk. Citromail címről nem tudunk fogadni jelentkezést!
Érdeklődni a 34/552 206 telefonszámon
lehet.
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Kultúra és szabadidő
„Mozdulj ki!”
sport- és egészségnap

2017. JÚNIUS

Hullahopposok

Habár a csodálatos Kastélyparkunk lett volna a legideálisabb helyszín a rendezvény lebonyolításához,
sajnos az időjárás nem volt „együttműködő” velünk, ezért a sportcsarnokban kellett megtartanunk.
Az iskola aulájában sajt és mézkóstoló, valamint
bio fürjtojás árusítás volt.
Doktornőnk és segítői vérnyomást és vércukrot
mértek az önként jelentkezőknek. Minden „bátor”
jelentkező egy-egy almát kapott ajándékba. A gyerekek sem unatkozhattak, mert Gabi és Zsuzsa óvó
néni rajzolással és egyéb játékos feladatokkal fog- Katus Attila és az aktív közönség
lalták le az aprónépet.
Az igazi szenzáció a gyermekeknek mégis az a két
kicsi kecskegida volt, akiket non-stop lehetett simogatni és tenyérből etetni, valamint a csillámfestés is
nagy sikernek örvendett körükben. Ezalatt a sportcsarnokban folytak a főbb rendezvények. Polgármester Úr megnyitója után a kisbéri mazsorettek fergeteges előadását láttuk. Az iskola 3. osztályos tanulói megmutatták, hogy a hullahopp karikával men�nyi mindent lehet csinálni. Sztárvendégünk, Katus
Attila igencsak lefárasztotta Bakonyszombathely
elszánt lakosait, akik a színpadon együtt tornáztak
vele. Kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalok együtt
mozogtak a zene ütemére. Az aerobik után életmód
tanácsokat hallhattunk tőle. Ezután
egy komáromi csapat következett, akik akrobatikus
elemekkel tarkított lélegzetelállító produkciót adtak
elő. A nap zárásaként a „Nemadomfel” együttes lépett a színpadra. Fantasztikus emberek fantasztikus
előadása volt.
Köszönjük mindenkinek a hozzájárulást, a munkát
és minden egyéb segítséget, amivel sikeressé tették
rendezvényünket.
Támogatók listája
KOVÁCS NÁNDORNÉ, TÖRÖK ELEK
SIMON RENÁTA, ANDRÁSI TIBORNÉ
VENCEL TIBORNÉ, RÓZSA GYULA
VÁGTA FITNESS, VÁRVÖLGY VENDÉGLŐ
Street Generations
MINI ABC, OKTÁN KFT.
NYUGDÍJAS KLUB
VILL-MEDIC SZOLGÁLTATÓ KFT.
„Nemadomfel” együttes
ÁRPÁD ÉTKEZDE, MEKK KRISSY

Mazsorettek

HÍRMONDÓ
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A nyugdíjas klub
kirándulása
a Jeli
arborétumba
Már sokszor felvetődött bennünk a gondolat,
hogy a Jeli arborétum olyan hely, amit mindenkinek látnia kell. Most májusban a nyugdíjas klubbal sikerült oda eljutnunk. Csodálatos napsütéses reggelen indultunk, hogy
megnézzük a rododendronok virágzását.
Az Európa szerte ismert arborétumba ilyenkor májusban több ezer látogató utazik.
Gróf Ambrózy-Migazzi István kezdte kialakítani 1922-ben. A második világháború után
a kert gazdátlan maradt és pusztulni kezdett,
de szerencsére 1953-ban védetté nyilvánították és lassan elkezdődhetett az arborétum újjászületése.
Szépen ápolt, gondozott a terület, a rododendronok tényleg mesébe illőek. A bátrabbak felmászhatnak egy kilátó tetejére s onnan
gyönyörködhetnek a panorámában.
Az arborétumi séta után egy órácskát töltöttünk a Szajki tavak mellett. Csendes, nyugodt vidék.
A kis pihenő után várt ránk a Kinizsi-vár. A
várat Mátyás király a hadjáratokban tanúsított vitézségéért, Kinizsi Pálnak adományozta. A vár legmagasabb pontjáról a Balaton-felvidék páratlan szépsége tárult elénk. A
várban nem csak a látogatók élvezhetik a középkor „szellemét”, hanem a gyerekek is játékos, ügyességi lovagi tornákon próbálhatják ki bátorságukat.
Sajnos gyorsan eltelt az idő és indulnunk kellett haza. Az igaz, hogy kellemesen elfáradt
mindenki, de szép élményekkel tértünk haza.
Már tervezzük a következő kirándulást.
Ferenci Andrea
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A Ki-Mit-Tud? fellépői:
Név					

Kategória

I. korcsoport
Csicsergő madárkák			

népdal

Egri Bence				

Ének-dal

Tóth Kata – Egri Bence		

Ének-dal

2. o tánccsoport			

Néptánc

Vancsai Júlia Zselyke			

Népdal

Árki Milán				

Vers és próza

Pántlika néptánccsoport		

néptánc

Farkas Panna				

Vers-próza

Árki Milán				

Hangszeres-zene

Maszlavér Lilien Hanna – Németh Maja Georgina
					

Hangszeres-zene

Varga Tamara				

Hangszeres-zene

Egri Bence				

Hangszeres-zene

Tóth Máté				

Hangszeres-zene

Molnár Csanád			

Hangszeres-zene

II. korcsoport
Takács Dominik			

Népdal

Kovács Borbála			

Ének-dal

Ferenci Gréta				

Vers-próza

Hullám Vanessza Lilla		

Ének-dal

Bíró Dorka				

Ének-dal

Vörös Patrícia				

Ének-dal

Vörös Patrícia – Sarus Natália

Modern tánc

III. korcsoport
Lesz Leila				

Vers-próza

Maszlavér Dániel			

népdal
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A Ki-Mit-Tud? képekben
Kovács Borbála

2. osztályosok

Ferenci Gréta
Maszlavér Dániel

Árki Milán
Pántlika néptánccsoport

Farkas Panna

Maszlavér Lilien Hanna, Németh Maja Georgina
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Bakonyszombathelyi Arculati Értéktár 2017.
2017. év végére minden magyarországi településnek el kell készítenie a helyi arculati értékleltárát, valamint az településképi arculati rendeletet. A képeket a készülő helyi értéktárhoz Vágány Zoltán készítette, budapesti fotó művész.
A Hírmondóban részletesen bemutatjuk a munkarészeket.
A Kossuth utca

Az Evangélikus templom és a falumúzeum
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Az Evangélikus templom és a falumúzeum

A Fő tér
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A Fő tér

Az Eszterházy tér és a Katolikus templom éjjel
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A Katolikus templom belülről

Az Evangélikus templom oltárképe

