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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FALUNAP KAMOCSÁN
Kamocsára látogatott a bakonyszombathelyi önkor-
mányzat ill. testület július 2. hétvégéjén.
A Falunap volt a cél, a hagyományos koszorúzás és ün-
nepi műsor.
Ebben az évben változtatott a testvérfalu vezetősége az 
eddigi ünneprenden - ez évben háromnaposra tervez-
ték a falunapot: 07.07-én az ünnepi program, 07.08-án 
a szórakoztató rendezvények, 07.09-én pedig ünnepi 
istentisztelet és emlékmű avatás .
 Délután 17 óra előtt már megérkeztünk Kamocsára. Át-
sétáltunk a műv. házba, kicsit még beszélgettünk a régi, 
jó ismerősökkel.  A 15. falunapot ünnepelte Kamocsa. 
Ezt követően részt vettünk a főtéri emlékünnepségen, 
ahol Lukács László költő került előtérbe ebben az év-
ben. A polgármester asszony beszéde után gyermekek 
mondták a költő verseit, majd koszorúkat helyeztünk el.
Ezt követően a művelődési házban folytatódott az ün-
nepség, először Gögh Zoltán népdalénekes és egy is-
kolás, majd az ez évben végzettek köszöntése után a 
református énekkar lépett fel.
Színvonalas, tartalmas műsoron vettünk részt mi 
bakonyszombathelyiek, visszavárva kamocsai baráta-
inkat egy hét múlva: a bakonyszombathelyi falunapra. 

Pintér Lajos 
polgármester

Anyakönyvi Hírek
Búcsút vettünk 

elhunyt állampolgárainktól:
Boros Istvánné (Damjanich u.)

Balázs János (Damjanich u.)

Borhi Györgyné (Dózsa u.)

Jutalomelőadás

2017. június 3-án a 4. osztályos tanulókkal a diák 
Patarán nyert jutalom előadáson voltunk. Az elő-
adásra a tatabányai Jászai Mari Színházban került 
sor, ahol „A  kisfiú meg az oroszlánok” című Láz-
ár Ervin mesefeldolgozást tekintettük meg. Ahogy a 
színházban nevezik, a „valóság-játékot”, így ajánl-
ják a nézőknek:
„Vannak a gyerekek – és vannak a felnőttek.
Van Peti – és van Apa.
Petiéknél, a kerti pajtában egy Bruckner Szigfrid 
nevű oroszlán lakik.
Apa szerint Petinek túl élénk a fantáziája.
Vannak a felnőttek – és vannak a gyerekek.
Viktor, az építész megismerkedik Petivel – és megis-
merkedik Bruckner Szigfriddel is.
Aztán Apa úgy dönt, hogy a pajtát le kell bontani. És 
erre a feladatra Viktort kéri meg…”
Nagyon színvonalas előadást láthattuk, remek színé-
szekkel és kellékekkel színesítve, ahol mindannyian 

Iskolai hírek Ovi hírek
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(Folytatás a következő oldalon)

kiválóan éreztük magunkat. Még hazafelé a buszon is a 
történet volt a téma a gyerekek között.

 Juhász Petra

Kirándult a 7. osztály

2017. június 12-én kirándulni mentünk. Először Sop-
ronban álltunk meg, ahol nagy élményben volt részünk. 
A Harrer csokoládéüzemet látogattuk meg. A nagy me-
legben alkoholmentes pezsgővel és trüffelgolyóval fo-
gadtak bennünket. Közben megnézhettünk egy kisfil-
met arról, hogyan lesz ebben az üzemben a kakaóbab-
ból csokoládé. Ezután különféle csokoládépasztillá-
kat, s csokikészítményeket kóstolhattunk. Ezt, csoko-
ládéba mártott gyümölcs és forró csoki követte. Alkal-
munk volt csokoládékat is vásárolni. Az „édes bemuta-
tó” után a Tűztoronyhoz mentünk. Mindannyiunknak 
nagyon tetszett a hűség városa. Ezután az osztrák ha-
tártól nem messze lévő Family Parkba utaztunk, itt töl-
töttük a nap hátralévő részét. Sokféle játékot próbálhat-
tunk ki. Hullámvasutak, körhinták, vizes játékok és sok 
érdekesség várt bennünket. Senki nem unatkozott. Fá-
radtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza. 

Kovácsné Czimora Zita

A 4. osztályosok a Patara eredményhirdetése után

A 7. osztály
Sopronban

Nyelvi tábor

Hagyományainkhoz híven a tanév befejezése után 
megtartottuk nyelvi táborunkat. Ez alkalommal a 
divat világával foglalkoztak angol és német nyel-
ven diákjaink. A délelőtti nyelvi foglalkozásokon ru-
hadarabokat és kiegészítőket, s azok tulajdonságait 
gyakorolták idegen nyelven. Vásárlással kapcsolatos 
szituációs játékokat játszottak, személyeket mutattak 
be az általuk viselt ruha alapján. A kézműves foglal-
kozásokon ruhákat terveztek, illetve karkötőket ké-
szítettek bőrből. Az utolsó napon a pápai strandra lá-
togattunk el. A nagy melegben jólesett a vízben ját-
szani.   

Panákné Miszlai Margit

Ballagás 2017’
.„Elbocsátlak téged is, mint mindenkit:
felelős vagy minden emberért, aki veled él,
s el kell számolnod minden fillérrel,
 amit magadra költesz,
minden örömmel, amit magadba zártál,
és minden boldog pillanattal, 
amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tied!”
                                            (Hamvas Béla)

2017. június 17-én 21 végzős tanulónk vett búcsút is-
kolánktól. Az ünnepség kezdetén felhangzó csengő-
szó jelezte, hogy életükben egy korszak lezárult, jö-
vőre új helyen, új környezetben folytatják tanulmá-
nyaikat.

Néhány kép az ünnepségről

Ballagási tabló 2017
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Kép

Néhány közérdekű információ

• Július 15-én, szombaton kerül sor a falunapi rendez-
vényre Bakonyszombathelyen. Ezen az alkalmon fel-
lépnek a 2. osztályos, a Pántlika és a Tavaszka néptánc-
csoportjaink. Előtte pénteken 13 órától próbák lesznek 
a Kastélyparkban. 
• A tankönyvosztásra és a tanévnyitó ünnepélyünkre au-
gusztus végén kerül sor. Az időpontokat kifüggesztjük a 
bejárati ajtóra, illetve hirdetjük Ácsteszéren és Csatkán is.
• A Kormány a 2017/18-as tanévben az ingyenes tan-
könyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam 
tanulói részére, és ezt kiterjeszti a 9. évfolyamra is. Jö-
vőre tehát mindenkinek ingyenes lesz a tankönyv. A 
majd így megkapott könyvek (az 1-2. osztályos köny-
vek, felsőbb osztályokban használt munkatankönyvek 
és munkafüzetek kivételével) az iskolai könyvtár állo-
mányába kerülnek, év végén mindenkinek le kell adnia.
• A nyári szünetben az iskolában ügyeletet szerdai na-
pokon tartunk 8 és 12 óra között. 
Kívánok mindenkinek jó szünetet, kellemes pihenést!

Pintérné Ballabás Márta
 intézményvezető

Az 5. osztályosok műsora zárta a tanévet
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Ahogy én láttam….
2017. március közepén vetődött fel az óvodáért egy 
jótékonysági célú bál megrendezésének a gondolata. 
A szülői szervezet tagjai és az óvodai közösség egy 
emberként támogatta az ötletet. Aktív szervező mun-
ka követte a gondolat megvalósítását. A maroknyi lel-
kes csapat egy emberként állt a jó ügy mellé. A csapat-
munka minta példájaként vezették, szervezték, irányí-
tották és végezték a bállal kapcsolatos összes teendőt 
az első mozzanattól az utolsóig. Mindent megtettek 
annak érdekében, hogy a belépőt megvásárlók-egyben 
támogatók egy vidám hangulatú műsoros estben ré-
szesüljenek. Tihanyi Dániel is azonnal igent mondott 
a felkérésre és egy színvonalas vidám előadással aján-
dékozta meg a bálon résztvevőket. Az önként jelent-
kezőkből alakult tánckar tagjai próbák során bizonyí-
tották lelkesedésüket és, hogy mindent megtesznek a 
bál sikerének érdekében. Támogatói jegyek folyama-
tosan fogytak- megvásárlóik nem kívántak vagy nem 
tudtak részt venni a bálon. A tombola tárgyak száma 
napról napra nőtt. A belépők megvásárlása nehézke-
sen indult és kedvét szegte néhány szervezőnek, a ru-
tinosabb társaik optimistán bíztatták őket. Nekik lett 
igazuk. Az utolsó napokban, már hihetetlen, de a te-
rem optimális befogadó képessége miatt, néhány je-
lentkezőnek nem is tudtak belépőt biztosítani. 
A báli vendégek egy jó hangulatú, vidám, színvonalas 
estnek voltak részesei.
Köszönet a szervezőknek és minden közreműködőnek!
Bízom benne, hogy a sikeres kezdeményezésnek lesz 
folytatása. A visszajelzések ezt az igényt fogalmazzák 
meg. A bevételt a Benedek Elek óvoda gyermekei ja-
vára fordítjuk.

 Támogatóink 
Bakonyszombathelyért Alapítvány

Bakonyszombathely Önkormányzat
Bakonyszombathely Polgárőrség

Bazsóné Németh Zsuzsanna
Benedek Elek Általános Iskola

Csillagné Csikár Éva
Butkóczy Dóra

Dr. Buják Szilvia
Élelmiszer Bolt Bem utca

Farkas Róbert
Fehér Nikolett

Fehér Tibor

Ferenczi Andrea
Gálné Tóth Míra

Gede Zsolt
Halominé Dombi Krisztina

Hegedüs Vincéné
Homoki Péterné

Járfás Zoltán
Janó Éva

Joó Gábor
Joker Papír bolt - Kisbér

Kempf Antal
Kiss Erika

Kolonics Zsolt
Kovács Bertold Henrik

Kovács Szabolcs
Körmendi Mária

Laszákné Szücs Rita
Majoros Gergely
Mészáros Péter

Nagy Balázs
Méhes Zsolt
Nagy Zsoltné

Németh Tamás
Pintér Lajos
Reif Jánosné

Sógorkáné Szabó Anita
Spirk Lajos

Szabó Árpád
Szarvasné Ábrahám Nóra

Szekeres Norbert
Szeleczki Dzsenifer

Szeleczki Ferenc
Szloboda Norbert

Takács László
Teklovics Lajos
Tóth Szabina

Winkler Barbara
KÖSZÖNJÜK !

Ovi hírek

Tihanyi Dániel vidám műsora
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Aktualitások az óvoda életében.
Jelenleg a nagytakarítás, frissítő meszelés folyik az 
óvoda épületében, melyben az önkormányzat által 
biztosított személyek is segítenek. Már a tavalyi év-
ben is szívesen fogadtunk helyi diákokat a közössé-
gi szolgálati tevékenység teljesítésére. Örömünkre az 
idei évben is jelentkezett néhányan diák, őket az elő-
zetesen megbeszélt időpontokban és feladatokra szí-
vesen fogadjuk.

Az egyetlen fellépés! Köszönjük az élményt!

Köszönet az értékes tombolatárgyakért

A szervezők.   A rendezők.  
 A meglepetés fellépők (izgulók)

Emlékeztető:
A középső-nagycsoportosoknak a falunapi fellépés 

előtti próba 2017.július 13-án   (csütörtök) 17 órától 

lesz a parkban.

Szünet utáni első nyitvatartási nap 2017. július 31. 

Reménykedünk, hogy az óvodapedagógusi állásra ki-

írt pályázatunk eredményes lesz.

Mindenkinek kívánok vidám, balesetmentes nyarat, 

kellemes pihenést!

A falunapi rendezvényre jó szórakozást!

Teklovicsné Németh Gabriella

 tagóvoda vezető

              Tájékoztató
         Ingyenes                                  

jogi 
           tanácsadás

Időpontja 
Július hónapban,
 a Családsegítő 
Központban:

Július 17. (hétfő), 
11.30-19.30
Helyszín:

Kisbér
Angol kert 1.

Tel.: 34/ 353-133

Közérdekű 
információk

§
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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 kivizsgálá-
sa és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom 
megyei egyenlőbánásmód-
referens ügyfélfogadását:

06 30/900-4624, domebe@t-online.hu

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
 tel: 06 34/515-100
2017.07.11.  09:00-13:00

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.07.04. 10:00-14:00

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1. 
2017.07.18. 09:00-13:00

Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
2900 Komárom, Igmándi u. 45. 
2017.07.26. 10:00-14:00

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

A SEWS Autókábel Magyarország 
Kft., Kisbéren működő autóipari 

beszállító vállalat 

 operátor (gépkezelő)
munkatársakat keres 
2017. június-júliusi 

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 
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 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 jelentkezést!

Érdeklődni a 34/552 206
 telefonszámon lehet.



8 HÍRMONDÓ 2017. JÚLIUS

Bakonyszombathelyi Arculati Értéktár 2017.

Községháza

Óvoda


