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Sajtó helyreigazítási
közlemény
Tóth Jenő Ádám bakonyszombathelyi lakos kérelmére az alábbi sajtó-helyreigazítási közleményt
tesszük közzé a „Bakonyszombathely Hírmondó''
2017.év augusztus hónapban megjelent lap számában címlapon szereplő : „Probléma a faluban, bírósághoz fordult a polgármester” vezércikk alapján:
„A cikkben
- valótlanul állítottuk, hogy Tóth Jenő Ádám és
Rahmar Valéria az elszállásolt munkások tekintetében bármily ígéretet tettek volna., vagy türelmi időt kértek volna, illetőleg valótlanul állítottuk, hogy Tóth Jenő Ádám azt tolmácsolta, hogy
a munkások legnagyobb része rövid időn be1ül távozik,
- valótlanul állítottuk, hogy Tóth Jenő Ádám
Bakonyszombathelyen munkásszállást üzemeltet,
több mint egy éve a Bakonyszombathely községben található Kossuth L. u. 34. és a 36. sz. alatti
ingatlanokon,
- valótlanul állítottuk hogy Tóth Jenő Ádám a lakások tulajdonosa,
- valótlanul állítottuk, hogy értékelhető vá1aszt
nem kaptunk és megfelelő intézkedés nem
történt,mivel Tóth Jenő Ádám írásban tájékoztatott arról, hogy az ingatlanokkal kapcsolatosan
semmiféle jogviszonnyal nem rendelkezik, intézkedni így nem tud.
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Pintér Lajos polgármester válasza a
sajtó helyreigazítási írásra:
Tisztelt Olvasók, Kedves Bakonyszombathelyiek!
A következőekben írok az általam valóságosnak ítélt
helyzetről, reagálva a kiigazításra :
- " valótlanul állítottuk, hogy Tóth Jenő Ádám a lakások tulajdonosa." - Ilyen jellegű állítást nem tettünk.
- "valótlanul állítottuk, hogy értékelhető választ
nem kaptunk és megfelelő intézkedés nem történt,
mivel Tóth Jenő Ádám írásban tájékoztatott arról, hogy az ingatlanokkal kapcsolatosan semmiféle jogviszonnyal nem rendelkezik, intézkedni így
nem tud. "- Amikor jóval később megjelent Tóth Jenő
Ádám írása, akkorra már javában folyt az aláírásgyűjtés, valamint megtettük a megfelelő intézkedéseket.

- "valótlanul állítottuk, hogy Tóth Jenő Ádám
Bakonyszombathelyen munkásszállást üzemeltet,
több mint egy éve a Bakonyszombathely községben
található Kossuth L. u. 34. és a 36. sz. alatti ingatlanokon" - Tóth Jenő Ádám volt minden alkalommal,
aki reagált a problémákra, nyilatkozott és kifejtette álláspontját. Ha ugyan nem is ő a munkásszálás ügyének
a tulajdonosa, akkor miért ő jött be hozzánk nyilatkozni, miért ő van a munkásokkal – láthatóan – eligazításon, miért ő intézkedik a munkások ügyeiben. Ha nem
A cikkben Tóth Jenő Ádámmal kapcsolatosan va- ő, akkor ki ?
lós tényeket hamis színben tüntettünk fel, mely szerint - a valóságban - és a cikk szerint is - Tóth Jenő Végül pedig összességében kijelenthető, hogy Tóth
Ádám az elszállásolt személyeket foglalkoztatja,de Jenő Ádám és társai ügye különösen nehéz helyzetbe
velük semmiféle , az ingatlannal kapcsolatos jog- hozta az Önkormányzat vezetőit, a lakások szomszédviszonya nem áll fenn, Tóth Jenő Ádám munkás- jait és körzetét, valamint Bakonyszombathely lakóit.
szállót nem üzemelteti, erről hitelt érdemlően inEzt a helyzetet nem sajtó helyreigazítással lehet
formációnk nincs,
- a valóságban Tóth Jenő Ádámnak nem róható helyrehozni, hanem a település kisebb és nagyobb
fel, hogy az épületek nem lettek bejelentve mun- közösségeihez való alkalmazkodással.
kásszállásnak, mivel a valóságban az elszállásolt
Pintér Lajos
személyekkel bérleti
polgármester
- használati jogviszonyt nem létesített.
Bakonyszombathely, 2017-10-05

A következőekben közöljük a helyreigazítási kérelemre vonatkozó cikket :
(Folytatás a következő oldalon)
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„PROBLÉMA A FALUBAN Kereseti kérelem :
Bírósághoz fordult
a polgármester
A mi nyugodt, csendes falunkban az utóbbi egy évben problémák jelentkeztek, a csendes víz felkavarodott. A hivatallal szemközti előbb egy, majd vásárlás
után még egy lakóingatlanon idegenek jelentek meg.
Bejelentkezés nélkül érkeztek, azóta sincsenek bejelentkezve a polgármesteri hivatalban.
A falu lakossága először csodálkozva és meglepődve, lényegében érdeklődve nézte a lakókat. Aztán idegenkedve és elzárkózva figyelte a fejleményeket, távol tartva magát a jelenségtől.
A község önkormányzati hivatala az első pillanattól kezdve reagált. Még nem voltak itt az „idegenek”,
csak a „szállás csinálás” kezdődött meg, mikor bekérette a polgármester Rahmar Valériát / Ihász Valéria
/ és Tóth Jenő Ádámot a hivatalba. Ekkor ők egykét hetes türelmi időt kértek, ami alatt megjelentek a
munkások is. Másodszor Tóth Jenő Ádám jelent csak
meg, aki azt tolmácsolta, hogy rövid időn belül távozik a munkások legnagyobb része – azt követően végig gondolják az ügyet…
Ezt követően sem történt változás, sőt a szállásokon
még több lett a lakó. Mielőtt letelt volna az egy év, a
hivatal a rendőrséghez fordult / korábban is megtette, de akkor csak eseti jelleggel, konkrét rendellenességek kapcsán /. A rendőrség 2017. júliusában a polgármesteri hivatalban egy Tóth Jenő Ádámmal történt
megbeszélésen vett részt, majd a házak előtt a rendőrségi munkatársak jelentek meg nap mint nap / mindig
rendőrségi bejelentésre /.
Közben kértük, hogy tegye hivatalossá a munkások
elszállásolását, alakítson hatósági nyilvántartásba vehető szálláshelyet – melyre feldúltan reagált, de érdembeli intézkedést nem tett.
Közben a falu lakosságának is elege lett a szállás körüli állapotokból / a rendkívül magas létszám, a folyamatos utcai gondok / és aláírás gyűjtést indított. Az
akció a végéhez közeledik.
A polgármester és a jegyző - korábban és akkor is –
más hatóságokhoz is fordult.
Végül is így került sor a legvégén a bírósági bejelentésre, polgári perre kereseti kérelem formájában,
melynek közöljük a lényegét :

Tóth Jenő Ádám Bakonyszombathelyen munkásszállást üzemeltet, több mint egy éve a Bakonyszombathely
község, Kossuth L. u. 34, valamint a Kossuth L. u.
36.sz alatti magánlakásokban. A lakások egyikén /
Bakonyszombathely, Kossuth u. 36.sz / édesanyja és
annak testvére van feltüntetve tulajdonosként. A másiknál / Bakonyszombathely, Kossuth u. 34.sz / még
a régebbi tulajdonosok szerepelnek a földkönyvben,
de már Tóth Jenő Ádám testvére, Tóth Márton a tulajdonos.

A két lakóingatlan nincs bejelentve munkásszállásnak. Ez ügyben kérjük intézkedésüket.
A Bakonyszombathely község : Kossuth L.
u. 34, Kossuth L. u. 36.sz alatti magánlakásban lakó emberi tömeg (30-40 ember lakásonként, részben külföldiek) tisztázatlan,
bejelentkezés nélküli tartózkodása, megélhetése, adóügyi rendezetlensége, rendezetlen közállapotai hosszú idő óta problémákat jelent a faluban.
A kereseti kérelem tárgyát képező eset leírása :
Bakonyszombathelyen a Kossuth L. u. 34. és a Kossuth L. u. 36.sz.alatti magánlakásban 2016. június közepén 30-40 személy jelent meg lakásonként, azóta is
ott tartózkodnak – bizonyos fluktuációval ugyan - ,
nincs tudomása Önkormányzatunknak kilétükről.
Az épület/ek nem lettek bejelentve önkormányzatunknál munkásszállásnak. Lakhely, illetve tartózkodási
hely bejelentés sem történt a 40-60 munkás részéről
Önkormányzatunknál, immár több mint egy éve.
Adózás szempontjából nincs rálátásunk a helyzetükre.
Rahmar Valéria / Ihász Valéria / és Tóth Jenő Ádámot , / általuk Tóth Mártont / a lakások tulajdonosait
több alkalommal is kértük a fennálló állapot rendezésére, akár munkásszállás kialakítására, stb. Első alkalmakkor szóban, majd ezt követően írásban.
/ Írásbeli melléklet : „Felszólítás Tóth Ádám” /
Érdemben semmi értékelhető választ nem kaptunk, illetve megfelelő intézkedés nem történt, csupán an�nyi a válasz , hogy az emberek különböző helye(Folytatás a következő oldalon)
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ken dolgoznak. Többségük a Tóth Jenő Ádám vezette / egyik ügyvezetője a cégnek / Vogelpick Kft –ben
(Bakonybánk, Külterület) vette fel a munkát.
A falu lakosságát a fennálló állapot nyugtalanítja, ezért
már aláírásgyűjtés folyik, amit közhírből tudunk, már
több mint 200 család aláírta.
A lakóházak övezetében rendszeresen csoportosan
megjelennek, már rendzavarások is történtek. Ez ügyben folyamatosan rendőrségi intézkedések történtek.
Az elszállásolás / a fent említett két lakóház ingatlan
20-40 fő tekintetében / igen kritikus, emberek összezsúfolva, hátsó gazdasági épületekben is lakva / átalakított istállókban / .
Az adatoknak a feltüntetése, amelyekből a bíróság
hatásköre és illetékessége megállapítható:
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Bakonyszombathely Község
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a

Képviselő-testület ülését
2017. október 30-án,
hétfőn 16.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Községháza tanácsterme.
A testületi ülés nyílt.

NAPIREND

- tulajdoni lapok, 2884 Bakonyszombathely község,
Kossuth L. u. 34, valamint a Kossuth L. u. 36. sz.
- felszólítás Tóth Ádám
- tanú vallomások
- fénykép dokumentációk

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a két ülés közötti időben tett
fontosabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

A bíróság döntésére irányuló határozott kérelem, azaz a kereseti kérelem
előadása.

2./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat és a védőnő munkájáról, tevékenységéről, fogorvosi
tevékenységről,
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Kérjük a Komáromi Járásbíróságot, hogy fenti kereseti kérelem ügyében tegye meg a megfelelő intézkedéseket és döntésként határozza meg a két lakóingatlan
megfelelő átalakítását munkásszállásra, valamint hivatalos bejelentését.

3./ Tájékoztató a foglalkoztatottság és a munkanélküliség helyzetéről Bakonyszombathelyen
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Bakonyszombathely, 2017. 07.29.
A falu lakosságára bízom a helyes és józan megítélését az ügynek.
A szűk törvényi lehetőségek mellett a falu vezetése
nem találta még meg a várt, célravezető megoldást.
Sajnáljuk, hogy személyi ellenállás a falu lakosságának
nagy részét bizonytalanná teszi.
A bírósági kereset benyújtása ad alapot a reális, független és helyes döntéshez.

Pintér Lajos polgármester”

4./ Pályázati eredmények, folyamatok és lehetőségek ismertetése
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
5./ Településfejlesztés – Térkövezés és pergola az Eszterházy téren
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
6./Egyebek
Bakonyszombathely, 2017. október 02.
			
			

Pintér Lajos
polgármester
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Hírünk a megyében
Kisalföld, 2017. 09.16. szombat
Gecsei Ádám

Ökoépület lesz az új óvoda
és bölcsőde

Látványterv nyeregtetős

732 négyzetméteres korszerű óvodát és bölcsődét
Belső berendezése kellemes, gyermekközpontú, játék
épít a bakonyszombathelyi Önkormányzat TOPcentrikus lesz- folytatta a polgármester. Mint megtudos támogatásból. Ide egy 150 éves épületből költuk, a támogatói szerződést már megkötötték. /Tulajtözhetnek át a kicsik.
donképpen csak tárgyalások folynak még! Szerk./
Bakonyszombathelyen egyértelmű volt a választás a
TOP-os pályázat benyújtásakor: új óvodát és bölcsődét a faluba- mondta ki a képviselő-testület még 2015
áprilisában. A munka már a pályázás előtt megkezdődött: helyi közvélemény-kutatás, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői látogatások, többféle látványterv készült. Így a pályázat benyújtásakor már
minden készen állt, hiszen a szabad telket az Önkormányzat már megvásárolta, lebontatta a régi épületet
( a játszótér mellett, a Művelődési Ház és a Könyvtár, valamint az Iskolaépület mellett ). Pintér Lajos
polgármester úgy fogalmazott, hogy az épület felépítésével a cél egy olyan intézmény kialakítása, amely
megfelel a XXI. század szakmai, törvényi követelményeinek, amelyet a jelenlegi épület még felújítása
esetén sem tudna biztosítani. –Egy teljesen új épületegyüttes megvalósítása a cél, melynek formája, színhatása kedvezően illeszkedik a faluközpont harmóniájába- kezdte Pintér Lajos polgármester. Az Önkormányzat próbálta már hosszú éveken keresztül a régi
óvodát szigetelni, sikertelenül. A jelenleg helyet adó
150 éves épület a mai kor elvárásait nem képes betölteni. Pintér Lajostól megtudtuk, hogy a szobák falai- a régi építés, rossz, hiányos szigetelés miatt- vizesednek. – A penész és doh a leggondosabb takarítási és fertőtlenítési munkálatok elvégzése mellett
is uralja a levegőt. Gyakori szellőztetéssel és levegőzéssel próbálja a személyzet enyhíteni a körülményeket- emelte ki a faluvezető. Az új, 732 négyzetméteres épületben kialakítanak foglalkoztató helyiségeket, vizesblokkokat, melegítőkonyhát, étkezőt,
mosodát, mosogatószobát, egyéb speciális szobákat,
szertárakat, tornatermet, öltözőket, játszóteret is. Két
25 férőhelyes óvodai, valamint 14 férőhelyes bölcsődei foglalkoztatót alakítanak ki. – Ökoépület lesz, tehát a legkorszerűbb technológiákkal lesz felszerelve.

Anyakönyvi Hírek
Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárainktól:
Baglyas Mihálynétól (Bem u.)
Csikár Imrétől (Kossuth u.)
Kecskés Annától (Angéla major)
Molnár Istvánnétól (Dózsa u.)

Iskolai hírek
A Nemzeti Színházban jártunk
Éppen csak elkezdődött a tanév, és mi már színházban jártunk, ráadásul egy régi vágyunk teljesül. Egy
pályázat segítségével, Éva néni jóvoltából, lehetőségünk nyílt arra, hogy a Nemzeti Színházba látogassunk Budapestre. Szilágyi Andor Tóth Ilonka című
darabját nézhettük meg szeptember 12-én. Délután
2 órakor érkezett meg a busz a Nemzeti Színház elé.
Először körbejártuk a szép épületet. A parkban régi,
neves színészek szobrát nézhettük meg. Major Tamást, Sinkovits Imrét, Tímár Józsefet híres szerepeikben örökítették meg. A színház egy munkatársa körbevezetett bennünket az épületben is. Sokat mesélt nekünk a színház építéséről. Bepillanthattunk a próbára
is. A színház hatalmas üvegablakain keresztül csodá(Folytatás a következő oldalon)
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latos látványban lehetett részünk. A Duna partján látható Gobbi Hilda szobra. Ő volt az a színésznő, aki
rengeteget tett annak érdekében, hogy az új Nemzeti
Színház felépülhessen.
A színdarab 1956 eseményeit dolgozta fel. Ki is volt
Tóth Ilonka? Tóth Ilona 1932. október 23-án született Cinkotán. Az 1956-os forradalom idején szigorló
orvosként teljesített szolgálatot. Részt vett a diáktüntetésen, november 11-e után bekapcsolódott az illegális ellenálló mozgalomba. Röpcédulákat készített,
és részt vett az Élünk című folyóirat készítésében.
November 20-án társaival együtt letartóztatták, majd
szervezkedésben való részvétel és gyilkosság vádjával halálra ítélték, és 1957. június 27-én felakasztották. A színdarab végén Voith Ági, Bodrogi Gyula,
Mécs Károly, Csurka László, és Dózsa László színészek álltak ki a közönség elé. Elmondták, hogy számukra mit jelentett 1956. Megrázó élmény volt.
Köszönjük Éva néninek, hogy mindennek részesei
lehettünk!
			
Panákné Miszlai Margit
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A kiskondás című bábelőadás

Pályaválasztási tanácsadás
Szeptember 25-én a nyolcadikos diákok és szüleik
személyes pályaválasztási tanácsadás keretében kaphattak útbaigazítást a lehetséges képzésekről. Ezt a találkozást kérdőív kitöltése, valamint írásos bemutatkozás előzte meg májusban. A tanácsadást a Komárom-Esztergom megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs tanácsadója, Fadilné Eizen Erika végezte. Reméljük, hogy hasznos információkhoz jutottak tanulók és szülők egyaránt.
Kovácsné Czimora Zita

Benedek Elek-nap

Csoportkép a Nemzeti Színház előtt

Előadás alsósoknak
Szeptember 20-án a kisbéri Wass Albert Művelődési Központba látogattunk el 47 tanulónkkal, ahol Halász Judit énekesnő adott koncertet. Kisbérről és a
környező településekről érkező óvódások és iskolások megtöltötték a nagytermet. A népszerű énekesnő és zenekara remek hangulatot varázsolt a gyerekeknek.
Szeptember 22-én a könyvtár szervezésében a Közművelődés Házában az Ákom-Bákom Bábcsoport
előadását nézték meg tanulóink. A népszerű bábosok
a Kiskondás című népmesét vitték színre. Az előadás
nagy sikert aratott. Köszönjük a lehetőséget!

Szeptember végén mindig van egy nap, amely számunkra megkülönböztetett jelentőséggel bír, hisz ekkor névadónk, Benedek Elekre emléke előtt tisztelgünk. E nap összeköt bennünket, közösséget kovácsol
mindazokból, akiknek ez az iskola, Benedek Elek és
rajta keresztül a népmese sokat jelent. Hiszen ekkor
nemcsak a mi iskolánk ünnepel, hanem egész nemzetünk, minden magyar, akinek fontos a népmese, hisz
ez a nap a magyar népmese napja is egyben. Évről
évre igyekszünk ezt a napot igazi, értékes tartalommal
megtölteni. A 11 évvel ezelőtti első Benedek Elek-napunkat stílusosan a népmesék és a mondák köré szerveztük, és az idei évben ismét visszatérünk ennek a
napnak az igazi lényegéhez, hisz ma ismét a mesék
körül „forgott a világ”. Az aulában a tűzzománc mesefánk mellett kinőtt egy másik mesefa, ágain ismert
mesehősök köszönnek ránk. Iskolánk tanulóinak, pedagógusainak közös alkotása. Sok meseillusztráció
is készült erre az alkalomra, új dekorációt alkotva az
aula oldalfalán.
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A népmesék népművészetünk, népi örökségünk csodálatos, egyedülálló gyöngyszemei. Értékek, melyre vigyáznunk kell, melyet óvnunk kell. A népmesék
nagy ismerője, Benedek Elek ezért dolgozott, alkotott fáradhatatlanul. Ismerte és tisztelte a gyermeki
világot, a gyermeki lelket. Tudta, hogy oda a meséken és a régi történeteken keresztül vezet az út. Egyik
versében így ír.
„…Hadd ültetek fát szépen, rendiben,
Oh, nem magamnak - az új nemzedéknek!
…
Mi hasznom benne? - én nem kérdezem,
Csak ültetek a jövő nemzedéknek.”
Az idei Benedek Elek-napunkat ünnepséggel kezdtük. Velünk ünnepeltek meghívott vendégeink, a
bakonyszombathelyi és ácsteszéri óvodások, valamint felvidéki testvériskolánk gyermek-és pedagógusküldöttsége. Az ünnepségen Geszler Ádám 6.
osztályos tanuló szavalt el egy Alföldy Géza verset,
valamint énekkarosaink adtak elő két gyönyörű dalt.
Az ünnepséget az iskola falán elhelyezett Benedek
Elek dombormű megkoszorúzásával zártuk.
A délelőtt folyamán a Közművelődés Házában Écsi
Gyöngyi, felvidéki mesemondó szórakoztatott kisebbeket és nagyobbakat élvezetes, interaktív mesejátékával. Délután sokféle tevékenység, program körül
lehetett válogatni: lufihajtogatás, mese activity, csuhébaba és zacskóbáb készítés, „egy perc és nyersz”
játék, valamint gyöngyfűzés. Szép és tartalmas napot
töltöttünk együtt.
Köszönjük az ácsteszéri és a bakonyszombathelyi
önkormányzatnak, a konyha dolgozóinak, a szülőknek, Fehér Dezső Tibornak, a polgárőrségnek,
valamint az iskolai alapítványnak a nap sikeres
lebonyolításához nyújtott segítségét.

Egy perc és nyersz

Lufihajtogatás

Készülnek a csuhébabák

Écsi Gyöngyi meseelőadása

Énekkarunk az ünnepségen
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Táncsics-túra
Szeptember 30-án 20 fős csapattal jelentkeztünk a Táncsics-túrára. Az Ácsteszér- Réde- Csatka- Ácsteszér
útvonalat tettük meg, ami 28 kilométer volt. Fél 9-kor
indultunk, és délután fél négykor mindannyian célba
értünk. Most is átvehettük a legnépesebb csapatnak
járó kupát. Ezúton is szeretnénk megköszönni Horváth Zsolt és Flekács István segítségét, akik végig kísértek bennünket.

Felhívás!
A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános
Iskola Diákönkormányzata
2017.

október 20-án
14 órától 16 óráig az iskola melletti
parkolóban

papírgyűjtést szervez.
Lehetőség van akkumulátor és elektromos hulladék
leadására is.
• újság: 25 Ft • karton: 15 Ft • akkumulátor: 100 Ft
KÉRJÜK A KEDVES LAKOSOKAT, SEGÍTSÉK
A GYEREKEK MUNKÁJÁT!
Pintérné Ballabás Márta
intézményvezető

Ovi hírek
Benedek Elek nap
Ősz köszöntő családi délután
Pintérné Ballabás Márta igazgatónő köszöntőjében
méltatta a bakonyszombathelyi iskola és óvoda névadójának írói nagyságát, emberségét, hazája iránt mutatott szeretetét, mely minden jelenlévőnek példa lehet. A koszorúzási ünnepség és iskolások műsora után
visszasétáltunk óvodánkba, vendégségbe hívva az
ácsteszéri óvoda képviselőit.
Barátságos, őszi díszbe öltöztetett udvar várt bennünket, mely szorgos anyukák ötleteit, kezük munkáját
dicsérte. Az eddigi hagyományos program kiegészítése volt, hogy több ajándékot is kapott az óvódánk. Egy
helyi vállalkozó ajándéka a nagyméretű trambulin,
mely megfelelő szervezés és irányítás mellett nagy-
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ban segíti a gyermekek mozgás igényének kielégítést.
Joó Gábor családja is eljuttata gyermekeknek vásárolt
játékeszközöket a sapka licitre tett felajánlás összegéből. A szülői szervezet gyermekekhez méretezett udvari takarításhoz használható eszközökkel és labdákkal bővítette a játékok sorát.
Huszár Krisztina rédei vállalkozó pedig a Mybabci
sorozat egy kedves tagjával lepte meg óvodásainkat.
Nagy Zsoltné - Betti ismét bizonyságot tett kézügyességéről, türelméről felénk mutatott szeretetéről. Minden óvodásunknak harisnya technikával készített sütőtök figurával kedveskedett, mely az ősz egyik jelképe, vitamin forrása.
Ezúton is köszönjük ezeket az önzetlen támogatásokat a gyermekek nevében is.
A meglepetések sora „lufibohóccal” bővült. Gábor
bohóc minden gyermek kívánságát teljesítve meghajtogatta számukra a kívánt formát lufiból. Virágok kisállatok, harci eszközök, szív formák népesítették be
az udvart.
Nagycsoportosaink délelőtt a répa mese dramatizálával
kedveskedtek a vendég óvodásoknak és kiscsoportosainknak, délután a szülőket ajándékozták meg a
kitrákotty dalosjáték előadásával. Taps volt a jutalma
az élvezetes előadásoknak, melyet Zsuzsa óvónéni tanított be Ági néni segítsége mellett. Anikó óvónéni
vidám hangulatú, játékos verseny feladatokat állított össze, melyet szülő-gyermek közösen hajtott
végre. Nóra óvónéni kézműves foglalkozásra invitálta az ehhez kedvet érzőket. Két másik helyszínen
csillámtetkóval ékesíthették magukat Gyöngyi néni
segítségével, G.Viki középiskolás arcfestés technikával teljesítette a gyermekek kérését. Denevérek,
pókemberek, cicák, tigrisek szaladgáltak önfeledten
az udvaron. S. Lajos apuka pedig elkészítette a szalonnasütéshez szükséges tüzet és nyársakat. Szorgos
anyukák pedig előkészítették, tálalták a süteményeket, gyümölcsöket, uzsonnára szánt szalonnasütéshez
szükséges alapanyagokat.
Szülők – óvodai dolgozók összehangolt, segítőkész
tevékenysége jellemezte az egész napot, mely erősítette az egymás közti kapcsolatot, a közös célt, hogy
gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában. Ezt
sikeresen teljesítettük!
Egy valamiben volt még is más ez a családi nap a többihez képest. Járfásné Reszler Ágnesnek ez volt óvodánkban az utolsó munkanapja. Ági néni elfogadott
egy számára felajánlott másik munkalehetőséget. Október 1-től új feladatok, új kihívások várnak rá. Köszönjük eddigi lelkiismeretes munkáját, kérjük, gon(Folytatás a következő oldalon)
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doljon ránk szeretettel vissza, ha ideje, kedve engedi,
látogasson el hozzánk. Kívánjuk, érezze magát olyan
jól a jövőben is, mint ahogy a mi közösségünkbe tette! Párhuzamban szeretettel köszöntjük a helyére felvett Mészárosné Szabó Máriát – Marcsi nénit. Kívánjuk Neki is, hogy érezze magát jól a számára új, szívesen vállalt feladatban!
Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

„Kárikittyom édes tyúkom, még is...”

Lufihajtogató Gábor bohóc

Móka és kacagás…

Közérdekű
információk
De jó lesz velük is játszani!!!

Tájékoztató
Ingyenes jogi tanácsadás

Időpontja október hónapban,
a Családsegítő Központban:

„Húzták, ahogy tudták, húzták, ahogy bírták….”

§

Október 02. (hétfő)
11.30-19.30
Október 16. (hétfő),
11.30-19.30

Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133

HÍRMONDÓ

10

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR
1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 3631117 Fax: (36-1) 364-0076
E-mail: zoldovoda@mmgm.hu Honlap: www.
mmgm.hu

Reif Jánosné

intézményvezető Asszony
részére
Iktatószám: 22-7 /2017
É.a.: 2042 /2017
Ügyintéző: Kerékgyártó Judit

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda
Benedek Elek Óvoda Bakonyszombathely
Tárgy: Értesítés a „Zöld Óvoda” pályázat eredményéről
Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Örömmel értesítjük, hogy a 2017. április 30-ig beérkezett pályaművek értékelésének folyamata lezárult, a döntés megtörtént.
A Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára és az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért
felelős helyettes államtitkára döntése értelmében,
az Önök pályázata a kiírásban meghatározott Zöld
Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak teljesítésében 75,5 %-os eredményt elérve,

elnyerte a
„Zöld Óvoda” címet.
A minősítést tanúsító oklevelek átadására 2017.
decemberében keretében kerül sor Budapesten, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban
(1146 Budapest, Városliget,
Vajdahunyadvár), melyről egy későbbi időpontban
kapnak tájékoztatást.
További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Budapest, 2017. szeptember 27.
Tisztelettel:		
Nagy Gyula István
főosztályvezető
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A SEWS Autókábel Magyarország Kft. egy
autóipari beszállító Kisbéren, Komárom-Esztergom megyében, melyet 2003-ban alapítottak. A Sumitomo csoporthoz tartozik, ami a
világ vezető autóipari kábel és elektronikai
egység cégcsoportja.
A célunk a vevők legmagasabb minőségű termékekkel való ellátása a folyamatos újításokon keresztül. Kisbéri gyárunkba keresünk két
évre

Minőségirányítási mérnök
gyakornokot/junior
minőségirányítási mérnököt
Elvárás:
műszaki menedzser BSc vagy utolsó éves
középszintű angol nyelvtudás
számítógépes ismeretek
IATF és ISO rendszer ismeret

Az ideális jelölt:
analitikus gondolkozású, probléma megoldó
pontosan és megbízhatóan dolgozik
képes másokkal kommunikálni és együttműködni

Feladatok:
statisztikai folyamat szabályozás – cmk, cpk
hibafeltárás és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése
mérőeszköz felügyelet
belső auditok elvégzése

Amit ajánlunk:
bér megegyezés szerint
autóval való bejárás térítése (cégünkhöz csak autóval tud bejutni)
cafeteria, jutalom
fejlett technológiai háttér, szakmai fejlődési lehetőség

Ha érdekli az állás, akkor angol és magyar nyelvű önéletrajzzal, motivációs levéllel várjuk jelentkezését a hirdetes@
sews-awh.com e-mail címen. Érdeklődni a HR osztályon +36 34 552 206 telefonszámon lehet.
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FELHÍVÁS
SPORTCSARNOKI
ŐSZI-TÉLI
FOGLALKOZÁSOKRA
Heti programok:
Szerda : 19 h-tól 		
Kosárlabda mérkőzések
Csütörtök : 18 h-tól 		
Asztalitenisz mérkőzések / október 5-től ! /
Péntek : 18.30 –tól 		
Labdarúgó mérkőzések
A toborzás célja a célcsoport elérése és a programba
való bevonása. A toborzó rendezvényeket követően a
résztvevők kompetenciamérése alapján a projektbe bevont személyek számára egyéni fejlesztési terv készül,
amely segít eldönteni, hogy a projekt mely szolgáltatása a leghatékonyabb egyéni élethelyzetük javítására,
társadalmi felzárkózásuk elősegítésére.
Ezek a szolgáltatások a következők:
• Alapkompetencia-fejlesztő képzések - a képzési program motivációs részt, írás-olvasás-számolás és
mentálhigiénés fejlesztést, a tanulási képességek fejlesztését és életviteli tanácsadást tartalmaz úgy, hogy
az eltérő előképzettségű jelentkezőknek a teljesen analfabétától a korábban szakmunkásvégzettséget szerzett,
de szövegértési problémákkal küzdő felnőttig megfelelő fejlesztést tudjon biztosítani.
• Felzárkóztató általános iskolai képzés az 5 – 8. évfolyamra – a képzés célja a résztvevők felkészítése egy sikeres osztályozó vizsga letételére, amellyel lehetővé válik számukra az általános iskola felsőbb évfolyamára lépés, illetve az általános iskolai tanulmányok befejezése,
majd a szakképzésbe történő bekapcsolódás.
• Szakmai alapozó képzés szociális, gyermekvédelmi,
építő- és feldolgozóipari területen
• Munkakipróbálás
A képzésben, munkagyakorlatban való bennmaradást
segítő szolgáltatások: utazási költségtérítés; megélhetési támogatás biztosítása; a tankönyvek, taneszközök, képzési anyagok biztosítása.
További információ: Laskai-Juhász Tünde projekt tanácsadó
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
Tatabánya, Fő tér 4.
34/517-223

Szombat : 15 h –tól .:
Kézilabda mérkőzések / október 28-tól /

Délutáni foglalkozások
a csarnokban:
hétfő: 14.15-15.30 mozgásfejlesztő foglalkozás
kedd: 14.00-16.00 felsős foci
szerda: 14.00-15.30 vívás
csütörtök: 15.00-15.45 sportkör
péntek: 14.15-15.00 kézilabda,
15.00-15.45 foci (1-2.o.)

BAKONYSZOMBATHELYI
HÍRMONDÓ

A kiadásért felel:
Önkormányzat Bakonyszombathely

Nyomdai szerkesztés:
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Szerkesztetésben
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Állatok Világnapja,
október 4.
Az érezni - szenvedni képes állatok sok esetben sínylődnek az ember kezei alatt. A környezettudatossághoz, a hobbicélú állatok és a gazdasági haszonállatok kapcsán is egyre több ismeretanyagot alkalmaz
az ember, de még van fejlődni való. Seres Zoltán, az
Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint a gazdasági haszonállatokat az elfogadhatónál sokkal jobban kizsákmányoló ember, illetve a megunt házi kedvenceket utcára dobó vagy wc-n lehúzó állattartó nem
nevezhető sem felelősségteljesnek, sem jó gazdának.
Néhány apró lépéssel felelősségteljesebb állattartók
lehetünk, az Állatok Világnapján ezekre a lépésekre
kerül hangsúly.
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élő szárnyast, vaddisznót, őzet, nyulat ejtenek el, az
állatok húsa ínyenc ételekként kerülnek az asztalokra.
Legtöbb vadászlövés sportból durran. Az illegális vadászatok, az orrvadászatok száma is jelentős, ami Magyarországon bűncselekmény.

Tömegesen hizlalt húsvilág és hipermarketek
A gazdasági állatokat többnyire iparszerűen tenyésztik, hizlalják. Az állateledelek esetenként antibiotikumokat, hormonokat is tartalmaznak. Az iparilag előállított húsállatok legtöbbször minden természetes ingertől hermetikusan elzárva, stresszel teli környezetben érik el a feldolgozási állapotukat. A tenyésztési
helyről a vágóhídig jutás országon belüli és nemzetközi formában is sok esetben gyalázatos. Tehenek, sertések, juhok, szárnyasok szállítás közben gyakran megsérülnek, sok esetben egymást tapossák szét, csontjaikat törik. Az állatok feldolgozása gyakran ilyen előzmények után megy végbe, ezt az (élet)minőséget kapNéhány állatság a mindennapokból:
juk vissza, mikor az étkezéshez vesszük meg az áru1. Megunt vagy beteg házi kedvencét egyesek min- házakban az akciós árú húsokat.
denféle bűntudat vagy lelkiismeret nélkül dobják ki
Hobbiállatok, állatszeretet
az út szélére,
2. Gyakran a gazdasági haszonállatokat túlzottan ki- Sok ember elmagányosodásának okaként fordul a
hobbiállatok felé. A hobbicélból tartható társállatok
zsákmányolva tartanak és dolgoznak fel,
3. A házőrző kutyát sokan láncon tartják, illetve több köre évről évre bővül, hiszen nemcsak kutyát-macskát
napra is elmennek úgy, hogy az állat elégtelen tartási tarthatunk, hanem hüllők, halfélék, díszmadarak, pókok-rovarok, egyéb állatok megszámlálhatatlan faja
körülmények között szenved.
és fajtája áll rendelkezésre legális-illegális formában.
Laborállatok, vadászat, gazdasági haszonállatok, Mindez azért, hogy mi, emberek tarthassuk őket. Az
házi kedvencek
állatok beszerzése egyéni úton, és állatkereskedések
Laborállatokból a világon évente több tízmilliót hasz- által is megvalósulhat. A kedvtelési állattartás a felenálnak fel, hogy hadászati, szépészeti, gyógyászati kí- lősségen kell, hogy alapuljon, a kedvencként tartott
sérleteket folytassanak az ember kényelme és hatalma állatokat az állat egész életére számolva kellene hogy
érdekében. A kísérleti állatok kérdésköre eléggé bo- befogadjuk. Ezzel ellentétben sokan magukhoz vesznyolult. Felvetődik a kérdés, hogy joga van-e az em- nek házi kedvenceket, majd azokat megunják és utcábernek (mint csúcsragadozónak) más fajú élőlényeket ra teszik őket, mely börtönnel is sújtható. Az állatok
felhasználni arra a célra, hogy saját maga túlélését se- rossz tartása állatkínzási bűncselekménynek minősül.
gítse? Emberi szemszögből a válasz egyértelmű: igen.
Ha az állatok beszélni tudnának, biztos másként gon- Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület mundolkodnának a feláldozásukról. Magyarországon szé- katársa szerint Október 4-én, az Állatok Világnapján,
pészeti célból az állatkísérlet tilos, ettől függetlenül és az év egészében úgy kellene éljünk, hogy a természámos olyan kozmetikum a boltokból megvásárolha- szettel, környezetünkkel, az abban található más fajú
tó, mely állatokon tesztelt, hiszen az állatkísérleteket élőlényekkel való kapcsolatkor megtaláljuk a humások esetben távol-keleten végzik el.
nus normát. Hozzuk létre az élet tiszteletén alapuló állattartást, egy magasabb szintű környezeti kultúrát. Se
A vadászvilág nem térfa! Míg a régmúlt korokban
ember és állat, se ember és ember között ne a profita vadászat révén létfenntartást folytattak az akkoszerzés legyen a cselekvés legfőbb szempontja. A viri családfők, később sok helyen a vadászat a nemelágunk jobbá alakításához a környezetünk kapcsán elsek joga volt. Ma az összkomfort korában a vadászat
sőre a gondolkodásmódunkat, majd utána a cselekea vadászati közösségek által az állatfajok egyedszádeteinket, vásárlói szokásainkat kell helyrerakni.
mainak fenntartására és úri sportra terjed ki. Évente
Orpheus Állatvédő Egyesület
sok tízezer vadászat során százezernyi természetben
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