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2017 KULTURÁLIS PROGRAMJAI
„Minden teltházzal !!!”
ÁLTALÁNOS ISKOLAI
ALAPÍTVÁNYI BÁL
JANUÁRBAN

A tánc pillanatai

A táncosok osztályfőnökükkel, Borbély Ilonával
és tánctanárukkal, Turi Enesével

Hatodikasok programja

FARSANGI KARNEVÁL

Az ötödikesek műsora

Februárban egy remek író-olvasó találkozón
vettünk részt Kádár Annamária erdélyi írónővel
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Bakonyi Népművészeti Fesztivál
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„Mozdulj ki!”
sport és egészségnap májusban

Pötörke Néptáncegyüttes

Kartus Attila és az aktív közönség

Tavaszka Néptánccsoport

A Street Generation együttes műsora
Molnár Krisztina Rita író-költő előadása

„Légy jó mindhalálig „ – Műsoros est előadás

A Pántlika Néptánccsoport sikere
a Járási Tehetségfesztiválon
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A REPUBLIC EGYÜTTES
NAGYSIKERŰ FALUNAPI ELŐADÁSA

Écsi Gyöngyi meseelőadása a Benedek Elek Napon

Az Őszi Fényfesztivál októberben
Lúdas Matyi az Őszi Fényfesztiválon

Őszi fényben a pajta
Szent Márton napi
lámpás felvonulás

Az Ákom-Bákom együttes Kiskondás
c. bábelőadása a Művelődési házban
szeptemberben
A kiskondás című bábelőadás
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Evangélikus
hírek
Légy erős és bátor!

Adventi színházi műsor:
Dévai Szent Ferenc Alapítvány –
„ Melyiket a kilenc közül?”

Anyakönyvi
hírek
Köszöntjük községünk
új állampolgárát:
Herman László és
Németh Anett
kisfiát Herman Lászlót

Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárainktól:
Marencsák Imrénétől (Kossuth u.)
Fekete Attilától (Dózsa u.)
Csonka Imréné (Baross u.)

Bajnóczi Mário

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én
Bajnóczi Márió vagyok, evangélikus lelkész.
1989-ben születtem Salgótarjánban, ott is kereszteltek meg. 1995-ben családommal Budapestre költöztünk, ahol pár évig a kelenföldi,
majd a budavári gyülekezetbe jártunk. A családom hamar a gyülekezet aktív tagjává vált. Ott
konfirmálkodtam, oda jártam hittan-, majd ifjúsági órákra, illetve nyári táborokba. Az egyházi kötődésem tovább erősödött a fóti kántorképzőben és a Deák téri Evangélikus Gimnáziumban eltöltött hosszú évek alatt. A kántorképzőben
már fiatalon kántori oklevelet szereztem, ahol
később tanítottam, majd tudásomat a Budavárhoz tartozó, Szilágyi Erzsébet fasori kápolnában
mutathattam meg először segédkántorként, majd
2006-tól már minden vasárnap. Közben a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola orgonaszakára is
beiratoztam. A rendszeres – és egyre magasabb
szinten művelt – zenei szolgálaton keresztül Is(Folytatás a következő oldalon)
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ten fiatalon megszólított, így érettségi után, 2008ban az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
kezdtem meg teológiai tanulmányait. Az egyetemen 5 éves elméleti képzésben, majd a vanyarci
evangélikus gyülekezetben 1 éves gyakorlati
képzésen vettem részt. 2014-ben szenteltek lelkésszé, ami után egy-egy évig végeztem segédlelkészi szolgálatot az alberti, a pilisi gyülekezetben, valamint a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskolában. 2016-ban sikeres parókusi alkalmassági vizsgát tettem. 2017 nyár végén kaptam a meghívást a bakonyszombathelyi, valamint a hánta-ászár-kisbéri gyülekezetbe, ahová
idén novemberben be is iktattak parókus lelkésznek.
A november 18-án történő beiktatásra és egyben a gyülekezettel való új indulásra választottam Józsué könyvéből az igét, amint a fenti címben is látszik: Megparancsoltam neked, hogy
légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak
jársz.
Józsué is komoly feladat előtt áll, hiszen Izrael
népének utazása az egyiptomi rabszolgasági szabadulás utáni negyven éves pusztai vándorlással még nem ért véget. Megérkeztek ugyan a tejjel-mézzel folyó Kánaánhoz, ott állnak a kapujában, de ahhoz, hogy valóban övék legyen az ígéret földje, az igazi otthon kényelme, azért még
meg kell küzdeniük. Kezdetét vehette a honfoglalás, de immár nem Mózessel, hanem egy ifjú kiválasztottal, Józsuéval. A kihívásokkal teli nehéz
út előtti bizonytalanságban így biztat Isten igéjével: Légy erős és bátor!
Az út ilyen értelemben folytatódik tovább a cél felé,
ami még mindig ugyan az. Csak a nép vezetője lett
más. 2017 nyár végén lelkész váltás volt az evangélikus gyülekezetben, de az élet nem állt meg.
Sőt, szeretnék úgy hozzáállni, hogy én újult erővel,
fiatalos lendülettel szeretném végezni a rám bízottak közötti szolgálatot. Akárcsak Izrael népe, mi is
egy cél felé megyünk a gyülekezettel, mint ahogy
mentünk eddig is. A cél, nevezzük Isten országának, vagy egyszerűen csak egy boldog, vidám, élő
közösségnek, számunkra is változatlan. Csak immár más lelkésszel, de ugyanazon Isten ígéretével
folytathatjuk mi is „vándorutunkat”.
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Bízok abban, hogy a gyülekezettel a közös utunk
Istennel valóban célhoz érhet. Ezért kérjük rá Isten áldását. Bízok abban, hogy a közös munkánkat valóban Isten dicsőségére tudjuk végezni. Bízok abban, hogy utunk közben végig velünk lesz
a mi Urunk. Jézus Krisztus is velünk vándorol és
ő lesz igazi vezérünk. Bízok abban, hogy ezen az
úton egyre többen lehetünk, és figyelhetünk egymásra, támogathatjuk a ránk bízottakat. Bízok abban, hogy valóban boldog és Krisztusban élő közösséggé válhatunk. Bízok abban, hogy utunk végére mi is eljuthatunk a mi megígért országunkba,
Jézussal, a mennyországba.
És végül bízok abban, hogy személyesen is fogunk találkozni. Addig a találkozásig, valamint
erre az új indulásra nem marad más, mint Isten
biztató igéje: Megparancsoltam neked, hogy légy
erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van
Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz.

Ezzel az igével kívánok mindenkinek a
2018-as esztendőre bátorítást és áldást.
Bajnóczi Márió
evangélikus lelkész

Találkozási lehetőségek,
heti alkalmaink:
Minden hétfőn:
- bibliaórát tartunk 17 órától a gyülekezeti teremben.
Havonta egyszer:
- FilmKlubbot tartunk fiatal felnőtteknek, de minden érdeklődőt szeretettel
várunk. Keresztény, elgondolkodtató,
könnyed filmeket nézünk, majd utána
közösen beszélgetünk róla a Biblia tanítása alapján.
Első alkalom január 13-án 18 órától a
gyülekezeti teremben lesz.
Minden vasárnap 11 órától istentiszteletet tarunk a gyülekezeti teremben.
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Iskolai hírek
Adventi készülődés
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”
December 2-án, szombaton kézműves foglalkozást tartottunk az iskolában. Adventi koszorúkat, karácsonyfaés asztaldíszeket, gyertyákat alkottak gyerekek, szülők,
pedagógusok együtt, várva a közelgő ünnepet. Elkészült
iskolánk adventi koszorúja is, így hétfőnként nálunk is
fellobbantak a gyertyalángok. Énekkarosaink szép, adventi dallal tették hangulatossá ezeket az alkalmakat

Adventi kézműves foglalkozás

„Mikulás-hét”
December 6-án ismét vendégünk volt a Mikulás, akit az
alsósok a tornacsarnokban énekkel vártak. Természetesen jutalmul mindenki csomagot kapott. A felsősök osztálykeretben ünnepeltek, pénteken pedig diszkót rendeztek.
December 7-én a 8. osztályosok „Mikulásváró” délutánt
tartottak a Közművelődés Házában. A könyvtár támogatásának köszönhetően az Ákombákom bábcsoport előadását nézhették meg „Mikulás a tyúkudvarban” címmel. Lehetett kézműveskedni, játszani, énekelni, karácsonyi ajándékokat vásárolni.

Itt járt a Mikulás

"Hej, Rákóczi, Bercsényi…"
Ezzel a címmel tartott előadást december 8-án, pénteken iskolánk minden tanulójának Nagy Csaba tárogatóművész. Előadásában megismertette velünk
ennek a hangszernek a történetét. A tárogatót, ahogy
korábban nevezték, a török sípot már évszázadokkal
ezelőtt ismerték a magyarok, még honfoglaló őseink hozták Ázsiából. A 16. században, a török hódoltság idején különösen közkedveltté vált, felcsendült a végvárakban és különböző főúri udvarokban
is. Igazán híressé a kuruc korban vált. A hangszer
parancsokat tudott osztogatni a csatákban, békeidőben pedig dalok, táncok kísérője volt. A Rákócziszabadságharc bukása után a tárogatók elhallgattak,
és ha megszólaltak is, csak kesergő, szomorú dallamot játszottak rajtuk. A művész nemcsak beszélt
a hangszer történelmi és irodalmi vonatkozásairól,
hanem meg is szólaltatta ezt a csodálatos hangszert.

Karácsonyi énekverseny
December 12-én rendeztük meg hagyományos karácsonyi énekversenyünket a Közművelődés Házában. Sok lelkes és énekelni szerető gyerek és csoport jelentkezett erre a házi versenyre.
Az alábbi eredmények születtek:
•
egyéni és páros versenyzők:
1.
helyezett Hullám Alexa Lilla 4.o.
2.
helyezett Hullám Vanessza Lilla 5.o.
3.
helyezett Hullám Alexa Lilla –
Maszlevér Lilien Hanna
(Folytatás a következő oldalon)
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•
1.
2.
3.

csoportos versenyzők:
helyezett a 4.o.
helyezett a 3.o.
helyezett a 7. o. csapata

A 3. osztályosok az énekversenyen
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Felléptek még karácsonyi énekversenyünk győztesei,
a zeneiskolás gitárosok, valamint színjátszó csoportunk előadásában a „Kék madár” című jelenetet láthattuk. A színpadra lépő gyerekek igazi, meghitt karácsonyi hangulatot varázsoltak a színpadra
A 3. osztályosok műsora

Énekkarosok és színjátszók együtt

Gitárosok a karácsonyi ünnepélyen

MEGHÍVÓ
ALAPÍTVÁNYI BÁLRA
A 7. osztályosok énekelnek

Karácsonyi ünnepély
Utolsó tanítási napunkon, december 20-án rendeztük meg a Közművelődés Házában karácsonyi ünnepélyünket. A műsorra a 3. osztályosok zenés összeállítással, az énekkarosok karácsonyi dalokkal készültek.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
hagyományos jótékonysági bálunkra, melyet

2018. január 13-án, szombaton 19 órától
rendezünk meg a sportcsarnokban.
Kísérőprogram: Nyolcadikosok keringője
Közreműködik: SYNCRON zenekar

Tombola – büfé!
Jegyeket vásárolni január 3-ától lehet
az iskola titkárságán.
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Félévzárás előtt…
• A tanév első féléve 2018. január 26-án zárul, az
eredményekről szóló értesítőket a tanulók 2018. február 2-án kapják kézhez.
• A központi írásbelik időpontja január 20-a, szombat.
• Az iskolai farsang január 19-én, péntek délután kerül megrendezésre.

ÁLTALÁNOS
ISKOLAI
FARSANGI
KARNEVÁL

Várjuk az előadást
A három manó

- JELMEZVERSENY

2018. JANUÁR 19.
/ PÉNTEK/
16 ÓRA
HELYSZÍN:
BAKONYSZOMBATHELY,
SPORTCSARNOK
Pintérné Ballabás Márta
intézményvezető

Ovi hírek
Az óesztendő utolsó hónapja is mozgalmasan telt
óvodánkban. A decemberi, karácsonyi ünnepkör
köré szerveződtek az események. Nagy izgalommal
és szeretettel készültek a gyermek a karácsonyi ünnepélyre, mely bensőséges keretek közt családias hangulatban telt.
A készülődés közben időt szakítottunk arra is, hogy
a hagyományoknak megfelelően a kiscsoportosok a
településen működő közintézmények dolgozóit köszöntötték fel. A nagycsoportosok pedig az óvodából
nyugdíjba ment óvó- és dadus néniket keresték fel
otthonunkba. Ők nagy szeretettel fogadták a kisgyermekeket.
A készülődés hangulatát fokozta a színházlátogatás,
Kisbéren néztük meg a „A suszter és a karácsonyi
manók” történetét.

Élményekkel telve vissza az oviba

Karácsonyi ünnepély képekben:

Kicsik tánca
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Karácsonyi történet
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A csoportok karácsonyfái alatt játékok voltak 120.000
Ft értékben, valamint a dolgozók által készített ajándék
minden családnak és az önkormányzattól kapott ajándékcsomag.
December 12-én egy kiemelkedő rangos eseményen
vettem részt Budapesten. A Vajdahunyad várban vehettem át a megtisztelő zöld óvoda címet tanúsító oklevelet rangos szakmai nap keretében. Köszönöm minden
munkatársamnak és szülőnek, aki támogatott bennünket a cím elérésében. Távoli cél az örökös zöld óvoda cím elnyerése, melyhez még sok a teendőnk, de van
rá időnk. Az idő tényező mellett fontos a további szülői együtt működés és a fenntartó önkormányzat anyagi támogatása.
Legfontosabb mindannyiunk környezetvédő szemlélet
módja.

Kisbéri kolléganőkkel, az átadó ünnepségen
Ők már az örökös zöld óvoda cím méltán boldog
tulakdonosai.
(Folytatás a következő oldalon)
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Egészség és életmód
A kisgyermeket
nevelő családok
mindennapos
gondjai
közé
tartozik a szűnni nem akaró nátha és köhögés, sőt egyre több gyermeknél tapasztalják, hogy a
hurutos állapot
kapcsán gyengült a hallása.
A gyermek betegsége miatt
érzett izgalom
sokszor megnehezíti az ápolásával, gondozásával kapcsolatos teendőket. Ehhez
szeretnék segítséget nyújtani néhány olyan kérdés
megválaszolásával, amellyel naponta találkozom a
rendelőmben.

Fültisztítás

Szeretettel várunk mindenkit

farsangi
karneválunkra,

melyet
2018. január 26-án fél négytől
tartunk az óvodában.
Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

Az egyik leggyakoribb kérdés a fültisztítással kapcsolatos. Hogyan és mikor tisztítsuk a gyermek fülét?
Azt tanácsolom, hogy az egészséges kisbaba fülét
csak a külső részeken tisztítsák naponta. A fültisztító pálcikát ne dugják a hallójárat mélyébe, csak a fülkagyló külső részén lévő redőt tisztítsák vele. Ha fürdetéskor víz kerül a hallójáratba, az a törülköző ös�szecsavart sarkával kiitatható. A kisgyermek hallójárata olyan szűk, hogy a vattás pálcával mélybe nyomhatjuk az ott termelődő fülzsírt, és onnan igen nehéz
eltávolítani.
A túlzott tisztogatás károsítja a bőr védőrétegét. Megváltoztatja a védelmet jelentő savas kémhatást, és ezzel kedvez a gyulladások kialakulásának. Remélhetőleg hamarosan kapható lesz a patikákban a savköpeny regenerálódására kifejlesztett savanyú kémhatású zselé hallójáratvédő fülcsepp változata.
Különösen fontos védeni a külső hallójáratot a babaúszásra vagy óvodás úszásoktatásra járó gyermekeknél. A fürdés előtt célszerű pár csepp babaolajat a fülbe cseppenteni. Ez víztaszító réteget alkot, és védi a
(Folytatás a következő oldalon)

12

HÍRMONDÓ

bőrt a felázástól. Az úszás végén viszont a kiszárított
fülekbe javaslom a savanyú kémhatású fülcsepp belecsepegtetését. Megvédi a bőrt a szennyezett víz kórokozóitól, és az úszótanfolyamot nem kell félbeszakítani fülfájás miatt.

Orrszívás
A másik fontos kérdés, hogyan kell, hogyan lehet a
náthás gyermeket megszabadítani az orrváladékától,
amíg nem tanul meg orrot fújni. Két évtizeddel ezelőtt
még igen kevesen tudták, hogy a náthás gyermek orrváladékát porszívóra szerelt orrszívóval is el lehet távolítani. Azóta ez az eszköz a mindennapi orrhigiéné
eszköze lett. A fokozódó környezetszennyeződés miatt a nátha mindennapos betegséggé vált, és mindaddig, amíg a gyermek nem tudja hatékonyan kifújni az
orrát, ez az egyetlen lehetőség a szövődmények megelőzésére.

A jó orrszívótechnika
Otthoni körülmények között az orrváladék leszívását
ülő helyzetben javasoljuk. Ilyenkor az orrüreget tisztítjuk. Az otthoni, ülő helyzetben végzett orrszívásnál
a szívó végét kicsit oldalra és lefelé irányítsuk, mert az
orrváladék a hátrafelé lejtő orrfenék miatt ott gyűlik
össze. Célszerű többször, rövid időre megszakítva végezni a szívást. Az ellenoldali orrfél befogásával a szívás ereje nő. Ezt különösen sűrű orrváladék esetén célszerű megtenni. A kis, kézi, motoros orrszívóval az ellenoldal befogása teszi igazán hatékonnyá a leszívást.

Orrcsepp vagy orrspray?
Mindenki tapasztalja, hogy a náthás gyermek orrdugulását még a leszívás után is szortyogó hang jelzi. A
hurutos nyálkahártya-duzzanat egy darabig természetesen a leszívás után is fennáll. Az orrlégzés további
javítása érdekében ilyenkor célszerű olyan gyógyszert
juttatni az orrüregbe, amely csökkenti a nyálkahártya-duzzanatot és oldja a bennrekedt váladékot. A patikákban már évek óta kapható ilyen orrspray. Az egyetlen ilyesfajta készítmény, amely akár négy héten át is
használható, ártalom nélkül. Gyermek- és felnőtt változata is van. Az elhúzódó nátha és allergiás orrfolyás
kezelésére évek óta javaslom. A leszívás előtt egyszer
befújni azért jó, mert oldja a váladékot, és megkönnyíti a váladék eltávolítását. A másik gyakori hiba, hogy
a szóróflakon csúcsát igyekeznek bedugni az orrjáratba. Ez kellemetlen és felesleges. Javaslatom, hogy az
orrcsúcsot felemelve, a nyíláshoz illesztve spricceljék
be a gyógyszert. Ezt a műveletet is célszerű ülő helyzetben végezni.
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A függőlegesen tartott szóróflakon jobban működik.
Az orrcseppet pici csecsemőknek javaslom, mert az
orrspray nehezen juttatható be a szűk orrjáratokba.
A nagyobb gyermek orrába, főként hanyatt fekvő
helyzetben becseppentett orrcsepp leszalad a garatba. Az orrüregben, ahová szántuk, alig tud kapcsolatba kerülni az orrnyálkahártyával. Az orrdugulás
megszüntetése fontos a náthás eredetű szövődmények megelőzésében. Az arcüregek, rostasejtek, fülek orrban lévő nyílása felszabadul, és ha jó a szellőzés, nem alakul ki gyulladásos váladékpangás.

Hűtés vagy melegítés?
Régi tapasztalat, hogy a fülfájdalmat jól enyhíti a fülkagylóra helyezett meleg anyag. Fontos tudni, hogy
a melegítés ingerterápiaként működik, és klinikai
mérések bizonyítják, hogy javítja a középfül szellőzését. Ezért javasoljuk a gyógysapkával egyszerre mindkét oldalon feltenni a meleget. A külső hallójárat gyulladása, amely a nyári strandszezon betegsége, igazi bőrgyulladás. A savköpeny regenerálása
mellett ilyenkor célszerű a fülkagyló hűtése.
A gyógysapka hőtároló betétje meleg vízben felmelegíthető, de hűtőszekrénybe téve jól használható hűtésre is.
Dr. Somi Ildikó
gyermek fül-orr-gége szakorvos

Közérdekű
információk
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Tájékoztató
Ingyenes
jogi tanácsadás

időpontja Január hónapban,
a Családsegítő Központban:
Január 08. (hétfő)
11.30-19.30
Január 15. (hétfő),
11.30-19.30
Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133
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