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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk
és várunk
minden érdeklődőt
szeptember 28-án
/pénteken/
9 órakor

A BENEDEK ELEK-NAPI
ÜNNEPSÉGÜNKRE
9 h .: Ünnepély – koszorúzás
10 h.: Grimask színház előadása : „Hetet egy csapásra”
Interaktív mesejáték
11 h . Ügyességi játékok akadálypályája a Fanyűvő Játékparkkal
a Kastélyparkban

13 h.: VADKERTI IMRE ZENÉS IRODALMI MŰSORA
15 h.: „Kutyavásár”

Minden érdeklődőt szeretettel vár a
Benedek Elek Általános Iskola
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Évnyitó

Iskolai hírek
Tanévkezdés
“A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert
egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló,
ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”
(Maria Montessori)
A tanévre készülődés már nyár végén megkezdődött a
gyerekek, a szülők és a pedagógusok részéről is. Augusztus 28-án egy hagyományos programunkra, gólyaváró délutánra hívtuk a legifjabb iskolásainkat, leendő elsőseinket. Örültünk, hogy többen elfogadták
meghívásunkat, így sok kis „gólya” és szülő érkezett
az alkalomra, és ennek köszönhetően ismét gyerekzsivaj verte fel nyári álmából az iskola épületét. A gyerekek megismerkedtek osztályfőnökükkel, Timi nénivel és másik tanítójukkal, Noémi nénivel. A bemutatkozások után egy közös sétát tettünk az iskolában, bejártuk az alsó és felső szint tantermeit, szaktantermeit és az irodákat. A bátrabbak kipróbálhatták az igazgatói és a helyettesi forgószéket is. A teázás és szendvicsezés után a tanító nénikkel az osztályukba vonultak „gólyáink”, ahol tovább folytatódott a játékos ismerkedés. A program a tornacsarnokban sportfoglalkozással ért véget. Reméljük, hasznos volt az együtt
töltött délután, ami reményeink szerint megkönnyíti a
kicsik beilleszkedését.
A nyár folyamán az iskolában megvolt a nagytakarítás, kisebb festések, javítások is megtörténtek, amiért
köszönettel tartozunk az Önkormányzat műszaki csoportjának, Baracskai Lászlónak és munkatársainak.
Az iskolai alapítvány jóvoltából az alsós és a felsős
fiúmosdók is megújultak, új térelválasztó elemeket és
ajtókat kaptak.
2018. szeptember 3-án kezdetét vette a 2018-19-es
tanév. A nyári nagy szabadság után a gyerekek élete
ismét jelentősen megváltozott. Újra fel kell venni az
iskolai élet ritmusát. Reggel kelni kell, majd tanulni…
és folytathatnánk a sort.
Tanévnyitó ünnepélyünket az első tanítási napon tartottuk. A műsort a 4. osztályosok adták, versekkel,
dallal búcsúztak a nyártól, és biztatást adtak az előttünk álló munkás hétköznapokra. Az első osztályosok
is bemutatkoztak kis műsorra. Néhányan kicsit megszeppenve, könnyekkel küzdve lépték át az iskola küszöbét, váltak ki a szülői ölelő karok közül. Biztatásul

1. osztályosok

A műsort adó 4-esek
az iskola szülői szervezetének jóvoltából az iskola jelképével díszített nyakkendőt kaptak, amit a legidősebbek, a 8. osztályosok kötöttek a nyakukba. Egy névre
szóló emléklapot is átvehettek, mely bizonyítja, hogy
ők is már közénk tartoznak, igazi „benedekelekesek”
lettek. Az ünnepély végén Szeleczki Ferenc 8. osztályos tanuló nyitotta meg a 2018/19-es tanévet.
(Folytatás a következő oldalon)
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Rendben megérkeztek a tankönyvek, kiosztásuk már
a nyár végén megtörtént. Minden tanuló ingyen kapta, ezért az iskolai könyvtár állományába kerülnek a
munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével, tehát
év végén le kell adni. Kérünk mindenkit, hogy nagyon
vigyázzon rá, mert megrongálódásuk esetén anyagi
felelősséggel tartozik értük.
A tanév újdonsága a bevezetésre kerülő elektronikus
napló, a részletekről majd a szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket.
Több új tanuló is érkezett a nyár folyamán iskolánkba.
Kívánom, hogy érezzék jól magukat nálunk, reméljük, sikeresen beilleszkednek közösségünkbe.
A tanévet 160 tanulóval kezdjük. Az osztályok összetétele, a nevelők személye a következőképpen alakul
az idei tanévben:
• 1. osztály: iskolaotthonos, osztályfőnök Lengyel Tímea, tanít még Ónódiné Paksi Noémi
• 2. osztály: iskolaotthonos, osztályfőnök Kovácsné
Villand Lívia, tanít még Szteblák Zsuzsa
• 3. osztály osztályfőnöke Szabóné László Gizella
• 4. osztály osztályfőnöke: Ónódiné Paksi Noémi
• 5. osztály osztályfőnöke Kovácsné Czimora Zita
• 6. osztály osztályfőnöke Budáné Deák Anita
• 7. osztály osztályfőnöke: Bikali Istvánné
• 8. osztály osztályfőnöke: Kovácsné Sándor Éva
Ácsteszéren napközis csoportot vezet: Áment
Róbertné. Bakonyszombathelyen a 3-4. osztályos
napközis csoport vezetője Kolonicsné Molnár Judit
és Szabóné László Gizella. A 4-5. osztályos napközis csoportot Tihanyi-Fehér Virág és Panákné Miszlai
Margit, a felsős tanulószobát Borbély Ilona és Budáné
Deák Anita vezetik. A fejlesztő foglalkozásokat Béber
Anna tanárnő és új kolléganőnk Tihanyi-Fehér Virág
tartja.
A felsoroltakon kívül tanítanak még: Letenyei Barnabás, dr. Szarvas Annamária, Kondics Gergely és
Pintérné Ballabás Márta. Hittant tanít Földes Kinga
hitoktató és Bajnóczy Márió evangélikus lelkész úr.
Oktató-nevelő munkánkat Vigh Sándorné iskolatitkár
és Cseh-Horváth Lilla pedagógiai asszisztens segíti.
A tavalyi évhez hasonlóan a győri Hangfestő művészeti iskola kihelyezett tagozataként működünk, lehet
zenére és néptáncra jelentkezni. A zeneiskola keretei
között zongora, furulya és gitár oktatás indul megfelelő jelentkező esetén.
A szakkörök kínálata most is széles: néptánc, képzőművész, énekkar, színjátszó, főzős, német és angol
nyelvi, természetismereti szakkör, valamint középiskolai előkészítő foglalkozások indulnak. Széles a
sportolási lehetőségek kínálata is: úszás, téli sportok,
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fitness klub. Gyógytestnevelés foglalkozások is lesznek. Lehetőség lesz a kisbéri egyesületeknél vívásra
és kézilabdaedzésekre is járni.

A tanév szorgalmi időszaka:
első nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)
utolsó nap: 2019. június 14. (péntek)
tanítási napok száma: 181
tanítás nélküli munkanapok száma: 6
A szorgalmi időszak első féléve 2018. szeptember
3-ától 2019. január 25-éig tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét
2019. február 1-jéig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2018. október 29. – 2018. november 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2018. október 26. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap:
2018. november 5. (hétfő)
Téli szünet: 2018. december 24. – 2019. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2017. december 21. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap:
2018. január 3. (csütörtök)
Tavaszi szünet: 2019. április 18. – 2019. április 23.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2019. április 17. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap:
2019. április 24. (szerda)
A 6. és 8. osztályosok 2019. május 22-én idegen nyelvi mérésen, május 29-én országos kompetenciamérésen vesznek részt. A tavaszi időszakban a tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérésére is sor
kerül.
Az 1. osztályosok, ahogy azt az óvodában már megszokták, ebéd után az iskolában is fogat fognak mosni. Az elképzelés megvalósítását Buják Szilvia háziorvosunk segítette, aki szponzort talált a programhoz.
Ennek köszönhetően a gyerekek fogkrémet, poharat,
fogkefét kaptak. Köszönjük szépen!

A tanév első
szülői értekezletét
szeptember 17-én, hétfőn
17 órai kezdettel tartjuk.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt
a szeptember 28-án 9 órakor kezdődő

Benedek Elek-napi
ünnepségünkre!

Felhívás!
A Bakonyszombathelyi Benedek Elek
Általános Iskola Diákönkormányzata

2018. október 5-én
13 órától 16 óráig
az iskola melletti parkolóban

papírgyűjtést szervez.
Lehetőség van akkumulátor
és elektromos hulladék leadására is.
Kérjük a kedves Lakosokat,
segítsék a gyerekek munkáját!
Szülőnek, pedagógusnak, tanulónak
eredményes tanévet kívánok!
Pintérné Ballabás Márta ig.

OVI HÍREK
Júliusban megtörtént az óvoda épületének takarítása
frissítése, a szükséges karbantartási munkák. Felújítási munkák nem történtek, továbbra is bízva a mielőbbi új épület átadásában. Július 30-án szeretettel vártuk
kisóvodásainkat. A forróság közepette egy újdonsággal
leptük meg őket a szülői szervezet jóvoltából. Párakapu alatt hűsíthették magukat gyerekek, felnőttek egyaránt. Köszönjük a támogatást, melynek összege 8.000
Ft. Örömmel tapasztaltuk, hogy a nyár folyamán 16-20
fő közti gyermek létszámmal dolgoztunk, ami az előző évekhez képest jóval magasabb szám és azt is jelzi, hogy szívesen jönnek a kicsik óvodába. Változatos
tevékenységek biztosításával mi is azon voltunk, hogy
minél jobban érezzék magukat. Pancsolás, homokvár
építés, sárleves készítés minden napi teendőjük volt.
Köszönjük a szülőknek a sok finom gyümölcsöt, zöldséget - dinnyét ,nyári almát, uborkát, paradicsomot,
amit jóízűen elfogyasztottak a gyerekek az udvaron.
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Nyáron is fogadtunk szakmai gyakorlatra egy dajka
képzőt végző hallgatót.
Augusztus utolsó hetében pedig már minden a leendő csoporttagok fogadásáról szólt. A csoportvezető óvó nénik felkeresték otthonukban az először érkező gyermekeket. A csoport szobákat barátságosra
díszítették. A vezető óvónővel aug. 29-én részt vettem Budapesten a „Nyitnyikék” óvodai évnyitó konferencián, melyen hasznos információkat kaptunk a
2018-19-es nevelési évre vonatkozón.

„Őszi éjjel izzik a galagonya,
Izzik a galagonya ruhája….”
Szeptember harmadikán reggel Zsuzsa óvó néni és
Marcsi néni a megszeppent elsősökkel vett részt a
tanévnyitó ünnepélyen , mi többiek pedig , szeretettel fogadtuk az érkező kisóvodásokat.

„Amikor a kisiskolás elindul az útján,
megkérjük, hogy mosolyogjon mindenki az utcán.
Jobbra-balra, ha tekintget nevessenek rája,
hadd mehessen jókedvűen ő az iskolába”
Kiscsoportba szeptember folyamán folyamatosan
érkeznek a legapróbbak A hónap végére 23 főre duzzad a létszám. Február hónapban éri el a meghatározott maximális 25 fős létszámot. Ezzel a településen élő, a (felvéli körzethez tartozó) összes jelentkezőt fel tudtuk venni. Biztosítva az ellátást a 2,5 évesek számára is.

Kis-középső csoport:
Csoportvezető óvónő:
Bazsóné Németh Zsuzsanna - Zsuzsa óvó néni
du. óvónő: Teklovicsné Németh Gabriella tagóvoda
vezető - Gabi óvó néni
dajka: Mészárosné Szabó Mária – Marcsi néni
segítő: Gálné Tóth Míra – Míra néni

Kis- középső csoport
1. Árki Zoé Viktória
2. Bogdán Fruzsina
3. Bogdán János
4. Bogdán Jázmin
Ramóna
5. Cserháti Milán
6. Fehér Boglárka
7. Horváth Péter

8. Kempf Rebeka Kitti
9. Kótai Erik
10. Kovács Bianka 		
Blanka
11. Kozári Róza
12. Kozsán Kinga
13. Lang Dávid
14. Lődi Mátyás
(Folytatás a következő oldalon)
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15. Majoros Mirkó
Rajmund
16. Megyeri Netti Lia
17. Németh Aliz Barbara
18. Nyári Sebastian
19. Reiszer Natália
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20. Sárpátki Janka Lili
21. Stok Kristóf
22. Takács Áron
23. Varga Anna
24. Varga Boglárka
25. Varga Zsolt

Nagy-középső csoport
Csoportvezető óvónő:
Farkasné Pákozdi Anikó – Anikó óvó néni
du.óvónő: Hajdu Nóra – Nóra óvó néni
dajka: Gede Zsoltné – Andi néni

Nagy- középső csoport
1. Antóni Vanessa
2. Árki Kevin Márk
3. Csendes Máté László
4. Csillag Zoé
5. Fekete Nóra
6. Gede Máté Attila
7. Horváth Ádám
8. Hudák Melinda
9. Kempf Rajmund Áron
10. Kovács Angelika
Jázmin
11. Mészáros Noémi
12. Nagy Eszter
13. Nagy Viktória

14. Németh József
15. Németh Kornél Tamás
16. Nyári Kevin Csaba
17. Ódor Márk
18. Orosz Dávid
19. Orsós Szamanta
20. Pethő Aletta
Krisztina
21. Pethő Kolos Máté
22. Sárpátki Regina 		
Mária
23. Spirk Alex
24. Tuba Karolina
Tifani

Szeretettel hívjuk és várjuk a
kedves szülőket a nevelési év

első szülői értekezletére,

melyet 2018. szeptember 18-án
(kedd) du. ½ 5 órakor kezdünk.
Benedek Elek Nap és
ősz köszöntő családi délután
2018. szeptember 28-án lesz.
Szeretettel várjuk a családtagokat is.
(részletekről pontosabban
a szülői értekezleten beszélünk)

A szülői szervezet anyagi támogatásával veszünk
részt szeptember 20-án Kisbéren a gyerekek és felnőttek körében egyaránt népszerű ALMA EGYÜTTES koncertjén.
Az óvodáért szervezett báli bevételekből folyamatban vannak a tornapadok beszerzése és a sötétítő függönyök cseréje. Köszönjük mindenkinek, aki
bármilyen formában hozzájárult a bevételek gyarapodásához.
Vidám év kezdést, sikeres nevelési évet kívánok

Nagyon köszönjük a Benis Ferencnek és nejének
Valikának!
A gyerekek öröme leírhatatlan! Mi láthattuk! - „ méhkas van az udvaron”- mondták , és bizony nagyon találó az elnevezés.

mindenkinek!
							
Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető
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MEGYEI HÍREK
Negyedszerre is sikeres
közfoglalkoztatási
kiállítást rendeztek
Tatabányán
2018. szeptember 5. 8:13

Komárom-Esztergom megyében sorozatban negyedik alkalommal szerveztek közfoglalkoztatási kiállítást. „ A Közfoglalkoztatás Komárom-Esztergom megyében” című rendezvényen összesen 56 közfoglalkoztató vett részt. A kiállítást idén is szakmai fórummal egészítették ki, amelyen közfoglalkoztatók ismertették programjaikat, illetve az ezekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Réthy Pál, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztályának vezetője előadásában a közfoglalkoztatás
idei feladatairól, valamint a 2019. évben várható közfoglalkoztatási programokról adott tájékoztatást.
Mint azt dr. Kancz Csaba kormánymegbízott megnyitó beszédében elmondta, a közfoglalkoztatás jelentős
mértékben hozzájárult a megye településképének fejlődéséhez, az ott élők életminőségének javításához.
Kiemelte, hogy az egyéni életutakra, családok megélhetésére is látható a közfoglalkoztatás rendszerének
pozitív hatása.
Ete, Tárkány és Bakonyszombathely önkormányzatai, valamint a Via Bona Foglalkoztatási Nonprofit
Kft., az általuk megtermelt zöldségekkel és gyümölcsökkel mutatkoztak be a kiállításon. Standjaiknál
burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, uborka, lila káposzta, paprika, paradicsom, csillagtök, patiszon, görögdinnye, kukorica, saláta és alma sorakozott. A friss
zöldségek és gyümölcsök mellett savanyított termékeket, illetve lekvárokat és szörpöket is bemutattak,
kóstoltattak az érdeklődőkkel.
Bakonysárkány Község Önkormányzata és az
ÉFOÉSZ megyei szervezete a közfoglalkoztatottak
által előállított kézműves termékekkel, többek között
kerámia kaspókkal, szobrokkal, korsókkal, és párologtatókkal jelent meg az eseményen.
Az Országos hajléktalan programot megvalósító Via
Bona Foglalkoztatási Nonprofit Kft. mezőgazdasági
terményekkel és bútor mintadarabokkal, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. virágokkal, az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a Magyar Máltai Szeretet-
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szolgálat varrodai termékkel, az Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület fabútorokkal, és gyógynövényekkel gazdagította a kiállítást.
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Egyházak hírei
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük községünk
új állampolgárát :
Horváth Dávid és Takács Barbara
fiát Horváth Nátánt

Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárunktól:
Strausz Istvánné / Gelegenyés puszta /

Közérdekű
információk
Szeretettel és tisztelettel várjuk
a község lakosait
október 7-én / vasárnap / 12 órakor

az Idősek napjára.

EVANGÉLIKUS
HÍREK
Meghívó
A Bakonyszombathelyi Evangélikus Egyházközség
szeretettel hívja és várja a
2018. szeptember 16-án / vasárnap /
11 órakor tartandó

ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ
ISTENTISZTELETRE,

amely alkalmon minden diákot személyesen áldunk
meg.
Várjuk a gyermekeket és családjukat a kiemelt istentiszteleti alkalomra!
Bakonyszombathelyi Evangélikus Egyházközség

12-12.30 h : Megnyitó – Pintér Lajos polgármester
- Ebéd
- Ebéd után zenei összeállítással kedveskednek a
helyi egyházak vezetői:
Magyari Péter plébános úr
és Bajnóczi Mario evangélikus lelkész
- A helyi Óvoda gyermekeinek ünnepi táncműsora
-A Mocsári zenekar szolgáltatja a zenét a jó hangulathoz és a tánchoz.
Várjuk szeretettel kedves vendégeinket !

2018. szeptember 19-én
(szerda) 16 óra.
Dr. Török Mária, egyetemi tanár
tart előadást.
Az előadás témája: Múltunk hatása az életünkre.
Mindenkit szeretettel várunk
a Művelődési házba!
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"SÉRELMEK
A PSZICHIÁTRIÁN -

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett
pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne
történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
Segítségét ezúton is köszönöm! Várom visszajelzését!
További szép napot!
Üdvözlettel:
Fegyveres Krisztina
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
1461 Budapest Pf.: 182.
06-1-342-63-55
06-70-330-5384
promo@cchr.hu
www.emberijogok.hu
https://www.facebook.com/
AllampolgariBizottsagAzEmber
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Tájékoztató
Ingyenes
jogi tanácsadás
Időpontja Szeptember
hónapban,
a Családsegítő
Központban:
Szeptember 17. (hétfő),
11.30-19.30
Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133
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A SEWS Autókábel
Magyarország Kft.,
Kisbéren működő
autóipari beszállító
vállalat

operátor (gépkezelő)
munkatársakat keres
Elvárások:

2018.09.03-ÁN
MEGNYÍLT A
BAKONYSZOMBATHELYI

ALMA GYÓGYSZERTÁR
Hosszabb
szünet
után
megnyílt
a
bakonyszombathelyi gyógyszertár 2018.09.03án, hétfőn. A volt élelmiszerbolt helyét tölti be
most az egészségügyi üzlet.
A magyarországi gyógyszertár láncolatok közül
az ALMA gyógyszertár hálózat volt a leggyorsabb.

A gyógyszertár nyitvatartási rendje:
Hétfő:		
13 h – 16 h
Kedd:		
zárva
Szerda:		
8.30 h – 12 h
Csütörtök:		
8.30 h – 12 h
Péntek:		
13 h – 15 h

BAKONYSZOMBATHELYI
HÍRMONDÓ
A kiadásért felel: Önkormányzat
Bakonyszombathely
Nyomdai szerkesztés:
Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd)
Szerkesztetésben közremûködött:
Pintér Lajos
Készült: 300 példányban ISSN 2062-8315

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
Igény szerint más településről buszjárat indítása
Versenyképes bérezés, (legalább nettó havi 200 000
Ft, plusz cafeteria, havi 90 000 Ft ösztönző bér)
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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ÁTADÁSRA KERÜLT
A BAKONYSZOMBATHELYI
MŰFÜVES PÁLYA
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GYÖNYÖRŰSZÉP PÁLYÁT AVATHATTUNK!
A bakonyszombathelyi műfüves pálya átadására 2018. augusztus 24-én került sor.
Kora délután már elkezdődtek az utánpótlás csapatok mérkőzései, az u 7-es,
U-9-es és később a nagyobbak is megmérkőztek.
15.30-kor a zirci fúvósegyüttes adott koncertet. majd kezdődött az ünnepélyes átadás. Először Pintér Lajos polgármester
beszélt az átadás körülményeiről, a beruházásról.

Khéner László,
a megyei labdarúgó
szövetség
igazgatója
is képviselte
magát

Czunyiné dr Bertalan Judit
ünnepi beszédet mondott

Dr. Kancz Csaba az MLSZ
amatőr bizottságát is képviselte

Szalag átvágás
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Tisztelt Ünneplő Közönség !
Kedves Bakonyszombathelyiek !

Engedjék meg, hogy először a meghívott, kiemelt Vendégeinket köszöntsem a bakonyszombathelyi MŰFÜVES LABDARÚGÓPÁLYA ünnepélyes átadó ünnepségén:
- Czunyiné dr Bertalan Judit országgyűlési képviselőt,
Dr. Kancz Csabát, kormánymegbízottat,
- Khéner Lászlót, a megye labdarúgó szövetség
igazgatóját.
Köszöntöm
Tóth
Sándor
sportelnök
urat
Bakonyszombathelyről, továbbá a meghívott almásfüzitői, kisbéri és ácsteszéri sportolókat, valamint vezetőiket.
Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm a helyieket,
a polgármesteri hivatal munkatársait, az iskola és az
óvoda kollégáit, a község lakosságát.
Miről szól ez a mai nap :
Szól az örömről, hogy a 60-as években kialakított pálya szerepét most már egy korszerű, műfüves, szabványos,22 x 42 m.es pálya vette át, minden kisérő kelléKiemelt vendégek

U 9-es játékosok

2018. SZEPTEMBER

Zirci fúvósok

Játék a pályán

kével : tehát a labdafogó hálóval, a led-es megvilágítással, a járdával, valamint kerítéssel körben.
Ezt a helyi Önkormányzat meghívásos pályázattal
nyerte el, meghívásos, de nagyon is megérdemelt pályázattal !
Ennél a pályázatnál 10 %-os volt az önrész, ami esetünkben 3.250.000.-ft-ot jelentett – mely aztán pár
tízezer forinttal megemelkedett. Természetesen a mienk volt a pálya környezetének kialakítása, az építési
terület átadásához, valamint a kieső tevékenységek.
A pálya kialakítása mindösszesen 33.380.000.-Ft
volt.
Szolgáljon ez a létesítmény a község minden generációjának javára, használjuk ki a műfüves pályát !
Elmondom az MLSZ-nek beküldött pályahasználatot :
A pályát csak teremfoci cipővel, ill. hernyótalpas
sportcipővel szabad használni !
Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
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SPORT – LABDARÚGÁS – MEGYE III.

Megfázott a nyári Hidegben a
Kisigmánd;
kiütötték a bajnokesélyest

kefoci.hu

Megyei III. osztály
A megyei harmadosztály déli csoportjában voltak érdekességek az első fordulóban.
Mészáros&Mészáros Megyei III. osztály, Déli csoport, 1. forduló
Szoros meccset hozott a nyitány Csémen. Az előző
szezon alapján a hazaiak voltak a találkozó esélyesei, ennek megfelelően hamar, még az első félidőben
kétgólos előnyre tettek szert. A második félidőre aztán egy teljesen más Bakonyszombathely jött ki, Kuti
duplájával hamar egyenlítettek, majd Tóth a győztes
gólt is megszerezte. Ezzel kétgólos hátrányból tudott
meccset nyerni a Bakonyszombathely, amivel jó alapot kaphatnak a szezon további részére.

Gólszerző: Gulyás (1–0) a 21., Juhász (2–0) a 38.,
Kuti (2–1) az 54., Kuti (2–2) az 56., Tóth (2–3) a 72.
percben.

A bajnokesélyes Naszály a múlt heti pofon után a
Dadot fogadja majd. A Kisbér is, a Csém is 3-2-es
vereséget szenvedett az első fordulóban, most javíthatnak. A Bakonysárkány helyi rangadót vív a
Bakonyszombathellyel, a hazaiaknak ez lesz a bemutatkozása. A Kisigmánd és a Réde is kikapott az első
körben, így nem lehet más céljuk, mint az első győzelem megszerzése. A forduló rangadója az Almásfüzitő–Dunaalmás lehet.
A Dunaalmás meglepetésre kiütötte a nyitányon a Naszályt, az Almásfüzitő is magabiztosan nyert, szóval
parádés találkozó lehet. Északon a Lábatlan is bemutatkozik már, a TABAK csapatát fogadja. Tardosra
a Bajna utazik, míg a Csolnok az Annavölgyet látja
Csémi SE–Bakonyszombathely KSE
vendégül. A csolnokiak kiütéssel kezdték a szezont,
2–3 (2–0)
és nincs kizárva, hogy az annavölgyiekre is ez a sors
Csém, vezette: Németh Richárd (Dávid Rita)
vár. A Dunaszentmiklós az előző szezonban hiába reCsém: Farkas – Buzás, Szlukovényi (Dián, 58.), Kör- mekelt, ezt a szezont vereséggel kezdte, most Epölön
mendi, Juhász, Szabó (Hódosi, 81.), Kollár (Csöre, szeretne javítani, de nem lesz egyszerű dolga. Csak58.), Gulyás, Torday, Gerencsér, Soós.
úgy, mint a Tokodnak, akik a Héreg-Vértestolna csaBakonyszombathely: Polgár – Pirik, Czeglédi Á., patát fogadja. A tokodiak nagy győzelemmel kezdtek,
Kuti, Czeglédi D., Szarvas (Kiss, 46.), Takács R. T., a vendégek pedig döntetlennel. A Baj–Szárliget is jól
hangzik, a Szárliget sem játszott még ebben a szezonBakács (Takács P., 71.), Gellér, Mészáros, Tóth.
ban.
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Bakonysárkányi SE–
Bakonyszombathely KSE 2-6 (0-3)

Szákszendi SE–Bakonyszombathely
KSE 3-1 (1-0)

Bakonysárkány, vezette: Vas Kevin (Holczhacker Attila György).
Bakonysárkány: Dezső – Varga T. M. (Spohn, 66.),
Tóth R. F., Ősz, Varga F. (Király, 66.), Doktor, Szilágyi (Manner, 40.), Horváth, Czulák (Végh, 46.), Németh (Rakita, 72.), Petőcz. Technikai vezető: Mikola
Géza.
Bakonyszombathely: Polgár – Pirik (Víg, 59.),
Czeglédi Á., Cserháti Richárd (M. Kiss, 80.), Czeglédi
D., Takács R. T., Kuti, Gellér, Bakács (Morvai, 52.),
Mészáros (Kovács, 46.), Tóth S. (Takács P., 64.).
Gólszerző: Tóth S. (0-1, 11-esből) a 22., Czeglédi
Á. (0-2) a 35., Kuti (0-3) a 43., Varga F. (1-3) az 53.,
Morvai (1-4) a 68., Petőcz (2-4) a 70., Kuti (2-5) a 71.,
Czeglédi D. (2-6) a 82. percben.
Kiállítva: Doktor (Bakonysárkány, 89.).

Szákszend, vezette: Szabó Máté (dr. Hegyi Gabriella).
Szákszend: Varga – Dobroczki, Klestenitz M. (Kovács I., 78.), Hideg R., Samu G. (Samu I., 52.), Kiss
L. (Mayer, 66.), Hideg T., Nagy (Cseh, 87.), Müller
(Klestenitz Á., 46.), Veres, Kiss J. Technikai vezető:
Simon József.
Bakonyszombathely: Polgár – Bakács (Cserháti Richárd, 46.), Czeglédi Á., Cserháti Roland, Kuti, Farkas (Flekács, 70.), Takács R. T., Pirik (Gansperger,
46.), Gellér (Mészáros, 78.), Kovács L., Tóth.
Gólszerző: Nagy (1-0) a 17., Klestenitz Á. (2-0) a 66.,
Kuti (2-1) a 76., Klestenitz Á. (3-1) a 90. percben.

KÉPES TUDÓSÍTÁS
A BAKONYSZOMBATHELYI
SZABADEGYETEMRŐL
ÉS ZENEI FESZTIVÁLRÓL
/ 2018. AUGUSZTUS 17. /
Szőnyi Ferenc előadása

Az R-GO zenekar legszebb pillanatai

Folytatás a hátsó színes borítón
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Közönség a szabadegyetemi
előadásokon

2018. SZEPTEMBER

Shadows számok vezették fel
a bakonycsernyei zenekar számait

Este már
megtelt
a nézőtér

Az R-GO zenekar
fantasztikus hangulatot hozott
Szikora Róbert mindent beleadott

Elektron zenekar

Dr Török Mária pszichológus előadása

