
2018. DECEMBER         12.  SZÁM - ÁRA: 150 FTXXVII. ÉVFOLYAM

MINDENKI KARÁCSONYA
Szeretettel meghívjuk 

a FALUKARÁCSONYRA,
melyet 2018.12.21-én , pénteken tartunk

a bakonyszombathelyi 
Polgármesteri Hivatalban.

16.30:  FALUKARÁCSONY
- Bajnóczi Márió evangélikus lelkész és dr. Magyari Péter római katolikus plébános
   igemagyarázata
- az általános iskolás ÉNEKKAR előadása
- „KARÁCSONYI ÁLOM” – ünnepi műsor
Közreműködik: Jakab Szilvia Barbara - ének, Pécsváradi Zoltán – orgona-ének/
                          Syncron zkr /, Fekecs Ákos – dob
A műsort követően mindenkit várunk teával, forralt borral, finom lángossal!

Bakonyszombathely Község Önkormányzata

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT,
 BÉKÉS KARÁCSONYT, VALAMINT BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN: 

a HÍRMONDÓ SZERKESZTŐSÉGE

                                   Programjaink:
16.00: A felújított Polgármesteri Hivatal 
           ünnepélyes átadása
- Bajnóczi Márió evangélikus lelkész és dr. Magyari Péter 
  római  katolikus plébános által a hivatal megáldása
- Pintér Lajos polgármester megnyitó beszéde
- Czunyiné dr Bertalan Judit országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
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ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

 

 Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb 
intézkedéseiről, fontosabb eseményekről, 

a település képviseletéről

2018. november hónap
A  TOP 1.4.1.-es új pályázat / új óvoda – bölcsőde 
megvalósítása / benyújtása végső szakaszába lépett.  
A dokumentumokat megküldtük a megyei önkor-
mányzatnak, majd az Államkincstárnak is.  
 A TOP 4.-es / orvosi rendelő felújítása /  pályamunka 
a 2. közbeszerzési szakaszba lépett, a vállalkozó/k-
nál van a közbeszerzési pályázat. 
Az igen magas önerő miatt nem tudtunk pályázni az 
elektromos autó pályázaton.
A hivatali nagyfelújítás munkálatainak befejeződött 
Janó József és Hlavács Attila magánvállalkozók kivi-
telezésében. Az ünnepélyes átadást a karácsonyi est-
re tervezzük.
Sikeresek voltak a novemberi rendezvényeink :
- a Mártom napi lámpás felvonulás / 224 résztvevő-
vel! ,  melyet a szülői szervezet rendezett,
- a Katalin bál / diszkós formában , szülői szervezet /,
- Aschenbrenner Zsuzsanna eü-i előadása,
- az ökumenikus családi nap , Prof. Csókay And-
rás idegsebész előadásával, könnyűzenei keresztény 
koncerttel.
A november 1-jei Minden szentek napján tartott ren-
dezvény is nívósan zajlott le. 
Folyamatban vannak a többi, különböző pályáza-
tok egyeztetései  / MLSZ telephelyfejlesztési pályá-
zat, Vidékfejlesztési pályázatok, Leader projektek , 
EFOP -os pályázat, stb./ , komolyabb gondok nélkül.
November 20-án nem tudtunk tárgyalni a munkás-
szállás ügyben, a bíróság megszüntette az ügyet for-
mai okokra hivatkozva.
Folyamatban van egy fotó kiállításunk anyagának 
összeállítása.

Nov. 22-én levelet kaptunk a megyei kormányhiva-
taltól, melyben tájékoztatnak arról, hogy 2019. már-
cius 1-től megszűnik a közmunka program START 
munkaprogramja.
Az ősszel folytatódtak a BM START pályázatok 
munkaprogramjai:
- a biomassza előállítása / aprítékolások Rédén /
-  a Szabadság – utcai járda felújítása ,
- levélmentesítések,
- egyéb, a település karbantartást célzó munkálatokkal.

KÖZMEGHALLGATÁS
/ Rövidített összefoglaló /

Tárgya: 

1.   Az Önkormányzat elmúlt időszakának, elsősorban a 
2018-os év főbb feladatainak megvalósulása

2. A 2019-es év fontosabb feladatai, tervei és a kapcso-
lódó költségvetés – ötletek-ajánlatok, vitatéma 

1. Az Önkormányzat elmúlt időszakának, első-
sorban a 2018-os év főbb feladatainak megva-
lósulása

Új óvodát terveztünk, még 

szebb lesz a faluközpont,

biofűtéssel működik az összes 

intézmény

(Folytatás a következő oldalon)
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Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 45. §-a 
alapján a 

Képviselő-testület ülését
2018. november 26-án, 

hétfőn 16.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: 
Községháza tanácskozó terme. 
A testületi ülés nyilvános.

NAPIREND

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett  
fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2./.A közmeghallgatás előkészítése

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3./ A pályázataink helyzete, végrehajtásainak 
folyamata. 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4./ Egyebek
     

Bakonyszombathely, 2018. november

   Pintér Lajos 
   polgármester

Változások a képviselő-testületben, 
a hivatali munkában

A jelenlegi képviselő-testület tagjainak száma - jog-
szabályi változások miatt - kettővel csökkent a ko-
rábbihoz képest. A 2014-es választások óta Homoki 
Péterné, Ferenci Andrea, Simon Ferenc, Kállai Ist-
ván , Szteblák Lajos és Török Elek alpolgármester 
hozza meg a döntéseket Pintér Lajos polgármester-
rel együtt. 
A Képviselő-testület 2018. évben 18 alkalommal KT 
ülést ill. több helyszíni ill.  műszaki bejárást tartott. A 
rendkívüli ülések, műszaki bejárások gyakoriságának 
elsődleges oka az EU-s pályázati beruházásokkal ösz-
szefüggő műszaki és pénzügyi kérdések megoldása 
volt.  A bizottsági ülések havonta történtek, a szociá-
lis bizottság ennél gyakoribb rendszerességgel tanács-
kozott.
A Képviselő-testület 2018. évben 6 rendeletet alkotott 
ill. módosított, a határozatok száma: 80.
A hivatalvezetői  teendőket Varga Sándor úr látja el 
kinevezett jegyzőként / 2011 novemberétől /. 2013 ja-
nuárjától már a közös hivatal vezetőjeként tevékenyke-
dik - a ciklusváltást követően felállt a négy települést 
magába foglaló közös hivatal 2015-ben. A székhely-
község jelenleg Bakonyszombathely, társközségi hiva-
talai pedig Ácsteszér, Csatka és Súr.  Az eddigi tapasz-
talatok alapján a közös hivatali szervezet jól működik, 
funkcióit betölti és az átmeneti időszak után feladatait 
összehangoltan és szakszerűen végzi. 
 A helyi hivatal létszáma ebben az évben nem változott. 
A hivatal munkatársai munkájukat a közszolgálatiság 
szellemében, hivatástudattal és elkötelezettséggel vég-
zik.   A 2018. évben iktatott – az intézett ügyeket nyil-
vántartó – ügyiratainak száma : 1252.

A 2018-os év főbb feladatainak megvalósulása
A helyi Képviselő-testületnek köszönhetően sok kedve-

ző változás történt az utóbbi évben, de az elmúlt hó-
napokban is, melyek megvalósításában - mint min-
dig - ezúttal is kivették részüket az önkormányzati 
hivatal / intézmények /dolgozói is. 
A legnagyobb tervünk az óvoda-bölcsőde-
közkonyha program. Remélhetőleg  a jövő ta-
vasszal elkezdődhet az új óvoda-bölcsőde építé-
se a település központjában. Olyan gyermekin-
tézmény lesz ez, ahol bölcsődés csoport is műkö-
dik majd, mellette pedig a közkonyha szolgálja ki 
a kisgyermekeket. A szép terv megvalósításához 
237 millió forintra pályáztunk.  Az alapkövet már 
letettük, de a kivitelezés csak a pályázati eljárás 
lefolytatása után kezdődhet.
A Képviselő-testület törekedett arra, hogy energiata-
karékossági programját a lehető legjobb hatásfokkal 
valósítsa meg. Ennek érdekében – korábban - bio-
massza-üzemet létesítettünk, ágaprító gépeket és 
biokazánokat vásároltunk, továbbá energia-ül-
tetvények hoztunk létre. 2018-ban egy markoló 
gépet / előző ősszel egy új aprítékoló gépet / vásá-
roltunk a START pályázatnak köszönhetően, továb-
bá egy új személyszállító mikrobuszt a TAO-s pá-
lyázat keretében. 
Bakonyszombathely lett megyénk első telepü-
lése, ahol valamennyi intézményben biomassza 
fűtés van. Működtetésüket napelemekkel, illet-
ve napkollektorokkal is kiegészítettük.
Egy EU-támogatásnak köszönhetően - Leader pá-
lyázat - 15 millió Ft-hoz jutottunk. Ebből a pénzből 
úgy alakítottuk ki az új telephelyen a tűzoltóházat, 
hogy ott más civil szervezeteknek is jut hely. Ezek a 
munkák tovább zajlanak, jelenleg a belső terek bur-
kolásával.
Látványosabb az Eszterházy tér továbbfejlesztése, 
ami még 2016-ban kezdődött el. Már tavaly is mű-
ködött itt a járás legnagyobb szökőkútja a kiépített 
sétányok között, most viszont azt térkő övezi. To-
vább szépültek a virágágyások, pergolákat építet-
tünk fából, s azokra futnak majd fel a gyönyörű ró-
zsák.
A további tervek itt egy Leader pályázaton múlnak, 
mely egy nagy pagoda lesz idegenforgalmi fogadó-
helyszínre.

További pályamunkáink :
- Defibrillátort kaptunk pályázati támogatásként, 
- egy EFOP-os pályázaton 75 millió Ft-ot nyer-
tünk a gyermekkortól a nyugdíjas évekig tartó 
tanulás elősegítésére,
- valamint egy vidékfejlesztési pályázaton a köz-

(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás a következő oldalon)

konyha fejlesztésére nyújtottunk be pályamunkát. 
- befejeződött a műfüves pálya kialakítása a művelő-
dési ház mögötti térségben, igényes és nívós pályával 
bővült tehát a község.
- Elkezdődött a Kastélyparkban található focipálya un. 
telephely pályázata  is. Itt százötven ülőhelyet alakí-
tottunk ki a lelátók telepítésével, ezek a lelátók mobi-
lak, tehát a szabadtéri színpad előadásaira is használ-
hatók lesznek. Tovább bővítjük a világítást, hogy es-
ténként is rendezhessünk edzéseket, esetleg mérkőzé-
seket, továbbá azért, hogy a kulturális programok hely-
színei még biztonságosabban megközelíthetőek legye-
nek. Labdafogó hálórendszerrel látjuk el a pályát, vala-
mint digitális eredményjelzőt is kap a létesítmény.
- A legnagyobb fejlesztés az óvodai tervek után a Köz-
művelődés Háza felújítása lesz, melyhez szintén be-
nyújtottuk pályamunkánkat.

 
Új körforgalom és kamerahálózat 
Mivel a nagy forgalmú négyes útkereszteződés nem 
szabályos, ezért mindig is veszélyesebb volt áthaladni 
rajra, mint hasonlókon, máshol. A közlekedésbiztonság 
javítása érdekében korábban már kitették a Stop-táb-
lákat azok számára, akik Kisbér és Veszprémvarsány 
felől érkeznek, de ennél sokkal jobb megoldás lenne 
a körforgalom kiépítése. Ezt a lehetőséget más forga-
lomtechnikai megoldásokkal kiegészítve a közútkezelő 
kht. szakemberei is támogatják. Ennek megvalósításá-
val párhuzamosan új gyalogos átkelőket hoznak majd 
létre a Kossuth és a Baross utcák között. Ezzel össze-
függésben az önkormányzat terveiben szerepel több 
térfigyelő kamera elhelyezése a község központjában, 
hogy ezzel is segítsék a polgárőrök munkáját. A tech-
nikai eszközök beszerzéséhez szükséges pénzt néhány 
hónapja már megnyerte az egyesület, hamarosan a ka-
merákat is felszerelik, így a falu csaknem összes közte-
rületén rögzíthető lesz minden. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ EGYHÁZAKKAL
 Bakonyszombathelyen hagyománya van a római 
katolikus és az evangélikus egyházközségek és az 
önkormányzat közötti jó együttműködésnek. Ez 
megnyilvánult az elmúlt időszakban is, mikor is 
mindkét templom épületegyüttes és annak környe-
zete teljes felújítást nyert. Az egyházközségek önál-
lóan pályáztak és megteremtették az anyagi forráso-
kat, az önkormányzat pedig az előkészítésben, kör-
nyezetszépítésben és az utómunkálatokban kapcso-
lódott be. Évek óta az önkormányzat éves kisebb tá-

mogatást is biztosít az egyházi szervezeteknek. 
A jó együttműködés közös rendezvények, családi 
napok szervezésében is megnyilvánul.

EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS

Rendkívül fontos ügy az orvosi rendelő felújítá-
sa megyei EU-s keretforrásból. A pályázatot elké-
szítettük és a terv támogatásban részesült. A pá-
lyázat jelenleg a közbeszerzési folyamatban van. 

A házi jelzőrendszeres segítségnyújtás már sok 
településen jól és hasznosan működik. Cél, hogy 
pályázati úton Bakonyszombathelyen is a szoci-
ális gondoskodás értékes részévé váljon ez az új-
szerű szolgáltatás. A szociális gondoskodás  témá-
hoz kapcsolódik a téli tűzifajuttatás kiszélesítése, 
elsősorban az idősek és rászorulók tekintetében. 

KÖZOKTATÁS: 
ÓVODA – ISKOLA

Az óvodai oktatás-nevelés terén fő célkitűzés a 
fejlesztések fejezetében prioritásként megfogal-
mazott óvodaprogram, mely új óvodai-bölcsödei 
épületegyüttes megvalósítását célozza.  

Az általános iskola állami fenntartásba került, az 
intézmény törekvéseinek támogatása azonban to-
vábbra is a legfontosabbak közé tartozik. Az ön-
kormányzatnak sajátos eszközeivel éppúgy segí-
teni - támogatni kell a közoktatást, hiszen a mi 
gyermekeink tanulnak a falaik között. A Képvi-
selő-testület ezt a szemléletet vallja és ez alapján 
folyamatban vannak közös pályázatok előkészí-
tései, melyek elsősorban a megújuló energiafor-
rások felhasználására szolgálnak.

Az „Alapítvány a bakonyszombathelyi általános is-
koláért” alapítvány folyamatosan rendezvényekkel 
és pályázatokkal teremt forrást a helyi közoktatás és 
iskolai sport, néptánc színvonalának emelésére, el-
sősorban a tárgyi felszereltség bővítésével. 

Kulturális élet – sport –
 civil szervezetek
A településen élénk kulturális élet zajlik, bázisa a 
Művelődési központ és a Kastélyparkban találha-
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tó szabadtéri színpad és térsége. A műv. házban szá-
mos szakkör működik, így a nyugdíjas klub, ifjúsági 
klub, néptánccsoportok.  Az Ifjúsági- és sportház és 
környezete elsősorban a sportkedvelőknek nyújt alkal-
makat. A parkban nyáron kulturális táborok zajlanak. 
Rockoperák és folklór műsorok születtek határon túli 
együttműködésben, melyek jelenleg fesztiválok rende-
zésében / zenei fesztivál, fényfesztivál, stb / élnek to-
vább. A színjátszó hagyományok is újra éledtek , me-
lyek évről-évre népszerű produkciókat hoznak. 

A közművelődési közösségek tekintetében örvende-
tes, hogy a nyugdíjas klub működése folyamatos és 
megújult az ifjúsági klub is. Beindult a társastánc tan-
folyam.

Kiemelt feladat a TŰZOLTÓHÁZ – CIVIL SZÉK-
HÁZ program befejező megvalósítása.

A tervek között szerepel játszóterek megvalósítása is:  
2018-19-re tervezi a Képviselő-testület a kastélyparki 
játszótér felújítását . 
Sport: Fontos cél a  versenysport további támogatása 
mellett a szabadidősport fellendítése – a tornacsarnok 
jobb kihasználása. 2018 évben szerdánként folyama-
tossá vált a kosárlabdázás, csütörtökönként az aszta-

litenisz, szombatonként pedig beindul újra a kézilab-
dázás. 
Rendkívül örvendetes a labdarúgó szakosztály fel-
nőtt csapatának szereplése mellett a széles utánpótlás 
háttér : 6 utánpótlás csapat szerepel versenyszerűen, 
több mint 70 igazolt játékossal. 
A helyi Polgárőr Egyesület hosszú évek óta stabilan 
működik, tagsága aktív és bővülő.

A Bakonyszombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
a község legpatinásabb civil szervezete. Az új szék-
ház remélhetőleg további pozitív minőségi változást 
hoz a megújult szervezeti életben is. 

Bakonyszombathely testvértelepülése a romániai (er-
délyi) Kibéd (Chibed) , kulturális és sport kapcsolata 
van a szlovákiai Kamocsával ( Komoca ), partnerkap-
csolata az osztrák Dobersberggel.

Hagyományos, évente megszervezett
 rendezvényei:
• január : Alapítványi bál
• Március 15-i hétvége – Bakonyi Amatőr Népművé-
szeti Fesztivál
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Tisztelt Bakonyszombathelyi 
Lakosság! 

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a 2018. decem-
ber 26 – án esedékes hulladékszállításra vál-
tozatlan időben és formában kerül sor.
 Üdvözlettel:                            Vithalm Norbert

Bakonyszolg. Kft ügyvezetője

ÖKUMENIKUS 
CSALÁDI NAP

November 24-én, szombaton a bakonyszombathelyi 
Művelődési Házba várta a két egyházközség a ven-
dégeit. Dr. Csókay András, világszerte elismert 
idegsebész volt a nap kiemelt vendége. Az előadás 
címe:Krisztus arca szembenéz a tudományban is. 
A terem megtelt, érdeklődve várta mindenki a pro-
fesszor úr megjelenését. 
Egy nagyon kedves, szerény ember állt a nézők 
elé, akit a katolikus plébános úr köszöntött.
Az előadás alatt bepillantást nyerhettünk kicsit az 
életébe, valamint személyes tragédiájába is Elme-
sélte, hogy a hite volt az, ami mindig vezette. 
Megtudhattuk, hogy nem csak kis hazánkban, ha-
nem Afrikában is gyógyít, operál, életeket ment 
mostoha körülmények között is. Ezekben a misz-
sziókban sok magyar orvos vesz részt, dacolva az 
embertelen körülményekkel, a fertőzésveszéllyel 
valamint néhány helyi háborús helyzettel.

• Május vége : járási KI MIT TUD ? és Műsoros est
• június eleje : Sport – és egészségnap
• Július 3. szombatja – Falunap, mely nagyszabású 
fesztivállá nőtte ki magát
• Augusztus közepe – Könnyűzenei fesztivál,  sza-
badegyetemi előadások
• Adventi ünnepkör – Mindenki Karácsonya - Betle-
hemezés

A település nevezetességei:
• Az 1762-ben emelt műemlék jellegű római katoli-
kus templom.
• Az 1739-ben emelt evangélikus templom.
• A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobor, mely 
1800 körül készült.
• A község klasszicista stílusú magtára.
• Az 1800-as évek végén a Németfaluban épült Ha-
rangláb.
• A község határában kiépített pincesor.
• Kastélypark, a volt Esterházy-uradalom Angolpark-
ja (természetvédelmi terület).
• Kastélyparki Tanösvény és sétány 
• A Feketevíz-puszta / 65 ha / védett területe, növény- 
és állatvilága. Utóbbi egyike azon élőhelyeknek, 
mely otthont ad a ma már igen ritka fekete gólyáknak.
• A község Főtere
• Az Eszterházy tér
• Iskola- és Falumúzeum 
• Pajtaszínház és mini skanzen
• Kastélyparki Szabadtéri Színpad
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(Folytatás a következő oldalon)

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném szíves figyelmükbe ajánla-
ni cégünk ajánlatát egy
 INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA, 

AUDIOLÓGIAI.
Szeretnék szélesebb körben is felhívni a figyel-
met a hallásra, a hallásvesztésre és ennek meg-
előzésére, illetve a kapcsolatfelvételt követően 
felvállaljuk a károsultak hosszú távú hallásgon-
dozását.
A hallásveszteség nagymértékben befolyásolja 
az életminőséget, mivel az elhallások, a nehezí-
tett beszédértés, súlyosabb esetekben az egészen 
tompa hallás kihat a mindennapi életvitelre és a 
személyiségre is. 

Bakonyszombathely 
Önkormányzatának ingyenes 

audiológiai vizsgálata :
december 18-án 10 h-tól 15 h-ig,

a műv. házban
Üdvözlettel:

 
VASTAGH MARIANN

Idősek Oldalán Alapítvány
Telefon: +36 20 396 08 04

Email: idosekoldala@idosekoldala.hu
web: www.idosekoldala.hu

GYERMEK-
GYÓGYÁSZATI 
ELŐADÁS

November hónapban Dr. Aschenbrenner Zsuzsan-
na gyermekgyógyász, szülő-csecsemő konzulens és 
családterapeuta volt vendégünk.
A doktornőt sokan ismerhetik, mert itt töltötte  gyer-
mekkorát, valamint a szülei a mai napig itt élnek 
Bakonyszombathelyen. Jelenleg Budapesten van az 
otthona, 5 gyermek édesanyja.

Az anyukák és néhány apuka gyermekeikkel érkez-
tek, akiknek Gabi óvó néni és Marika védő néni ki-
alakítottak egy játszó sarkot sok-sok játékkal.
Az előadás témája a téli betegségek és a lázcsillapí-
tás volt. Sajnos, hogy itt van előttünk a tél nagyon 
fontos téma ez a kisgyerekes szülőknek. 
Ezenkívül minden kérdésre kaphattak választ az 

  Az előadás végére nagyon sokan hitükben megerő-
södve, keresztény elkötelezettséggel, és igazán jó 
érzéssel tapsolták meg az előadót.
Ezt követően keresztény rock előadás volt a műsor-
ban, melyet a – mostanában már szokásos – E.-ON 
áramszünetek hátráltattak. Kisebb közönség mellett 
, de annál jobb hangulatban zajlott a koncert. 

Ferenci Andrea

Búcsút vettünk elhunyt 

állampolgárainktól:

Bocska Pálnétól
Borszuk Imrénétől ( Erdősor u.)
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(Folytatás a következő oldalon)

Őszi munkák az udvaron.

Az elhúzódó őszi napokban a nyáron árnyékot adó pla-
tán fák, most a játék mellett munkát is adnak. A gyere-
kek szívesen söpörik, hordják nagy kupacba a lehulló 
faleveleket és ugranak a puha halomba. Az udvar gon-
dozásában a dadus nénik mellett az önkormányzat al-

kalmazásában álló dolgozók is segítségünkre vannak. 
Összegyűjtik és  elszállítják a faleveleket, melyek bar-

nán és szárazon hullottak le a fákról az ide csapa-
dékmentes őszön. Az sem természetes a mi éghajla-
tunkon, hogy november elején szedtük le az utolsó 
paradicsomokat a fűszer kertből. Az érett zöldséget 
megmosás után el is fogyasztották a gyerekek. A ki-
húzott paradicsom tövek helyére színes törpe kri-
zantémot ültettünk. Minden munkafázisban aktívan 
részt vettek az óvodások. A zöldfűszereket gyakran 
szagolgatják, egyre többen ismerik fel a növénye-
ket, nevezik meg őket. 

anyukák. A gyerekek az elején kissé megilletődve ültek 
az anyukák ölében, aztán később már csak a játék volt 
a fontos. Sok érdekes és értékes információkat kaptak a 
szülők. Zsuzsanna doktornő pedig megígérte, hogy ta-
vasszal újra eljön hozzánk. 
Nagy szeretettel várjuk!

Ferenci Andrea

Ovi hírek 
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Október elején  „Csavargó” ismét zenés-gyermekmű-
sorral keresett fel bennünket. Óvodásaink nagy része 
ismerősként üdvözölte őt. Visszatérő előadó a jó hu-
morú jódli művész. Megfizethető áron, zenei élményt 
nyújtó, ismereteket  közvetítő, szórakoztató  interak-
tív előadást tart.

 

November 30-án az általunk ismert és kedvelt Ákom-
bákom bábszínház tart előadást az óvodásoknak -  Az 
öreghalász és nagyravágyó felesége címmel.  A mű-
sort a helyi önkormányzat támogatja.          
A papírgyűjtésben ismét jeleskedtek az óvodás gyer-
mekek szülei is. Gyűjtő munkájuk eredményeként 
10.000 Ft-tal növelték a szülői szervezet vagyonát. 
Köszönjük a hasznos természet és környezetvédő 
munkájukat!
 Nem várt bevételi eredménnyel zárult a megújult 
szülői szervezet első megmozdulása. Jótékony célú 
„sütivásárt tartottak”,  melyhez szinte minden  óvo-
dásunk családja hozzájárult sütéssel és az édességek 
ellenszolgáltatásaként  adományozással is. Ízlésesek, 
szépek és nem utolsó sorban ízletesek voltak a süte-
mények. Befolyt összeg 102.180 Ft volt. Egy részét 
az óvodások mikulás csomagjára fordítják. Köszönjük 
mindenki támogató tevékenységét!

Márton nap

Folyamatos előkészítés előzi meg a Márton-napi ké-
szülődést, melynek záró pontja a délutáni sötétségben 
zajló lámpás felvonulás.  Projekt tervezésben minden 
tevékenységi területet magába foglal a téma feldolgo-
zása. Idei évben kukorica morzsolással kezdtük a rá-
hangolódást. Az udvari dekorációként használt kuko-
rica tövekről leszedtük a beérett csöveket. Megfosz-

„Csavargó”  ismét jó hangulatot teremtett

tottuk őket, majd a több délelőttön át tartó morzso-
lás következett. Kicsi kezek nagyon ügyesen és él-
vezettel pergették le a kukoricaszemeket  a csutká-
ról. Sokan most morzsoltak először.  Nekem, gyer-
mek korom téli estéit idézte fel, amikor a sparhelt  
mellett morzsoltam nagyszüleimmel és nagypapám 
mindig mesélt. Ábrázoló tevékenység keretében li-
bákat mintáztak a gyerekek, és közben készültek a 
mécsesek a dadus és óvó nénik keze által. Mese - 
vers   tevékenységben libás versek, mesék hangzot-
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ISKOLAI HÍREK

(Folytatás a következő oldalon)

Márton-nap
A Márton-napi lámpás felvonulás már több éves 
múltra tekint vissza. Nagyon népszerű programunk, 
melyet minden évben közösen az óvodásokkal együtt 
szervezünk meg. Az idén erre a rendezvényünkre no-
vember 9-én került sor. A rendezvény előkészületei 
közé tartozik az egyedi ötletek alapján készülő lám-
pások elkészítése. Ezeket gyerekek, szülők, pedagó-
gusok készítették, festették, díszítették. 
A szülők, nagyszülők kalácsokat sütöttek, és segítet-
tek a büfé elrendezésében. Az iskola tanárai, valamint 
az óvónők játékos vetélkedőt szerveztek. A gyüleke-
ző helyszíne a a fényfüzérekkel díszített pajtaszín-
ház volt. A felvonulás előtt a pajtaszínház előtti téren 
gyülekeztek a résztvevők. Ahogy sötétedett, a lámpá-

tak el. Megismerkedtek Márton püspök történetével, 
és a Gőgős Gúnár Gedeon meséivel , libás mondó-
kákkal és dalokkal. Felkerestünk egy szárnyas háziál-
latokkal bővelkedő baromfiudvart.  A gazdák tudtával 
és engedélyével a morzsolt kukoricával megetettük a 
baromfiudvar lakóit. A csutkákból az udvaron kedvük 
és fantáziájuk szerint építhetnék még. Projekt záró él-
mény a családtagokkal együtt a Márton-napi lámpás 
felvonulás, és az azt követő vendéglátás a Pajtaszín-
házban.     

 
     
Október-november hónapban lezajlott az intézmény-
ben az Oktatási Hivatal által elrendelt intézményi és, 
intézményvezetői tanfelügyelet. Az eredményről a 
napokban fogunk értesítést kapni. Köszönjük az érin-
tett szülők együtt működését az ellenőrzési munka so-
rán.
 
November közepén a gyerekek által ismert Barta Lí-
via óvodapedagógus - gyakorlatos hallgató töltötte 
hospitálási és tevékenységvezetési idejét  a kis-kö-
zépső csoportban.

Liba etetés  - tyúkok és kacsák is kértek kukoricát

Lívi néni de jó ez a mese

A védőnéni az egészséges táplálkozásról beszélge-
tett a nagy-középsőcsoportosokkal. Közösen felépí-
tettek egy táplálkozás piramist egészséges ételekből. 
Beszélgettek azokról az ételekről is melyeknek fo-
gyasztása nem ajánlott gyakran. Óvodásaink ebéd és 
uzsonna után is  kapnak almát egy a településen élő 
család jóvoltából, akik felajánlották a kertükben ter-
mett egészséges gyümölcsöket a gyerekeknek. Kö-
szönjük.

Adventi készülődés jegyében december 6-án szülők 
és gyermekek részére szöszmötölő délutánt tartunk 
15-16 óra közt az óvodában. Talán a Mikulás is ellá-
togat ekkor hozzánk?

Áldott, békés adventet kívánok 
a lap minden olvasójának.

Teklovicsné Németh Gabriella
    tagóvodavezető

Lámpás felvonulók
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és az érkezőket disznótoros körte-és szilvapálinkával 
vártuk. Még a dekoráció is az őszt tükrözte színeivel 
és a hulló faleveleket imitáló díszekkel.
A mulatságon a megnyitó után fellépett Majoros Zsu-
zsanna Tünde előadóművész, aki régi híres slágere-
ket adott elő.
A vacsora nagy sikert aratott, finom házias ízekkel ta-
lálkozhattunk a bábolnai Farm Hús jóvoltából.
Jóleső érzés volt a hangulatos zenére táncra perdülni a 
kiadós vacsora után.
A vidám, táncos mulatságot éjfélkor tombolasorsolás-
sal szakítottuk meg, ahol értékes ajándékok találtak 
gazdára, majd hajnalig folytatódott a remek hangulat.
A rendezvény teljes bevételéből idén is egy kellemes 
meglepetésre készülünk a gyerekeknek a karácsonyi 
ünnepek alkalmából, és ebben az évben még a Miku-
lás is hoz nekik ajándékot a Szülői Szervezet nevében.
Ezennel is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki 
bármilyen formában támogatta rendezvényünket, akár 
tombolatárgy felajánlással, támogatójegy megvásárlá-
sával, jelenlétével. Köszönjük!
Sok szeretettel várunk mindenkit a legközelebb meg-
rendezésre kerülő eseményünkre is, hogy minél több 
örömöt szerezhessünk a gyerekeknek úgy, hogy köz-
ben mi jól szórakozunk!
Kérjük, segítsék továbbra is a munkánkat, melyet 
mi nagyon köszönünk!

                       Halominé Dombi Krisztina
 a Szülői Szervezet elnöke

sok egyre hangulatosabbá tették a helyszínt. A részt-
vevők köszöntése után a menet megindult a falu főut-
cáján. A polgárőrök segítettek a helyszín biztosításá-
ban, az úton való átkelésnél. A lámpásokkal, mécse-
sekkel felszerelt tömeg, kb. 170 fővel vonult a telepü-
lés főterére, a katolikus templom előtti térre a szökő-
kúthoz. Itt a legkisebbek „libadobáló versenyen ve-
hettek részt, a pajtaszínház előtt pedig eldugott „libá-
kat” kellett megkeresni a gyerekeknek.
A pajtaszínház alkalmi büféje meleg teával, szend-
viccsel, finom kalácsszeletekkel kínálta a résztve-
vőket. A legkisebbek rajzolhattak, kirakózhattak, 
kézműveskedhettek.

Katalin-napi mulatság 
az iskolásokért

A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Is-
kola Szülői Szervezete idén is megrendezte Katalin-
napi mulatságát 2018. november 17-én.
Az idei esemény kicsit formabontóra sikeredett, mert 
az eddigi bál megnevezést mulatságra változtattuk, a 
menü az évszakhoz igazodva igazi disznótoros volt, 

A feldíszített bálterem

A pajtaszínházban

Libadobálás
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Benedek Elek mesemondó verseny

Hagyományos mesemondó versenyünket névadónk, 
Benedek Elek tiszteletére rendezzük meg minden év-
ben. Az ő emberi nagysága, szerény, alázatos élete és 
maradandó életműve a mi iskolánk közösségének külö-
nösen fontos. Összeköt, közösséggé kovácsol bennün-
ket. Benedek Elek azonban nemcsak a miénk, hanem 
mindannyiunké. Ő a legnagyobb magyar meseíró, min-
den magyar gyermek Elek Apója, aki örökségül hagyta 
nekünk az örök ifjúság forrását: a mesét. Lengyel Lász-
ló szerint „a mese emberré tesz.” Tehát alakít, jellemet 
formál. A népmese az olvasás táltos lova. Hisz akit ma-
gával ragad, rabul ejt ez a táltosparipa, az gyönyörű tá-
jakra juthat el segítségével. 
2018. november 20-án a környék (Bakonyszombathely, 
Bakonysárkány, Kisbér, Súr, Tárkány) kis mesemon-
dói gyülekeztek iskolánkban, hogy megajándékozza-
nak bennünket a mesemondás csodájával, és természe-
tesen egy nemes versengésnek is a részesei legyenek. 
A jelentkezők 3 korcsoportban mérték össze tudásu-
kat. A zsűri az átélt mesemondást, a tiszta kiejtést szem 
előtt tartva igyekezett rangsorolni a mesemondókat. Az 
alábbi eredmények születtek:
1-2. osztály: I. hely Magyar Zoé (Kisbér), II. hely Ruff 
Eleonóra (Bakonyszombathely), III. hely Letenyei 
Kata (Kisbér)
3-4. osztály: I. hely Horváth Rebeka (Kisbér), II. hely 
Benis Réka (Súr), III. hely Egri Noel (Bakonysárkány)
5-6. osztály: I. hely Velmovszki Dominik 
(Bakonyszombathely), II. hely Benis Benedek (Súr), 
III. hely Kutyfalvi Petra (Kisbér)

Hogyan válasszunk pályát?

Ez a kérdés különösen a 8. osztályos továbbtanulás-
ra készülő diákjainkat foglalkoztatja. A pályaorien-
tációt, pályaválasztást iskolánk segíti az érintettek-
nek. Különböző lehetőségek nyíltak már november-
ben, hogy tájékozódhassanak a középiskolákról és a 
felvételi követelményekről, valamint egyéni tanács-
adást is igénybe vehettek.
November 8-án nyílt meg Tatabányán az idei Megyei 
Pályaválasztási Kiállítás. A rendezvény szervezői eb-
ben az évben is külön buszt biztosítottak a 8. osztá-
lyosok illetve kísérő szüleik, pedagógusaik számára, 
hogy mindenki közvetlenül is megismerhesse a szak-
mákat és a középiskolákat, a kollégiumokat. 
November 15-én az általános iskolában a KEM Pe-
dagógiai Szakszolgálat pályaorientációs tanácsadója, 
Fadilné Eizen Erika tartott előadást az iskolai pálya-
választási szülői értekezleten a pályaválasztás fontos 
teendőiről, lépéseiről. November 19-én egyéni pálya-
választási tanácsadást is tartott szintén az iskolában.
Közben folyamatosan zajlanak a nyílt napok a kö-
zépiskolákban. Ezeken is részt vesznek továbbtanu-
lóink. Egyidejűleg a megye különböző középiskolái-
ból érkeznek előadók a 8. osztályosokhoz, akik tájé-
koztatójukban elmondják, kinek és miért érdemes az 
ő iskolájukat választani.
Fontos a közvetlen tájékozódás és a friss információ 
azért is, mert hamarosan (december 7.) sor kerül a 
központi írásbeli felvételi vizsgára szóló jelentkezé-
si lap leadására.

  Borbély Ilona

Úszásoktatás

Szeptembertől elindult az úszásoktatás újabb turnu-
sa, amiben most 4. és 6. osztályos tanulóink vehetnek 

A mesemondó díjazottai Úszás
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részt. Az EFOP pályázatnak köszönhetően diákjaink 10 
alkalommal ingyenes úszásoktatását a Móri Wekerle 
Sándor Szabadidőközpont uszodájában valósítjuk meg. 
Tanulóink két csoportban, kezdő és haladó, ismerked-
hetnek az úszás alapjaival, illetve gyarapíthatják már 
meglévő tudásukat. Szakképzett oktatók foglalkoznak 
velük, egyéni képességeiket figyelembe véve. 

Kovácsné Czimora Zita

Adventi készülődés
December 1-jén, advent első vasárnapját megelőző 
szombat délelőtt rendeztük meg iskolánkban hagyomá-
nyos adventi készülődésünket. Sokféle dísztárgyat le-
hetett készíteni: adventi koszorút, gyöngycsillagot, dí-
szített gyertyát, szalagos asztaldíszt, karácsonyfadíszt, 
gyöngyangyalkát. Elkészült az iskola adventi koszorú-
ja is, melynek első gyertyáját hétfőn gyújtottuk meg. 
Köszönettel tartozunk Gurdon Andrásnak, aki most is 
a verhetetlen népszerűségű gyertyaöntést szervezte a 
gyerekeknek. Köszönjük a kedves Szülőknek a délelőtt 
folyamán nyújtott segítségét!

Néhány kép a programról:

Meghívó
Szeretettel hívjunk és várjuk a kedves Szülőket, 
érdeklődőket

 iskolánk karácsonyi 
ünnepélyére, 

melyet 2018. december 21-én, 
pénteken délelőtt  fél 9 órakor 

tartunk a Közművelődés Házában
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A téli szünet 2018. december 24-től 2019. janu-
ár 2-áig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök – A hét) 
lesz. 

Iskolai alapítványi hírek

Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2018-ban a 
2017. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának fel-
ajánlásával 403 054 forint bevételhez juttatták ala-
pítványunkat.
Továbbra is kérjük hogy mindazok, akiknek lehető-
ségük van, és fontosnak tartják a helyi általános is-
kolát, segítsenek bennünket a jövőben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi 
Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)

Tájékoztató
Ingyenes 

jogi tanácsadás
Időpontja 

DECEMBER
 hónapban, 

a Családsegítő Központban:

December 03. (hétfő) 11.30-19.30
December 17. (hétfő), 11.30-19.30

Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1.

Tel.: 34/ 353-133

§ §

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit 

hagyományos 
jótékonysági 

bálunkra, 

melyet 2019. január 19-én, 
szombaton rendezünk meg a 

sportcsarnokban.
Jegyeket vásárolni január 3-ától 

lehet az iskola titkárságán. 
       
 Pintérné Ballabás Márta ig.



15HÍRMONDÓ2018. DECEMBER



16 HÍRMONDÓ 2018. DECEMBER

BAKONYSZOMBATHELYI HÍR MON DÓ
A ki adá sért fe lel: Ön kor mány zat Bakonyszombathely

Nyomdai szerkesztés: Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd) 
Szerkesztetésben közremûködött: Pintér Lajos

Készült: 280 példányban       
 ISSN 2062-8315

SEGÍTSEN A NAGYBETEG 
GYERMEKEN ADOMÁNYOKKAL!

A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán többnyire daganatos betegségben szenvedő gyermekeket kezelnek, ápolnak.
Az ország egész területéről kerülnek ide gyermekek, tehát nem területi kórházról van szó.
Jelenleg 1db. Aneszteziológiai kocsi (felszerelt) mely kb. 1.200.000,-Ft értéket képvisel beszerzésével kí-
vánjuk támogatni a klinikát. Ebben szeretnénk segíteni, támogatást nyújtani, hogy a beteg gyermekek mi-
hamarabb gyógyulhassanak. 
Tehát erre volna nagyon nagy szükségük, melyhez a klinika önerőből nem tudja kigazdálkodni, a szüksé-
ges anyagiakat.
Karácsony ünnepének közeledtével, alapítványunk is elkezdte szervezni a SOTE II. számú Gyermekklini-
ka részére történő ünnepélyes műszerátadást. Az ünnepség keretén belül nem csupán az „Aneszteziológiai 
kocsi” kerül átadásra, hanem minden évben igyekszünk meglepni, megajándékozni , azokat a  gyermeke-
ket, akik a karácsonyt a klinikán töltik. Az ajándékok különböző játékok, könyvek, gyümölcsök, és édessé-
gek szoktak lenni, amit a gyermekek mindig kitörő lelkesedéssel fogadnak. Ezért a legnagyobb tisztelettel 
kérjük Önöket, hogy amennyiben módjuk, lehetőségük van fent felsoroltak bármelyikének adományozásá-
ra, hatalmas segítség lenne számunkra.

Az átadást december 18-19.-re tervezzük, ezért kérjük szépen, amennyiben segíteni 
tudnak, lehetőség szerint december 17-ig szeretnénk összegyűjteni, az ajándékokat.
Az ajándékokat kérjük a helyi Polgármesteri Hivatalba juttatni, 

melyet aztán az Önkormányzat küld tovább a Klinikára!
Önzetlen támogatásukat előre is hálásan köszönjük!
Üdvözlettel:

Ledniczky Lászlóné a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány alapítója.
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