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MEGHÍVÓ
ALAPÍTVÁNYI 

BÁLRA
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

hagyományos jótékonysági bálunkra,
melyet 2019. január 19-én, szombaton

19 órától rendezünk meg 
a bakonyszombathelyi 

Sportcsarnokban.
Kísérőprogram: Nyolcadikosok keringője

Közreműködik: a SYNCRON zenekar

TOMBOLA – BÜFÉ  
Jegyeket vásárolni január 3-tól lehet az iskola tit-

kárságán és a közönségszervezőknél.
Alapítvány a Bakonyszombathelyi 

Általános Iskoláért

ABBA 
SHOW

A Budapesti Operettszínház művésznői

Janza Kata és
Siménfalni Ágota

fellépésével

 2019. február 16-án 
19 órai kezdettel 

Bakonyszombathelyen  a Közművelődés Házában 
Belépő:1500 Ft

Hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Bakonyszombathely Község Önkormányzata
 Közművelődés Háza



2019. JANUÁR2 HÍRMONDÓ

Január 
1./ Az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetési rendeletének tárgya-
lása
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

2./ Javaslat önkormányzati kitünte-
tő címek adományozására
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

Február  
1./ Az Önkormányzat 2019. évi 
közmunka programja
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

2. / A civil szervezetek tevékeny-
sége Bakonyszombathelyen 
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

Március 
1./ Beszámoló az adózási tevé-
kenységről.
     Előadó. Varga Sándor jegyző

Április 
1./ A 2018. évi költségvetés zár-
számadása.
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

2./Tájékoztató az 2018. évi belső  
ellenőrzésekről
Előterjesztő: 
Varga Sándor jegyző

Május 
1./ Tájékoztató a 2. félévi felújítási 
munkálatok terveiről, ütemezéséről       

2../ A Kisbéri Kistérségi Szociá-
lis és Gyermekjóléti Alapellátási 
Központ tájékoztatója
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

3. / A közbiztonság helyzete 
Bakonyszombathelyen 
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

Június 
1./ A Falunap előkészítése
Előterjesztő:
Pintér Lajos polgármester

3./ Tájékoztató a Benedek Elek 
Általános Iskola és Óvoda 
bakonyszombathelyi tagintézmé-
nyeinek /   általános iskola, óvoda 
/ munkájáról, tevékenységéről
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

Július-augusztus hónapban a 
képviselő-testület soros ülést  
nem tart.

Szeptember
1./ Tájékoztató a bakonyszombat-
helyi munkanélküli állapotról
Előadó: 
Munkaügyi Központ vezetője.
2./ Bursa Hungarica pályázati 
rendszerhez csatlakozás 
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

Október
1./ Tájékoztató a háziorvosi szolgálat 
és a védőnő munkájáról, tevékenysé-
géről, fogorvosi tevékenységről,
 Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester

Bakonyszombathely 
Község 
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 

45. §-a alapján a 

Képviselő-testület 
ülését

2019. január 28-án, 
hétfőn 16.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: 
Községháza tanácsterme. 

A testületi ülés nyilvános.

NAPIREND

1./ Az Önkormányzat 2019 évi 
költségvetési rendeletének tár-
gyalása
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester 

2./ Javaslat önkormányzati kitün-
tető címek adományozására
Előterjesztő: 
Pintér Lajos polgármester
     
3./ Egyebek 

Bakonyszombathely, 
2019. január 02.

Pintér Lajos
polgármester

Bakonyszombathely Község 
Önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. ÉVI M U N K A T E R V E

A 2019. évre tervezett ülések időpontjai és napirendjei
A Képviselő-testületi ülések időpontja: 
minden hónap utolsó hétfője, 16.00 óra
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(Folytatás a következő oldalon)

November 
1./ Tájékoztató a foglalkoztatottság és a munkanél-
küliség helyzetéről Bakonyszombathelyen
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
2./ A közmeghallgatás előkészítése
Előterjesztő: polgármester

December
1./ Az Önkormányzat 2020. évi munkatervének / 
üléstervének / tárgyalása
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármeste
 
Közmeghallgatás

Bakonyszombathely, 2019. január ...

     Pintér Lajos           Varga Sándor 
      polgármester                                       jegyző 

Mindenki előtt ismeretes, hogy a Pannon Taka-
rék helyi fiókja a múlt év végén bezárt.  A helyi 
szolgáltatás megszűnt, a legközelebbi  kiszol-
gálás Kisbéren van. A helyi adók befizetése így 
nehézkessé vált,  személyesen a kisbéri fiókban, 
vagy a helyi postahivatalban sárga csekkel tel-
jesítheti mindenki a befizetési kötelezettségét . 
Aki sárga csekken szeretné  teljesíteni 
befizetést, ahhoz utalványt a polgár-
mesteri hivatalban tud beszerezni.

Tájékoztató 
a szelektív

 hulladékszállítás 
2019. évi rendjéről 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2019-ben 
is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelek-
tív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehe-
tősége van az újrahasznosítható, illetve évente 10 
alkalommal a komposztálható hulladék elszállítta-
tására az előre meghirdetett (a hátoldalon feltünte-
tett) szállítási napokon. 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás 
napján reggel 6:00 óráig áttetsző műanyag zsák-
ban, vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a 
következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat: 

Csomagolási hulladék: 
• Műanyag (pl. Ásványvizes, üdítős, PET, 
  egyéb flakonok 
• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok
   (sörös, üdítő, konzerves) 
• Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagoló-
anyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
•  Fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves) 

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott 
hulladékok közé üveget NE helyezzen! Mindig gon-
doljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek 
dolgoznak Lehetőség szerint az újrahasznosítható 
anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerülje-
nek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése 
Társaságunk 2019. évben is minden településen biztosít-
ja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűj-
tő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő 
edényzetek elhelyezésével. 

Komposztálható hulladékok gyűjtése 
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társa-
ságunk megfelelő teherbírású, BIOLÓGIAILAG LE-
BOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve ma-
ximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben 
összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiség-
ben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő mére-
tű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyese-
déket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! 
A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebom-
ló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi 
ügyfélszolgálatokon történik.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy 
helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A 
zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális 
hulladék NEM kerülhet.

GYŰJTSÜNK EGYÜTT 
SZELEKTÍVEN 2019-BEN IS!

Házhoz menő lomtalanítás
Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente 
egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingat-
lantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztar-
tásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, 
mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, 
bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a 
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kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem ke-
rülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazda-
sági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készü-
lék, hűtőgép…); 
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, 
festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala 
… stb.;
- gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó 
hulladék
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási 
hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjt-
hető csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy al-
kalommal 1,5 m3-nél ne legyen több a kihelyezett 
hulladék és a közszolgáltatásba bekapcsolt ingat-
lanhasználónak ne legyen díjhátraléka.
Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanítá-
sért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.
Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel 
előre jelezze a megadott régiós elérhetőségen a köz-
szolgáltató felé. Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a 
felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A lomtala-
nítás nem konténerben történik.

További információ:
E-mail: info@vertikalrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu

Régiós elérhetőség:
Bakonyszombathelyi Ügyfélszolgálat: 
34/359-355; bakonysz@enternet.hu

FIGYELEM: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával,
 KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítjuk el!

Kihelyezett ügyfélszolgálat  
Bakonyszombathelyi ügyfélszolgálat 

2884 Bakonyszombathely, Angella major
Nyitva: hétfő, csütörtök 8-15.30            

tel: 34 359 355, 
e-mail: bakonysz@enternet.hu

Anyakönyvi hírek
SZÜLETETT

Tökölyi Bálint Nándor és Horváth Hajnalka kislánya Jázmin
Pásztor János Károly és Simon Vivien kislánya Zoé Lara

ELHALÁLOZOTT
Bocska Pálné
Csikár Gábor

Janó Attila
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A FELÚJÍTOTT BAKONYSZOMBATHELYI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

Czunyiné Dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő ünnepi beszéde 

a hivatali felújítás vonatkozásában

Bajnóczi Márió lelkész úr megáldja a felújított 
polgármesteri hivatalt

Dr. Magyari Péter plébános úr megszenteli 
a megújított épületrészt

A felújított belső terekAz ünnepélyes szalag átvágás
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Karácsony elmúltával emlékezzünk vissza a készülő-
dés boldog pillanataira. Hétről –hétre közelebb kerül-
tünk az ünnephez. December elsején ünnepi köntösbe 
öltöztettük a csoportszobákat. A bejárati ajtók feletti 
díszek is jelezték az adventi koszorúkkal együtt, hogy 
valami szép, jó és meghitt készülődik. 
A hagyományos adventi szöszmötölő délután rendha-
gyó módon a Mikulás érkezésével fonódott egybe. A 
Mikulás segítői a szülői szervezeti tagok voltak, akik 
ízléses csomagot állítottak össze óvodásainknak. A 
csomagba kedves ajándék is került, melyet a készü-
lődésben résztvevő anyukák saját maguk készítettek. 
Az ajándék értékét emelte az az ötlet,mely személy-
re szabottan nyújtotta minden gyermeknek az üvegbe 
helyezett figurát. A Mikulásnak minden gyermekhez 
volt kedves szava, biztató ötlete. A délután során kará-
csonyi üdvözlőlapok készültek a gyermekek és szüleik 
keze nyomán.

 

 

Készülnek az üdvözlő lapok

Az ünnepi készülődéshez hozzátartozik a karácsonyi 

mézes sütemény és annak semmivel össze nem kever-

hető illata. Mi is elkészítettünk és minden óvodásunk 

családjának asztalára került belőle az ünnepen a  Lu-

ca-napon ültetett búzával együtt.
Az adventinaptárból fogyó szaloncukor és meggyúj-

Ovi hírek

(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás a következõ oldalon)

tott gyertyák száma jelezte az ünnep közeledtét. A 
karácsony közelségét az udvaron álló fenyőfa feldí-
szítése is üzente, melyben a gyerekek is részt vettek. 
Mindeközben ügyeltünk arra is, hogy a madáretetők-
ből ne fogyjon ki az élelem és ivóvíz. Gyermekmun-
kák is az ünnepi készülődés jegyében teltek. Dalokkal, 
versekkel, tánccal való készülődés fokozta az ünnepi 
hangulatot. A délutáni pihenő előtt is az alkalomhoz 
illő irodalmi anyagokból készült meséket, verses me-
séket olvastunk a gyermekeknek.
 

Szép hagyomány a nyugdíjas dolgozók felkeresése és 
köszöntése, melynek a nagycsoportosok tesznek ele-
get minden évben, míg a kiscsoportosok a fenntartó 
intézményt, egészségügyben dolgozókat és az iskolai 
közösséget köszöntötték fel.
Az iskolai és óvodai szülői szervezt az idei évben 
bűvész műsorral kedveskedett a meghívást elfogadó 
gyermekeknek és szüleiknek. Élvezettel meséltek a 
gyermekek a látott varázslatokról.

A feldíszített karácsonyfák meglepetésként érkeztek 
a csoportszobákba. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 
került a fa alá minden kisóvodásnak csomag az ön-
kormányzat ajándékaként. 
 

Az óvó nénik által gondosan válogatott játékok 
120.000 Ft értékben kerültek a fák alá. A fenyőfák és 
a fák alá kerülő szaloncukor jelentős része Nagy Zsolt 
és családjának ajándéka.

Nagy-középsősők hajtogatással készült fenyőfái

Kis-középsősök ragasztással díszített fenyőfái
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 Ünnepi, családias hangulatban telt a délelőtt. Nagy 
volt az öröm az ajándékok bontogatása és birtokba 
vétele közben. Ezen a délutánon a délutáni pihenőt is 
játék váltotta fel.

Ezúton is kívánok a gyermekek, dolgozók és 
magam nevében is

BOLDOG, DERŰS, EGÉSZSÉGBEN  
BŐVELKEDŐ ÚJ ÉVET

a lap minden olvasójának és családtagjainak.
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(Folytatás a következõ oldalon)

Mire ez a lap az olvasók kezébe kerül, 
már túl leszünk vízkereszt idején  

és kezdődhet a farsangi készülődés. 

Az óvodai farsang 
2019. február 15-én 

15.30-tól lesz,
melyre szeretettel hívunk 

és várunk minden érdeklődőt.

Természetesen előtte tartunk egy szülői értekezletet 
az óvodában, melynek idejéről a szokott módon érte-
sítjük az érintetteket. Ezen a megbeszélésen feleleve-
nítjük, pontosítjuk a kedves szülőknek  a2018/19-es 
nevelési év további programjait is.

Nevelőtestületünk február 23-án részt vesz a II. Peda-
gógus Expón, melyre a tavalyi fergeteges siker élmé-
nyében reménykedve készülünk.

Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

MIKULÁS
A mikulásvárás és a Mikulással kapcsolatos rendez-
vények iskolánkban hagyományos programok, hisz 
minden évben megrendezésre kerülnek valamilyen 
formában. Az idei évben is több alkalom kínálkozott 
az ünneplésre.
Az ünnepek sorát a 8. osztályosok nyitották meg, akik 
december 4-én a késő délutáni órákban a nagyobbak-
nak szerveztek programot az iskolába. Az áramszünet 
miatt gyertyákkal világították meg az aulát, ahol Hor-
váth Sándor Zsolt előadóművész karácsonyi és Miku-
lás-énekeket adott elő hangszeres kísérettel. A gyere-
kek az ismert dalokat közösen énekelték az előadóval. 
Előadása jó hangulatot teremtett. A műsort követően 
kezdődött a tréfás lufitaposó vetélkedő. Miután min-
den lufi kidurrant, kezdődött a diszkó, ami este 8 óráig 
tartott. 

December 5-én délelőtt a sportcsarnokban az alsó ta-
gozatosok gyülekeztek, és várták a Mikulást. A gye-
rekek versekkel, énekekkel készültek. A Mikulás cso-
magokkal kedveskedett a gyerekeknek. A felsősök az 
osztályokban kapták meg a csomagokat. 

Iskolai hírek

Mikulás a nagyobbaknál
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December 7-én a Közművelődés Házában kézmű-
ves foglalkozás várta a legkisebbeket, óvodásokat. 
Lehetett színezni, apróbb díszeket készíteni. A Köz-
művelődés Háza előterében egy kis karácsonyi vá-
sárt rendeztek be az 5. osztályosok, ahol saját készí-
tésű ajándék-és dísztárgyaikat bocsáthatták áruba 
(cseréphóember, csengő, karácsonyfa, ajtódísz, 
mécsestartó, hógömb). A büfében a gyerekek szend-
vicseket, üdítőt, teát és házi süteményeket árultak. 
A nagyterem egyik sarkában játszóházat rendeztek 
be, ahol a legkisebbek tudtak játszani. 5 órakor kez-
dődött a bábelőadás. Az Ákombákom bábcsoport 
„A suszter manói” című mesejátékot vitte színre. 
Színvonalas, szórakoztató és tanulságos előadás 
volt, kisebbek és nagyobbak is nagyon élvezték. Az 
előadás végén visszatért a gyerekek közé a Mikulás, 
akit itt is szintén énekkel vártak és köszöntöttek a 
gyerekek.

A rendezvények között minden korosztály megtalálta 

a maga kedvére való időtöltést, hisz a legkisebbektől a 

nagyobbakig mindenki jól szórakozott.

KARÁCSONY

December 20-án pályázati támogatásnak köszön-
hetően felsős, főként 7. és 8. osztályos tanulóinkkal 
Budapestre kirándultunk. Abban a nagyszerű él-
ményben lehetett részünk, hogy az Erkel Színházban 
a Diótörő előadását tekinthettük meg. Csajkovszkij 
utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve E. T. 
A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című meséje 
alapján született. A csodálatos karácsonyi hangulatú 
mesebalett színpadi látványa, zenéje, gyönyörű táncai 
maradandó élményt nyújtottak. 

A szünet előtti utolsó tanítási napon, december 21-én 
reggel iskolánk adventi koszorúján meggyújtottuk a 
4. gyertyát, várva és készülve a küszöbön álló ünnep-
re. Ezt követően a Közművelődés Házába vonultunk, 
ahol megtartottuk hagyományos karácsonyi műso-
runkat.
A karácsony a szeretet ünnepe. A családok már he-
tekkel előtte tervezgetik, kinek mit ajándékozhat-
nak. Mi is minden évben igyekszünk egy kis mű-
sorral megajándékozni a bennünket meglátogató 
szülőket,vendégeket. Az énekkarosok nyitották a mű-
sort, majd zeneiskolásaink szórakoztatták a kedves 
közönséget. Ruff Nóra zongorázott, majd Farkas Pan-

A suszter manói bábelőadás

Mikulás a legkisebbeknél

Énekkarunk

Jelenet a Diótörőből
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Ruff Eleonóra zongorázik

na és Molnár-Temesi Amina gitároztak, őket Éberhardt 
Angyalka furulyajátéka követte. Ezután ismét az ének-
karosok énekeltek. Műsorunkat a harmadik osztályosok 
betlehemes jelenetével zártuk. 
A gyerekek sem maradtak ajándék nélkül, mert a Szülői 
Szervezet ajándékaként Kiss Balázs bűvész látogatott meg 
bennünket. Vidám, szórakoztató műsorban volt részünk. 

Molnár-Temesi Amina és Farkas Panna

A 3. osztályosok 
verses összeállítása

Köszönettel tartozunk Takács Péternek a szép kará-
csonyfáért, Baracskai Lászlónak és csapatának a fa ki-
vágásáért, elhelyezéséért, Fehér Dezső Tibornak a han-
gosításért, a Szülői Szervezetnek a bűvészműsorért.

Iskolai alapítványi hírek
Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2018-ban a 2017. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával 
403 054 forint bevételhez juttatták alapítványunkat.
Továbbra is kérjük hogy mindazok, akiknek lehetősé-
gük van, és fontosnak tartják a helyi általános iskolát, 
segítsenek bennünket a jövőben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi 
Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)

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 titkár-
ságán. 
   Pintérné Ballabás Márta ig.

A betlehemes jelenet

Kiss Balázs, bűvész
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Angyalkommandó
Idén egy nagyon nemes kezdeményezés indult útjára 
Angyalkommandó néven. A megmozdulás lényege az 
volt, hogy az egyedül élő, senki által nem látogatott, 
szegény körülmények között élő idős emberek se ma-
radjanak meleg,ünnepi vacsora nélkül karácsonykor.
Bakonyszombathelyen is összeállt egy maréknyi kis 
csapat, akik vállalták, hogy családjuknak készített ün-
nepi menüjüket megosztják másokkal is.
Volt aki idő hiányában vagy más program miatt úgy 
tudott részt venni a kezdeményezésben, hogy pénzbeli 
felajánlást tett, amiből gyümölcs és szaloncukor lett 
vásárolva, ezzel is kiegészítve a menüt.
Az Angyalkommandó az Önkormányzattal egyeztetve 
megkapta a rászoruló emberek nevét és címét, hogy 
meglephesse őket egy finom, ünnepi, meleg vacsorá-
val.
Az angyalok a kommandózást Karácsony előestéjére, 
Szentestére ütemezték be.
Mindenhol nagy szeretettel és örömmel fogadták a 
meglepetés vacsorát.
Jó érzés látni, hogy egy ilyen „apróságnak” mennyire 
tudnak örülni emberek.
Nagyon szeretnénkebből hagyományt teremteni, és jó 
volna, ha minél több angyal csatlakozna a megmoz-
duláshoz, és minél több embernek tudnánk örömöt és 
meglepetést okozni egy kis figyelmességgel, segítség-
gel.

E sorokat Teréz anya egy idézetével zárom:

„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy 
mekkora szeretetet fektetünk az adásba.”

Halominé Dombi Krisztina

Bozori Zsuzsanna asszony, a Komárom 
- Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Kisbér Járási Hivatalának vezetője ka-
rolta fel az angyalkommandó karácso-
nyi akciójának az ötletét, irányította a 
járásban indított nemes adományozás 
útját.

A karitatív akció bakonyszombathelyi vo-
natkozásairól közöljük az alábbi cikket.

KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK
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(Folytatás a következõ oldalon)

INTERJÚ 
VADKERTI IMRÉVEL
Kárpáti Igaz Szó-Matúz István

„… Szerencsés alkat 
vagyok”

Négy vagy öt éve, amikor megismerkedtünk, 
bizony volt bennem egy kis megilletődöttség, 
hiszen számomra ő volt a Hang, a magyar nem-
zeti rock Nagy Embere. Ennek ellenére mégis 
pillanatok alatt összetegeződtünk. A közös szen-
vedély, meg a közös határon túli sors nagyon 
hamar megadta az alaphangot, mert nem egy 
orrát fenn hordó „celeb”, hanem ma is csak az 
a csibész, jó humorú gútai srác, akinek vagy 40 
évvel ezelőtt megszületett. A Kárpáti Igaz Szó 
Kulcslyuk rovatának vendége Vadkerti Imre, a 
Kormorán zenekar frontembere, színész-rock-
énekes, a Társulat produkció Koppánya 

– Hosszú volt az út, melyet bejárva a felvidéki kissrác-
ból Magyarország egyik legismertebb előadója lettél?
– Hosszú is volt, meg kacskaringós is. Révkomáromban 
születtem és Gútán, a Csallóközben – ami szerintem 
a világ legszebb része – töltöttem a gyermekéveimet. 
Ötödik osztályos lehettem, amikor összehozott a sors 
Jókai Évával, az első zenetanárnőmmel. Éva néni vett 
rá, hogy az éneklést hivatásszerűen űzzem, és ezért 
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mindmáig hálás vagyok neki. Aztán teltek az évek, és 
a fiatal „rocker” megjárta a Komáromi Jókai Színhá-
zat, alapítóként benne volt a keze és a hangja a Kis-
Dunamenti Rockszínházban, tagja volt az Érsekúj-
vári Rockszínpadnak. Az igazi nagy áttörést viszont 
a magyar televízió Társulat című produkciója hozta 
meg, ahol elnyertem Koppány szerepét, majd 2011-
ben Koltai Gergő „beszervezett” a Kormoránba. Azt 
hiszem, ezt a nagy múltú formációt senkinek sem kell 
bemutatnom, hiszen a nemzeti rock egyik legismer-
tebb képviselője. Mindemellett pedig játszom a Ko-
máromi Magyar Lovasszínházban, önálló esteket is 
adok.
– Tény, nem unatkozol, de hogyan tolerálja mindezt a 
családod?
– Zsuzsa, a nejem a gútai önkormányzatnál dolgo-
zik, hatalmas szerencsémre elfogadta a meglehetősen 
mozgalmas életvitelemet. Persze hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy mindig mindenben egyetértünk. Bi-
zony akadnak időszakok, amikor valahogy nehezeb-
ben enged el. Mindez általában megoldódik, mert a 
feleségem és a gyermekeim is részesei az életemnek, 
ahogy én is része vagyok az ő életüknek.
– A gyerkőcök közül lesz, aki tovább viszi a színpadi 
vonalat?
– Mára egy kicsit túlzás gyerkőcöknek nevezni a cse-
metéimet, hiszen Bálint, Bence és Csenge a 18-23 
éves korosztályt képviselik. Különben Bence fiam he-
gedül, Csenge lányom énekelget, de nem szeretném 
rájuk kényszeríteni az előadói életformát. Persze aka-
dályozni sem akarom őket, ha kérik, segítek e téren, 
de meghagyom számukra a döntés szabadságát.
– Hoppá, akkor te csak a színpadon vagy az a 
„vérmacsó”, és odahaza az asszony meg a gyerekek 
viselik a nadrágot?
– Á dehogy. A nadrágot én viselem, mert Zsuzsa szok-
nyapárti. Komolyra fordítva a szót: nálunk tényleg 
demokrácia van, megbeszéljük a dolgokat, mert egyi-
künk sem hisz az egyszemélyes diktatúrákban.
– A rengeteg fellépésed mellett szoktál-e odahaza, 
csak úgy, a négy falnak „örömzenélni”?
– Néha, ha van rá időm, előveszem a gitáromat és csak 
úgy, a magam szórakoztatására játszom és énekelek. 
Ilyenkor általában a magyar rock aranykorából szár-
mazó dalokat veszem elő. Szívesen játszom a Fonog-
ráf, a Bojtorján, a Korall számait és persze időről idő-
re azért egy-két Kormorán-dal is becsúszik.
– Unokatesód, Körte, vagyis Vadkerti Attila a magyar 
kézilabda-válogatott színeiben sok örömet szerzett a 
kárpátaljai sportkedvelőknek. Te is sportolsz?
– Sajnos nem. Ahogy azt már mondtam, nem igazán 

jut időm magamra, de elhatároztam, hogy egyszer 
majd elkezdek futni. Ennek sajnos még nem jött el az 
ideje, de amúgy szerencsés alkat vagyok. No és azért 
egy-egy jobbfajta színpadi előadás is tudja égetni a 
kalóriákat.
– Van-e valamilyen hobbid?
– Csallóközi gyerekként hobbigyanánt értelemszerű-
en a horgászat jöhet szóba, csak ugye itt is az akut 
időhiány a legnagyobb baj. Fogtam ugyan már 10 
kiló körüli pontyot is, de nem a szeretett Dunámon, 
hanem intenzív telepítésű halastavon, ami azért nem 
az igazi. Egyszer valódi vadvizen is szeretnék valami 
hasonló méretű halat kifogni, mi több, egyszer majd 
ide hozzátok is eljönni, hogy megismerjem egy kicsit 
a Tiszátokat. Ezenkívül nagyon jó kikapcsolódásnak 
tartom a vadvízi evezést is. Egy baráti-családi társa-
sággal tavalyelőtt például a Vág folyón tettünk szép 
vízitúrát, ami annál is érdekesebb volt, mert kifogtunk 
egy komoly árhullámot, és néhol igencsak kapaszkod-
ni kellett az evezőlapátokba.
– Ha örökölnél egy nagy földbirtokot, mihez kezdenél 
vele?
– Gyümölcsöst telepítenék. Hogy öregségemre legyen 
lekvárom… Meg finom, folyékony „gyümölcseszen-
ciám”…
– Menyire vagy babonás?
– Vegyesen. A fekete macskát például nagyon nem 
szeretem. Ha keresztezi az utamat, bizony még ma is 
megmarkolom az ingem gombját. A péntek 13 viszont 
számomra amolyan fordított babona. Életem során 
nagyon sok nekem kedves esemény pont a péntek 13-
hoz köthető.
– Mivel lehet amúgy istenigazából felbosszantani?
– Ha éhes vagyok, és nincs kaja! Üres hassal elvisel-
hetetlen vagyok, és ezt zenésztársaim-kollégáim is jól 
tudják. Ennél csak az bosszant jobban, ha nem úgy szól 
a színpadi produkció, ahogy annak szólnia kellene.
– Hogy állsz a politikával?
– Nézd, manapság egy színpadi előadó – a celeb kife-
jezést nagyon utálom és inkább meghagynám mások-
nak – akarva-akaratlan részesévé válik a politikának. 
Szerintem ez nem jó dolog, mert nyilvánosan politiká-
val nem a színészeknek, az énekeseknek kellene fog-
lalkozniuk. De ha már ilyen világot élünk, elfogadom, 
hogy sokan kíváncsiak a politikai meggyőződésemre. 
Számomra az a fontos, hogy a Magyarországon szo-
kásos politikai sárdobálás helyett mindig hallgassak 
a lelkiismeretem szavára. Mivel magam is kisebbségi 
magyarnak születtem, nyilván nem esik nehezedre ki-
találni, hogy mit is szokott súgni a lelkiismeretem.

Matúz István  Forrás: KISZó
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Pintér Lajos polgármester megnyitja a Falukarácsonyt 
és elmond egy karácsonyi történetet 

 Az Általános Iskola Gyermekkórusa 
egy gyönyörű műsort adott

A kreatívan összeállt zenekar / Jakab Szilvia Barbara -
Pécsváradi Zoltán-Fekecs Ákos / csodálatos műsort szogáltatott

A megvendégelésen a finom étekek 
és italok közül a lángos volt 

a legkapósabb


