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Szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt

2019. szeptember 27-én
/pénteken /
9 órakor

A BENEDEK ELEK-NAPI
ÜNNEPSÉGÜNKRE
9 h .: Ünnepély – koszorúzás
10 h.: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ
előadása :
„Mátyás király”zenés mesejáték
13 h . Játszóház a Kastélyparkban
Minden érdeklődőt szeretettel vár a:
Benedek Elek Általános Iskola

7-8. SZÁM - ÁRA: 200 FT
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a
Bakonyszombathelyi Közművelődés Házában

augusztus 23-án /pénteken/
de 10 órakor
megrendezendő

szabadegyetemi
előadásra:
„Bátran élni !
– félelmeink és gátlásaink leküzdése.”
ELŐADÁS és vitafórum

Előadó: Plott Péter
A belépés díjtalan !
Sok szeretettel várjuk rendezvényünkre:
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
Közművelődés Háza

MEGHÍVÓ
FIATALOKNAK
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a

Bakonyszombathelyi Közművelődés
Házában
augusztus 23-án /pénteken/
de 11 órakor
megrendezendő
IFJÚSÁGI SZABADEGYETEMRE.
Az előadás és vitaindító címe :

„Korszerű életvezetés,
modern életmód egy vidéki faluban”
Szabadegyetemi előadás és vitafórum
A belépés díjtalan !
Sok szeretettel várjuk rendezvényünkre :
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
Közművelődés Háza
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Palásti Péter

Bakonyszombathely fekvése, lakói
Bakonyszombathely megyénk délnyugati sarkában,
a Kisalföld és a Bakony találkozásánál, változatos
természeti környezetben fekszik, a Cuhai-Bakony-ér
közelében, a már 2007 óta nem működő Kisbér-Pápavasútvonal mentén. Közúton a 81-es vagy a 82-es útról lehet megközelíteni. Lakóinak száma a legutóbbi
népszámlálás alkalmával 1453 fő volt, azóta kicsivel
többen vannak.

Rövid történelme
Első okleveles említése 1358-ból származik, elnevezése a szombatonkénti heti vásárra utal. A cseszneki
vár tartozékaként a XIV. század derekáig a Cseszneky
család volt a település ura. A törökök 1529-ben elpusztították, majd 1636-ban került az Esterházyak
tulajdonába. A XVII. század végén evangélikus és katolikus magyarok, később pedig stájerországi németek költöztek területére, ahol 1944 márciusától súlyos
harcok folytak. Ekkor égett le a kastély, a téglaégető, a
pincegazdaság és több mint száz lakóház. A települést
1950-ben csatolták Veszprém megyétől a miénkhez.

Nevezetességei
Még 1762-ben szentelték fel a római katolikus templomot, majd 1739-ben készült el az evangélikusok
temploma a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szoborral egyidőben az Esterházy-kastély parkjában. A hajdani Esterházy-uradalom angolparkja ma természetvédelmi terület, ahol ritka, kétszáz évesnél is idősebb
kocsányos tölgyek, nyolcvan-százhúsz éves kislevelű
hársak és kőrisfák láthatók. A közeli Feketevíz-puszta
védett terület, növény- és állatvilága egyaránt különleges. A mellette elvezető útszakasz Ácsteszér felé megyénk közlekedési útvonalai közül az egyik legszebb.

§

Tájékoztató
Ingyenes
jogi tanácsadás

időpontja
augusztus hónapban,
a Családsegítő Központban:
Augusztus 26.(hétfő), 11.30-19.30
Helyszín: Kisbér Angol kert 1.
Tel.: 34/ 353-133
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Óvoda-bölcsődét és gyógynövénykertet is építenek
Falujuk újabb fejlődési
szakaszba lépett
Nem lehetetlen, hogy a kisbéri járás területén
fekvő községek közül Bakonyszombathely a leghosszabb, de az biztos, hogy itt áll a közigazgatási terület legnagyobb községi katolikus temploma. Biztos az is, hogy a település nagyon sokat
fejlődött az utóbbi években.
A jelentős előbbre lépésekben meghatározó szerepe volt a 2014-ben megválasztott képviselőknek:
Homoki Péternének, Ferenci Andreának, Simon
Ferencnek, Kállai Istvánnak, Szteblák Lajosnak és
Török Eleknek, aki alpolgármesterként is részt vett
a közös döntések meghozatalában Pintér Lajos polgármesterrel együtt. A kedvező változások eléréséből kivették részüket a pedagógusok, a hivatal munkatársai és a község lakói is, hiszen ők rendezték
meg az első falunapot a régióban és tőlük indult útnak a Bakonyi Népművészeti Fesztivál is.
A település elsőszámú választott vezetőjétől megtudtuk azt is, hogy sok új lakója van
Bakonyszombathelynek, akiket igyekeztek bevonni a
különböző közösségek életébe. Ezzel párhuzamosan
folytatták a falumegújítást, amit újabb kitüntetéssel
ismert el a Belügyminisztérium és szeptember 12én vehetik át Iszkaszentgyörgyön. Az Pintér Lajos azt mutatja,
elismerés odaíté- hogy hol épül az új óvoda
lésének indoklásában ez is olvasható:
„Rendkívül fontos a
XXI. századi kihívásoknál az ökofalumozgalomban
adott
bakonyszombathelyi válasz.
Elsősorban
az, hogy minden
intézményben saját
készítésű biomas�szával fűtenek és
napelemeket, továbbá napkollektorokat
egyaránt működtet-
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nek, de saját telepítésű energia-ültetvényeket is létesítettek már. Ennek következtében Bakonyszombathely lett
a megye első olyan települése, ahol valamennyi intézményben biofűtés van.”
Mindez azután történt, hogy összkomfortossá tették a
falut és átalakították az intézményrendszert. Már csak a
bölcsődés csoporttal is rendelkező új óvodát kell felépíteniük, amihez a 247,5 millió forintnyi fedezet is megvan és
a közbeszerzési eljárás után elkezdődhet a kivitelezés.
Az önkormányzat egyébként nem csak a helybéliekre
gondol(t), hanem vendégeikre is. A szökőkút közelében
ezért építenek egy idegenforgalmi pagodát, ahol főleg a
kerékpáros turisták pihenhetnek majd. Ők és mások is
megcsodálhatják az új gyógynövénykertet, amihez hasonlót bárki kialakíthat saját udvarában.
Ezeknél lényegesen nagyobb beruházás lesz a négyes
útkereszteződésben kialakítandó körforgalom, mely a
Közútkezelő Kht. tervezésében a Kisbérre vezető út felújításával fog megvalósulni. Szólni kell arról is, hogy
megtörtént a tűzoltó-és polgárőrház kialakítása, amihez
15 millió forintnyi támogatást nyertek a Leader-program
keretében.
A polgármesteri hivatal felújítása és a műfüves focipálya
megépítése után felújítják az orvosi rendelőt és tovább
javítják a futballpálya megvilágítását is. Több közterület
útjait és járdáit is biztonságosabbá tették az önkormányzat műszaki csoportjához tartozók aktív közreműködésével. Őket ugyanúgy elismerés illeti, mint a községi
kertészet dolgozóit, akik főleg zöldségeket termelnek.
Végül még annyit, hogy sok ötletüket a jövőben szeretnék megvalósítani. Például az ipari park fejlesztését,
egy ásványvízüzemet és közösségi artézi kutat, továbbá
napelemparkot, de ezeket már az új képviselő-testületnek kell menedzselnie.
A NEOTON is koncertezik a falunapon
Az idei falunapot a Kastélyparkban rendezik július 20án. A program 9 órától a családok főzőpartijával kezdődik, majd 11-től a helybéli és a testvértelepülés, Kamocsa
futballistái vívnak egymással barátságos mérkőzést,
melynek eredményétől függetlenül a játékosok és a szórakozni érkezők egyaránt részt vehetnek a faluebéden.
14 órától átadják a trianoni emlékkeresztet, majd mesekoncert keretében Bagdi Erzsi énekes, továbbá a Kelta
Nap nevű együttes lép színpadra. A hivatalos megnyitón
először Pintér Lajos polgármester mondja el gondolatait, majd az egyházak vezetői. Utánuk különböző amatőr
csoportok lépnek fel, majd a kisbéri színjátszók előadása zárja ezt a műsorblokkot. A tombolahúzást követően
19 óra 30-tól SihellFerry és Henna énekel, majd 20 óra
30-tól a Neoton Família koncertezik. A tűzijáték után a
Syncron együttes játszik hajnalig.
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Jelenleg kettős keresztet farag

Nyilasi-György Zoltán legújabb alkotását, egy kettős
keresztet pontosan egy hét múlva, július 20-án avatják
fel a falunapon. Ezzel a jelképpel is emlékeztetni kívánnak mindenkit a trianoni békediktátumra. Az aranykezű mester következő alkotása 13 kopjafa lesz, amelyeket az aradi vértanúk emlékére készít. Ezeket is azon
székelykapu közelében állítják majd fel, ami szintén ő
faragott 9 éve. Zoltánt sokan ismerik a környéken is,
de azt csak kevesen tudják róla, hogy nem tősgyökeres bakonyszombathelyi, mert Kisbéren született. Fiatal korában verseket és novellákat is írt, de már akkor
készített nádsípokat. A fák faragásával csak 1994-ben
kezdett foglalkozni. Kezdetben ládikákat, tányérokat
és mángorlókat készített, de ő alkotta a kisbéri temetőben ma is látható kettős kereszt és kopjafát szintén. Az
évek során sok házszámtáblát faragott, meg különböző
ajándéktárgyakat. A legkisebb egy 4 centiméter magas
szobrocska, amely Szent Antalt ábrázolja. Magának
már régóta szeretne egy székely kaput, de arra még nem
volt ideje.
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Szökőkút csobog a sétányok között
A Kisbéri járás területén itt található a legnagyobb
szökőkút, mely a szépen kiépített sétányok és virágágyások között csobog a katolikus templommal
szemben. Olyannyira kedvelt hellyé vált, hogy nem
csak a helybéliek töltik itt szívesen szabadidejüket,
de a környéken lakók is.

Új világítótestek a focipálya mellett
A Kastélyparkban található megyénk egyik legszebb
fekvésű futballpályája. Nemrégiben új lelátót építettek mellé, melyeken kényelmes műanyag székeken figyelhetik a mérkőzéseket a drukkerek. Nem
csak fényes nappal, hanem az esti órákban is, mert
újabb lámpákat szerelnek fel, továbbá egy nagyobb
méretűeredménykijelzőt is.

A haranglábat ismét felújítják
A Bársonyost Ácsteszérrel összekötő út egy része
gyakorlatilag Bakonyszombathely főutcája, mely folyamatosan szépül. Ettől kicsit messzebb található az
a közterület, ahol sok évvel ezelőtt olyan haranglábat építettek, mely nem fából, hanem kőből készült.
Csaknem tíz évvel ezelőtt újították fel a lábazatát,
most a felsőbb részek következnek.

24 óra, 2019. július 19.
Közbeszerzés előtt az új, a mai követelményeknek Sugár Gabi

Segít a megye

megfelelő óvoda és bölcsőde létesítésének projektje
Bakonyszombathelyen. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Programban nyertes uniós pályázatnak köszönhetően 247,5 millió forint segítségével egy 65 férőhelyes, innovatív, passzív ház jellegű intézmény várja
majd a gyermekeket a településen. Az orvosi rendelő,
az ügyelet és az orvosi lakás épületének korszerűsítésén
is dolgoznak a szakemberek. A fejlesztések nem valósulhatnának meg a megyei önkormányzat, mint területi
szereplő pozitív támogatói döntése és sikeres koordinációja nélkül.

24 óra, 2019. július 13.
Palásti Péter

Hírek
Több kitüntetést kapott a község
Az Energiatudatos önkormányzat címet már korábban
megkapta a település, az idén pedig nekik is odaítélték a
Magyarországi Falumegújítási Díjat a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért. Ez utóbbi
elismerésre különösen büszkék a község vezetői.

Környe,
Bakonyszombathely
és Ácsteszér is
falumegújítási díjas

Három megyei település
került a legjobbak közé
Környe nyerte el a „Magyarországi Falumegújítási Díj a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű
megvalósításáét – 2019.” elismerést a bíráló bizottság döntése alapján – adta hírül a BM. A bizottság
a pályaművek áttanulmányozása mellett helyszíni
bejárásokat is tartott és konzultációkat szervezett
annak érdekében, hogy megvizsgálja a pályázatokat
benyújtó települések falumegújítási tevékenységét.
A jogosultsági kritériumokat a pályázók teljesítették, rendelkeztek megfelelő minőségű településfejlesztési koncepcióval, illetve jogszabályoknak
megfelelően készült, hatályos településszerkezeti
tervvel és helyi építési szabályzattal. A pályázók közt
volt agglomerációs, periferiális, csökkenő, stagnáló és
(Folytatás a következő oldalon)

2019. AUGUSZTUS-SZEPT.

HÍRMONDÓ

növekvő népességű, 275 és 8000 lelkes település egyaránt. Különböző helyzetből indulva, eltérő módszereket
választva váltak mindannyian sikeressé. Az ünnepélyes
díjátadót és falumegújítási konferenciát a Fejér megyei
Iszkaszentgyörgyön, a 2017. évi kiírás győztesénél tartják szeptemberben. Környe hat évvel ezelőtt már indult
ezen a megmérettetésen és akkor a falufejlesztés kiváló
színvonalú megvalósításáért kifejtett tevékenységéért vehetett át elismerést. A korábban a Jobban élni mottóval
meghirdetett kiírás célja az volt, hogy megtalálják azt a
települést, amely a legméltóbb módon képviselheti hazánkat az Európai Falumegújítási Díj pályázatán. Akkor
ez Tihany volt. A régióból hat évvel ezelőtt Környe jutott
az országos döntőbe, ahol még öt településnek ítélték oda
a „Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2013.”
elismerést. Pályázatában a 2008-2013 közötti időszak
fejlődését mutatta be. Intézményeit, közterületeit, amelyek megvalósításánál ügyeltek arra, hogy illeszkedjenek
Környe jövőben létrehozandó, új faluközpontjának terveihez, amely egy területre koncentrálja a legfontosabb
hivatalokat, intézményeket, szolgáltatókat.
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A KÉPVISELŐTESTÜLET KAMOCSAI
TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKÖN
JÁRT
Augusztus elején testvértelepülésünkön Kamocsán
jártunk

egy

ott

megrendezett

Nemzetközi

Gasztrofesztiválon.
A fesztivál több napos volt sok rendezvénnyel és főzőversennyel. Településünk vállalkozóinak kézműves
termékeit vittük el a határon túlra bemutatni. Nagy
sikert arattak a finom házi sajtok, húskészítmények,
méz, gyümölcsök, zöldségek, füstölt fürjtojás, bor és
az igazi magyar pálinka.

Az idei megyei díjazottak
Magyarországi Falumegújítási Díjat vehet majd át még
két kategóriában további kettő megyei településünk. A
szeptember 13-án rendezendő díjátadón ott lehet Környe
mellett Bakonyszombathely és Ácsteszér település
delegációja is. A „Magyarországi Falumegújítási Díj
a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2019.” díjat hat település mellett átveheti
Bakonyszombathely és több területen elért kiemelkedő
teljesítményért díjazásban részesül Ácsteszér is.

MLSZ támogatta
a Polgárőrséget

A Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely fő tevékenysége mellett vállalta, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség szervezésében tartott sport rendezvények
zavartalan lebonyolítását 2-3 fővel biztosítja.
Az Országos Polgárőr Szövetség közreműködésével a
Magyar Labdarúgó Szövetség a Komárom-Esztergom
Megyei Igazgatósággal karöltve támogatásban részesítette az egyesületet.
Támogatási Szerződésben rögzített feltételek szerint a
támogatást felhasználtuk.
Az egyesület tagsága szabadidejét feláldozva végzi
feladatát, minden ellenszolgáltatás nélkül a lakosság
biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények
megelőzése érdekében.
Paksi József elnök

Egy rövidke vetítést és előadást tartott a KépviselőTestület bizottsági elnöke, Homoki Péterné - a mi
kis falunkról Bakonyszombathelyről egy diavetítéses előadást. Beszélt az eddig elért eredményeinkről,
sikeres pályázatainkról valamint néhány mondatot
szólt terveinkről.
Úgy érezzük, hogy méltón képviseltük nem csak
Bakonyszombathelyt, hanem Magyarországot is.

Köszönjük vállalkozóink felajánlásait
és segítségét!
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Kisbéri Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Alapellátási Központ
pályázatot hírdet

esetmenedzser munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
2870 Kisbér, Angol kert 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A Család- és Gyermekjóléti Központ jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt
szakképesítés az esetmenedzser munkakör betöltéséhez, szociális - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos
munkavégzés,mobilitás, kommunikációs készség,
szociális érzékenység,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Finta János részére a
kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom
megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók
személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos
módon. - 2019. augusztus 13.
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Kisbéri Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Alapellátási
Központ pályázatot hirdet

óvodai és iskolai
szociális segítő

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
2870 Kisbér, Angol kert 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Óvodába és iskolába járó gyerekeknek, szüleiknek és
pedagógusoknak - egyéni és csoportos formában - nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása, Kisbér járásba tartozó településeken.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt
szakképesítés az óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltéséhez,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos
munkavégzés,mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus
úton
Finta
János
részére
a
kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye,
2870 Kisbér, Angol kert 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos
módon. - 2019. augusztus 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Várjuk abszolvált, vagy levelező tagozatos hallgatók jelentkezését is. Tanulmányok elvégzéséhez támogatást,
bejárási költségtérítést, lakhatási támogatást megegyezés szerint biztosítunk.
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Kisalföld, 2019. július 22.
Sárai Evelyn

Hússzoros ironman-re
készül Szőnyi Ferenc
„Ha nem sérülök le,
megnyerem”
Pontosan tíz évvel ezelőtt, 2009-ben nyerte meg Szőnyi
Ferenc a mexikói Deca Iron Triathlont, s egyben felállította a verseny új rekordját is 114 óra 59 perccel.
Idén ősszel szintén erre a megmérettetésre és őt ismerve, győzelemre készül. Ki hinné, hogy 19 évvel
ezelőtt egy születésnapra kapott kerékpár és néhány
leadásra váró pluszkiló ösztönözte Szőnyi Ferencet
arra, hogy sportolni kezdjen. A mozgás jó értelemben
vett megszállottsággá alakult, hiszen a most 55 éves
sportoló az ultratriatlon-szövetség hőseinek falán az
előkelő harmadik helyen áll. Pályafutása során 138
olyan versenyen vett részt, amit a szövetség szervezett és persze volt jó pár olyan, ami nem a szövetség
égisze alatt zajlott. Saját bevallása szerint eddig ös�szesen 147 megmérettetésen állt rajthoz. Az idei év a
mexikói hússzoros ironmanre való felkészülés jegyében telik, miközben jelentős magánéleti változás és
egy kerékpáros-baleset is nehezítette Szőnyi Ferenc
hétköznapjait. Még az El Caminóra való indulás előtt
elütötték Észak-Komáromban. Tönkrement az alig
egyéves és 1 millió forintot érő kerékpárja, szerencsére fizikálisan nem sérült meg komolyabban, de egyensúlyi problémái azóta is vannak.
„Így vágtunk neki a 780 kilométeres zarándokútnak,
a Komárom-Európa Futó Egyesületből nyolcan indultunk az El Caminóra, öten futottuk végig. Az év
egyébként egy januári izraeli ironman versennyel kezdődött, ahol a korcsoportban második lettem, majd
jött Florida egy dupla távval, ott a negyedik helyen
végeztem”- mondta el Szőnyi Ferenc. Érdekes, hogy
a Racemachine indult tízszeres, hússzoros, harmincszoros ironman távokon, áttekert Amerikán, megjárta
az Amazonas dzsungelét és a Himaláját, az ötszörös
táv mégis sokáig kimaradt a repertoárjából. Tavaly,
amikor Svájcban elindult egy ilyenen, mondhatni
értelemszerűen meg is nyerte. Svájc idén augusztusban visszavárja és a komáromi sportoló eleget is
tesz a meghívásnak. Legutóbb a szomszédos Bad
Blumauban állt rajthoz egy ötszörös távon.
„ A Bad Blumau-i verseny mindössze négy éves múltra
tekint vissza, eddig dupla és tripla távokat indítottak,
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most először volt lehetőség ötszörös táv teljesítésére.
Egy csodás épített környezetben, a burgenlandi völgyekben igazi Forma-1-es hangulat alakult ki. Soha
nem neveztek még ennyien ötszörös ironmanre, mint
most” – idézte fel a múlt hét eseményeit Ferenc. A
világ 34 legjobb ultratriatlonistája mérte össze erejét,
a magas számú nevezés miatt két etapban indították
a versenyt 17 órás eltéréssel. Feri az első huszonnégyes mezőnybe került. Amikor nyolc óra elteltével,
19 kilométer leúszása után kiszállt a medencéből,
még „csak” a tizennegyedik volt, de egy „röpke” 900
kilométeres tekerés az első helyre vitte, amit a 212
kilométeres futás alatt tartani is tudott, így elsőként
ért célba.
„Nem készültünk fel arra, hogy két ütemben indul
a verseny. Képtelenség volt így követni azt, hogyan
állnak a többiek, hiszen amikor elkezdtem tekerni,
akkor még csak 24 versenyző volt a pályán, de pár
órával később már 34. Akik a második etapban indultak, megfigyelhették a mozgásunkat és az időeredményünket, így jobban tudtak taktikázni” – emelte ki a
Racemachine, akinek azért nem lehet oka panaszra,
hiszen 86 óra 31 perc és 46 másodperces időeredményével végül a hatodik helyen végzett. Összességében az időtervei megvalósultak, ráadásul még arra is
lehetősége volt, hogy a családdal pihenjen kicsit. Erre
pedig szüksége is lesz, hiszen októberben Mexikóban
a hússzoros távon újfent bizonyítani szeretne.
„Ha nem sérülök le, akkor megnyerem a versenyt”
– zárta a beszélgetést Szőnyi Ferenc. Mi erre nem is
mondhatunk mást, csak annyit: úgy legyen!

KÉZILABDA SPORT
Kedves sportkedvelő, sportszerető lány- fiú,
női-férfi lakótársunk!

FELHÍVÁS KÉZILABDA EDZÉSEKRE
A TORNACSARNOKBAN
Sok szeretettel várunk új kezdeményezésünkre kézilabdázásban, egy mozgásos, edzés jellegű sporteseményre,

/hétről hétre –
tehát egy folyamatos kézilabdázásra,/
melyet 2019. szeptember 7-én szombaton 15 órakor
tartunk a bakonyszombathelyi sportcsarnokban.
Kérünk, hogy szóljál ismerőseidnek, barátaidnak is
- tehát várunk nagy szeretettel:
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
és a Benedek Elek Általános Iskola
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SPORT - LABDARÚGÁS - SPORT

MEGYE III.
INDULÓ MEGYEI BAJNOKSÁG
Délen egyből jó meccsekkel kezdünk: a kieső Bokod az újjáalakuló Várgesztest fogadja, míg
a Kisbér a Dad ellen vív rangadót. A Naszály otthon fogadja
a Bakonysárkányt, a Szákszend
pedig a Bakonyszombathelyt.
Az új csapatként induló Bársonyos otthon mutatkozik be,
ahogy a Császár II. is. Az előző
szezon bajnoka, az Almásfüzitő Rédén mutatkozik be, és
nincs kizárva, hogy kiütés lesz
a vége.
Északon egyből szomszédvári
rangadó lesz Tokodon, ahová a
TABAK látogat. A másodosztályba átszállójegyet váltó, így
kieső Szomód Dunaalmáson
kezdi meg a harmadosztályt.
A Vértestolna immár egymagában nevezett, első akadály
a Bajna lesz. A Baj a Tardost
fogadja, míg az Annavölgy a
Szárligetet. A Tát ezen a hétvégén még nem mutatkozik be,
miután a Dunaszentmiklós elleni találkozójukat elhalasztották. Búcsúzunk a Lábatlantól,
hiszen ebben az esztendőben
nem indítottak felnőtt csapatot.
M&M Megyei III. osztály Dél
1. forduló
Augusztus 18., vasárnap, 18 óra
Szákszendi SE -Bakonysz.hely KSE
Weldtech-Naszály SE - Bakonysárkányi SE
Bársonyos SK - Csémi SE
Bokod Erőmű LE - Gesztesi SE
Császári SE II. - Kisigmándi KSK
Réde KSE - Almásfüzitői SC
Kisbéri SSE - Dad KSE
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK:

2019. 08. 18. 18:00

SZÁKSZENDI SE - BAKONYSZOMBATHELY KSE
Szákszendi Községi Sport Egyesület
2019. 08. 25. 18:00

BAKONYSZOMBATHELY KSE - KISBÉRI SSE
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület
2019. 09. 01. 17:00

BAKONYSZOMBATHELY KSE - BAKONYSÁRKÁNYI SE
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület
2019. 09. 08. 17:00

RÉDE KSE - BAKONYSZOMBATHELY KSE
Rédei Községi Sport Egyesület
2019. 09. 15. 16:00

BAKONYSZOMBATHELY KSE - CSÉMI SE
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület
2019. 09. 22. 16:00

CSÁSZÁRI SE II. - BAKONYSZOMBATHELY KSE
Császári Sport Egyesület
2019. 09. 29. 16:00

BAKONYSZOMBATHELY KSE - GESZTESI SE
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület
2019. 10. 06. 16:00

BOKOD ERŐMŰ LE - BAKONYSZOMBATHELY KSE
Bokod Erőmű LE
2019. 10. 13. 15:00

BAKONYSZOMBATHELY KSE - KISIGMÁNDI KSK
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület
2019. 10. 20. 15:00

BÁRSONYOS SK - BAKONYSZOMBATHELY KSE
Bársonyos Sportkör
2019. 10. 27. 15:00

BAKONYSZOMBATHELY KSE - ALMÁSFÜZITŐI SC
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület
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Felhívás
„BAKONYSZOMBATHELY
FÉNYEI”
CIMŰ FOTÓPÁLYÁZATRA
„Bakonyszombathely fényei” címmel fotópályázatot hirdetünk kicsiknek és nagyoknak életkori megkötés nélkül.
Célunk, hogy lakóhelyünk épített és természeti
szépségeire felhívjuk a figyelmet.
A résztvevők maximum három fekete-fehér,
vagy digitális színes fényképpel, jeligével ellátva e-mailben pályázhatnak október elsejéig.
A zsűri értékelése alapján a legjobbnak ítélt alkotások részt vesznek az Őszi Fényfesztiválon
a Művelődési Házban megnyíló kiállításon és
díjátadón.

Beküldés a következő e-mail címre:
bszhely@t-online.hu
A képek méretéről, a nevezés módjáról, a díjazásról a következő Hírmondóban olvashatnak.
Most tehát arra bíztatok mindenkit, hogy nyitott szemmel járjon a faluban és a telefonok,
fényképezőgépek segítségével ragadják meg a
hajnali, vagy esti fényeket, a szép pillanatokat
a falunkban!
Várjuk a pályaműveket!
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
Benedek Elek Általános Iskola

Anyakönyvi hírek:
Született:
Kótai Erik és Erdélyi Tímea
kislánya Hanna
Molnár Csaba Attila és Szűcs Erika
kislánya Eliza

Elbúcsúztunk:
Csonka Istvánné (Szabadság u.)
Németh Anna (Kossuth u )
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FALUNAP 2019

A meghirdetett időpontban, délután fél ötkor kezdődött
a hivatalos ünnepség, melynek megnyitó beszédét Pintér
Lajos polgármester mondta:
Pintér Lajos polgármester beszéde
a 25. Bakonysozmbathelyi Falunap
ünnepéyes megnyitóján

Tisztelt Vendégeink,
Kedves Bakonyszombathelyiek!
Nagy
tisztelettel
és
szeretettel
köszöntöm
Bakonyszombathely Képviselő-testülete nevében minden kedves vendégünket, aki megtisztelte jelenlétével a hagyományos Bakonyszombathelyi Falunapot :
bakonyszombathelyieket és az innen elszármazottakat,
akik immár rendszeresen visszajárnak szülőfalujukba
a falunapra, a környékbeli települések és a távolabbról
idelátogató vendégeinket.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm :
- dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott urat,
- Lukács Imre polgármester urat, a felvidéki Kamocsa
polgármesterét,
- Külön tisztelettel és sok szertettel köszöntöm
Bakonyszombathely kitüntetettjeit és elismertjeit, akik
ma vehetik át plakettjeiket ill. díszokleveleiket.
Tisztelettel köszöntöm a Bakonytérség megjelent polgármestereit, jegyzőit, a Kisbéri Többcélú Kistérségi
Társulás tisztségviselőit.
Engedjék meg, hogy először megköszönjem – nevek nélkül – mindazok segítségét, akik lehetővé tették ennek a
rendezvénynek a színvonalas, és remény szerint sikeres
megszervezését, egyrészt fizikai munkájukkal, másrészt
adományaikkal. Köszönöm a szponzorok támogatásait.
A mai falunap elé, ha számokkal jeleznénk azok sorát ill.
számát , akkor egy 25-öst írhatnánk. 25 éve indult meg a
(Folytatás a következõ oldalon)
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falu kiemelt ünnepeinek sora, melyet sok-sok jelentős
esemény, élmény kísért. Elsők voltunk a régióban a
90-es évek elején, akik falunapot tartottak – aztán kezdett lassan-lassan tovább terjedni.
Ma már minden városnak ill. községnek megvan a
maga városi ill. falunapja,
Antoine de Saint-Exupery -től idézem a következő
mondatokat :
„ Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a
munkásokkal fát gyűjtesz, és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra.
Ehelyett először keltsd fel bennük az oltahatatlan
vágyat a végtelen tenger iránt.” Ekként indultunk a
településfejlesztéssel.
Bakonyszombathelyhez köthetőek azok a településtörténeti és településfejlesztési állomások is, melyek
ehhez a jeles naphoz kapcsolódtak:
Így a: „szombathelyiek vagyunk” szlogenű, mikor is
hazavártuk az elszármazottakat / 2003. /, a 650. évfordulós falunapot, mikor a jubileumot ünnepeltük, /
2008. /, az új iskola, a Főtér és a sportcsarnok, a kastélytér- Eszterházy tér átadási ünnepséget, vagy éppen
a mai napon átadott Trianoni kettős keresztet.
Minden ciklusban történt a községben egy korszakos
jellegű, nagy volumenű fejlesztés.
- 2002-2006: új iskola építés
- 2006-2010: Főtér, falumúzeum, sportcsarnok megvalósítása
- 2010-2014. Kastélytér – Eszterházy tér program.
- A 2014-2019-es időszak legnagyobb terve az új óvoda-bölcsőde program.
Erre kaptunk pozitív elbírálást most mintegy 247,5
millió forint értékben.
Hadd mondjak most őszinte köszönetet ez úton
Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő
asszonynak és Popovics Györgynek. a megyei önkormányzat elnökének, akik erre a nagyobb összegű támogatásra ajánlották Bakonyszombathelyt, és végig
kitartva, a tervek elkészültétől a pályázat elbírálásáig,
mondhatom bátran kiálltak településünkért,
Nagyon köszönöm Képviselő-Asszony és Elnök úr.
Ez alatt a négy ciklus alatt, a 2000-es évek elejétől
reméljük változott valami a településünkön, igyekeztünk jobbá-szebbé-modernebbé tenni, megőrizve a településkép hagyományait.
Mi talán észre sem vettük, vagy már el is felejtettük…
De a településen tavasszal vissza-vissza költöző gólya, vagy az átkelő kerékpáros turisták szemszögéből
nézve már látványosabb volt a Kastélyparkban kiépült
Eszterházy park a szökőkúttal például…
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Talán vonzóbbá vált, talán kicsit még inkább megszépült a falukép. Ezt elsősorban Önöknek kell megítélni,
ezért a falufejlesztésről már nem szólnék.
Az önkormányzatiságnak viszont csak az egyik oldala a településfejlesztés. A másik nagyobb, és szerintem fontosabb : az emberi oldal, a polgárok egyénei és
közösségeinek a támogatása. Ez ügyben is tiszta lelkiismerettel állunk a település előtt: hozzám, de Képviselő-társaimhoz sem jött bakonyszombathelyi lakos,
hogy ne próbáltam, próbáltunk volna segíteni. Éppen
úgy valamely civil szervezet, vagy éppen települési
közösség.
Azt vallom az önkormányzati munkában : a
polgámester egy a sok közül, aki egy időszakra bizalmat, és ezáltal felelősséget kapott.
És hogy mi a legfontosabb, azt nehéz meghatározni.
Márai Sándor mondja: „ ….semmi sem nehezebb,
mint a szeretetet kifejezni. A költőknek sem sikerült
soha. . a költőknek, akik az érzelmek és indulatok
minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. …….
Szeretetben csak élni lehet, mint a fényben, vagy a
levegőben.„ Márai ennyit mond a szeretetről.
Én azt mondom, hogy egy települést csak szeretettel
szabad irányítani:
-szeretni szívesen a tájat, a természetet,
-vonzóvá tenni az épített környezetet,
-és elsősorban és legelsősorban is : szeretni , vagy inkább úgy mondanám mélyen szeretni a község polgárait, és közösségeit.
Megtisztelő figyelmüket köszönöm.
Ezt követően Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott köszöntötte a falunapi sokadalmat.
Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott úr beszéde

(Folytatás a következõ oldalon)
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Utána Bert Rüdiger Förster, Bakonyszombathely dísz- korabeli jegyzőkönyvek legtöbbje az ő szép betűivel
polgára mondott beszédet, melyet Panákné Miszlai maradtak ránk.
Margit fordított magyarra.
Bert Rüdiger Förster díszpolgár
ünnepi köszöntése

Háberfelner László volt bakonyszombathelyi
polgármester
„HáberfelnerLászló
a
rendszerváltás
előtt
Bakonyszombathely jegyzője volt. A rendszerváltoztatás után megválasztották polgármesternek, mely
tisztséget 1990-től 2002-ig töltötte be. A község vezetőjeként a település megindult a fejlődésben, számos
településfejlesztési tett fűződik a nevéhez. Ebben az
időszakban épült ki a község alapinfrastruktúrája : a
vezetékes víz, a telefon, a gázszolgáltatás, megindult
a szennyvízelvezetés kiépítése. Megalakultak az jogilag első civil szervezetek, és a település megszervezte
a hagyományos rendezvényeit, így a falunapot és a
Bakonyi Népművészeti Fesztivált.”

A következőkben:
BAKONYSZOMBAHELY IRÁNYÍTÁSÁBAN ÉS
VEZETÉSÉBEN, INTÉZMÉNYEIBEN, CIVIL
SZERVEZETEIBEN ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLETÉBEN VÉGZETT KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉGÉÉRT DÍSZPOLGÁRI CÍMET, VALAMINT A
KÖZSÉG KÖZÖSSÉGÉÉRT DÍSZOKLEVELET
adtunk át a helyi Képviselő-testület nevében.
A kitüntetések és elismerések négy ciklust ölelnek
át, több kategóriában. A testület többszöri megvitatás
Háberfelner László átveszi a díszoklevelét
után, egyhangúlag döntött úgy, hogy 17 évre visszanézve az érintettek kapják meg a kitüntetést és az el- Kállai István tűzoltóegyesületi elnök és képviselő
ismerést.
Kállai István tűzoltóegyesületi elnök 1996 óta a helyi egyesület tűzoltóparancsnoka. 5 éve az egyesület
I. Először a település vezetése, irányítása szempontjai elnökének választották meg. Komoly szerepe volt az
alapján a következő személyek kapnak címet és elis- új Tűzoltó- és Polgárőrház megépülésének, berendemerést:
zésének megvalósulásában.

Boór Lajos posztumusz díszpolgár
„A község történetét vizsgálva, minden túlzás nélkül
állítható, hogy Boór Lajos meghatározó tagja volt a
településnek, annak több mint fél évszázadában. Boór
Lajos 42 éven keresztül volt körjegyzője a településnek, 52 évig volt az evangélikus egyház felügyelője.
A község rendezvényein, valamint ünnepélyein mély
emlékezetű szónoklatokat tartott, melyek közül több
is fenn maradt. Beszédeit, valamint verseit és írásait
a haza iránti odaadó szeretet jellemezte. Viharos történelmi időket élt meg a helyi közigazgatásban, többek között az első világháborút a tanácsköztársasággal, miközben a község tisztelete mindig övezte őt. A

Kállai István tűzoltóparancsnok
fogadja a gratulációt
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Janó Attila helyi képviselő posztumusz díj

Maria GrafinClary

Janó Attila a helyi képviselő-testületnek 4 cikluson
keresztül tagja volt. Az utóbbi három ciklusban a
pénzügyi bizottság elnökeként tevékenykedett.
A község iránti komoly elkötelezettsége, a civil szervezetek iránti kötődése, a falufejlesztés eredményessége kiemelkedően köthető a nevéhez.

Maria GrafinClary- az Eszterházy család sarja, Szapáry István gróf leánya - elszármazott
Bakonyszombathelyről – ő jelenleg Münchenben ,
Németországban él.
Több mint két évtizede támogatja az általános iskolát :kompjuterekkel, színházi ruhákkal, akváriummal,
himezni való ruhákkal – minden évben látogatásaik
alkalmával hozta az ajándéktárgyakat. Javasolta, valamint a fő szervezője volt a Bakonyszombathely –
Doberseberg partnerlátogatások megvalósulásának.

Bódai Julianna Éva
A díszoklevélre javasolt személy képviselői, intézményvezetői pályájával kifejezte elkötelezettségét a
szülőfaluja, annak fejlődése iránt. A pedagógusi élethivatásával , tanári pályafutásával kiemelkedő és maradandó pedagógiai értékeket teremtett. Munkássága
és pedagógusi tevékenysége kisugárzó hatással volt
ifj. Janó Attila átveszi édesapja környezetére is. Mindezek mellett az általa igazgatott
posztumusz díszoklevelét intézmény, ill. művészeti csoportjai kiemelkedő eredményeket is elért.
Munkássága, társadalmi-kulturális aktivitása, módGál István helyi képviselő posztumusz díj
Gál István a helyi képviselő-testületnek 5 cikluson szertani képzettsége és szakmai igényessége magasan
keresztül tagja volt, ebből két ciklusban alpolgármes- az átlag fölé emelte.
terként tevékenykedett. Végig bizottsági tagként is
munkálkodott, fontos tagja volt civil szervezeteknek.
A falumegújításban és a falufejlesztésben, a civil szerveztek munkájában, gazdajegyzői tevékenységében
kiemelkedő volt a munkássága.

Bódai Júlianna Éva rövid hozzászólása
díszoklevele átvétele után

Fehér Dezső Tibor
Gálné Farkas Irén átveszi
férje posztumusz díszoklevelét

II. A következő személyek a „Bakonyszombathely
Közösségéért” Díszoklevelet kapták a község életének előmozdításáért, a közösségi munkáért, az intézményfejlesztésért:

Fehér Dezső Tíbor egész évben, rendszeresen részt
vesz a község kulturális életében. Elsősorban a zenekari fellépésekben, hangosításokban szerepel
kiemelkedően, de részt vett rock fesztiválok szervezésében, falunapokon, iskolai szalagavatókon ,
rockoperák megvalósulásában is, a községi közösségek / pld. egyházi közösség / rendezvényeinek hangosításában.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Fehér Dezső Tibor szerepe a falu kultúrájának kiteljesedésében elvitathatatlan, maradandó értéket teremtett.

Fehér Tibor átveszi a díszoklevelet
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Paksi József,
Borbély Imre,
Molnár Istvánné,
Janóné Kucserka Mária, 				
Kovácsné Czimora Zita,
Tóth Lajos,					
Láng József,
Panékné Miszlai Margit,			
Sajner Imre,
Kovácsné Sándor Éva,
Szteblák Zsuzsanna,
Bécsi Istvánné,
Tóth Imréné ,
Fogl Lajosné,		
Markovics Józsefné
- Díszoklevél, felsőfokú diplomáért:

Kolonics Gábor részére
III. A következő személyek a „Bakonyszombathely
Közösségéért” Díszoklevelet kapták a közösségi mun- - Díszoklevél a Bakonyszombathelyi labdarúgókáért, az intézményi tevékenységért:
csapatnak,
Díszoklevél a Bakonyszombathelyi labdarúgócsapatnakaz utánpótlás együttesnek az ezüstérmért,
Díszoklevél Ceglédi Dávidnak autánpótlás csapat-

Miszlai Lászlóné,		

ban a góllövölistán 21 góllal elért 1. helyezéséért

KÉPES RIPORT
A FALUNAPRÓL
MINDENT FELÜLMÚLÓ
BAKONYSZOMBATHELYI
FALUNAP!
Miszlai Lászlóné
díszoklevelet vesz át

Molnár István,		

Molnár István díszoklevelet
kapott a falunapon

Bakonyszombathelyen a falunap mindent felülmúlt:
- a műsorok-programok, a külsőségek tekintetében,
- a helyi kísérő rendezvények /pld. Trianoni kereszt
állítás/ és a rendezés vonatkozásában,
- valamint a bakonyszombathelyiek, a visszajáró elszármazottak és a vidékiek mindent felülmúló létszámát illetően.
Igen jól sikerültek a helyi kulturális csoportok bemutatói, a főzőverseny, a kamocsai labdarúgócsapattal vívott mérkőzés. Remek volt a kisbéri színjátszócsoport
és a többi délutáni műsor, valamint Sihell Ferry és
Henna programja is a koraesten.
Aztán jött a nap fénypontja, a NEOTON FAMILIA
koncertje, majd a pompázatos tűzijáték. Késő este pedig a Syncron zenekar immár 25.-ik alkalommal zenélt a nagyközönség előtt.
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Pintér Lajos polgármester
beszéde a Trianoni kettős
kereszt állításnál

Katolikus szentelés
és evangélikus áldás a
keresztavatáson

Trianoni Kettős kereszt
a bakonyszombathelyi Emlékparkban

Nyilasi György Zoltán beszéde
a kettős kereszt avatásnál

Pintér Lajos polgármester díszoklevelet ad át
Nyilasi György Zoltánnak, az alkotónak
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Színházi gyermekelőadás
a falunapon

A polgármester a megyei zászlóval
Az óvodások néptáncműsora

A kisbéri színjátszócsoport
nagysikerű előadást tartott
A Tavaszka Néptáncegyüttes
műsorából

Bakonyszhely Kamocsa labdarúgó mérkőzés
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Bakonyombatszhely Kamocsa
labdarúgó mérkőzés

Csepregi Éva szólóvokálja

A falunapi főzőverseny első helyezését a
Bakonyszombathelyért Alapítvány csapata nyerte

18
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Ferry és Henna
műsora
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A Neoton Familia
volt a nap
fénypontja

Ferry és Henna műsorán már állni
alig lehetett a falunapon

Többezres tömeg
az esti műsorokon

