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Polgármesteri ünnepi köszöntő
"Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj
egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes
kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély
és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. … S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból,
a hetedik napból, a megszakításból, a
teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.”
Talán sosem voltak annyira aktuálisak
Márai Sándor sorai, mint napjainkban.
A 2020-as év eddig sosem látott és tapasztalt változásokat, helyzeteket hozott
mindannyiunk életében. Az értetlenség, a
döbbenet, a félelem, a megkönnyebbülés
és az aggodalom és talán mára már a reménytelenség tölti be a mindennapjainkat,
mert úgy érezzük,- hogy sosem lesz vége.
Talán néha feltesszük a kérdést magunknak, milyen volt maszk nélkül vásárolni,
közösségbe menni, milyen volt önfeledten
megölelni a régen látott ismerőst, milyen
volt határozottan kezet fogni, - egyáltalán
milyen volt az élet tavaly ilyenkor?
A legnehezebb alkalmak talán az ünnepek
voltak. Biztosan emlékeznek arra, hogy

húsvétra készülve az óvatosság, a „maradj otthon”
–kérés minden korábbi szokásunkat felülírta. A legfájóbb volt, hogy távol maradt a nagy család, és még
fájóbb, hogy templomba sem mehettünk.
Az ősz beköszöntével ismét aggasztóvá vált a helyzet
Európában… már azt sem tudjuk a testi bajok, vagy a
világban uralkodó erőszak-e a nagyobb baj.
Aggódva figyeljük a második hullám napi statisztikáit, mely rosszabb, mint a tavaszi időszakban volt.
Napi szinten hallhatjuk, szakértőktől, orvosoktól stb,
hogy az idei karácsony „elmarad” mert a túlélésre
kell koncentrálnunk! A lelkünk mélyén nem igazán
akarjuk tudomásul venni mert ragaszkodunk az ünnephez!
Azt gondolom, valahol tudtuk, hogy ez bekövetkezik. …és az ünnep megint más lesz.
Év vége van, az utolsó hónapot írja a naptár, ez a készülődés, a várakozás ideje. „Várj ember szíve készen,
Mert jő a Hős, az Úr, Ki üdvösséged lészen…” – én
azt mondom, hogy készüljünk, készüljünk az ünnep(Folytatás a következő oldalon)
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re, mert bár sok mindenben más lesz az idei karácsony,
de sok olyan dolog is van, amiért hálásak lehetünk. A
hívő ember nem félhet. A legnehezebb helyzetekben
mutatkozik meg hitünk mélysége. A kis Jézus hozzánk
jön, értünk jön, -eljön most is.,
Ez a nehéz év, ez az időszak tanít minket. Most arra tanít,
hogy külsőségek, harsányság és vásárlási láz nélkül is lehet készülni a karácsonyra. Hiányozni fog a nagy család,
a rokonság, de a viszontlátás érdekében, most alázattal és
türelemmel kell lennünk. Figyeljünk egymásra is! Ne feledkezzünk meg azokról, akik talán még magányosabbak,
mint eddig voltak. Ha közösségbe nem is mehetünk, de a
hosszú esték alkalmasak arra, hogy felvegyük a telefont,
és felhívjuk a régen látott, egyedül élő ismerőseinket. Milyen nagy örömet okozhatunk egy ilyen aprósággal, vagy
egy karácsonyi képeslappal. Nem, ne gondolják, hogy ez
már nem divat. A figyelmesség, a törődés, a jókívánság
sosem megy ki a divatból.
Az ünnep nem marad el! Lehet, hogy nem tudunk nagy
családi körben és közösségekben ünnepelni, de most jobban felértékelődik szeretteink közelsége. Csak meghittebb, csendesebb lesz, talán kicsit szomorúbb is, de örömöt várunk, egy kicsi gyermek eljövetelét aki"Irgalmában
meglátogat minket a Magasságból, hogy világosságot adjon az embereknek, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, lábunkat meg a béke útjára irányítsa."
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Önkormányzati
Hírek
Az alapozás és aljzatbetonozást követően napi akadályoktól keserítve, de halad az óvoda építkezés! A
kivitelező megkezdte a falazást, és amíg az időjárás
engedi a munka folytatódik.

Pillanatképek az eddigiekről:
November 6.

November 10.

Kedves Bakonyszombathelyiek!
Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat
munkáját. Köszönöm a közalkalmazottaknak: a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, egészségügy,
és a gondozási központ dolgozóinak, hogy az egyre
nehezedő körülmények között helytálltak,és jó színvonalon végeztékmindennapi feladataikat.
Köszönöm a lakosságnak, hogy türelemmel viselték és
viselik a járvánnyal járó nehézségeket! Külön köszönet illeti azokat, akik önkéntes munkájukkal segítettek
bennünket! Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és
a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék
meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy
a karácsonyt és az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt
és egészségben sikerekben boldog új évet
kívánok mindenkinek!
Géringer Istvánné
polgármester

November 17.
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December 7.

December 7.

December 7.

December 8.
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December 9.

Augusztusban tudtuk elkezdeni vagyis inkább folytatni
a megkezdett Árpád utcai járdaszakasz építését. Elsősorban az időjárás függvénye a befejezés, melyet a közmunka program dolgozói készítenek. Már csak néhány
méteres szakasz választ el bennünket attól, hogy a Szabadság utcai járdával találkozzunk.
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Részben felújított betlehemmel készültünk az idei
ünnepre. Új élethű bábuk kerültek beszerzésre a
Bakonyszombathelyért Alapítvány segítségével. Itt
szeretném megköszönni támogatásukat! A ruhák elkészítésében Halominé Dombi Krisztina és Hudák
Sándorné közreműködött melyet szintén nagyon köszönünk.
Szeretnénk, ha pár évig emelhetné az ünnep hangulatát, így az esetleges rongálások miatt ráccsal próbáljuk védeni a kiállított betlehemet.

2020. NOVEMBER-DECEMBER

Villámcsapásként érte a környékbeli polgármestereket, hogy az év végével megszűnik a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban eddigi formában működő
orvosi ügyelet. A 20 ezer embert ellátó szolgáltatást
október elsején mondta fel az intézmény. A kórház 6
évig szervezte meg a szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy
biztosítja a helyiséget, illetve a járás háziorvosainak
közreműködésével működteti az ügyeletet. Azonban
több doktor is felmondta ezt a szerződést. Mivel a háziorvosi ügyelet biztosítása nem a kórház, hanem az
önkormányzatok feladata, az intézmény így már nem
vállalja a szolgáltatást.
Mivel egyetlen polgármester sem szeretné, hogy ellátás nélkül maradjanak a járás lakói, ennek megoldásán
folyamatosan dolgoztak a települések vezetői.A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, vagyis a járás településeinek polgármesterei tartottak egy megbeszélést
az ügyben, amire meghívták a járás háziorvosait is,
hogy megoldást találjanak a helyzetre.Ezt követően
a település polgármesterei egyeztettek a háziorvosaikkal, tudnák-e vállalni a járás központi ügyeletét.
Sajnos a teljes ügyeleti időre nem sikerült elég helyi
orvost találniuk, így mindenképp idegen orvosokkal
kell pótolni a hiányt. A társulás elnöke több olyan gazdasági társasággal is felvette a kapcsolatot,aki megszervezhetné az ügyeletet.
Három cégajánlatát vizsgáltuk meg, de mindegyik
drágábban vállalná, mint a korábbi szolgáltató. Viszont ez a települések költségeit növelné. Ugyanis az
ügyeletet egyrészt az állami normatívából, másrészt
az önkormányzatok lakosságarányú hozzájárulásából
fizetjük. Mivel az előbbi fix, így a költségek emelkedésével a településeknek kellene jobban a pénztárcájukba nyúlni.
December 2-án történt újabb megbeszélésen a polgármesterek a tatabányai Országos Rendezvénybiztosító Mentőszolgálat ügyvezetőjének ajánlatát fogadták

(Folytatás a következő oldalon)
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el. Az idő rövidsége miatt már másnap elindították a
szükséges engedélyeztetéseket, hogy január 1-ét követően folyamatos legyen az ügyeleti ellátórendszer.
Az ügyelet helyszíne, telefonszáma változatlan
lesz. Ami változás lesz, hogy több házi orvos nem
vesz részt az ellátásban és őket külsős orvosok fogják
helyettesíteni.
Sajnos az új helyzet miatt majdnem duplájára nőtt az önkormányzatok havi hozzájárulása.
Bakonyszombathely vonatkozásában havi 161.000
Ft-t kell majd fizetni a lakosság után. Ez egy újabb
nem várt kiadás az így is szűkös költségvetési helyzetben.
Ezúton szeretném értesíteni a lakosságot, hogy 2021.
január 1-től a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
ideje megváltozik. A veszélyhelyzet ideje alatt kérjük, hogy előzetesen telefonon érdeklődjenek ügyintézőinknél, mivel a személyes ügyfélforgalom szünetel! A szülőket kértük és továbbra is kérjük, hogy az
étkezési díjakat utalással rendezzék. A járvány lezajlását követően pedig ügyintézői létszámcsökkentés
miatt az ügyfélfogadás a keddi napokon szünetelni
fog. Megértésüket köszönjük!
Az időjósok előrejelzése alapján szeszélyes télre
kell számítanunk. Esetleges havazás, síkosság esetén kérek minden ingatlantulajdonost, hogy tegyen
eleget kötelezettségének és ingatlana előtt gondoskodjon a járda letakarításáról, illetve csúszásmentesítéséről!

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy tartsuk
be a járványügyi intézkedéseket:
Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és
mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen
közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg
lakosaink továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett
személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől. Sajnos van a koronavírus áldozatai között, akit
személyesen is ismertünk, vagy közelebbi barátaink,
rokonaink közül fekszik valaki kórházban, akiért aggódni kell. Nagy szükség van az elővigyázatossága
és az önfegyelemre! Mozogjunk rendszeresen, figyeljünk a C és D vitamin bevitelre és tartsuk be
a szabályokat.
Bizony sokszor kellemetlenségekkel járnak a szigorodó szabályok, mégis fontos, hogy betartsuk Őket,
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hiszen nem csak magunkért, de a környezetünkben
élőkért, is felelősek vagyunk. A rendszeres mozgással
és a fokozott vitamin bevitellel erősíthetjük immunrendszerünk, a szabályok betartásával pedig megelőzhetjük a vírus további terjedését!
Géringer Istvánné
polgármester

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük községünk
új állampolgárait:
Nagy Brigitta és Rezler Barnabás
kislányát: Rezler Vanda Lucát
Sevinger Rebeka és Takács Patrik
kisfiát:Takács Zsombort

Búcsút vettünk-veszünk
elhunyt állampolgárainktól:
Pázler Lászlónétól (Angela major)
Háberfelner Jánosnétól (Dózsa u)
Horváth Istvántól (Szabadság u)
Baglyas Mihály Venceltől (Bem u)

Egyházi hírek
Karácsonyi gondolatok

„puer natus est nobis, filius datus est nobis”- vagyis „gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk”–
olvassuk a szentmise introitusában.

(Folytatás a következő oldalon)
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De milyen gyermek és milyen fiú? Kiről is van szó?
Nem másról, mint az élő Isten egyszülött Fiáról,
Jézus Krisztusról, aki vállalva a földi élet minden
szenvedését, eljött közénk, hogy véghez vigye az
Atyaisten öröktől fogva elhatározott tervét, a megváltás művének beteljesítését.
Minél többet elmélkedünk Karácsony titkáról, annál
nagyobb mélységek nyílnak meg előttünk, s egyre
inkább rádöbbenünk, hogy mi az, ami valójában
fontos ebben az ünnepben. Ha úgy tetszik: mi is lényegében Karácsony misztériuma.
Az évszázadok folyamán rengeteg minden ragadt
hozzá ezen ünnepünkhöz- gondolok itt a véget nem
érő vásárlásra, a giccsekkel teli szupermarketekre,
és arra, hogy a hangsúly már régen eltolódott az ünnep mélységének szemléléséről- gyakran már nem
is látjuk Karácsony végtelenül megdöbbentő és félelmetes logikáját, miszerint az Ige, vagyis Krisztus
belépett az időbe és a térbe! Szt. János evangéliumában, az úgynevezett prológusban olvassuk: „s az
Ige testté lett és miköztünk lakozott” (Jn.1,14) Más
nyelvekben, például a latinban így hangzik: „et Verbum caro factum est”- vagyis az Ige hússá lett. Az
élő Isten öltött testet, aki annyira szerette a világot,
hogy kiszolgáltatta magát az embereknek. Az a síró
és anyja keblén pihenő Kisgyermek immáron a világ
világossága. Ahogyan kedves énekünkben is megvalljuk: „Isteni kisded Szűznek ölén” Betlehem hideg éjjeli sötétségébe lépett be fény a történelembe.
Szintén János evangélistánál találjuk: „Az Ige volt
az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít” (Jn.1,9) Ez az a fény, amit a próféták megjövendöltek, ez az a fény, a Megváltó fénye, amire a
választott nép több száz és ezer évig várakozott. Ezt
leginkább adventi énekünk fejezi ki. „Jöjj el, jöjj el
Emánuel, csak téged áhít Izrael”.
Az Atya ugyan elküldte a megígért Messiást, de a
világ kivetette és nem fogadta el. Az evangélista így
fogalmaz: „a világba jött, a világban volt, de övéi
nem fogadták be” (Jn.1,10-11) a keresztény szakrális művészetben, ezért a későbbiekben megjelentek
olyan alkotások, ahol a kisded Jézust a jászolban,
későbbi kínzóeszközeivel, így az ostorral és töviskoronával, valamint szegekkel ábrázolják. Rendkívül
mély jelentéstartalommal bírnak ezek a festmények.
Nem valamiféle beteges lelkiségre, hanem sokkal
inkább egy érett, hitelesen megélt keresztény életvitelű mesterre utal. Hiszen már Krisztus születését
is a megváltásban tudja szemlélni, mintegy elővételezve és jelezve azt, hogy az Úr szenvedése a barlangistállói kivetettségben csak a kezdet, és egyúttal
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emlékeztetni kíván arra is, hogy Karácsony gyermeki
bája mögött ott van az Isteni Megváltó igazi küldetése:
kiengesztelni az Atyát, és az emberiséget meghívni az
istengyermeki állapotra. Ez Karácsony igazi titka! Ez
az, amit a próféták epedve vártak! Visszanyerni azt az
állapotot, amit az ember a bűnnel elveszített! Létezik-e
ennél nagyobb szeretet? Létezik-e nagyobb odaadás? És
mindezt miért? „mert úgy szerette Isten a világot, hogy
Egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki őbenne hisz
el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn.3,16)
Az adventi időszak végén mi is el kell, hogy jussunk
oda, hogy ahogyan 2000 évvel ezelőtt Betlehemben,
úgy ma 2020-ban a mi szívünkben is megszülessen az
Üdvözítő! Ne csak múló hangulatot, vagy érzéseket
keressünk tehát. Tekintsünk előre és irányítsuk figyelmünket arra a valóságra, amely meghatározza életünket! A szentmiséken való áhítatos és tudatos részvétel
segít megérteni keresztény hivatásunkat és elmélyíteni
kapcsolatunkat Jézus Krisztussal, akivel a legtökéletesebb módon a szentáldozásban fogunk találkozni…
Örvendező lélekkel kiáltsuk tehát mi is az angyalokkal
és a pásztorokkal együtt: „Dicsőség a magasságban

Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek”

Istentől megáldott, békés ünneplést kívánok!
Tibor atya

Egyházközségi
hirdetések
Adventban hétköznaponként reggel 6 órától „Rorate”
hajnali szentmisét tartunk! A dicséretesen buzgó Hívekhez csatlakozzatok még többen a második héten.
„Ébredj, ember, mély álmodból!”
Az adventi lelkigyakorlat a templomunkban december
20-án, vasárnap a délelőtt a 11 órai szentmise keretében, előtte fél órával gyóntatás. A lelkigyakorlatot vezeti: Főtisztelendő Gyirán Péter iskolalelkész, kiskunhalasi káplán. Buzdítom, a kedves Híveket végezzétek
el a karácsonyi szentgyónásotokat gyermekeitekkel
együtt!
December 24-én csütörtök, szenteste napján, ha Kormány lehetővé teszi, éjfélkor tartjuk a szentmisét. (december 21-én a híradásokba figyeljük) Ha ez nem lehetséges akkor este 6 órakor lesz az ünnepi szentmise!
(Folytatás a következő oldalon)
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Mindenkit bíztatok hozzunk egy mécsest és vigyünk
haza éjféli mise után vagy karácsonykor a Betlehemi
lángból. A Betlehemi Láng elsősorban arra emlékeztet, hogy Isten egykor emberré lett, és ma is közel van
hozzánk, és szeret minket. Ugyanakkor a láng béke
hírnöke is hiszen Betlehemben Jézus születésekor
az angyalok énekükben békességet kívántak minden
embernek (Lk 2, 14). A láng tehát Isten szeretetének
és békéjének üzenetét hordozza.
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január 1-től. Mi is áttérünk a hivatalos szabályzásra.
Szentmise: 3.000,-Ft, esketés: 30.000,-Ft, temetés:
25.000,-Ft
Egyszeri harangozás: 1.500,-Ft, (harangozás csak
egyházi temetés esetén lehetséges) Anyakönyvi keresés: 2.000,-Ft, Egyházközségi hozzájárulás: keresők
után: 6.000,-Ft, nyugdíjasok után: 5.000,-Ft/ év

Karácsony napján és másnapján szokásos vasárnapi
rend szerint tartjuk szentmiséket 11 órakor.

Várom mindazok jelentkezését, akik segítenének a liturgiában felolvasóként vagy bármely más szolgálatban. Köszönöm mindenkinek, aki aktívan részt vesz
a plébánia és a templom életében.

December 27-én vasárnap 11 órakor Szent Család
ünnepe, a házaspárok hálaadó szentmiséje és megáldása. Szent János napjához kötődő bormegáldás!

Tibor atya

December 31-én csütörtök este 6 órakor, Évvégi hálaadás – hálaadás Istennek a kegyelmekért, melyekkel elárasztott bennünket a 2020-as esztendőben.
Január 1. péntek Szűz Mária Isten Anyaságának az
ünnepe, a szentmise 11 órakor kezdődik. Parancsolt
ünnep! A szentmisén a részvétel, bűn terhe mellett
kötelező!

Ovi hírek
Az október, november hónap szép, színes őszt hozott
nagyon jó idővel. Sok időt tölthettünk a friss levegőn
a gyerekekkel. A szórakozás mellett szívesen vettek
részt a gyerekek a munkában is, az udvarrendezésben, a lehullott levelek összeszedésében.

Január 6-án szerdán Jézus Megjelenésének kötelező
ünnepe, Vízkereszt napja lesz. Parancsolt ünnep a
szentmisén való részvétel, bűn terhe mellett kötelező!
Este 6 órakor lesz az ünnepi szentmise.
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik hagyományosan
házmegáldás szertartása. Akik szeretnék megáldatni
otthonukat, azokat kérem, hogy a szentmisék után,
időpont egyeztetés céljából keressenek meg!
Élő családtagokért vagy elhunyt testvérek lelki üdvéért szentmise szándék íratására van mód és lehetőség
a plébánián vagy a szentmisék előtt és után.
Hálásan megköszönjük mindazoknak, eleget tettek ebben az évben is egyházközségi hozzájárulásuknak,az
egyházi adónak. Ugyanakkor nagy szeretettel kérjük,
hogy akik ennek még nem tettek eleget, azok a szentmise előtt vagy után megtehetik. Ne feledjünk el életünk végéig gondoskodni arról a szent helyről, ahol
megkereszteltek minket, és ahol egykor imádkozni
fognak értünk!
Stóladíjak a Veszprémi Főegyházmegyében a Magyar
Katolikus Püspöki Kar rendelkezése alapján: 2019.

Gyorsan elteltek az őszi hónapok, és el is érkeztünk
az év egyik legszebb ünnepének küszöbére. Az Adventi készülődés az óvodában is elkezdődött. Téli ruhába öltözött az épület, elkezdtünk húzni az Adventi kalendáriumból, mely minden kisgyerek számára
valamilyen apró meglepetést rejtett. Az Adventi koszorún minden pénteken meggyújtunk egy gyertyát,
mézeskalácsot sütöttünk, téli, karácsonyi meséket,
verseket, énekeket hallgatunk, tanulunk, várjuk a Mikulást és a Jézuskát.
(Folytatás a következõ oldalon)
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AZ ÓVODAI DOLGOZÓK ÉS GYEREKEK
NEVÉBEN KÍVÁNUNK MINDENKINEK
BÉKÉS, SZERETETTELJES
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET!
JÓ EGÉSZSÉGET MINDENKINEK!

Mentovics Éva:

Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!
A hagyományos, minden évben megrendezésre kerülő Adventi Szöszmötölőnket - közös barkácsolásunkat - a vírushelyzet miatt sajnos más keretek között /
szülők nélkül / kellett megszerveznünk, amelyen szép
alkotások születtek.

Farkasné Pákozdi Anikó

Iskolai hírek
Október 23.
A szabadság napja
„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság,
az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem
kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban
mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.”
John F. Kennedy (1960)

Az óvoda év végi nyitvatartásának
alakulása:
2020. december 24 - 2021. január 03-ig
zárva tartunk.
Újra nyitás első napja: 2021. január 04.

Nemzeti ünnepünk tiszteletére 8. osztályosaink készültek műsorral. Összeállításukban versekkel, korabeli felvételekkel, visszaemlékezésekkel, zenei betétekkel emlékeztek az 56-os forradalmi eseményekre.
Műsorukról videofelvétel készült, melyet osztályonként néztek meg az ünnep előtti napon, október 22-én
iskolánk tanulói.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Márton napi pályázat
„Novemberben Márton napján,
Liba gágog, ég a kályhán
Aki libát nem eszik
Egész évben éhezik”
Sokunknak ismerősen hangzik ez a régi mondóka… Az
idén nem volt lehetőségünk Márton napján a hagyományossá vált lámpás felvonulásunk lebonyolítására, ezért
helyette egy képzőműves pályázatot hirdettünk. A pályázaton elsősorban az alsósok indultak; sokféle alkotás
született. Az elkészült műveket az aulában állítottuk ki.
A legaktívabbak az elsősök voltak. A legkülönlegesebb
alkotást, egy üvegfestményt Tihanyi Dorka 3. osztályos
tanuló készítette, aki könyvjutalomban részesült. Minden alkotó átvehetett egy kis jutalom-édességet, melyet
örömmel fogadtak a gyerekek.
(Folytatás a következõ oldalon)
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Vadonleső

"Élet a vadonban" címmel pályázatot tett közzé a
Vadonleső Központ. A felhívás nagyobbaknak szólt,
felső tagozatos és középiskolás tanulóknak. Rajzkészségre és kreativitásra volt szükség, ugyanis
képregényben kellett elmesélni egy vadon élő fajról
szóló történetet. Az alkotás technikáját mindenki
szabadon választhatta meg.
Ezen a pályázaton indult Halomi Vivien, 8. osztályos tanuló Pabló című képregényével. Az alkotás
elnyerte a zsűri tetszését, ugyanis Vivi munkáját
ítélték a legjobbnak, az első helyen ő végzett.

A képregény utószava

Gratulálunk a szép eredményhez!

Néhány fontos információ
December 12-én, a szombati munkanapon az iskolában
nem lesz tanítás. Amennyiben a szülő dolgozik, és nem
megoldható a gyerek felügyelete, kérem, az osztályfőnököknél ezt jelezzék.
A téli szünet december 21-én, hétfőn veszi kezdetét.
A szünet előtti utolsó tanítási napunk december 18-án,
pénteken lesz. Erre a napra az iskolában kis műsorral a
3. osztályosok készülnek. Sajnos a járványhelyzet miatt
az ünnepségen szülők, vendégek nem vehetnek részt.
A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4-e, hétfő
lesz.

Kívánok magam és az iskola minden
dolgozójának nevében áldott karácsonyi
ünnepeket és jó egészséget mindenkinek!
Halomi Vivien műve

Pintérné Ballabás Márta
int.vez.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási
Központ pályázatot hirdet

családsegítő munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
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 szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kisbéri járás 17 településén az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI.
törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítő 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: Motivációs levél, 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: 2020. december 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 34 353133 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1.)
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 szakmai bizottság általi személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben
szokásos módon. - 2020. december 4.
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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Tájékoztatás
Tisztelt Bakonyszombathelyi
lakosok!
Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely vezetése tájékoztatja a középiskolában tanuló
diákokat és szüleiket, hogy a kötelező 50 óra
közösségi szolgálatot egyesületünknél is teljesíthetik. Jelentkezés az iskolától kapott szerződéssel együtt személyesen történik.
Bejelentkezés: az alábbi telefonszámon
359-078 történhet, 18-19 óra között naponta.
A tájékoztató célja új tagok bevonása az
egyesület életébe.
Folyamatosan várja az Polgárőr Egyesület
azok jelentkezését, akik kedvet és elhivatottságot éreznek ahhoz, hogy a polgárőri feladatok
ellátásával javítsák a közbiztonságot, a lakosság védelmében a rendőrséggel együttműködve, és részt vegyenek a társadalmi felelősségvállalásban.
Kérem, aki velünk együtt tenni akar azért,
hogy gyermekeink, szüleink, hozzátartozóink biztonságban élhessenek településünkön a
fenti telefonszámon jelentkezzen.
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ELADÓ!
Bakonyszombathely
Község
Önkormányzat
Bakonyszombathely Árpád u 24. szám alatti gazdasági
épülete (régi pékség) 9 millió Ft-os irányáron ELADÓ!
Bakonyszombathely
Község
Önkormányzat
Bakonyszombathely Kossuth u 511/1hrsz alatti gazdasági épülete (régi tűzoltószertár)2 millió Ft-os irányáron ELADÓ!
Bakonyszombathely
Község
Önkormányzat
Bakonyszombathely Baross G u 680/26 hrsz alatti gazdasági épülete (volt Tsz iroda) 23 millió Ft-os irányáron ELADÓ!
Bakonyszombathely
Község
Önkormányzat
Bakonyszombathely Baross G u 15. 677 hrsz alatti ingatlan 700.000 Ft-os irányáron ELADÓ!

Ezúton kívánok minden lakosnak
Boldog Karácsonyi Ünnepeket,
és 2021 évre nagyon sok erőt,
és legfőképpen egészséget.
Paksi József
Egyesület elnöke

Tájékoztatás!
Értesítjük a lakosságot,
hogy 2020. december 28-tól
2021. január 03-ig

a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szünet miatt ZÁRVA tart!
Kizárólag anyakönyveztetés miatt
az alábbi számon lehet egyeztetni:
06/30-259-3397

Érdeklődni:
06-34-359-111 - Géringer Istvánné polgármester
vagy Varga Sándor jegyzőnél lehet!

