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Önkormányzati Hírek

„Mérföldkőhöz” érkeztünk!

melyek napi szinten átitatták az életünket. Voltak bíztató percek és voltak elkeserítő pillanatok. Talán nálunk
is igaz a mondás: Lassú víz partot mos!Örömteli eseA választások óta sok-sok kérdés szegeződött a kép- ményt szeretnék megosztani a település lakosságával!
viselő testület felé az óvoda építéssel kapcsolatban. Augusztus 19-én délelőtt régóta várt esemény történt
„Mikor lesz már óvoda? Lesz egyáltalán?” Hosszú meg falunk életében! Hosszú és néha kudarcokkal tűzlenne leírni az ezzel kapcsolatos folyamatos lépéseket, delt előkészítés, és folyamatos munka után mérföldkőhöz érkeztünk! Eredményesen zárult le az óvoda projekt
harmadik közbeszerzési eljárása. A nyertes kivitelező
a győri székhelyű Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
lett. A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént! A
munkaterület átadását követően (augusztus 31) a kivitelező azonnal munkához láthat, legkésőbb szeptember
elején. A beruházás várható költsége közel 360 millió
forint lesz, melynek forrásai: pályázati támogatás, kormányzati támogatás és saját erő. Terveink szerint a következő évi óvoda kezdés már az új épületben indul!
Az építkezés menetéről folyamatosan fogjuk tájékoztatni a lakosságot.

Kedves Bakonyszombathelyiek!

2

HÍRMONDÓ

2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS
A közbeszerzéses pályázaton a munkát Janó József vállalkozó nyerte és
végezte el. A tervezési munkákat Kiss
László, a műszaki ellenőri feladatokat
Mogyorósi László teljesítette.
A felújított rendelő váljék minden
bakonyszombathelyi lakos egészségére!

2020. július 2-án (csütörtökön) 15 órai kezdettel a
magyar egészségügy ünnepe utáni napon átadásra
került a felújított ORVOSI RENDELŐ és szolgálati lakás épülete. Az átadáson részt vett: Czunyiné dr.
Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Dr. Kancz
Csaba Kormánymegbízott, Steindl Balázs a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Vida
Dóra a tatabányai Államkincstár igazgatója és Bozori
Zsuzsanna Járási hivatalvezető.
Bakonyszombathelyen 1929-ben az akkori képviselő
testület Dr. Balogh Istvánt nevezte ki körorvosnak,
aki elsőként költözhetett be a jelenlegi épületbe.
1980-ban épült fel az orvosi lakás és a régi lakásból
alakították át a jelenlegi rendelőt mely a 90-es évek
elején kapott szigetelést.
Az elavult orvosi lakás és a rendelő felújításának
álma régóta húzódott, mely a tavalyi évben elnyert
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programpályázata segítségével részben megvalósulhatott.
Az „Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése
Bakonyszombathely településen” címmel 11.520.000.Ft pályázati támogatásból az épületek külső szigetelése
és tetőhéjazatának cseréje történt.Az új tető elkészülte
után látványos lett a rendelőleromlott külső állapota.
Így a képviselő testület a teljes külső felújítás mellett
döntött.Elkészült az épület akadálymentesítése is. Megtörtént a szigetelés helyreállítása, újraszínezése és felújításra került az előtető, valamint a bejárati rész. Igy a
projekt összköltsége elérte a 24 és fél millió forintot.
Az épületben egyenlőre, csak az akadálymentes mosdó került kialakításra. A képviselő testület távlati tervei közt az épület belső felújítása is szerepel mely
reméljük, hogy hamarosan megvalósulhat.

Július hónapban diákmunkások segítségével megtörtént az ebek összeírása
Bakonyszombathelyen. Néhány háztartásba sajnos nem sikerült bejutni,
ezeket utólagosan felkeressük. Azoknak az ebtulajdonosoknak akik az ös�szeírás során nem tudtak oltási könyvet bemutatni, szeptember 30-ig van
lehetőségük az oltás és chippezés pótlására. Az erről szóló igazolást október 15-ig a Polgármesteri Hivatalban
be kell mutatni! Amennyiben ez nem történik meg, abban esetben hatósági eljárás indul a tulajdonos ellen!
Jelen összeírás és nyilvántartásba vétel segíti a kóbor
ebek beazonosítását, valamint a veszettség elleni oltások elmulasztásának csökkentését, felszámolását.
Minden eszközzel azon leszünk, hogy az elmúlt évek
felelőtlen, könnyelmű ebtartását megszüntessük.
Évek óta visszatérő, és a lakosságot megalapozottan
háborító terjengő bűz csökkentésére illetve megszüntetésére lépéseket tettünk.
2020. március elején a volt TSZ területén működő
sertéstelep állapotának kivizsgálását kezdeményeztük
valamennyi érdekelt hatóságnál. (Környezetvédelem,
NÉBIH, Egészségügyi Hatóság, Talajvédelem, Katasztrófavédelem)
A kezdeményezésünkre két hatóság megküldte hozzánk a vizsgálat eredményét.
1. szakvélemény 2020.08.05-én – Népegészségügyi
osztály:
„ A helyszíni szemle idején az említett ingatlanon és
környékén feltűnő bűzről nem tudunk beszámolni. A
panaszolt ingatlanon a trágyaelhelyezés közegészségügyi szempontból nem kifogásolható. A rágcsálóirtó
dobozok kihelyezése megtörtént. Légyirtásról a tulajdonos gondoskodik, rovarok tömeges előfordulását
nem észleltük.”
2. szakvélemény – 2020.08.04-én - NÉNIH:
„A állatok tartási körülményei alapvetően megfelelnek
a járványvédelmi és állatvédelmi és környezetvédelmi
szabályoknak:
(Folytatás a következő oldalon)
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- a légyírtás folyamatos – az állatok takarmányába
olyan adalékot kevernek, mely megakadályozza a
légylárvák kifejlődését
- a rágcsálóirtás folyamatos – az állattartónak a Bábolna Bio Kft.-vel van szolgáltatási szerződése – az elvégzett munkafolyamatok dokumentáltak
- a trágyatárolás szabályos – a tároló kialakítása Európai Úniós pályázati pénzből történt – a kialakított tároló megfelel a hatályos állattegészségügyi, talajvédelmi
és környezetvédelmi előírásoknak
- az állatokat szalmával almozott istállókban tartják,
ami maximálisan megfelel az állatok igényeinek – állatvédelmi kifogás nem merült fel az ellenőrzés során
- az ellenőrzés idején az állattartó telepen minimális
volt a szaghatás
- az állati hullák elszállítására az állattartó szerződéssel
rendelkezi az ATEV Zrt.-vel
- a hullatározó bővítése folyamatban van”
A többi hatóság vizsgálati eredményeit még várjuk,
melyről a következő számban tájékoztatjuk a lakosságot. Bízunk abban, hogy a következők feltárják a néha
elviselhetetlen és erősen terjedő bűz okát, és a szükséges intézkedések megtörténnek.
A VOLÁN ígérete alapján szeptember 1-től indulhat
az új buszforduló forgalma. Lapzártáig nem érkezett
erről pontos értesítés. Amint pontos információval rendelkezünk az érintett utcákat szórólap formájában értesíteni fogjuk! Kis türelmet kérünk!
A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Óvoda nyári karbantartása és tisztasági festése a Bakonyszombathelyért
Alapítvány segítségével és támogatásával megtörtént.
Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzat nevében
a segítségért, hogy gyermekeink tiszta körülmények
között kezdhetik meg remélhetőleg ebben az épületben
az utolsó tanévet!

Kedves bakonyszombathelyi
polgárok!
2020. márciusa óta új időszámítás van érvényben hazánkban, és településünkön is. Mindannyian tapasztaljuk, egyenként és közösségek tagjaiként is, közvetlenül vagy közvetve, hogy a tavasz változásokat hozott
az életünkbe. A koronavírus bekúszott a mindennapjainkba, a munkahelyekre, az iskolákba, a templomokba,
a megszokott, néha talán unalmasnak tartott életünkbe,
a városokba és a falvakba egyaránt.
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A nyár szabadságot jelentett a tavasz szigorúsága
után. De a veszély nem múlt el! A híradások naponta
beszámolnak újabb és újabb megbetegedésekről. Éppen ezért arra kérek Mindenkit, hogy egészségünk,
szeretteink érdekében tartsuk be a megfelelő előírásokat! Ne legyintsünk, ne bagatellizáljuk el a bajt, hiszen ismeretlen dologgal állunk szemben. A bizonytalanság sokszor lázadást és félelmet hoz magával.
Ezért is tartom fontosnak elmondani, hogy minden
intézkedés, minden szabályozás, - maszk viselése,
fertőtlenítő használata, a csoportosulás lehetőség szerinti mellőzése- a mi érdekünket szolgálja, a falu érdekét szolgálja, a mi életünket, egészségünket védi.
Igen, sajnos előfordult és előfordulhat, hogy elmaradnak vagy elmaradhatnak a szokásos rendezvények:
falunap, októberi megemlékezések, idősek napja- de
ez egy átmeneti állapot. Minden egyes alkalom a járványhelyzet alakulásával fog realizálódni. Kérem, a
megértést és a türelmet, lesz idő, amikor nyugodtan
összegyűlhetünk, ünnepelhetünk, vagy éppen önfeledten szórakozhatunk. De ennek érdekében most áldozatokat kell hozni.
Az országban az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek, hogy a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak,
az ne menjen közösségbe. Az utóbbi időben előfordult
új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem
vették elég komolyan, és ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol
másokat is megfertőztek. A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett
tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha
továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön. Ha ezt betartjuk,
akkor el tudjuk kerülni a fertőzés tovább terjedését és
emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését.
Együtt mindent könnyebb elviselni. Kérem, azt tartsák szem előtt, hogy a kellemetlennek és néha talán
túlzottnak tűnő intézkedések a mi javunkat szolgálják! A mi érdekünkben történik minden, hogy lehetőleg minél hamarabb újra élhessük a megszokott,
nyugodt életünket itt, Bakonyszombathelyen is. Ehhez kívánok minden kedves bakonyszombathelyi lakosnak erőt, kitartást és humort!

Vigyázzanak magukra,
vigyázzunk egymásra!
Géringer Istvánné
polgármester
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Tisztelt
Bakonyszombathelyiek!
Üdvözlöm Önöket, mint a település önkormányzata
által 2020. szeptember 1-i hatállyal megbízott tanácsadó települési főépítész.

Nyuli Edit nyugdíjas építészmérnök vagyok,

Vérteskethelyen élek. Az elmúlt 11 évben az építésügyi
hatósági oldalon foglalkoztam Bakonyszombathely és
Kisbér Járás településeinek építési ügyeivel, így biztosan sokukkal találkoztam már egyedi ügyintézésük során. Közel 40 évet töltöttem a közigazgatásban
az építésügyi igazgatási területen, elsőfokú hatósági
munkával. Sok esetben vettem részt a településrendezési feladatok előkészítésében is és rendszeresen részt
vettem lakossági egyeztetéseken e témában. Pályám
során több általános központi közigazgatási fejlesztési folyamat részese voltam, ami számos jogszabályi,
szervezeti változást eredményezett. Ebben a folyamatos változás eleme volt többek között a ma már rutinosan használt elektronikus ügyintézés bevezetése, mely
a polgármester (és a főépítész) munkájában is megjelenik. A sok változáshoz alkalmazkodva több ütemben
képeztem tovább magam.
Az Önök települése fejlődésének érdekében ezután – az önkormányzat bizalma birtokában, amit
köszönök ezúton is – főépítészként dolgozhatok
Bakonyszombathelyen. A főépítészi feladat más, mint
a hatósági munka, itt már a fejlesztési tervek és helyi
szabályok megalkotási fázisában közreműködhetek,
figyelembe véve és érvényesítve az önkormányzathoz
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eljutó lakossági, vállalkozói, intézményi fejlesztési
elképzeléseket.
A települési főépítész a polgármester fejlesztési,
településrendezési, építésügyi, településképi feladatainak szakmai hátterét hivatott biztosítani a
hatályos jogszabályok szerint, a polgármester munkáját segíti.
Tekintettel arra, hogy 2020. március 1-től megszűnt a járásközponti önkormányzatok jegyzőinek
(így Kisbér Város Önkormányzat Jegyzőjének is) az
építésügyi hatósági hatásköre, a lakosság bármilyen
építéssel kapcsolatos kérdésével csak a települési
önkormányzatnál érdeklődhet a szabályos megoldás, az engedélyhez kötöttség, a helyi szabályok,
előírások megismerése céljából.
Szándékomban áll a megbízatásom szerint a lakosságot széles körben tájékoztatni a szabályos építés,
bontás, átalakítás, felújítás,… stb. lehetőségeiről,
ezért mindenkit arra bíztatok, hogy bármely építési ötlet, szándék felmerülésekor, már a korai
„előkészítési” szakaszban is, bátran keressen fel
a hivatalban, vagy akár e-mailban, vagy telefonon.
A települési önkormányzat polgármesterének törvényben kapott feladatai között két építésügyi szakterületen is tájékoztatási kötelezettsége van – a főépítészen keresztül - a település építési, fejlesztési
kérdéseiben.
1.A településfejlesztési, településrendezési szakterületen – a helyi rendezési tervek szerkezeti terv,
szabályozási tervek, építési szabályzat (együtt településrendezési eszközök) készítésekor, módosításakor az egyeztetési fázisban, valamint az elfogadott
eszközök esetében a gyakorlati megvalósításkor tájékoztat (építési engedélyhez nem kötött építéseket
megelőzően) építésügyi hatósági eljárásokat megelőzően, tervezési szakaszban,
2.A településképi törvény és végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint megalkotott helyi
településképi rendeletben foglalt követelményekről ad tájékoztatást településképi konzultáció és
szakmai tájékoztatás keretében már az építés ötlete
megszületésekor, vagy tervezési szakaszban. A helyi
rendelet (TKR) településképi eljárásokat is rögzít,
mely esetekben a főépítész készíti elő a szakmai véleményt a polgármesteri döntéshez.
Minden egyedi építési munka legalább településképi
konzultációt igényel, ezért hívom fel erre a tanácskozási, egyeztetési lehetőségre az Önök Tisztelt Figyelmét.
A településen folyó főépítészi tevékenységgel kapcsolatos helyi rendeletek, tájékoztatók a települési
(Folytatás a következő oldalon)
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önkormányzat honlapján megtalálhatók, https://www.
bakonyszombathely.hu/tajekoztato.html.
Bármilyen építési munka szándékának felmerülésekor kérem, keressenek a Hivatalban, vagy közvetlenül
az alábbi elérhetőségeken, email: bszhely@t-online.
hu, liebetedit@gmail.hu , telefon: 34/559-111, vagy
30/627-7512.
Várom kérdéseiket, javaslataikat:
Nyuli Edit települési főépítész

2020. augusztus 1-ével dr Udvardy György Érsek Úr

EGYHÁZI HÍREK

emlékezetemre!” Valami végtelen kiáltás ez az utolsó

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krisztusban Szeretett Testvéreim!

rólam!”, mert minden elmúlik, mi is elmegyünk ah-

Engedjék meg, hogy ezúton pár sorral bekopogjak a
házuk és szívük-lelkük ajtaján.
Nagy örömmel, és szeretettel érkeztem az Önök községébe.

lyen lesz, az tőlünk függ. Ha el is felednek bennünket,

megbízott Bakonyszombathely, Réde, Kerékteleki és
Bakonybánk plébániák lelkipásztori ellátásával.
A pap csak Jézus eszköze-mert maga Jézus mondja:
„Ez az én testem mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely értetek kiontatik… Ezt cselekedjétek az én

napig: „El ne felejtsetek engem! Meg ne feledkezzetek

hoz, akitől jöttünk, akihez visszatérünk. Hogy ez mi-

ebből semmi kárunk se származik. De abból igen, ha
életünk Krisztus nélkül múlik el. Ha nem vettük komolyan szavait, „ha nem eszitek az Emberfia testét, nem
lesz élet bennetek!” (Jn 6,53) Ez az élet örök életünk
záloga mit tegyünk tehát, ha még nem tettük meg.
A vasárnapi szentmisék délelőtt 11 órakor kezdődnek!
Szeretettel várom a kedves Híveket személyes megbeszélésre, a plébániára, vagy ha kérdésük, gondjuk merülne, fel bármivel kapcsolatban elérhetnek a
06/30-389-89-50-es telefonszámon.

„Emberek!
Hívjátok vissza Istent!

Fuchs Tibornak hívnak, 1986. február 27-én

Szívetek kulcsát alázat vánkosán,

születtem Csornán. Szülőfalumban Szilban nevelked-

térden járó hittel hozzátok eléje!

tem ott végeztem az általános iskolát. A középiskolát Győrben végeztem majd később érettségiztem le.
Teológiai tanulmányaimat Veszprémben végeztem,
és ott szentelt pappá dr. Márfi Gyula Érsek úr 2016.
június 24-én. Első kápláni állomáshelyem Ajka volt.
Első plébánosi helyem Nagyesztergár és Lókút. Majd

Emberek! Életünkből az Isten elveszett.
Találjon Rá megtisztult szívetek!”
/Toronyi I. Valami elveszett című verséből részlet/
Bakonyszombathely, 2020.augusztus 1.
Imával és szeretettel:
Plébánosotok: Tibor atya
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Ovi hírek
Az idei nyáron rendhagyó módon két hétre zárt be
az óvoda, augusztus 3-14-ig. Ez idő alatt az óvodai dolgozók és két középiskolás diák segítségével
megvalósult a kültéri játékaink és a kapu festése, a
Bakonyszombathelyért Alapítvány anyagi támogatásával pedig az óvoda belső egészségügyi festése.
Ezúton is nagy köszönet az Alapítvány támogatásáért, melyet nem először élvezhettünk. Elkészültek az
apróbb karbantartási munkák, az óvoda teljes körű
fertőtlenítése, így teljesen felkészülve várjuk 54 kisgyermekünket.
A Szülők támogatása sem maradt el nyáron sem. Köszönetünket fejezzük ki Joó Gábornak és családjának
anyagi támogatásáért, amelyből egy kültéri hintát, hat
labdát és 28 doboz színes ceruzát tudtunk vásárolni a
gyerekeknek. Nem kisebb köszönet illeti meg Horváth
Lászlót és családját, szintén bőkezű adományáért, melyet az új óvoda berendezésére fogunk fordítani.
Az új nevelési évet a megszokott rendben kezdjük el,
folyamatos és fokozott fertőtlenítés mellett, és reménykedünk a vírusmentes, „szokványos” folytatásban. Szeretettel várjuk minden kedves kisgyermekünket!!!!
Farkasné Pákozdi Anikó
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Iskolai hírek
Erzsébet-tábor
Iskolánkban júl. 27. és 31-e között Erzsébet-táborban
vehetett részt 12 tanuló. A pályázaton nyert pénzt változatos helyi és kirándulásokkal egybekötött szabadidős programokra költöttük.
A hétfő délelőttöt önismereti játékokra, közösségépítésre használtuk fel, délután pedig kisfilmeket vetítettünk barátság, empátia, szeretet, erkölcsös viselkedés, család és iskolai közösség témakörben, melyeket
megbeszéltünk, és szituációs játékokkal egészítettünk
ki. Késő délután előkészültünk a másnapra, szalvétákat festettünk, és ezzel megismerkedtünk a batikolás
alapjaival.
A kedd a művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink és hagyományőrzés jegyében telt.
Kirándultunk Pápára, ahol meglátogattuk az ország
egyik legszebb kastélyát, az Esterházy - kastélyt. A
színvonalas idegenvezetés részeként a színészek korabeli táncokat adtak elő, és káprázatosan szép ruhákban rögtönöztek a látogatóknak mini színdarabot. A
kastély hatalmas vetítővásznán moziélménnyel vetekedő kisfilmet láthattunk Pápa város nevezetességeiről,
régmúltjáról és jelenéről, hagyományairól és műemlékeiről. Egy kézműves foglalkozás keretében csokoládébonbonokat készíthettünk, ahol gyerekeink legnagyobb félelme az volt, hogy keverés közben nehogy
lekozmáltassa a tanító néni a kakaóvajat, de végül nem
lett gond az összetevőkkel. Minden bonbon átment a
minőségellenőrzésen, amit a gyerekek, testvérek és otthon a szülők végeztek, az esetleg hazakerült és a nagy
melegben kissé megolvadt, meglapult bonbonokon.
A napot a Kékfestő Múzeumban folytattuk, ahol pólókat mintázhattak és megismerhették a kékfestés minden csínját - bínját. A múzeumok általában unalmasak,
a gyerekek végig rohanják és alig várják a kijáratot,
de itt nem ez volt. A Kékfestő Múzeum Magyarország és Közép-Európa egyik legszebb, legérdekesebb
ipartörténeti műemléke. Több mint 200 éves múlttal
rendelkezik és állandó kiállításaik is vannak. Olyan
volt az egész, mint egy időutazás, nyomószerszámok,
mángorlók, szárítók, merítőkutak, ló vontatta eszközök, ami mellett tegnap akár még emberek is állhattak. Az ajándékbolt volt az utolsó akadály a kijáratnál,
ami mellett elég nehéz volt vásárlás nélkül elmenni.
Nem kacatok, hanem a városra jellemző igényes kézműves termékek garmada állt benne.
(Folytatás a következő oldalon)
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A nap zárásaként megálltuk Tapolcafőn, ahol végig
sétáltunk a Tapolca - patak partján futó tanösvényen,
és csónakázhattak az európai nevezetességű Örvény
– tóban, amiből csak kettő van egész Európában, egy
nálunk és egy Franciaországban. Az itt fakadó forrás
vize igen tiszta, iható és ez a víz táplálja a kristálytiszta Tapolca - patakot.

Szerda Zirc és újabb kirándulás. A Reguly Antal Múzeum Alkotóházában a Bakonyra jellemző népi kismesterségek közül a nemezeléssel ismerkedtünk meg.
Első ránézésre hihetetlennek tűnt, hogy abból a sok
színes, puha, vattaszerű anyagból, amit nagyanyáink
annak idején guzsalyra fűztek és belőle két ujjukkal
fonalat sodortak majd nyaklánc lesz, de megcsinálták. Készült nyaklánc és kulcstartó is. Csak azért nem
bánom, hogy én nem készítettem, mert nem biztos,
hogy lettem volna olyan ügyes és főleg olyan kitartó,
mint a gyerekek.
Délután a Bakonyi Term. Tud. Múzeumba mentünk,
amelyen az igazgató kalauzolt végig minket. Trófeakiállítás, dinoszauruszcsontok és bogarak minden
mennyiségben. Főleg bogarak, amelyeket mikroszkóp alatt is nézegethettünk és ajándékba is kaptunk, haza is vihettük a szarvasbogár „szarvát”. Én
papír zsebkendőbe csomagoltam, de az sajnos lecsúszott a táskám aljára és csak „szavasbogárszarvpor”
lett belőle, mire hazaértem. Remélem, a gyerekek
jobban jártak.
A nap végén a Pepe Cukrászdában süteményeztünk,
majd a közeli játszóteret vettük birokba.
A csütörtök a sport és egészségtudatos életmód jegyében telt interaktív játékokkal, sor- és váltóversenyekkel. A szendvicskészítő versenyen főleg egészséges ételeket készítettünk zöldségből, gyümölcsből,
a kézműves foglalkozáson ellenben finom, egészségtelen ételeket, fagyit, muffint, jégkrémet formáztunk
vasalható műanyag gyöngyökből.
A péntek mottója természeti értékeink és környezetszennyezés volt. Délelőtt lufit mintáztunk, délután
pedig a környezettudatosság vetélkedőt a Kastélyparkban tartottuk.
5 nap volt, 5 nagyon jó nap még barátok között is.
			

Plósz Andrea, táborvezető
(Folytatás a következõ oldalon)
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Tanévkezdés

2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS

A tanév szorgalmi időszaka:
Első nap: 2020. szeptember 1. (kedd)

Szerencsére a megszokott keretek között indulhat a
2020/2021-es tanév. Hogy ez így is maradjon, fokozottan kell figyelnünk a járványügyi szabályok betartására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzé
tett egy eljárásrendet a járványügyi készenlét idejére.
Ebből szeretnék kiemelni néhány fontos, tanulóra,
szülőre vonatkozó információt:
• Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen találhatóak információk, hírek, tájékoztatók.
• Az intézményt csak egészséges, tünetet nem mutató
gyermek látogathatja, ezért ha a szülő gyermekénél
tünetet észlel, akkor köteles értesíteni az iskolát, és
gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatáról (telefonon
jelezni a háziorvosnak).
• Kérjük a csoportosulások elkerülését az intézményben és az intézmény előtt.
• A tanítási órákon a maszk viselése lehetséges, de
nem kötelező.
• A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban és az öltözőkben.
• Az intézmény bejáratához kézfertőtlenítőt helyeztünk el, ezeket kérjük, használják!
• A gyermekek legyenek tisztában a köhögési etikettel: papír zsebkendő, kézmosás.

Utolsó nap: 2021. június 15. (kedd)

A tanévet 150 tanulóval kezdjük. Az osztályok összetétele, a nevelők személye a következőképpen alakul
az idei tanévben:

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31.

• 1. osztály: osztályfőnök Hrabovszki Márta
• 2. osztály: osztályfőnök Szteblák Zsuzsa
• 3. osztály: osztályfőnök Lengyel Tímea
• 4. osztály: osztályfőnök Kovácsné Villand Lívia
• 5. osztály: osztályfőnök Plósz Andrea
• 6. osztály: osztályfőnök Borbély Ilona
• 7. osztály: osztályfőnök Kovácsné Czimora Zita
• 8. osztály: osztályfőnök Panákné Miszlai Margit

A tanítási napok száma: 179
A szorgalmi időszak első féléve 2021. január 22-éig
tart. Az első féléves tanulmányi eredményekről a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. január 29-éig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.
Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2020. október 26. – 2020. október 30.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2020. október 22. (csütörtök)
A szünet utáni első tanítási nap:
2020. november 2. (hétfő)
Téli szünet:
2020. december 21. – 2020. december 31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2020. december 18. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap:
2021. január 4. (hétfő)
Tavaszi szünet: 2021. április 1. – 2021. április 6.
(szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. (szerda)
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:
2020. december 12. (szombat) – 2020. december 24.
(csütörtök) helyett
A 6. és 8. osztályosok 2021. május 19-én idegen nyelvi
mérésen,május 26-án országos kompetenciamérésen

A felsoroltakon kívül tanítanak még: Bónyai Tiborné,
Gubucz Lajosné, Hidvégi Mária, Kovácsné Sándor
Éva, Letenyei Barnabás, Nagy Judit, dr. Szarvas Annamária és Pintérné Ballabás Márta, Tihanyi-Fehér
Virág, Vindischné Pajor Marietta. Oktató-nevelő
munkánkat Vig Sándorné iskolatitkár és Cseh-Horváth Lilla pedagógiai asszisztens segíti.

vesznek részt. A tavaszi időszakban a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének felmérésére is sor kerül.
A tanév első szülői értekezletét szeptember 21-én
(hétfőn) 17 órai kezdettel tartjuk.
(Folytatás a következõ oldalon)

2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS

HÍRMONDÓ

Felhívás!
A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola
Diákönkormányzata 2020. szeptember 18-án, pénteken 13 órától 16 óráig az iskola melletti parkolóban

papírgyűjtést szervez.
(csak újság, könyv, kartonpapír nem)
Csatkán szeptember 17-én, csütörtökön,
Ácsteszéren szeptember 18-án 15 és 17 óra között
van lehetőség a papírhulladék leadására.
Lehetőség van akkumulátor és elektromos hulladék
leadására is.
Kérjük a kedves Lakosokat, segítsék a gyerekek munkáját!

Hagyományos Benedek
Elek-napunkat
idén 2020. szeptember 25-én,
pénteken

a járványügyi helyzet miatt vendégek meghívása
nélkül csak iskolai keretek között rendezzük meg
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Közérdekű információk
TÁJÉKOZTATÁS!!
Tisztelt Szülők!
Bakonyszombathely Község Képviselő-Testülete
2020. évi települési tanévkezdési támogatást az alábbiak szerint állapítja meg:
Bakonyszombathely Község Képviselő-Testülete az
életvitelszerűen a településen élő óvodásokat 5000
Ft/fő, az általános iskolásokat 10.000 Ft/fő, nappali
tagozatos középiskolásokat 15.000 Ft/fő települési
tanévkezdési támogatásban részesíti.
A kifizetést szeptember 7-től - szeptember 30-ig biztosítjuk, az önkormányzat házipénztárából, melynek
pontos időpontjáról minden érintett értesítést
kap!
A kifizetések az óvodásoknál kezdődnek. Ha itt nagyobb testvér is érintett, ők együtt kapják a támogatást!
A középiskolásoknál a kifizetés feltétele: a szeptember 15-ig benyújtott iskolalátogatási igazolás, hogy a
megfelelő adminisztrációt el tudjuk készíteni!
Bakonyszombathely Község Önkormányzata
szervezésében

ingyenes jogi tanácsadást tart
dr. Döbrössy Adrienn ügyvéd
2020. szeptember 10-én csütörtökön
13.00-14.00 óra között
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
Előzetes bejelentkezés (nem kötelező)
a 06 70 684 1494-es telefonszámon.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingyenes jogi tanácsadás keretében okiratszerkesztésre
Eredményes tanévet kívánok
a Benedek Elek Általános Iskola közösségének.
Pintérné Ballabás Márta ig.

nincs lehetőség!
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ELADÓ!

Anyakönyvi hírek

Bakonyszombathely Község Önkormányzat
Bakonyszombathely Árpád u 24. szám alatti
gazdasági épülete (régi pékség) 9 millió Ftos irányáron ELADÓ!

Házasságot kötöttek:
Hantos Anita és Takács Péter

Köszöntjük községünk
új állampolgárait:
Vozár Ildikó
kislányát: Vozár Lilit
Török Anett és Fogl Lajos
kisfiát: Fogl Ármin Lajost
Töltősi Zsanettés Horváth László
kisfiát: Horváth Mátét
Varga Zsuzsanna és Kalkó Tamás
kisfiát: Kalkó Tamás Flóriánt
Berger Mónika és Szarvas Lajos
kisfiát: Szarvas Mátét
Gurdon Bernadett és Orsós Lajos

Bakonyszombathely Község Önkormányzat
Bakonyszombathely Kossuth u 511/1hrsz
szám alatti gazdasági épülete (régi tűzoltószertár)2 millió Ft-os irányáron ELADÓ!
Bakonyszombathely Község Önkormányzat
Bakonyszombathely Baross G u 680/26 hrsz
szám alatti gazdasági épülete (volt Tsz iroda) 23 millió Ft-os irányáron ELADÓ!

kislányát: Orsós Lillát
Jakab Rita és Gesztrédi Sándor
kisfiát: Gesztrédi Bencét
Németh Anett és Herman László
kislányát: Herman Lizinkát

Búcsút vettünk
elhunyt állampolgárainktól:

Érdeklődni:

id. Rózsa Gyulánétól (Erdősor)

06-34-359-111 - Géringer Istvánné polgármester

Szász Árpádtól (Angella major)

vagy Varga Sándor jegyzőnél lehet!

Rezler Endre Andrástól (Dózsa u.)
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