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Önkormányzati Hírek
Történelmi pillanat
településünk életében!

11-12. SZÁM - ÁRA: 200 FT

2021. november 12-én pénteken 13 órakor ünnepélyes keretek között átadásra került a várva várt
KÖRFORGALOM Bakonyszombathelyen. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.beruházásában, a Magyar Falu Program keretében csaknem öt hónap
alatt elkészült a csomópont, mellette megújult a
Kisbér-Veszprémvarsány összekötő út 330 méteres
szakasza.
Községünk embert és türelmet próbáló időszakát élte
át a beruházás alatt. Mind a közlekedőknek, mind a
környéken élőknek okozott napi nehézséget a folyamatos munkavégzés. De elmondhatjuk, hogy hosszú-hosszú várakozás után elkészült, és megvalósult
egy több cikluson átívelő terv és álom. A beruházás
balesetmentesen lezajlott és nemcsak a helyi közlekedésnek, de az országos forgalom számára is nagyfokú
biztonságot jelent majd. A körforgalom környéke 46
jelzőtáblával, 2378 cserjével, 13 fával és 1300 négyzetméter füvesítéssel gazdagodott. Vigyázzunk rá,
hogy sokáig ékesítse településünket és adjon biztonságot minden áthaladónak!
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Többlettámogatás érkezhet
Bakonyszombathelyre!
Öt napirendi pont tárgyalásával rendkívüli ülést tartott november 25-én délelőtt a megyei közgyűlés.
Többek között aktuális területfejlesztési témákról is
határoztak.
Elfogadták azt is, hogy támogatják Bakonyszombathely önkormányzatának 38 millió forintos TOP
forrásra benyújtott többlettámogatási igényét, mely
összegből az idén augusztusra elkészült óvoda-bölcsőde épületét bútoroznák be, szerelnék fel eszközökkel. Rövidesen várható a többlettámogatási szerződés
megkötése és a támogatás átutalása is.
A konyha működési engedélyéhez kötött berendezések egy része már megérkezett. December végéig a
hiányzó felszerelések is várhatóak. Az óvoda és bölcsőde berendezésének beszerzése hamarosan megkezdődik!
Tavaly ilyenkor örömmel tudattuk, hogy a betlehemi
dekorációnk a Bakonyszombathelyért Alapítvány segítségével megújult. Az idei évben maga az „istálló”
szerkezete cserélődött ki. A munkát saját anyagunkból Tóth Péter készítette el. A dekoráció most is az
Eszterházy téren kapott helyet.
Kihelyezésre került egy új karácsonyi fény dekoráció
is. Késő délutántól reggelig fog működni a világító
angyal szárny! LÉGY TE IS ANGYAL! A dekorációt fotózásra és szelfi készítésre tudják használni. A
gyermekek széket is kapnak segítségül!
A munkát ifj. Szteblák Lajos nagy örömmel készítette
el nekünk és bízunk benne, hogy sokáig örülhetünk
majd neki!
Bakonyszombathely Képviselő Testülete novemberi ülésén, egyhangú döntéssel megválasztotta a
Bakonyszombathelyért Alapítvány új kuratóriumi
tagságát. Elnök: Wolf Otília, kuratóriumi elnökhelyettes: Vidáné Marencsák Gabriella, kuratóriumi
tagok: Kovácsné Nagy Erika, Szeleczki Attiláné és
Borbély Imre.
Köszönetet mondunk a leköszönt kuratóriumi tagok
több éves tevékenységéért és munkájáért, valamint
sok sikert kívánunk az új tagság munkájához.
Géringer Istvánné
polgármester
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Tájékoztatás az önkormányzat
településképi hatósági
feladatairól
és az ingatlantulajdonosok
ehhez kapcsolódó teendőiről.
Tisztelt Bakonyszombathelyiek!
A lakóépületek korszerűsítésére, felújítására egyre
több állami támogatási forma áll rendelkezésünkre,
ami örömteljes fejlődést eredményez településünkön
is. Sokan éltek/élnek is e lehetőségekkel, épül, szépül
a falu, sok ház megújul.
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét,hogy
a tulajdonosra az épületekkel kapcsolatos építési
munkákra vonatkozóan több kötelezettség is hárul,
amit szem előtt kell tartani a szabályos felújítás érdekében.
A települési önkormányzat törvényekben meghatározott építésügyi feladatait a településfejlesztési és rendezési terv elkészítése és helyi építési szabályok rendeleti
megállapítása, valamint a településképi követelmények
rendeletbe foglalása jelenti. Ezeket a rendeleteket a település közigazgatási területén belül minden építési
munkánál be kell tartani.
A helyi jogszabályok megismerésében és alkalmazásában ad segítséget az önkormányzat által megbízott
települési főépítész, aki minden építési munka előtt –
kérésre, személyesen, vagy írásban – tájékoztat az építési előírásokról és a településképi követelményekről
is az adott telken tervezett munkára vonatkozóan.
A településkép védelméről szóló hatályos 4/2020.
(IV.1.) Önkormányzati rendelet (Tkr.) tartalmazza a
helyben elvárt településképi követelményeket.
A követelmények érvényesítésére több eszköz is áll az
önkormányzat rendelkezésére (a rendeletben részletezve).
A településképi követelményekre vonatkozó önkormányzati érvényesítési eszközök a következők:
1. Településképi és szakmai tájékoztatás (Tkr. 17.
§) – eljárási határidő: 8 nap
A helyi rendelet minden építési, felújítási, átalakítási munka esetén kötelezővé teszi az előzetes településképi és szakmai konzultációt, mely konzultáció
keretében a települési főépítész tájékoztatást ad a tervezett munkával kapcsolatos általános és helyi építésügyi
szabályokról és a helyi településképi követelményekről (anyag, színhasználat, formavilág, illeszkedés, továbbá az épületek, építmények telken való elhelyezke(Folytatás a következő oldalon)
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désének, méreteinek előírásai) A konzultáció minden
esetben teljes képet ad az előírásokról, aminek - ha
előzetesen tájékozódik az építtető – biztosan szabályos
építési munka lesz az eredménye.
A konzultáció kifejezetten fontos a lakóépületek esetében, ahol engedélyezési eljárást nem folytat az építési
hatóság, csak utólagos kontroll van, ami esetlegesen
komoly anyagi hátránnyal járhat.
A konzultációt a Tkr. 3. melléklete szerinti nyomtatvánnyal lehet kérni az önkormányzatnál akár személyesen, akár postán benyújtva.
2. Településképi véleményezés (Tkr. 18. §)- eljárási
határidő: 15 nap
Az építési engedélyhez kötött építési munkák engedélyezése, vagy fennmaradási engedélyezés előtt kérni
kell a településképi véleményt (ez a tervező feladata,
ahogy az előzetes konzultáció is!) Az építési engedélyezési benyújtandó dokumentáció kötelező eleme az
önkormányzattól bekért településképi vélemény.
A véleményt a Tkr. 4. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és az engedélyezési dokumentáció
megküldésével kell kérelmezni (a dokumentációt a
tervező az ÉTDR felületen nyújtja be az önkormányzathoz, ahogy az építési engedélyt is kéri) A vélemény
iránti kérelmet az építtető papír alapon is benyújthatja
a helyi önkormányzathoz, de a dokumentációnak az
ÉTDR felületen kell rendelkezésre állni a vonatkozó
kormányrendelet értelmében.
3.Településképi bejelentés (Tkr. 19. §) – eljárási határidő: 15 nap.
A Tkr. részletesen kifejti, milyen – építési engedélyhez nem kötött munkák és a kormányrendeltben
nevesített egyéb munkák előtt kell településképi bejelentést tenni. A kérelmet a Tkr. 4. melléklete szerinti
kérelemmel kell benyújtani. A kérelemhez mellékelt
dokumentációban részletesen fel kell sorolni, milyen
építési munkákat tervez az építtető, a beavatkozásokhoz milyen anyagot, milyen színeket használ, mikorra
tervezi az építési munkákat.
Felhívom a figyelmet, hogy a bejelentett munkát a bejelentés tudomásul vételétől számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni és a munka szabályos teljesítését
az önkormányzat (főépítész útján) ellenőrzi. A bejelentést érdemes ennek ismeretében időzíteni.
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vonatkozóan szigorú szabályokat határoz meg a rendelet, hol, mit lehet elhelyezni!), homlokzat színezés,
tetőhéjazat csere. (a Tkr. tartalmazza, milyen anyagok, színek használata tiltott, erre minden esetben
figyelni kell a munkák tervezésekor. A településképi
konzultáció során tudják tisztázni, milyen anyagok,
színek használhatók a felújításkor),
• (Az építési engedélyezési eljárásokat szabályozó)
312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt esetekből a helyi rendeletben (19. §
(2) bekezdés a) pont) nevesített munkák, (a konzultáció keretében tisztázható, mely esetek bejelentés
kötelesek),
• Az utcafronti kerítés építése, átalakítása, felújítása (csak áttört kerítés létesíthető!)
• Reklám célú berendezések elhelyezése önállóan
és homlokzaton is, (erre vonatkozóan további kormányrendeleteket is figyelembe kell venni)
• A meglévő épület rendeltetésének megváltoztatása előtt, vagy a rendeltetési egységek számának
változásakor. (az önkormányzati hatóság ezekben
az esetekben az általános és helyi építési szabályoknak való megfelelést is vizsgálja. A kérelemhez az új
(vagy megváltozott számú) rendeltetésnek való építésügyi és településképi megfelelést igazoló építészeti tervdokumentációt kell csatolni!
A rendeltetés változás és a rendeltetési egységek
számának változása esetében az önkormányzatnak
külön hatósági feladata a változásról szóló hatósági
bizonyítvány kiadása, amire vonatkozóan a tulajdonosnak/építtetőnek külön kérelmet kell benyújtania a
polgármesterhez. (eljárási határidő: 10 nap)

4. Településképi kötelezés és településkép-védelmi
bírság (Tkr. 20.§):
Amennyiben a településkép védelméről szóló helyi
rendeletben foglaltaktól eltérő, a településképi követelményeknek nem megfelelő, vagy bejelentés nélküli, vagy a bejelentésben/kötelezésben foglaltaktól
eltérő munkát tapasztal az önkormányzat, a településképi kötelezés eszközével élhet.
A kötelezés előtt első lépésben figyelmeztetést bocsát ki az észlelt munkával kapcsolatban, mely figyelmeztetésben rögzíti a szabálytalanság tényét és
határidővel lehetőséget ad a szabályos állapot önkéntes kialakítására, vagy a bejelentés pótlólagos megtételére.
Kiemelem a fontosabb eseteket:
A felhívás szerinti önkéntes teljesítés esetén a sza• meglévő épület felújítása, korszerűsítése, homlok- bályossá tételt, pótlólagos bejelentést tudomásul vezati beavatkozások (pl. utólagos hőszigetelés, nyílás- szi.
záró csere, műszaki berendezések elhelyezése (ezekre

(Folytatás a következő oldalon)
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Ha a megadott határidőre az önkéntes teljesítés nem
történik meg, kötelezést bocsát ki és településkép-védelmi bírságot szab ki, aminek mértékét a Tkr. 20. §
tartalmazza az eltérő esetekre vonatkozóan.
Természetesen nem célunk a bírságolás, ezt csak
végső esetben, a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően alkalmazza az önkormányzati hatóság.
Célunk a figyelem felkeltése a hatályos helyi szabályok önkéntes követésére, és ösztönzés arra,
hogy minden tervezett építési munka előtt
vegyék igénybe a hivatalban a konzultáció lehetőségét, a települési főépítész szakmai segítségét.
(személyes ügyfélfogadás keddenként délelőtt 9-12
óra között, elektronikus úton pedig a hivatal e-mail
címén kérhető tájékoztatás és segítség).
Bakonyszombathelyen a helyi jogszabály ismerete hiányában településképi bejelentés nélkül elindult, elvégzett
építési munkák felmérését a települési főépítész megkezdte, ennek eredményeként többen kaptak már felhívást a településképi bejelentés pótlólagos megtételére.
Kérem, hogy a Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott,
a településkép védelméről szóló 4/2020.(IV.1.) Önkormányzati rendeletet olvassák el figyelmesen,
és építési munka tervezése esetén bátran keressék
főépítészünket, Nyuli Editet a hivatalban, vagy akár
telefonon is.
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.
Nyuli Edit
települési főépítész

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Nagy Alexandra és Tóth István

Köszöntjük községünk új állampolgárait:
Nagy Brigitta és Rezler Barnabás
kisfiát: Rezler Zente Barnabást
Orosz Alexandra és Takács Richárd
kislányát: Takács Liza Alexát

Búcsút vettünk-veszünk elhunyt
állampolgárainktól:
Varga Gyöngyitől (volt Petőfi utcai lakos)
Kovács Józseftől (Baross u)
Csonka Katalintól (Damjanich u)
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ISKOLAI HÍREK
Márton-nap
November folyamán a Márton - nappal kapcsolatban
versenyt rendeztünk. A gyerekek liba- és lámpáskészítő
kategóriában csillogtathatták meg tudásukat, fantáziájukat. Libát csupán négy tanuló készített: Bogdán János, Majoros Mirkó, Németh Kornél és Varró Viktória.
Mindegyikük kapott jutalmat.
Saját készítésű lámpás 26 darab érkezett a versenyre. A
következő tanulók lámpái lettek a legszebbek:
1-2. osztály: 3-4. osztály:		
Felső tagozat:
Nagy Viktória Németh Kornél
Wolf Zoé
Megyeri Netti Szvák Mira		
Mocsári Dávid
Bogdán János Laszák Enikő
Vékony Noel
November 11-én szerencsénkre jó idő volt. Kicsik,
nagyok, felnőttek gyülekeztek az iskola előtti téren. A
szülők lelkes csoportja teát készített és kalácsot vágott.
Még az ovisok is megérkeztek. A verseny eredményhirdetése után hosszú sorban mentünk el a katolikus
templomig. Megemlékeztünk Pálos Rozita születésének 95. évfordulójáról. Ezután a Főtérre jöttünk, ahol
teával és kaláccsal kínálták a nagyszámú közönséget.
Nagyon hangulatos délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük a szervezésben nagy részt vállaló Szülői Szervezet
A lámpás felvonulás
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segítségét, Fehér Tibornak az önként vállalt hangosítást és világítást, valamint a polgárőrség segítségét.
Köszönjük a sok-sok kalácsot, amit a kedves szülők
hoztak erre az alkalomra.
Reméljük, hogy 2022-ben is együtt lehetünk ezen a
napon.
Panákné Miszlai Margit
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3-4. osztályos korcsoportban:
Ruff Balázs 3. o., felkészítő tanára: Szteblák Zsuzsa
Mészáros Péter 4. o. ,
felkészítő tanára: Lengyel Tímea
5-6. osztályos korcsoportban:
Ruff Eleonóra 5. o. , felkészítő tanára: Borbély Ilona

Benedek Elek mesemondó verseny

Minden résztvevő oklevelet és saját készítésű könyvjelzőt kapott. A díjazott tanulók pedig könyvjutalomIskolánk a nagy mesemondóról kapta nevét, tiszte- ban részesültek. A verseny végén meleg teával és poletére minden évben mesemondó versenyre hívjuk a gácsával kínáltuk meg vendégeinket.
környék iskoláinak mesemondóit. Az idei évben ezt a
programunkat november 17-én 24 mesemondó részvételével rendeztük meg.
A helyieken kívül Ászárról, Bakonysárkányból, Kisbérről, Rédéről és Tárkányból érkeztek tehetséges, szépen felkészült ifjú mesemondók, akik 3 korcsoportban
mérték össze tudásukat. A zsűri tagjai Szteblák Zsuzsa, PanáknéMiszlai Margit, Janóné Kucserka Mária,
Homoki Péterné, Borbély Ilona, Fehér Virág, Pintérné
Ballabás Márta, Bódai Julianna Éva és Hrabovszki
Márta voltak. A gyerekek jobbnál jobb meséket adtak
elő. Öröm volt nézni, ahogy csillogó szemekkel mesélnek. Az alábbi eredmények születtek:
A mesemondó verseny díjazottai
1-2. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Kozsán Kinga 1.o (Bakonyszombathely)
Gratulálunk a szép eredményekhez és köszönjük min2. helyezett: Varga Liza 2. o. (Bakonysárkány)
denki munkáját, akik részt vettek a verseny zavartalan
3. helyezett: Letenyei Sára 2. o. (Kisbér)
lebonyolításában!
					
Lengyel Tímea
3-4. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Horváth Szonja 3. o. (Kisbér)
2. helyezett: Mészáros Péter 4. o.
Lázár Ervin Program
(Bakonyszombathely)
A Klebelsberg Központ indította útjára ezt a kezde3. helyezett: Pekács Melánia 4. o. (Bakonysárkány)
ményezést még az elmúlt tanévben, és a program az
ideiben is folytatódott. Egyedülállósága, hogy szoci5-6. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Magyar Zoé 5. o. (Kisbér)
2. helyezett: Letenyei Kata 5. o. (Bakonysárkány)
3. helyezett: Egri Noel 6. o. (Bakonysárkány)
Különdíjas:
Gyovai Nóra 5.o. (Ászár)
Iskolánkat a következő diákok képviselték a versenyen:
1-2. osztályos korcsoportban:
Kozsán Kinga 1.o., f
elkészítő tanára: Kovácsné Czimora Zita
Mészáros Noémi 2. o. ,
felkészítő tanára: Hrabovszki Márta

Színházban a 2. osztály
(Folytatás a következő oldalon)
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ális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden,
az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak
évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények látogatásának élményét. Az elmúlt időszakban az első, a második,
a hatodik és a nyolcadik osztályosok vettek részt a
programban.
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ményébe. Interaktív feladatok során aktív résztvevővé
válhattak, különböző személyek nézőpontjából kutathatták a híres Zsolnay kerámiákat, Tiffany csillogó üvegeit
vagy Bugatti ma is trendi bútorait.

Foglalkozás a Ráth György villában

Az elsősök színházba indulnak
Első osztályos diákok az „Aranyszőrű bárány” című
interaktív előadást, a második osztályosok pedig a
Magyarock Dalszínház előadásában „A halász és
a felesége” című mesejátékot nézték meg a kisbéri
Wass Albert Művelődési Központban.
Nyolcadikos csoportkép a villa előtt
Kovácsné Czimora Zita
osztályfőnök

A halász és a felesége című előadás egy jelenete
November 30-án a nyolcadik osztályosok Budapestre utaztak. Az Iparművészeti Múzeum – Ráth Görgy
villájában vettek részt a „GyűjtőbaRáth” elnevezésű
múzeumpedagógiai foglalkozáson. A program során
betekintést nyerhettek Ráth György híres gyűjte-

A 6. évfolyamosok december 1-jén a Fővárosi Nagycirkusz Csillagtánc c. műsorát tekinthette meg Budapesten.
Meghitt adventi hangulat és felejthetetlen artistaszámok
vártak minket külföldi világsztárokkal. A 60 férőhelyes
autóbuszban igazán kényelmesen elfért a 16 tanuló a 2
kísérő pedagógussal. A cirkusz előtti bekanyarodásnál- a
többsávos út közepén- a piros lámpáknál, igazi bohóc
szórakoztatta zsonglőrmutatványaival az ide ékezőket, és
csalogatta az új vendégeket. Bent mókás kutyaszámok,
lengőtrapéz, kínai rúd, balett kerékpáron, levegőkarika,
etióp akrobatacsoport szaltói, egykerekű- és ugródeszkaszámok, lélegzetelállító trükkök a magasban- biztonsági kötél nélkül- vártak minket spanyol, orosz, kubai,
mexikói és olasz művészek előadásában. Az átrendezés
(Folytatás a következő oldalon)
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szüneteiben ragyogással teli, idilli hangulatot idéző
balettkar lépett fel harangjátékkal komponált zenére.
Sötétséget elűző, mindenki lelkében gyertyát gyújtó,
színvonalas előadásban volt részünk és lehet minden
ide látogatónak.
Plósz Andrea
osztályfőnök

Cirkuszban a hatodik osztály
Egy látványos cirkuszi jelenet

Jazz a lelke mindennek
A dzsessz (angolul: jazz) az Amerikai Egyesült Államokban kialakult zenei stílus. Megszületése legfőképp egy városnak, New Orleansnak köszönhető az
1910-es években. A dessz stílusa a blues, a ragtime
és az európai katonai zenekarok muzsikájából ered.
Kulturálisan pedig Nyugat-Afrika és az afroamerikai
zenében gyökerezik.
„Jazz a lelke mindennek” – kezdte a kisbéri színházteremben tartott filharmónia hangversenyt Szalkay
Dávid, a Jazzformers zenekar frontembere. November 8-án a zenészek az érzelmek széles skáláját bejáró hangszeres játékkal bizonyították a dzsessz kife-

jező és magával ragadó erejét. Diákjaink megismerték
a műfaj eredetét, sajátosságait. Az együttes humorral,
hangszerismertetéssel, színészi alakítással és igazi
örömzenéléssel kalauzolta a hallgatóságot az előző század New Orleanséből napjaink film- és mesevilágába.
A diákjaink aktív résztvevőként kapcsolódtak be az
öröméneklésbe, vagy a dzsessz műfajára oly jellemző improvizatív játékba. Köszönjük az élményt a
Jazzformers zenekarnak!
A zenekar tagjai:
Szalkay Dávid -trombita, ének
Kiss Attila -bőgő,
Bordás Zoltán – ütőhangszerek
Iványi Gáspár- gitár, vokál
Reméljük, az ilyen magas színvonalú és jó hangulatú előadások élményei arra sarkallják majd a diákjainkat, hogy felnőttként is bátran látogassák a hangversenytermeket, nyitottak legyenek a jó zenére bármilyen
műfajban.
Kovácsné Sándor Éva

Pályaválasztás előtt
Végzőseink számára közeledik a pályaválasztás. Ehhez
nyújtott segítséget a munkaügyi központ által szervezett gyárlátogatás.
A tanulók a tatabányai Grundfos Magyarország Gyártó
Kft. üzemébe látogattak el november 22-én. Az üzemlátogatás során a tanulók tájékoztatást kaptak a duális képzésről, az ösztöndíj rendszerről, a képzés és a
munkahely adta lehetőségekről, majd egy rövid sétát
tettek a gyár területén. A gyár szivattyúk előállításával
foglalkozik, ennek folyamatába nyerhettek a gyerekek
betekintést.
(Folytatás a következő oldalon)
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A nyolcadik osztályosok a gyárlátogatáson

Elindult az intézményi Bozsik
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Madárkalács
Hipotézisünk az volt, hogy a világjárvány keltette
nehéz időkben a segítő gesztusok adása és fogadása
képes enyhíteni az aggodalmat, és hozzájárul a problémákkal való megküzdéshez.
Az már bizonyított tény, hogy a jó cselekedetek hatására az agyban felszabaduló dopamin és endorfin,
amolyan „segítői mámorban” úsztatnak meg bennünket. Orvosi vizsgálatokból kiderült az is, hogy az
együttérző emberek nyála több immunglobulin A-t
tartalmaz, amely egy olyan antitest, ami a fertőzések
ellen küzd.

2021. november 22-én, hétfő délután az I. korcsoportunk Ászáron, 2021. november 24-én, szerdán a II.
korcsoportunk pedig Bábolnán vett részt Intézményi
Bozsik tornán. Sok mérkőzésen szép gólokat szereztünk, és rengeteg sportélménnyel lettek gazdagabbak
tanulóink.
Tanulóinkat Szabó Áron testnevelő tanár, edző készítette fel és kísérte el a tornákra.
Folytatás tavasszal! Hajrá Bakonyszombathely!
Focicsapatunk - a kisebbek

Készülnek
a madárkalácsok

Formába öntött eleségek

Focicsapatunk
- a nagyobbak

Hogy a jó cselekedetek eme áldásos hatásai ránk is
záporozzanak, az ünnepek alkalmával kitaláltuk, hogy
iskolánk udvarát látogató madaraknak szerzünk nagy(Folytatás a következõ oldalon)
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karácsonyt. A müzliszeletek mintájára faggyúból és
magvakból madárpogácsát készítettünk a decemberi
boldogságóra keretében a 6. osztállyal. Mézeskalácsformákban kihűtöttük a bekevert masszát, és a karácsonyfákat másolva feldíszítettük vele az udvaron álló
fácskákat, bokrokat. Most várjuk, számlálgatjuk a kis
látogatókat. Nekünk öröm és boldogsághormon mindennap, nekik élet és szeretet, csöppnyi melegség a
fagyban.
Plósz Andrea
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A felsősök osztálykeretben „mikulásoztak” egymás
megajándékozásával, közös játékkal.
…akkor advent. Hagyományainkhoz híven elkészítettük iskolánk adventi koszorúját, és hétfőnkét egy-egy
újabb gyertyát gyújtunk meg közösen. A gyertyagyújtás ünnepvárását, elcsendesedését iskolánk énekkara
teszi hangulatossá.
Adventi gyertyagyújtás

Ha december…
…akkor Mikulás. iskolánk legkisebb tanulóihoz Miklós napján ellátogatott a Mikulás. A gyerekek nagy
izgalommal várták, dalokkal, énekekkel készültek a
fogadására. Mikulásunk elég tágan értelmezte a „jó
gyerek” fogalmát, hisz mindenkinek hozott csomagot.

Néhány közérdekű információ
• A szünet előtti utolsó tanítási napon rövid napunk
lesz. Az iskolabusz 13 órakor indul Ácsteszérre és
Csatkára.
• Téli szünet: 2021. december 22. – 2020. december
31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december
21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap: 2022. január 3. (hétfő)
Kívánok magam és az iskola minden dolgozójának
nevében áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt!
Pintérné Ballabás Márta
int.vez.

Óvodai Hírek
Mikulás az elsősök körében

Mikulás az óvodában
Tóth Anna: Télapó (részlet)

Mikulás a 2. osztályban

Erdő szélén áll egy kunyhó,
Ezüstösen csillogó,
Öreg bácsi lakik benne,
Úgy hívják, hogy Télapó.
Sürög-forog reggel óta,
Várják már a gyerekek,
Zsákjában van ajándéka,
Szívében a szeretet.
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Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. December 6.-a is
hagyomány, hiszen minden óvodába megérkezik a
Mikulás, így a mi intézményünkbe is ellátogatott,
a gyermekek nagy örömére!A Mikulás várás időszaka fontos minden kisgyermek életében, hiszen
évekkel később is emlékeznek majd a várakozással
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szülni, verseket, énekeket tanultunk a köszöntésére.A
faliújságra kikerültek a gyermekek alkotásai a csoportszobák, öltözőkünnepi díszbe bújtak, mindez segített
megteremteni az ünnepi hangulatot.
Hétfő reggelre leesett az idei első hó, mely még
meghittebbé tette a Mikulás érkezését s talán fokozta a
gyermekek várakozását, kíváncsiságát is, hiszen több
kérdés is arra irányult, hogy mivel érkezett, illetve hol
hagyta a rénszarvasait. A kérdések megválaszolása után
versekkel, dalokkal és a nagycsoportosok rajzokkal köszöntötték a Mikulást. Majd zsákjából előkerültek a
csomagok, s megajándékozott minden gyermeket. Közös éneklés, fényképezkedés után folytatta hosszú útját
a Mikulás. Jövőre is ilyen nagy szeretettel, izgalommal
várják vissza a Benedek Elek Óvoda gyermekei.
Benisné Schveighardt Anita
óvodapedagógus
A Mikulás távozott ugyan, de a gyerekekkel már a karácsonyi előkészületeket végezzük, hangolódunk az év legszebb ünnepére. Az adventi naptárból már húzzuk a kis
meglepetéseket, meggyújtjuk minden pénteken a gyertyát
az adventi koszorún, mézeskalácsot sütünk, karácsonyi
meséket mesélünk, verseket, énekeket tanulunk.
Az utóbbi időben sajnos gyermekeink nagyon sokat betegeskednek. Bízunk benne, hogy a Jézuska érkezését
teljes létszámmal tudjuk ünnepelni az óvodában.
A hagyományos, minden évben megrendezésre kerülő
Adventi Szöszmötölőnket - közös barkácsolásunkat - a
vírushelyzet miatt sajnos más keretek között / szülők
nélkül / kellett megszerveznünk, amelyen meghitt hangulatban, szép alkotások születtek.
Az óvoda év végi nyitva tartásának alakulása:
2021. december 24 - 2021. január 02-ig zárva tartunk.
Újra nyitás első napja: 2022. január 03.
AZ ÓVODAI DOLGOZÓK ÉS GYEREKEK
NEVÉBEN KÍVÁNUNK MINDENKINEK BÉKÉS,
SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET!
JÓ EGÉSZSÉGET MINDENKINEK!

teli napokra, a titokra, mely körül lengi a jóságos
öreg személyét. A gyermekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy meglátogassa őket a Mikulás.
Érkezésére már hetekkel korábban elkezdtünk ké-

Ha én lennék a Jézuska,
ajándékot nem vennék!
Mindenkinek a szívébe
szeretetet ültetnék!
A szeretet szétterjedne,
egyetlen szent éj alatt.
Úgy ébrednénk, hogy a földön
gonosz ember nem maradt!
/Aranyosi Ervin/
Farkasné Pákozdi Anikó
tagóvoda vezető
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Egyházi hírek
Szalmaszálba kapaszkodva
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Így is történt. Majd egykettőre itt volt a karácsony,
a templomi műsorral együtt. Zsúfolásig megtelt a
templom: a nézők kíváncsian, a szereplők izgalommal várták a fejleményeket. Zökkenőmentesen indult
a betlehemes játék, később sem csúszott be semmi
hiba, senki sem sült bele a mondanivalójába, de ha
valakire mégis rájött a dadogás, akkor az épp a legjobbkor történt, remekül beleillett a karácsonyi történések sorába.
Elkövetkezett az utolsó jelenet, ama három szereplő
föllépése, akik az utolsó utáni pillanatban, kerültek
királyi méltóságba. Ők nem próbáltak össze, hanem
rögtönöztek, miként ez a való világban lenni szokott.

A közösség idén is egy betlehemes játékkal kívánta
emlékezetessé tenni a szentestét. Csak az jelentett változást, hogy most az ifjúsági csoport írta meg a forgatókönyvet. A fiatalok figyelme tényleg mindenre kiterjedt. Nem felejtették ki az ökröt és a szamarat sem, sőt
még a szalmára is gondoltak.
A főpróbán aztán amin közismerten minden félre szokott sikerülni, félre is sikerült szinte minden. Alig akadt
olyan szereplő, aki kívülről fújta a szövegét, a díszletek csak úgy átabotában készültek el, de ami a legmegbocsájthatatlanabb hiba volt: a három királyról egész
egyszerűen megfeledkeztek. Kideríthetetlen okok miatt ezt a három szerepet nem osztották ki senkinek.
Mivel azonban a három király nélkül elképzelhetetlennek tűnt a történet színrevitele, valaki azt javasolta,
hogy kérdezzék meg gyorsan a jelenlévőket, beugranának-e hárman a királyok szerepébe. A vállalkozóknak
már nem kellene kívülről megtanulniuk a szövegüket,
az is elég lenne, ha szótlanul letennék ajándékaikat a
jászol elé.

Az első királyt egy negyvenéves férfi alakította, talán valamivel idősebb is lehetett. Mankó volt nála,
amire láthatóan nem volt szüksége. Feszülten figyelt
rá mindenki, amikor mankóját a jászol elé fektetve
megszólalt:
„Idén autóbalesetet szenvedtem. Kórházba kerültem,
ahol senki sem tudta megmondani nekem, hogy fogok-e járni valaha. Minden apró javulást nagy ajándéknak tekintettem. A lábadozás hetei megváltoztatták az egész életemet. Figyelmesebb és hálásabb
embert faragtak belőlem. Már semmi sem jelentéktelen vagy magától értetődő a számomra; sem a reggeli
fölkelés, sem az ülés, sem az állás, sem a járás, sem,
hogy valahol ott lehetek – mindezt nagy ajándéknak
tekintem. Hálám jeléül teszem le ezt a mankót annak
jászlához, aki talpra állított engem.”
Nagy-nagy csönd uralkodott a templomban, amikor
a második király megjelent. A második király valójában királynő volt, egy kétgyerekes anyuka. Ő így
szólt:
„Én olyasmit szeretnék neked adni, amit se megvásárolni, se látni, se becsomagolni nem lehet, de ami
most mégis a legnagyobb értéket jelenti a számomra.
Az igenemet adom neked, azt a beleegyezést, amivel
igent mondok az életemre, arra, amivé alakult, ahová
a mind a mai napig elvezettél, holott menet közben
sokszor alig tudtam elhinni, hogy van valami terved
velem. Igent mondok az életemre mindenestül, beleértve gyöngeségeimet éppúgy, mint erősségeimet,
beleértve a félelmeimet és a vágyaimat, a hozzám
tartozó embereket. Igent mondok a kételyeimre és a
hitemre egyaránt. Neked adom azt, hogy igent mondok rád, világ Megváltója.”
(Folytatás a következõ oldalon)
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Előlépett a harmadik király. Merész frizurájú, a legutolsó divatot hanyag eleganciával követő fiatalember,
akinek megjelenése minden buliban magára vonhatta
volna a csajok elismerő pillantásait. Mindenki lélegzetvisszafojtva hallgatta, amikor meglehetős hangerővel megszólalt:
„Én vagyok az a király, akinek nincs semmi adottsága, adománya. Nincs semmi ajándékom a számodra.
Amim van, amivel tele vagyok, az csupa félelem és
nyugtalanság. Talán úgy nézek ki, mintha nagy kanállal falnám az életet, de az az igazság, hogy a látszat
mögött nincsen semmi, nincs önbizalom, nincs cél,
nincs remény. Van azonban bőven csalódás, sok hiábavalóság, számtalan sérülés. „Király” vagyok, akinek semmije sincs. Nagyjából mindenben kételkedem,
benned is, jászolban fekvő gyermek. Üres a kezem. A
szívem tele, telve a kiengesztelődés, a megbocsátás,
az elfogadottság, a szeretet utáni vágyakozással. Feléd
nyújtom üres tenyeremet, és kíváncsian várom, van-e
számomra valamid…”
A templomhajóban a királyok megjelenését követő
megrendültség megtörhetetlen, szótlan csöndbe torkollott. A betlehemezés véget ért, de sokáig senki sem
mozdult.
Elsőként József ocsúdott fel, odalépett a jászolhoz és
kihúzott egy szalmaszálat. Beletette az ifjú király üres
markába, s azt mondta neki:
Ez a gyermek a jászolban az a szalmaszál, amibe
belekapaszkodhatsz.
Ekkor valamennyien úgy érezték, hogy többé-kevésbé
ők is üreskezű királyok, tömött zsebük és gazdag karácsonyi ajándékaik ellenére is. Szinte tapintani lehetett
az emberek megindultságát.
Meg is indultak valóban, mindannyian előre mentek
a jászolhoz, amelyből mindenki kihúzott egy szalmaszálat magának. Egyszerre csak nyilvánvaló lett
valamennyiük előtt, hogy nem szégyen az, ha üres a
kezük, sőt egyenesen ez az előfeltétele annak, hogy
átvehessük a felénk nyújtott ajándékot. (Ludwig
Burgdörfer írásából fordította: Eisenbarth Kriszta.)

Kedves Bakonyszombathelyi Lakosok!
Adja Isten, hogy mi is bele tudjunk kapaszkodni ebbe
a szalmaszálba. A Karácsony szent éjszakáján megszületendő gyermek, aki az igazi világosság ragyogja be
szívünk szobáját, ragyogja be és töltse el fényéve az
életünket és ismerjük fel a gyermek Jézus mosolyában

2021. NOVEMBER-DECEMBER

az Isten szeretetét. Ezekkel a gondolatokkal kívánok
Mindnyájatoknak: áldott, békés, szent Karácsonyi
ünnepeket és Jézusunk áldásával egy szebb, boldogabb Új Esztendőt!
Tibor atya

Egyházközségi hirdetések
Adventban reggel 6 órától „Rorate” hajnali szentmisét tartunk! A dicséretesen buzgó Hívekhez csatlakozzatok még hétfőtől-szombatig. „Ébredj, ember,
mély álmodból!”
Az adventi lelkigyakorlat a templomunkban december 19-én, vasárnap a délelőtt a 11 órai szentmise
keretében, a szentmise előtt gyóntatás. A lelkigyakorlatot vezeti: Főtisztelendő Barkó Gábor Ágoston
OSB atya. Buzdítom, a kedves Híveket végezzétek
el a karácsonyi szentgyónásotokat gyermekeitekkel
együtt!
December 24-én, pénteken, szenteste napján, éjfélkor tartjuk a szentmisét.
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.
Karácsony napján és másnapján szokásos vasárnapi
rend szerint tartjuk szentmiséket 11 órakor.
December 26-án vasárnap 11 órakor Szent Család
ünnepe, a házaspárok hálaadó szentmiséje és megáldása. Szent János napjához kötődő bormegáldás!
December 31-én, pénteken este 6 órakor, Évvégi hálaadás – hálaadás Istennek a kegyelmekért, melyekkel elárasztott bennünket a 2021-es esztendőben.
Január 1. szombat Szűz Mária Isten Anyaságának az
ünnepe, a szentmise 11 órakor kezdődik. Parancsolt
ünnep! A szentmisén a részvétel, bűn terhe mellett
kötelező!
Január 6-án csütörtökön Jézus Megjelenésének kötelező ünnepe, Vízkereszt napjalesz. Parancsolt ünnep
a szentmisén való részvétel, bűn terhe mellett kötelező! Este 6 órakor lesz az ünnepi szentmise, melynek
főcelebránsa: Excellenciás Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök.
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik hagyományosan
házmegáldás szertartása. Akik szeretnék megáldat-
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ni 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!
Várom mindazok jelentkezését, akik segítenének a liturgiában felolvasóként vagy bármely más szolgálatban. Köszönöm mindenkinek, aki aktívan részt vesz a
plébánia és a templom életében.
Plébánosotok: Tibor atya

Evangélikus hírek
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi istentiszteleti alkalmainkra!
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December 31. Óév:
•
16:00 – Bakonybánk
•
18:00 – Bakonyszombathely
2022. január 1. Újév:
•
09:00 – Ászár
•
10:00 – Bakonyszombathely
•
11:00 – Hánta
„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,
amely az egész nép öröme lesz:üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”(Lk
2, 10-11)

Istentől megáldott, boldog karácsonyt
és békességben, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk mindenkinek!
Bakonyszombathelyi Evangélikus
Egyházközség, 2021

Közérdekű információk

Ünnepi
nyitva tartások!
Kedves Olvasóink!
A Községi Könyvtár idei utolsó
nyitvatartása

december 21 kedd
12-17-ig lesz!

Az ünnepek közötti olvasáshoz új
könyvekkel is várjuk Önöket!
December 24. Szenteste napja:
•
14:00 – Bakonybánk
•
15:00 – Ászár
•
16:00 – Hánta
•
18:00 – Bakonyszombathely
December 25. Karácsony első napja:
•
09:00 – Bakonybánk
•
10:00 – Bakonyszombathely
•
11:00 – Hánta
December 26. Karácsony második napja:
•
09:00 – Ászár
•
10:00 – Bakonyszombathely
•
11:00 – Kisbér

Értesítjük a lakosságot,
hogy
2021. december 24-től
2022. január 02-ig
a Polgármesteri Hivatal igazgatási
szünet miatt ZÁRVA tart!
Kizárólag anyakönyveztetés miatt
az alábbi számon lehet egyeztetni:
06/30-259-3397

14

HÍRMONDÓ

2021. NOVEMBER-DECEMBER

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket,
eredményekben, egészségben gazdag új évet kívánok a település
minden lakójának!
Bakonyszombathely Képviselő-testülete és intézményei nevében:
Géringer Istvánné
polgármester

