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Kedves Bakony-
szombathelyiek, 

tisztelt Olvasóink !

Most a Bakonyszombathely Önkor-
mányzata által szerkesztett és kiadott 
havi lapot, a BAKONYSZOMBAT-
HELYI HÍRMONDÓT tarja a kezé-
ben.
Ez a lapszám díjmentes minden 
bakonyszombathelyi család, háztartás 
részére.
Két szempontból küldjük haza az új-
ságot :
- szeretnénk véleményt kérni, hogy 
miről szeretnének még a lapban ol-
vasni, milyen riportokat, tudósításo-
kat, rovatokat néznének szívesen ?! / 

Vélemények: 
bakonyszombathelyi facebook, 
e-mail: bszhely@t-online.hu, 

tel: 34/359111., ill. 
személyesen: 

Pintér Lajos polgármester, 
Ferenci Andrea előadó /

- másodsorban változik folyamatosan 
a település összetétele is, felnőnek a 
gyermekek, újabb ide költözöttekkel 
gyarapodunk – szeretnénk, ha ők is 
megismerkedhetnének az újságunk-
kal, és ők is rendelnének már a kö-
vetkező hónaptól egy   BAKONY-
SZOMBATHELYI HÍRMONDÓT.
Kérjük fogadják szeretettel jelenlegi 
újságunkat, formálják azt vélemé-
nyükkel és vásárolják szívesen !

Pintér Lajos 
polgármester

2019. április 13-án 
(szombaton)

18.00 órai kezdettel
Bakonyszombathelyen

a 
Közművelődés Házában

Belépő: 1500 Ft

Várunk minden
 érdeklődőt!
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(Folytatás a következő oldalon)

ÁDER JÁNOS 
FŐVÉDNÖKÉSÉGÉVEL 

ÉPÜLHET TOVÁBB 
MAGYAR¬ORSZÁG 

LEGZÖLDEBB „ERŐMŰVE”, 
A VIRTUÁLIS ERŐMŰ 

PROGRAM 

A köztársasági elnök, az Országgyűlés korábbi 
elnöke, a Pannónia Szíve térségért felelős minisz-
terelnöki biztos és a főváros vezetésének képviselői 
részvételével, a Parlament felsőházát megtölt¬ve 
ünnepelte 10 éves jubileumát a 6. legnagyobb hazai 
erőműként számon tartott Virtuális Erőmű Prog-
ram (VEP), amely ma már nemcsak Magyarország 
legnagyobb zöld erőműve, hanem nemzetközileg 
díjazott mintaprojekt is.
A köztársasági elnöki beszédet követően Molnár Fe-
renc, a VEP egyik megálmodója és jelenlegi tulajdo-
nosa számos korábbi támogatót megidézve mutatta be 
az erőmű elmúlt 10 évének sikertörténetét..

Támogatásuk esetén a VEP egy olyan konzultációs és 
partnerségi fórumot nyitna a meg a fenntartható fej-
lődésért tenni akarók részvételével, melyben kialakít-
ható lenne egy hosszú távú Nemzeti Fenntarthatósági 
Beruházási Program (NFBP). Az NFBP egyszerre se-
gítené a Kárpát-medence és azon belül Magyarország 
fenntartható fejlődését és versenyképesség-növelését, 
hiszen a valóban felhasznált energia-mennyiség csök-
kentésével mérsékelné még inkább a lakosság, az ön-
kormányzatok és a vállalkozások rezsi-terheit. 
Szili Katalin, miniszteri biztos is méltányolta az a 
hatalmas erőfeszítést, mely az energiacsökkentés, a 
klimatudatosság területén a díjak átvevőit illetik.
Áder  János Köztársasági elnök díjátadó beszéde 2019. 
március 6-án a Parlamentben 

 
Pintér Lajos, Bakonyszombathely község 

polgármestere átvehette 
az „ENERGIAHATÉKONYSÁGI DÍJ”-at 

2019. március 6-án a Parlament
a nagyszabású rendezvényén

2019. március hónap
Március 6-án vehettük át a Parlamentben az 
Önkormányzat kitüntetését az Áder János köz-
társasági elnök úr, valamint Szily Katalin orsz. 
képviselő asszony által védnökölt ünnepségen, az 
un.„ENERGIAHATÉKONYSÁGI DÍJ” -at. Ez 
alkalomból egy külön cikket is megjelentetünk a 
Hírmondó számában.

Február 27-én részt vettem a K-E Megyei KFT 
űlésén, ahol a két TOP pályázat teendőit egyeztettük. 
Beküldtük a megyei hivatalhoz Bakonyszombathely 
Község 2021-27 éves időszakra történő szektorális 
fejlesztési tervét.

Rendkívül jól sikerültek a márciusi rendezvényeink:
- elsősorban a Nemzeti Ünnep és a BANF  műsora 
2019.  március 15-én,
Az utóbbi a többi helyszínen is jól, teltházzal műkö-
dött – Bakonyszombathelyen különösen nagy tömeg 
jött össze a műsorokra, az utóbbi években a legna-
gyobb látogatottsággal zajlott.
- komoly látogatottság mellett történt meg a Nyitott 
Akadémia előadásának megrendezése március 2-án 
Pál Feri Atyával,
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- március 4-én fontos egészségügyi  előadás zajlott 
/  kisbéri mentőállomás elsősegélynyújtó előadása - 
Sáfrány Piroska mentőtiszt /.
- jól sikerült az ált. iskola Téli Esték Vermes Gáborral 
/ Gútai Lovasiskola / történő találkozója, valamint a 
Bakonyi Népművészeti Fesztivál március 15-re törté-
nő szervezése.  

Március 1-én a helyi közfoglalkoztatottakkal történt 
meg a rendszerben történő változás, mely a közfog-
lalkoztatottak létszámában / 38-ról 26 főre /, csökken-
tett támogatottságában változott meg március 1-től a 
hosszú távú programban.
Március 11-én Czunyiné Dr. Bertalan Judit orsz. 
képviselő asszonnyal tárgyaltunk a Magyar Falu 
Program bakonyszombathelyi lehetőségeiről.
Március 13-én a Bakonyszombathelyért Alapítvány 
tartotta megújuló kuratóriumával ülését.
Március közepén beindítottuk az un. Vállalkozók 
Klubját, a helyi vállalkozások részvételével.
Az MLSZ telephelyfejlesztési pályázatban a nagy 
eredményjelző tábla kihelyezését megoldottuk. A pá-
lyavilágítási munkáknál időpont eltolódás tapasztal-
ható.
A Led lámpák jó visszhangjai következtében  javas-
latot szeretnék tenni beszerzésükre. A lámpákat egy-
két utcában kellene kipróbálni,  a jelenlegi ajánlat 
alapján az E-On által szabott díjak „leszámításával” 
több évre vonatkozólag.
Megtörtént a kormányzati gáz- és fatüzelés kom-
penzációjára történt 12 E Ft-os támogatás kiváltására 
az igénylők általi kiváltás.
Március 18-án az ált. iskola tanulóival , a peda-
gógusokkal, március 23-án pedig a helyi Polgárőr 
Egyesülettel megtörtént Bakonyszombathelyen a 
TeSzedd akció.

Márciusban is folytatódtak a BM hosszútávú pá-
lyázat munkaprogramja:
- a biomassza előállítása / aprítékolások Bakonyszom-
bathelyen és Kisbéren  /
- mezőgazdasági vetések előkészítése és sorvetése,
- tűzoltó- és polgárőrház belső munkálatai,
- sportpálya övezeti munkálatok,
- egyéb, a település karbantartást célzó munkálatok-
kal.

Bakonyszombathely Község 
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ

Az önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 

45. §-a alapján a 

Képviselő-testület ülését
2019. április  29.  /hétfőn/ 
16.00 órára összehívom

Az ülés helye: Községháza tanácsterme. 
A testületi ülés nyílt.

NAPIREND

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fonto-
sabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2./ A 2018. évi költségvetés zárszámadása.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

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

4./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely köz-
ség 2019 évi pályázatai. 
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5./ Egyebek

Bakonyszombathely, 2019. április
                                       

Pintér Lajos 
polgármester
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EGYHÁZI HÍREK

Anyakönyvi
 hírek

Búcsút vettünk:  
Hegyes László

Hegyes Lászlóné
ifj. Hegyes László
Szeleczki Árpád

Almási Lajos
Szabó Miklósné
 / Erdősor u. / 

állampolágrainktól.

EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZI HÍREK

Tisztelt Evangélikusok!
Kedves Testvérek!

Sok szeretettel hívunk mindenkit az előttünk álló ünne-
pi alkalmainkra:
• április 14. vasárnap 11 óra: 
virágvasárnapi istentisztelet,
• április 18. csütörtök 18 óra: 
nagycsütörtöki úrvacsorás istentisztelet,
• április 19. péntek 11 óra: 
nagypénteki passió olvasásos istentisztelet,
• április 21. vasárnap 11 óra: 
húsvét ünnepi úrvacsorás istentisztelet, 
• április 22. hétfő 11 óra: 
húsvét másnapi istentisztelet.

Valamint ezúton is tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy 
a 2019. március 31-én megtartott közgyűlésünk a kö-
vetkező határozatot hozta, mely szerint húsvét ünnepe 
utáni vasárnaptól 11 óra helyett 10 órától kezdőd-
nek az evangélikus istentiszteletek.

Tisztelettel: 
az evangélikus gyülekezet elnöksége

Katolikus egyházi 
hírek

Ünnepek és események 
április hónapban

Április 7. Nagyböjt 5. vasárnapja – 
gyűjtés a Szentföld javára
Április 13. Kirándulás a Mátraverebélyi Szentkúthoz
Április 14. VIRÁGVASÁRNAP 
AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA.
A szentmisében barkaszentelés, majd meghallgatjuk 
Urunk Jézus szenvedésének történetét a PASSIÓT.
Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK Az esti mise az 
Utolsó Vacsora emlékére, mellyel az Egyház meg-
kezdi a Húsvéti Szent Háromnapot. Az oltási szent-
ség és a Szentmise megalapítására emlékezünk. Este 
5 órakor szent mise. A szentmisében Glóriakor elné-
mulnak a harangok.
Április 19. NAGYPÉNTEK Az Úr szenvedésének, 
és halálnak napja. Szigorú böjti nap! Ezen a napon 
az Egyház nem mutat be szentmisét. Du. 3 órakor 
szertartások. Mindez orgona és harangszó nélkül tör-
ténik.
Április 20. NAGYSZOMBAT Este 6 órakor kez-
dődnek a szertartások: tűzszentelés, húsvéti gyertya 
megáldása és bevitele a templomba. Húsvéti szent-
mise és feltámadási körmenet. A körmenet a parkban 
lesz.
Április 21. HÚSVÉTVASÁRNAP. URUNK JÉZUS 
FELTÁMADÁSA. 
De. 11 órakor szentmise.
Április 22. HÚSVÉTHÉTFŐ De. 11 órakor 
szentmise
Április 28. Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja, a 
szentmisében elvégezzük a búzaszentelést!

dr. Magyari Péter
plébános

Aki személyi jövedelemadójának 
1 %-át a katolikus Egyház részére 

akarja felajánlani, az adópapírjára 
a 0011-es technikai számot írja.

 Köszönjük!
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PÁL „FERI” ATYA 
ELŐADÁSA 
A BAKONY-

SZOMBATHELYI 
KÖZMŰVELŐDÉS 

HÁZÁBAN
Talán sokan emlékeznek Bakonyszombathelyen olyan 
híres előadókra, mint Kádár Annamária, Dr Török Má-
ria, vagy éppen Prof. Dr. Csókay András. Ehhez a so-
rozathoz tartozott Pál Ferenc Atyának az elmúlt hónap-
ban megtartott előadása is.
Magáról az élményről, a hangulatról, azokról a háton 
végigfutó borzongásokról-rezdülésekről, mely a hall-
gatóságon végigfutott – nos ezekről a mozzanatokról 
tudok csak írni. Leírni, ill. részleteket adni az előadás-
ról nem lehet – egyáltalán ez lehetetlen ! Arról lehet 
írni, hogy megérintett mindenkit a személyiség, az 
Atya egyénisége. Az előadás, a témák, megragadóak 
voltak – aki ott volt… 
Remélem, hogy aki nem tudott eljönni, az a következő 
alkalmon igyekszik ott lenni ! 
Mert meghívtuk dr Vekerdy Pált, dr Bagdi Emőkét, és 
még sok neves előadót is ennek a Pszichológiai Akadé-
miának a jegyében.
Egyébként az előadáson totál telt ház volt, nem lehetett 
a nagyteremben üres széket találni, de az előtér és tele 
volt !

Polgárőr Hírek
Helyi web kamerás 
védelmi rendszer, 

TeSzedd akció

A bakonyszombathelyi Polgárőr Egyesület újabb 
nagy lépést tett a településfejlesztésben, a község 
védelme érdekben.
Pályázati úton támogatást nyert egy települési web 
kamera figyelő rendszer megvalósítására, beszerzé-
sére. A projekt végrehajtása még folyamatban van, 
arról majd a következő számban egy teljesebb képet 
adunk.
A Bakonyszombathelyi Kisbéri útkereszteződésben 
a felszerelt kamerák működnek, a rögzített felvétele-
ket kizárólag kérelemre csak a rendőrség tekintheti 
meg.
A helyi Polgárőr Egyesület kezdeményezésére má-
sodik alkalommal vettünk részt a TESZEDD sze-
métszedési akcióban március 23-án, községünkön 
kívül a szomszédos községeket összekötő utak 
mentén gyűjtöttünk össze 55 zsák szemetet délelőtt 
9-13óráig. Közben a Kisbér, Csatka, Súr települések 
közt kerékpár túrán résztvevő személyek áthaladását 
segítettük.
A gyűjtésben részt vettek a polgárőrök, ifjú polgár-
őrök: Baracskai Mátyás, Vida Valentin, valamint 
a lakosság részéről Vidáné Marencsák Gabriella, 
Farkas Imréné, Farkas Róbert, Farkas Luca, Farkas 
Evelin. összesen 14 fő. 
Az esemény után finom ebéddel kedveskedtünk a 
résztvevőknek majd beszélgetéssel telt el a délután 
egy része.

Paksi József
Polgárőrség elnöke
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(Folytatás a következő oldalon)

ISKOLAI HÍREK
Kirándulás Mohácsra

Az iskolánkban már évek óta hagyomány, hogy a far-
sang utolsó napjának egyikén, „farsang farkán” ki-
rándulás szervezünk Mohácsra, a világszerte híres 
busójárásra. Fontosnak tartjuk, hogy tanulók megis-
merkedjenek ezzel az egyedülálló, különleges hagyo-
mánnyal. A mohácsi sokácok világszerte ismert nép-
szokása ez, idejét a tavaszi napfordulót követő első 
holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap reg-
gelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A 
busójárás télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, 
termékenységet varázsló ünnepként ismert.

A kirándulásra ebben az évben 2019. március 2-án 
került sor. Csapatunkkal a megérkezést követően a 
Kovács vendéglőbe indultunk, ahol ebéddel vártak 
bennünket. Ebéd után visszasétáltunk a Széchenyi 
tér elé. Az utcákon hömpölygő tömeg miatt nem tud-
tunk együtt maradni, ezért kisebb csoportokban foly-
tattuk a nézelődést. Megtekintettük a Botos és Pravi 
Mladi busócsoportok busólakodalmas menetét, mely 
a Busóudvartól indult a Bensheim térig a Kompki-
kötőt érintve. A busók feldíszített kocsikkal, szeke-
rekkel érkeztek, a járókelőket leszórták liszttel, tol-
lal. A Síp utcában „Veselje sa Bušama” – „Vigasság 
a busókkal”maszkfaragó-bemutató, farsangi játékok, 
szekérdíszítés volt látható. Látványos volt  „A legenda 
újraéled” címmel a Drugovi busócsoport megemléke-
zése a II. mohácsi csatáról. Sokan voltak kíváncsiak a 
koszorúzásra a három vitéz szobránál a Széchenyi té-
ren. A Zora tánccsoport bemutatója is nagyon élvezetes 
volt, hisz a táncházba bevonták a nagyszámú nézőkö-

zönséget is. A zenét a Poklade együttes szolgáltatta. 
Néhányan megnéztük a város főterén álló hatalmas 
méretű fogadalmi templomot is. A több ezer ember 
befogadására alkalmas templom színes üvegablakai 
szenteket ábrázolnak. A kupola 30 méter magas és 
20 méter széles. A templom alapkövét 1926-ban he-
lyezte el Zichy Gyula kalocsai érsek a mohácsi csata 
400. évfordulójának emlékére. A bejárat felett olvas-
hatóak Kisfaludy Károly híres sorai: 
„Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek,

Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!”.

Iskolai sport
Március 14-én délután pingpongbajnokságot ren-
deztünk iskolánkban. 7-8. osztályos fiúk és lányok 
mérkőztek egymással. A lányoknál 1. helyezett Sza-
bó Ramóna Napsugár, 2. helyezett Nagy Nikoletta, 3. 

helyezett Bene Ágnes Menodóra lett. A fiúknál első 
helyen végzett Lang Márk, második lett Kótai Ká-
roly, a harmadik helyet Bőhm Csaba szerezte meg.
Március 19-én, szerdán alsó tagozatos tanulóink játé-
kos sorversenyen mérkőztek meg egymással. A leg-
jobbak március 28-án Ászáron képviselték iskolán-
kat, ahol a 3 helyen végeztek.

Pingpongbajnokság
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Március 21-én iskolai röplabdabajnokságot rendez-
tünk, melyen a 8. osztály két csapata, a 7. osztály 
csapata és a tanárok csapata mérkőzött egymással.  
Diákjaink szoros és izgalmas meccseket vívtak egy-
mással. Első helyen a 8. osztályosok I. számú csapata 
végzett, a második helyet a 7. osztályosok, a harma-
dik helyet a 8. osztály II. számú csapata szerezte. 
Gratulálunk a szép eredményekhez, további sikereket 
kívánunk.
        

Kovácsné Czimora Zita

„Tiszán innen, Dunán túl…”

A 2018/19-es tanévben is meghirdetésre került, a 
„Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési 
verseny, valamint a Pálóczi Horváth Ádám megyei 
népdalverseny. 

A kiválasztó programra Rédén került sor március 
25-én, hétfő délután. Iskolánkból két énekegyüttes 
indult, és nagy örömünkre, mindkét együttes kiemelt 
arany minősítéssel jutott tovább a megyei fordulóra. 
A megyei verseny időpontja: Tiszán innen  -  Dunán 
túl:  (felső tagozatosok) 2019. április 10. szerda, Ko-
dály Zoltán Általános Iskola és AMI, Tatabánya. Pá-
lóczi Horváth Ádám verseny (1-4. oszt.)  2019. május 
6. hétfő, Móra Ferenc. Általános Iskola, Tatabánya.

A játékos sorverseny győztes csapata

Az énekverseny szereplői

Résztvevő diákjaink: 
Tavaszka énekegyüttes- 2. osztályos tanulók- Csal-
lóközi népdalcsokor (Gulyás Szidónia, Süli Nóra, 
Stokker Villő, Kolonics Dóra, Szmulai Gréta, Ruff 
Eleonóra, Bogdán Jázmin Kitti, Dákai Mira)

Bojtocska énekegyüttes- 5. osztályos tanulók- Ka-
lotaszegi népdalcsokor (Hullám Alexa Lilla, Strausz 
Barbara, Horváth Zsófia, Kovács Borbála)

Nagyon büszkék vagyunk rátok!
Budáné Deák Anita, 

felkészítő tanár

Színházi élményeink
Felsős tanulóink március 25-én, hétfőn a kisbéri Wass 
Albert Művelődési Központba látogattak, ahol a Duna 
Szimfonikus Zenekar adott koncertet Táncra magyar! 
címmel.

Tavaszka Énekegyüttes

Bojtocska énekegyüttes
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Benedek Elek: 
Megjöttek a fecskék

Mikor szép csendesen leszállott az este,
Érkezett meg hozzánk a legelső fecske.
Fáradt volt szegényke. Leszállt. Aztán nézte:
Vajon megvan-e még az ő puha fészke.

És jött a második. És jött a harmadik.
Aztán jöttek többen. Mondottak valamit.
Mit? Azt én nem tudom. Talán imádkoztak.
Imé, beteljesült, mire vágyakoztak…………..

Csak remélni tudom, hogy is így lesz! Sajnos nagyon 
megcsappant a fecskék száma hazánkban is. Vigyáz-
zunk rájuk, ne verjük le a fészket! Védekezzünk más 
módon a nem kívánatos helyre potyogó fecske piszok 
ellen.

Március hónap óvodánkban a sorozatos megbetege-
dések hónapja volt. Nagyon sok gyermek hiányzott 
bárányhimlő miatt. Szerencsére valamennyien szö-
vődmények nélkül felépültek, újra járnak óvodába. 
Emiatt maradt el a hagyományos néptánc fellépés a 
Bakonyi Amatőr Népművészeti fesztiválon is. A gye-
rekek lelkesedésének és szülők támogatásának kö-
szönhetően a falunapon kárpótolják az érdeklődőket a 
gyermekek Anikó óvó néni vezetésével. A betegségek 
a felnőtt dolgozókat sem kerülték el, emiatt néhány 
számunkra fontos előadásról maradtunk le március-
ban. (pl: gyermek betegségek témakör).

Március hónapban személyi változásokkal is szembe 
kellett néznünk. Gede Zsoltnét – Andi nénit hóna-
pok óta tartó egészségromlása miatt kényszerültünk 
hiányolni. Emiatt felmentését kérte  március 31-től. 
Helyét Gálné Tóth Míra tölti be. Mészárosné Szabó 
Mária is munkahelyet váltott. Több szempontot is 
mérlegelve helyét Winkler Barbara tölti be.

Március 15.

Nemzeti ünnepünkről való megemlékezést óvodása-
inkkal együtt tartjuk fontosnak. A nagy-középsősők 
saját maguk készítette zászlókkal sétáltak el a szabad-
ságharcot jelképező kopjafához.

Ovi hírekAlsósaink a Veszprémi Petőfi Színházban voltak már-
cius 27-én. A bérletes előadássorozat keretében Urbán 
Gyula Minden egér szereti a sajtot című műve alapján 
az Egerek című mesejátékot tekintették meg.
Mindkét előadás színvonalas és egyben szórakoztató is volt. 

Ismét Kávészünet…
Április 11-e, József Attila születésnapja egyben a 
költészet napja is. Ebből az alkalomból látogatott el 
hozzánk ismét a Kávészünet zenekar március 29-én. 
Néhány éve már megörvendeztettek bennünket zené-
jükkel, jó hangulatú koncertjükkel.  

Előadásukban klasszikus és kortárs költők műveit 
szólaltatták meg, de saját szövegű versátiratokat is 
hallhattunk előadásukban. Zenéjük rendkívül magával 
ragadó, dinamikus és modern volt. Közös versmon-
dással, énekléssel a tanulókat is bevonták. A koncert 
kisebbeknek és a nagyobbaknak is nagyszerű irodalmi 
és zenei élményt nyújtott, 

Papírgyűjtés
2019. április 17-én, szerdán 13 órától 

papírgyűjtést szervezünk 
az iskola parkolójában. 

A gyűjtés Bakonyszombathelyen 16 óráig, 
Ácsteszéren 16.30-ig tart.

Ezen a napon lehetőség lesz elektromos hulladék le-
adására is.

Kérjük, segítsék a gyerekek munkáját!

Iskolai alapítványi hírek
Köszönjük támogatóinknak, hogy a 2018-ban a 2017. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával  
403 064 forint bevételhez juttatták alapítványunkat.
Továbbra is kérjük kedves Olvasóinkat, hogy mind-
azok, akiknek lehetőségük van, és fontosnak tartják a 
helyi általános iskolát, 
segítsenek bennünket a jövőben is!
Alapítvány a Bakonyszombathelyi Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)
  Pintérné Ballabás Márta int. vez.

Színpadon a Kávészünet együttes
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Nyílt nap  nagy-középső csoportban

Minden nevelési év márciusában tartjuk a nyílt napot 
intézményünkben. lehetőség nyílik a szülők/érdeklő-
dők számára közvetlenül megtapasztalni, hogyan is 
zajlik egy-egy nap az óvodában. Napi két kötelező 
tevékenység/foglalkozás van mindegyik csoportban. 
Mese-vers naponta van, a többi tevékenység az év 
elején megfogalmazott rendeben zajlik. Ezen a napon 
külsővilág tevékeny megismerése volt matematikai 
tartalommal. Tízórai után pedig néptánc foglalkozás 
zajlott. Ebben a csoportban mindenki részt vesz a 
népi játékokkal fűszerezett mozgásos tevékenység-
ben. A napi tervezett munka után szabad játék nyújt 
mozgásra, kreativitásra lehetőséget a gyermekek szá-
mára, elsősorban az udvaron, rossz idő esetén a te-
remben. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagy számban 
érdeklődtek a szülők, éltek a lehetőséggel, hogy ne 
csak a reggeli gyülekezést és délutáni távozást kísér-
jék figyelemmel, hanem a napközben zajló pillana-
tokat is. A szülők visszajelzéséből tapasztaljuk, hogy 
a gyermekek ritkán beszélnek, mesélnek odahaza a 
foglalkozásokon halottakról. Vizuális tevékenységek 
produktumai nyomon követhetőek az előterekben ki-
helyezett táblákon.

Jótékonysági bál 
az óvoda javára

Jótékonysági Bál Március 23.- án megrendezésre ke-
rült a Syncron Bál, melyet a Fehér család ajánlott fel 
Óvodánk javára. A bál teljes bevételét az új óvoda 
berendezésére szeretnék fordítani. A jó hangulatról a 
Syncron Band gondoskodott, akiknek ezúton is sze-
retnénk megköszönni ezt a nemes felajánlást. A finom 
vacsorát az Árpád étkezde szolgálta fel, az Eldo büfé 
pedig egész éjjel a táncban megszomjazók rendelke-
zésére állt. A tombola sorsolás előtt óvodánk vezető-
je, Teklovicsné Németh Gabriella köszönő beszédet 
mondott a rendezvény felajánlóinak és megvalósító-
inak. Éjfélkor rengeteg tombola került kisorsolásra, 
melyet szeretnénk megköszönni a felajánlóknak.A 
zenekar az este folyamán meglepetéssel köszöntötte 
a szülinaposokat. Az asztaldíszek is igazán különle-
gesek voltak, a kis ovisok laminált kézlenyomatai 
színesítették a terítéket, ezzel is szimbolizálva, hogy 
miért is valósult meg ez a rendezvény. Sokan vol-
tak olyanok is, akik eljönni bár nem tudtak,de támo-
gatói jegy vásárlással támogatták a rendezvényt. A 

szervezésben és lebonyolításban nagyon sokat segített 
Forgács Anett, ezúton is köszönjük odaadó munkáját. 
Bátran kimerem jelenteni, hogy mindenki nagyon jól 
érezte magát. Az Óvoda Szülői Szervezete is szervez 
egy Jótékonysági Nyárköszöntő Bált, melyre Június 8.-
án sok szeretettel hívunk és várunk minden szórakozni 
vágyót! 

 Tisztelettel: Majorosné Kroer Szandra

Egészségmegőrzés 
felnőtt korban

a mai kor népbetegségei
tippek és tanácsok 

az egészségmegőrzéshez

2019. április 10-én 16:30-kor
Bakonyszombathelyen

 a Közművelődés Házában 
prevenciós előadást tart 

Sáfrány Piroska mentőtiszt
A belépés díjtalan!

Várunk minden érdeklődőt!

EGÉSZSÉG - 
ÉLETMÓD - 
SZABADIDŐ
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Kardiológus: 
napi két tojás a limit

Szívszívbetegség-táplálkozás-
egészségmegőrzés-kardiológia

8 táplálkozási tanács, hogy szívünk egészségét még 
sokáig megőrizhessük.
Dr. Laura Corr, 25 év szakmai tapasztalattal rendel-
kező kardiológus a Daily Mail számára foglalta össze 
nemrég azokat a hasznos és betartható táplálkozási 
tanácsokat, amelyekkel megelőzhetjük a szívbeteg-
ségeket, a diabéteszt, valamint a magas vérnyomás 
és koleszterinszint kialakulását.

Kis változtatások is sokat jelenthetnek
A szakorvos azt írja, ő maga is szereti a finom éte-
leket, rajong a szalámiért, sajtokért és a híres angol 
karácsonyi pudingért, de manapság már teljesen 
másképp viszonyul a táplálkozáshoz: orvosi pályája 
során látta, mennyit jelent az egészséges szív szem-
pontjából - rövid- és hosszútávon egyaránt -, ha va-
laki odafigyel az egészségére.

 Néhány apró változtatással máris sokat tettünk szí-
vünk egészségéért. (Forrás: 123rf.com) 

"Vannak olyan tényezők, mint például a gének vagy 
az életkor, amelyeken nem tudunk változtatni, de ha 
abbahagyjuk a dohányzást, mindennap mozgunk egy 
keveset, és helyesen táplálkozunk, akkor jelentősen 
csökkenthetjük a szívbetegségek kialakulásának 
kockázatát" - írja a szakértő. Azt is kiemelte, hogy 
egy kutatás szerint a nem megfelelő étrend tehető 
felelőssé a szívbetegségek, a stroke, illetve a cukor-
betegség miatt bekövetkező halálozások nagyjából 
50 százalékáért.

Hogyan táplálkozzunk szívünk egészségé-
nek érdekében?

Dr. Corr szerint a mediterrán diéta a "legszívbarátabb" 
étrend, sőt abban is segít, hogy leszámoljunk a túlsúly-
lyal, a magas vérnyomásértékekkel, illetve normalizá-
lódjon a koleszterinszintünk.
A kardiológus szerint a legtöbben meglepődnek, hogy 
a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű pékáruk, ha-
lak, olívaolaj és diófélék mellett a többség gond nélkül 
fogyaszthat (a koleszterinszint szempontjából sokáig 
ellenjavallt) tojást és magas zsírtartalmú tejtermékeket 
is.

Galagonya: a legjobb szíverősítő, vérnyomáscsök-
kentő 

A szakorvos 8 táplálkozási tanácsa 
az egészséges szívért
1. Fogyasszunk napi 5-10 adag friss zöldsé-
get, gyümölcsöt! Ezek magas rost-, vitamin- és 
antioxidánstartalmuknak köszönhetően szívünk jó ba-
rátai. Zöldségekből bátran ehetünk többet ("minél töb-
bet, annál jobb" - írja a kardiológus), az édes gyümöl-
csökből viszont tartsunk mértéket, napi három adag 
bőven elég Dr. Corr szerint.
2 A szénhidrát nem ellenség, de válogassunk a "jó" 
szénhidrátok közül! Például cseréljük le a fehér ke-
nyeret teljes kiőrlésűre, felejtsük el a cukros üdítőket 
és a kekszeket, krumpli helyett pedig alkalmanként 
használjunk inkább édesburgonyát.
3. Annyi húst együnk, mint halat! A kardiológus heten-
te 2-3 alkalommal fogyaszt húst (akkor is a friss húso-
kat részesíti előnyben a feldolgozott, túlsózott húsipari 
termékekkel szemben), és legalább ennyiszer halakat 
vagy rákféléket. Ezek Omega-3-tartalmuknak köszön-
hetően hozzájárulnak az artériák védelméhez is.
4. A telített zsírokat helyettesítsük egészséges olajokkal 
- a szakorvos az olívaolaj mellett a repceolajat javasolja.
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Tavaszi túra
„Együtt túrázni jó !” 

csoport

Mi kell egy jó túrához? Egy jó útvonal, egy jó társaság 
és egy jó vezető, no meg még jó idő is. Március 2-án 
ezek a hozzávalók mind adottak voltak.
Két évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy kis falunk, Ba-
konyszombathely környékét megismerjük és a közel-
ben lévő látnivalókat is felkeressük. Igy jutottunk el 
Bakonybánkra Bánki Donát szülőházához, jártunk Fe-
ketevízen, Hántán, Rédén is.
A mostani kirándulásunk célja a bársonyosi határ és 
az Urasági pince volt. A Laposnál szép számmal gyü-
lekezett kis csapatunk.  Biztonságunkról a  gazdikkal 
együtt túrázó kutyusok gondoskodtak, akik sokszor 
mosolyt csaltak az arcunkra. A tavasz is jelét adta már 
közelségének a kipattanó rügyek és a földön látható kis 
virágkezdemények formájában.
A nyéki dűlőben meglepő és egyben örvendetes mó-
don sok szép felújított pincével találkoztunk. Vezetőnk 

A téli hidegben a szívbetegeknek is nagyobb elővi-
gyázatosságra van szükségük, mint más évszakok-
ban. A szakemberek hét pontban foglalták össze, mire 
érdemes ilyenkor odafigyelni.
5. Ügyeljünk a sóbevitelre, mert az évek során bevitt 
sómennyiség a magas vérnyomás és egyéb betegsé-
gek kialakulásához is hozzájárulhat.
6. Napi két tojás és mértékkel fogyasztva a magasabb 
zsírtartalmú tejtermékek fogyasztása is engedélye-
zett. Aki nem tud sajtok nélkül élni, annak azt ajánlja, 
egy adag ne legyen nagyobb egy kis matchbox autó 
méreténél.
7. Ha nem vagy alig fogyasztunk magas cukortartal-
mú, finomított élelmiszereket, akkor ebéd vagy va-
csora után egy kisebb desszert is belefér az egészsé-
ges étrendbe.
8. Ami az alkoholt illeti, egyesek napi egy kis pohár 
vörösbor egészségvédő hatására esküsznek. Dr. Corr 
viszont egy tavalyi kutatás eredményeit idézve azt 
írja: csak az nem jelent egészségügyi kockázatot, ha 
valaki nemet mond a szeszesitalokra. Ugyanakkor 
hozzáteszi, hogy olykor ő is fogyaszt alkoholt - per-
sze mértékkel.

Csecsemő és kisgyermek 
újraélesztés
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Kállai István elmondta, hogy a dűlő nevét, az itt talál-
ható Nyék nevű faluról kapta. A török uralom alatt el-
néptelenedett, mert tulajdonosa Török Bálint fogságba 
került. Az ezredfordulón 310 szőlő parcellát műveltek 
a helyiek. A nagy meglepetés az Urasági vagy ahogy 
nevezték az Uradalmi pince volt. Egy felújított épület 
fogadott bennünket egy szép környezetben.  Az épület 

most magántulajdonban van. Telefonjainkat használva 
lámpaként, bejártuk a sötét pincét is. A másik meglepe-
tés akkor ért bennünket, amikor vezetőnk megmutatta a 
hódok lakóhelyét. Látni nem láttuk őket, de munkájuk 
eredménye a művészien megrágott fák és a gátak egyér-
telműen jelezték, hogy ez az ő területük.
Vendéglátásban is volt részünk, mert Kállai István és 
felesége Ilonka meghívtak bennünket a közelben talál-
ható pincéjükbe. Ilonka nagyon finom pogácsát sütött 
nekünk, István pedig kínálta a finom borait. Egy kicsit 
leültünk, beszélgettünk, aztán indultunk tovább, mert 
lassan túránk végéhez értünk. Mivel is összegezhet-
nénk ezt a túrát? Kellemes fáradtság, nagyon jó kikap-
csolódás, szuper délelőtt, jó társaság. 
Ezúton szeretném megköszönni Kállai Istvánnak a 
mindenkori felkészült túravezetést és minden segítsé-
get a túrák megszervezésében.
A következő túránk úticélja április 6-án Ászár és kör-
nyéke lesz.

Ferenci Andrea
csoportvezető

INGYENES 
SZÁMÍTÓGÉPES 

TANFOLYAM
A GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése 
projekt keretében 35 órás IKER 1. kezdő számító-
gépes tanfolyam indulhat településünkön, megfe-
lelő számú jelentkező esetén.(13-15 fő)
A jelentkezőnek a képzésen való részvétel ingye-
nes.
Jelentkezés feltételei:
• Iskolai végzettség nem szükséges
• A jelentkező életkora 16 - 65 év közötti
• a jelentkező nem áll középiskolával, felsőoktatási 
intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban
• A jelentkező nem vesz részt jelenleg államilag 
vagy EU-s forrásból finanszírozott digitális kompe-
tenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésen
A képzések 16.00 után kezdődnének a résztvevők-
kel egyeztetett napokon és időpontban. 
Jelentkezés: Ferenci Andreánál a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a Művelődési Házban. 
A jelentkezőktől szükségünk van az alábbi ada-
tokra: TAJ száma, anyja neve, születési helye, 
ideje, állandó lakcíme, állampolgársága, iskolai 
végzettség(ek)
A tanfolyam témakörei:
• Számítógépes alapismeretek
• Programok, alkalmazások megismerése, egysze-
rű tartalmak létrehozása
• Internet használata, böngészés
• Elektronikus kommunikáció, levelezés

KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK
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IV. Országos Sulivívó 
Találkozó és Diákolimpia

Péntektől vasárnapig 67 páston, reggeltől estig zajlot-
tak a versenyek a IV. Diákolimpián. A júliusi, felnőtt 
világbajnokság helyszínén végig remek volt a hangu-
lat, összesen 108 versenyszámban osztottak érmeket 
világbajnokaink a leendő klasszisoknak. Az esemény 
gálaműsorán Csampa Zsolt, az MVSZ elnöke nemes 
gesztust gyakorolt: meghívta a Diákolimpia valameny-
nyi érmes versenyzőjét a júliusi világbajnokság egyik 
napjára. 
Végül pedig álljon itt egy kis “számháború”, amely tö-
kéletes képet mutat arról, hogy mivé nőtte ki magát a 
Sulivívó program, melynek “díszelőadása” volt a IV. 
Diákolimpia. A legfiatalabbaknak kiírt “Tudáspróbára” 
1002 gyerek jelentkezett. A versenyengedéllyel nem 
rendelkező vívók B kategóriás versenyén 509-en in-
dultak, míg az A kategóriás, “profi” viadalra pontosan 
1400 nevezés érkezett. A csapatversenyen vasárnap 141 
iskola adta le jelentkezését, ami 3-4 fős csapatokkal kal-

kulálva (3,5-lel számolva) további 495 ifjú vívót jelent. 
Mindösszesen 3406-an szerepeltek a rendezvényen!  
Térségünkből az AvEnGarde Vívó Sportegyesület égi-
sze alatt indultak versenyzőink és tudáspróbázók az 
Ászári, Kisbéri Bakonysárkányi, Bakonyszombathelyi 
és Császári általános iskolákból. Közel 120 diák utazott 
Pestre pénteken az Önkormányzatok  támogatásával 
amit ezúton is nagyon köszönünk. 
A „B” kategóriás versenyen nagyszerűen helyt álltak 
kis újdonsült versenyzőink, volt aki a legjobb 4 közé is 
eljutott, a legjobb 8 közé (ahol már érem díjazásban ré-
szesültek) 5 versenyző küzdötte be magát: Szabó Lilla 
3. hely, Dorogi Lorina Bettina 4. hely, Molnár Temesi 

Tájékoztató
Ingyenes 
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1130-1930
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§

Gyermekvédő hívószám

+36-80-21 20 21
A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek ve-
szélyeztetettségét jelző hívásra történő szak-
szerű, hatékony és időbeni reagálás biztosí-
tása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő 
személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés b) 
pontja 2017. január elsejétől nevesíti a gyermekvé-
dő hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot, 
mely szerint az állam fenntartói feladatainak ellátá-
sára a Kormány rendeletében kijelölt szerv gondos-
kodik a jelzőrendszer hatékony működését és fejlesz-
tését szolgáló 24 órás, ingyenesen hívható telefonos 
szolgáltatás működtetéséről.
A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez 
igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és 
után követés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában 
alaptámogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízis-
jelzés fogadást és szakértőhöz való irányítást foglal 
magában.
A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyezte-
tett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.

A nap 24 órájában ingyenesen hívható 

+36 80 21 20 21 gyermekvédő hívószámot,
 a hivatkozott jogszabálynak megfelelően 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
működteti.

SPORT

A Sulivívó találkozón
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24 óra   2019. március 16. szombat
Palásti Péter

Mély gyökeret eresztett 
kultúránk jelképes fája

Nemzeti ünnepünk előtt 24 órával vette kezdetét a 
XXV. Bakonyi Népművészeti fesztivál, melynek 
résztvevőit elsőként Bakonysárkány polgármestere, 
Ősz Ferenc köszöntötte a község faluházában, majd 
Pintér Lajos, Bakonyszombathely elsőszámú válasz-
tott vezetője idézte fel e jelentős programsorozat im-
már negyedszázados történéseit. 
Pintér Lajos egyebek mellett elmondta, hogy ha vala-
ha megírják Bakonyalja, illetve a Kisbéri Járás kultúr-
történetét, abban bizonyára jelentős helyet kap a Ba-
konyi Népművészeti Fesztiválok sora, melynek voltak 
és vannak pozitív szakaszai, de akadnak halványabb 
részei is. Az viszont biztos, hogy mindenképpen a kör-
nyék egyik fontos, éltető eleme. 
Később szólt arról, hogy most azért is ünnepelnek, 
mert odaírhatták a 25-ös számot a meghívókra a Ba-
konyi Népművészeti Fesztivál elé. Megítélése szerint 
nem a beszédek, hanem a művészi tartalom adja min-
den esemény jelentőségét. Felidézte, hogy 1992 végén, 
Bakonyszombathelyen született meg egy térségi nép-
művészeti fesztivál rendezésének az ötlete, ezért 1993 
tavaszán meghirdették az első kistérségi fesztivált, 
melynek művelődési házuk és polgármesteri hivataluk 
mellett legfőbb szervezői a néptáncpedagógusok és a 
népzenészek voltak. 
Azóta is ők az éltető erői, továbbá az amatőr művészek 
és a vezetőik. Tény, hogy Bakonyszombathely vállal-
ta fel 1994 március közepén az első Bakonyi Amatőr 
Népművészeti Fesztivált, melyen két nap alatt 30 ha-
gyományőrző népművészeti csoport csaknem hatszáz 
szereplővel vett részt. Most a 25. alkalommal is sokan 
voltak, mert mély gyökeret eresztett az a jelképes fa, 
melynek sok „ága” ismét örömöt szerzett több telepü-
lés lakóinak. 
Még csütörtök délután elsőként a bajóti Harmónia Ka-
marakórus lépett fel, majd sok bemutató következett 
pénteken is. Ráadásul nem csak Bakonysárkányon, ha-
nem Ácsteszéren, Ászáron és Bakonyszombathelyen 
szintén. A nagyszabású programsorozaton szűkebb 
hazánk távolabbi részeiről érkezők mellett a Fejér me-
gyei bakonycsernyeiek is részt vettek, s valamennyien 
remekül érezték magukat a kisbéri Langallik együttes 
tagjainak köszönhető fergeteges táncházon.

LABDARÚGÁS – MEGYE III. 
OSZTÁLY DÉLI CSOPORT

A 2019 éves sorsolás és az idény első eredményei:

2019. 03. 17. 15:00
Rédei Községi Sport Egyesület -

 BAKONYSZOMBATHELY KSE 1 : 1 
Helyzetek sorát hagyta ki csapatunk, aztán ami ezt 
követte : az utolsó percekben egy 11-essel döntetlenre 
jött fel a hazai gárda.  
03. 24. 15:00

 Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület - 
Kisigmándi KSK 3 : 2

Végig mi vezettünk veszélyesebb támadásokat, a 
végeredmény így reális lett.
04. 07. 15:30

BAKONYSZOMBATHELY KSE-
ALMÁSFÜZITŐI SC

Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület

04. 14. 15:30 
BAKONYSZOMBATHELY KSE-

KISBÉRI SSE
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület

04. 21. 16:00 
WELDTECH - NASZÁLY SE-

BAKONYSZOMBATHELY KSE
Weldtech-Naszály Sport Egyesület

04. 28. 16:00 
BAKONYSZOMBATHELY KSE-

D.M.A.C DUNAALMÁS
Bakonyszombathelyi Községi Sport Egyesület

05. 05. 17:00 
DAD KSE-

BAKONYSZOMBATHELY KSE
Dad Község Sport Egyesület

Amina 7. hely, Garay Szilárd 7. hely, Kiss Szabolcs 8. 
hely.
A tudáspróbán maximális pontszámot elért gyerekek is 
egy éremmel gazdagodtak. 
A szombati versenyen rekordszámú nevezéssel indult az 
igazolt versenyzők küzdelme, ahol a magyar vívás leg-
jobb ifjú bajnokai is nevezetek. Ebben a rendkívül erős 
mezőnyben is többen vívtak a 8 közé jutásért és nagyon 
kevésen múlt, hogy be is jussanak, de ezúttal ez nem si-
került. 
Rendkívül büszkék vagyunk rájuk és az elkövetkező 
éveben még keményebben fogunk dolgozni, hogy a le-
hető legtöbb versenyzőnk nyakába érem kerüljön.
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TUDÓSÍTÁS
A JUBILEUMI 

NÉPMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁLRÓL

Nagyon bensőséges és kellemes  hangulatban telt a 
március 15-i felvonulás, az ünnepély és a koszorúzás  
a Hősi Emlékparkban. Ezt követően vonult a tömeg át 
a Közművelődés Házába a XXV. Fesztivál programso-
rozatára.

Mindig kicsit izgulunk, hogy hányan lesznek, a szerep-
lőkön kívül sokan lesznek a bakonyszombathelyiek? 
Az eddigi években felfelé ívelt a közönségszám, de va-
jon így lesz ez ebben az évben is ?
Hát nem csalódtunk! Teljesen tele volt a műv. ház, az 
előtérben is ültek-álltak, de még az ablakokat is ki kel-
lett nyitni, hogy jó levegő legyen. Sok fesztiválon vol-
tunk már, sokszor volt teltház, de ennyien még egyszer 
sem voltak!

Koszorúzás a Hősi Emlékparkban

A bakonyszombathelyi Bakonyi Népművészeti 
Fesztiválról  a helyi megnyitón Pintér Lajos polgár-
mester – többek között - elmondta, hogy :
„Bakonyszombathely vállalta fel 1994. március 
közepén az első Bakonyi Amatőr Népművészeti 
Fesztivált, melyen két nap alatt 30 hagyományőrző 
népművészeti csoport közel hatszáz szereplővel vett 
részt. 
Ma, a fesztiválsorozat 25. alkalmán megállapíthat-
juk : mély gyökeret eresztett az a jelképes fa, mely-
nek huszonötödik ága most hajtott ki. 
Öt helyszínen több mint 20 csoport szereplője tán-
col, muzsikál és énekel a Bakonyalján az elkövetke-
ző napokban és szerepel ma is.  
Bakonyszombathely a főzászlóvivője e rendezvény-
sorozatnak, ezúton is gratulálok a minden szervező-
jének, aki bármit tett is a programokért !”

2. o. Néptánccsoport

Langallik Néptáncegyüttes
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Ménfőcsanaki Bezerédj Folklórcsoport

Vértessomlói Ifjúsági 
Néptánccsoport

Bajóti Néptánccsoport Jázmin Népviseletes Asszonykórus Bajót

Path Piros Tulipán Népdalkör
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BAKONYSZOMBATHELYI 
HÍR MON DÓ

A ki adá sért fe lel: Ön kor mány zat Bakonyszombathely
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XXV. Jubileumi Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál
1. o. Néptánccsoport 2. o. Néptánccsoport

Pántlika Néptánccsoport

Langallik Néptáncegyüttes

Tavaszka Néptánccsoport

Táncház

Kondics Gergely 
néptáncmozdulat


