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KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT

Újabb óvodai 
és bölcsődei 

intézmények épülnek 
megyékben!

Facebook.hu
Újabb óvodai és bölcsődei intézmények épülnek 
megyékben! Bakonyszombathely és Süttő óvodá-
val és bölcsődével gazdagodik, Kisbéren pedig a 
település legkisebbjei számára bölcsőde létesül! 
A megyei önkormányzat koordinációjával és tá-
mogató döntésével a TOP keretében mindhárom 
település fontos és indokolt fejlesztésre nyert tá-
mogatást. Összesen 689 millió forint fordítható a 
közeljövőben ezen beruházásokra. „Nagy öröm, 
hogy ezek a fejlesztések is sorra kerülnek! Fontos, 
hogy gyermekeinket megfelelő színvonalú intéz-
mények fogadják, hogy ott jó és élmény legyen 
felnőni és fejlődni” – gratulált a jó hírhez Popovics 
György, a megye első embere.

KB. 17.18 H /:
ÉLŐ / DÍJTALAN / SZABADTÉRI 

KONCERT!
CIVIL NAP 

ÉS DUMASZÍNHÁZ ELŐADÁS 
BAKONYSZOMBATHELYEN 

A KASTÉLYPARKBAN
2019. MÁJUS 31-ÉN 

/PÉNTEKEN/

 

DOMBÓVÁRI 
ISTVÁN

SZOBÁCSI
 GERGELY

A képen: Pintér Lajos, Popovics György, 
Sinkovicz Zoltán valamint Czermann János látható
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(Folytatás az első oldalról)

Bakonyszombathely Község 
Önkormányzata

A következőkben ismertetjük a Pénz-
ügyminisztériumtól érkezett hivatalos 
levelet :
„Örömmel értesítjük, hogy a(z) A fog-
lalkoztatás és az életminőség javítá-
sa családbarát, munkába állást segí-
tő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével c. felhívására benyújtott, 
TOP-1.4.1-15-KO1-2018-00026 azo-
nosítószámmal nyilvántartott támoga-
tási kérelmét a(z) Pénzügyminisztérium 
Regionális Fejlesztési Programok Vég-
rehajtásáért Felelős Helyettes Államtit-
kárság vezetője

247.523.315 Ft
összegű  támogatásra  

érdemesnek  ítélte 
 az  alábbiak  szerint.

Javasolt támogatási feltételek:
A Támogatási Szerződés megkötéséig 
szükséges az alábbi szempontok telje-
sülését alátámasztani: - A Kedvezmé-
nyezettnek gondoskodnia kell a projekt 
előkészítése és tervezése, majd megva-
lósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 
„A projekt műszaki-szakmai tartalmá-
val és a megvalósítással kapcsolatos el-
várások” és 3.4 „Projekttel kapcsolatos 
egyéb elvárások” pontjában felsorolt, a 
beruházás tartalma

Anyakönyvi
hírek

Köszöntjük községünk új 

állampolgárát.

Ráczpali Mária kisfiát

esetében releváns szempontoknak és fel-
tételeknek megfeleljen a projekt, melyet 
dokumentumokkal szükséges igazolni. 
Tisztelettel:

Pénzügyminisztérium Regionális 
Fejlesztési Programok

Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság
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Önkormányzati hírek
 a két ülés közötti időben tett fontosabb 

intézkedésekről, 
az elmúlt ülési időszak óta 

történteseményekről

2019. április hónap

Április 25-én vehettem át a K-E Megyei Önkor-
mányzattól a Területfejlesztési Operatív Program 
Óvoda-Bölcsödei-Közkonyhai fejlesztés támogatói 
okiratát Popovics György elnök úrtól.
Bakonyszombathely Önkormányzatának a foglal-
koztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgál-
tatások fejlesztésével c. felhívására benyújtott, 
TOP-1.4.1-15-KO1-2018-00026 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Pénzügy-
minisztérium Regionális Fejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
vezetője

247.523.315 .- F t
összegű  támogatásra  érdemesnek  ítélte

A Magyar Falu Programban a Közútkezelő Kht. által 
benyújtott pályázat támogatást nyert,  az első egyezte-
tő megbeszélést április 25-én tartottuk.
A pályamunka két fontosabb részre tagolódott, az első 
rész Bakonyszombathely benzinkútja végétől a Kis-
bért megelőző utolsós szakaszig tart, kb, 144 millió 
forint értékben. Ez az első szakasz fog megvalósulni 
ebben az évben, hasonló minőségben, mint a Bakony-
bánk Bakonyszombathely szakasz. 
A pályázat 2. része a jövő évben valósul majd meg, 
ebben a négyes kereszteződés körforgalma, továbbá a 
körforgalom utáni közvetlen szakasz útfelújítása va-
lósul meg. 
Végre eredményes lett egy korábbi pályázatunk köz-
beszerzése is! A TOP 4-es, orvosi rendelő pályázatra 
benyújtották a vállalkozók a pályázataikat.
E pályamunkában az Önkormányzat 11,5 millió forint 
összeget nyert, A tavalyi évben megnyert pályázatunk 
már kétszer is meghírdetésre került közbeszerzésen, 
de sikertelen volt a versenytárgyalás. A mostani köz-
beszerzésen Janó József adta a legjobb ajánlatot, a 
közbeszerzés eredményessége mellett még a végső 
pályázati sorrend eldöntése hátra van. 
Áprilisban a  Magyar Falu  Program  

bakonyszombathelyi változásait beszéltük 
megelőször az érintett egészségügyi intézmény 
dolgozóival, aztán a Képviselő-testülettel, majd 
Czunyiné Dr. Bertalan Judit orsz. képviselő asz-
szonnyal . A korábban a művelődési házra terve-
zett pályamunkát felülbírálta a testület, és az orvo-
si rendelőre nyújt be pályázatot. 
A megbízott tervező mérnök készíti a műszaki doku-
mentációkat, a pályázatot be tudjuk adni a május végi 
időpontra. /Pályázati napirendi pont. / 
Pályázatot nyújtottunk be a Országos Falumegújítási 
Programramra,  melynek az elnöksége április 24-én 
Bakonyszombathelyen tett értékelő látogatást. 

A megyei kormányhivatal ellenőrizte a SZOCIÁLIS 
ÉTKEZTETÉS-t, mely ellenőrzés pozitívan zárult.
Megkötöttük a szerződést a volt gumiszervizes épület 
bérletére.
Megrendeltük a zászlókat a Főtérre, valamint a koszo-
rútartót is bővítettük.  

Nagyon jól sikerültek a márciusi-áprilisi rendezvé-
nyeink:
- elsősorban az 2019.  április 13-i egészség és kéz-
műves nap, és az azt követő színházi musical est / 
MAGYAROCK Dalszínház: Padlás c. musical /.

A Leader egyesülettel beszéltük meg az éves Leader 
pályázat első pontozását, valamint a pályázat bonyolí-
tásával kapcsolatos teendőket.
A Led lámpák jó visszhangjai következtében  javas-
latot fogok tenni beszerzésükre. A lámpákat egy-két 
utcában kellene kipróbálni,  a jelenlegi ajánlat alapján 
az E-On által szabott díjak „leszámításával” több évre 
vonatkozólag.

Áprilisban is folytatódtak a BM hosszútávú pályá-
zat munkaprogramja:
- a biomassza előállítása / aprítékolások Bársonyoson, 
Rédén, Bakonyszombathelyen és Kisbéren  /
- mezőgazdasági vetések előkészítése és sorvetése,
- tűzoltó- és polgárőrház belső munkálatai,
- Szabadság utcai munkálatok,
- egyéb, a település karbantartást célzó munkálatok-
kal.

Áprilisban megbeszélést tartottunk az un. Vállalko-
zók Klubjával, a helyi vállalkozások részvételével. 
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EGYHÁZI HÍREK

A vállalkozói kőrrel megbeszéltük az önkormányzat 
tervei között szereplő falusi árvízcsökkentő és jóléti 
tóprogramot, valamint egy vállalkozói kirándulást.
Ezzel kapcsolatban jelentetjük meg a felhívásunkat:

A MÁSODIK FÉLÉV KIEMELT 
TERVEZETT BERUHÁZÁSAI 
BAKONYSZOMBATHELYEN

2019. július – december időszaka

A következőkben ismertetjük a 2. félév kiemeltebb 
tervezett beruházásait :

1) Az új óvoda – bölcsőde- közkonyha beruházás / Tá-
mogatási összeg : 247.500.000 –Ft./
 Közbeszerzési megindítása májusban, építkezés leg-
korábbi indítása júniusban.
Ez a legfontosabb beruházásunk, ennek megfelelő bo-
nyolítása érdekében Horváth László kőmüvesünk / és 
munkatársai / bevonása szükségszerű, továbbá a köz-
beszerzés sikerétől függően a partnervállalkozások 
csatlakoztatásai is úgyszintén.
Valószínűleg sok energiát és időt vesz igénybe a mun-
kafolyamat az önkormányzat munkatársaitól is.

2.) A TOP 4-es orvosi rendelő pályázat kivitelezése : 
11.5 Millió Ft.

3.) A Bakonyszombathely – Kisbéri közút felújítási mun-
kálatai, 1ütem / Támogatási összeg : 140.000.000.-Ft /
Kivitelezés a Közútkezelő Kht által. Tervezett kezdési 
időpont : augusztus vége, szeptember eleje. 2.. ütem: a 
bszhelyi négyes kereszteződés körforgalmának meg-
valósítása.,  2020-ban.

4.). A közfoglalkoztatás a fenti beruházás következ-
tében csak a minimális karbantartásokra, az apríték 
termelésre, továbbá a mezőgazdasági projekt fenntar-
tására szorítkozik ebben az időszakban.

5.). A művelődési ház külső-belső felújítása : 
- a pályázat sikere esetén erre a munkálatra kb. 5 Mil-
lió Ft. áll rendelkezésünkre.
A külső színezés mellett a nagyterem felújítására 
szükséges ennél a pályamunkánál elsősorban. Fontos 
kérdés a nagyterem belső falait fedő vékony műanyag 
borító sorsa : 
- levegyük és egy teljesen újjal borítsuk be, vagy ma-
radjon és csak lefedésre kerüljön.
Ez utóbbi esetben új ablakok nem lesznek berakva a 
nagyterembe.
Az előtér leválasztása, valamint a színpad felöli oldal 
borítása is feladat.

6.). Az idegenforgalmi fogadóhelyiség kialakítása az 
Eszterházy téren. / a pályázat sikere esetén / A pályá-
zat sikere esetén erre a munkálatra szintén kb. 5 Millió 
Ft. áll rendelkezésünkre.

7.) A közkonyha belső berendezésinek bővítése.

8.) Az ásványvíz kút visszahelyezése a tó közelében, a 
patak mellett is feladat.
Sajnos már hónapok óta próbálunk egy kútfúró mes-
tert megbízni, eddig sikertelenül.
Most egy megyei mesterrel, Pécsváradi Attilával pró-
bálunk tárgyalni.

9.) Az E-ON-os izzók egy részének LED lámpákra 
történő váltása. 

Pintér Lajos 
polgármester

FELHÍVÁS
VÁLLALKOZÓI 

KIRÁNDULÁSRA

Bakonyszombathelyen az alakulóban lévő VÁL-
LALKOZÓK KLUBJA kirándulásra hívja a telepü-
lésen működő társas és egyéni vállalkozásokat, csa-
ládtagjaikkal együtt. 
A buszos kirándulás felvezetője egy társaság kiala-
kulásának, a vállalkozások számára is vonzó hely-
színre:

Helyszín: 
Esztergom, Visegrád –

 Dunakanyar.
Időpont: 2019. június 8. / szombat 

/reggel 8 órai indulással

Várjuk a jelentkezőket a polgármesteri hivatalban / 
tel : 359-111,/  ill. Bajcsai Lászlónál / 20/ 9 672 141 
/ és Borsos Mihálynál / 20/ 332 82 06 /.
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Tisztelt 
Bakonyszombathelyiek!

Több esetben panasz érkezett hivatalba, mely 
szerint a hétvégi, főleg vasárnap délutáni gépi 
munkálatok – fűnyírás, kerti gépi munka, fű-
részelés – zaja zavarja a nyugalmat. Indítvá-
nyozták, hogy a  képviselő-testület alkosson 
rendelet ennek korlátozásáról, illetve tiltásá-
ról. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
rendeletalkotást későbbi időpontra ütemezi, 
de kéri lakosságot a nyugalmi, pihenő időben 
mellőzzük a zajkeltést az előzőekben felsorolt 
tevékenységeket ne végezzük!

JELENTKEZTÜNK 
A MAGYAR KÖZÚT 
„JOBB, HA EL SE 

DOBOD!” 
ORSZÁGOS

 SZEMÉTGYŰJTÉSI 
AKCIÓJÁRA

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2019. április 29-
én indítja szemétgyűjtési akcióját „Jobb, ha el 
se dobod!” címmel. Ehhez Bakonyszombathely 
Önkormányzata is csatlakozott a kisbéri közutas 
pályaszakasz tisztításával. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Föld Napjához 
kapcsolódóan, 2019. április 29-én, hétfőre tűzte 
ki országos szemétgyűjtési akciójának időpont-
ját. Az önkéntesek csatlakozásakor Bakonyszom-
bathely Község Önkormányzata is jelentkezett. 
A társaság minden csatlakozó számára térítés 
nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat 
biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött 
hulladék maradéktalan elszállításáról is.
A „Jobb, ha el se dobod!” kampány felhívó vide-
ója itt érhető el: https://youtu.be/HeaRDet30kU.
Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért, fogjunk össze 
az illegális szemetelés ellen, hogy az út menti terüle-
tek tisztábbak legyenek és így az utakra is több for-
rást tudjon felhasználni a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.!

Magyar Közút Nonprofit Zrt. –
 Bakonyszombathely Község Önkormányzata

Bakonyszombathely Község 
Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 45. §-a 
alapján a 

Képviselő-testület ülését
2019. május  27.  /hétfőn/ 16.00 órára 

összehívom

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

NAPIREND

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben tett 
fontosabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2./A 2018. évi önkormányzati és közös hivatali 
költségvetés zárszámadása 
Előadó: Hermann Imréné gazdasági-pénzügyi 
előadó
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3./  Tájékoztató az 2018. évi belső  ellenőrzé-
sekről
Előterjesztő: Varga Sándor jegyző

4./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely 
község 2019 évi pályázatai. 
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5./ Egyebek

Bakonyszombathely, 2019. május 06.
Pintér Lajos 
polgármester
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Tisztelt 
Bakonyszombathelyiek!

TÁJÉKOZTATÓ az egységes európai és a 
nemzeti segélyhívó számok használatával 

kapcsolatos tudnivalókról

Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112-es 
segélyhívószám, amely az Európa Tanács szándékai 
szerint az Unió polgárai számára minden tagállamban 
azonos elvek alapján biztosítja az egységes kapcso-
latfelvétel lehetőségét a segítséget nyújtó készenléti 
szervekkel. A 112-es szám szinte egész Európában, 
így Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes 
illetve mobil telefonról.
Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat nem 
szüntették meg. A nemzeti segélyhívószámokon (104 
mentők, 105 katasztrófavédelmi szerv és 107 álta-
lános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv), 
mind pedig az egységes európai segélyhívószámon 
(112) kezdeményezett hívásokat országosan a Szom-
bathelyi és a Miskolci Hívásfogadó Központ 112-es 
hívásfogadó operátorai (a továbbiakban: operátor) ke-
zelik.

Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat és a 
környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben 
lehet hívni a segélyhívó számot, ezáltal kérni a men-
tők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rendőrség 
beavatkozását.

Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után 
röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy 
mi történt. Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a nyu-
galmát és elmondja a nevét, címét, visszahívható te-
lefonszámát. Az operátornak az esemény típusától 
függően - annak érdekében, hogy egyértelműen ki-
derüljön, melyik készenléti szerv beavatkozására van 
szükség - további információkat kell kérdeznie az ál-
lampolgártól. Az operátor által feltett kérdésekre a mi-
nél gyorsabb segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, 
lényegre törő válaszokat adjon.
Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés során a le-
hető legpontosabban határozza meg az esemény 
helyszínét, egyértelmű cím hiányában annak megkö-
zelítési módját.

Az indokolatlan hí-
vások túlterhelhetik a 
rendszert, veszélybe 
sodorva azoknak az 
életét, akik valóban a 
készenléti szervek se-
gítségére szorulnak! 
Csak indokolt esetben lehet a 112-es segélyhívó 
számot hívni!
Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén 
hívja a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó 
számot! 

Mi a vészhelyzet?
Olyan ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természe-
ti esemény, baleset, betegség vagy élettani körülmény 
okozta helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi 
javakban okozott kárral, illetve a természetes és mes-
terséges környezet fokozott megrongálásával vagy 
ezek veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt kérő 
természetes személy, illetve a környezetében lévők a 
készenléti szervek helyszíni segítsége nélkül önállóan 
megoldani nem képesek.
A nap 24 órájában az országban két hívásfogadó köz-
pont szakképzett híváskezelői fogadják a segélyhívá-
sokat.
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így nem lehet pon-
tosan meghatározni, hogy mikor tárcsázza a segélyhí-
vószámokat. Néhány példa arra vonatkozóan, hogy a 
készenléti szerveknek milyen esetekben van intézke-
dési kötelezettségük:

Hívja a segélyhívó számokat 
• minden olyan esetben, ha közvetlen vagy közvetett 
életveszély áll fenn, az érintett nagy mennyiségű vért 
veszít, láthatóan nem kap levegőt, eszméletvesztés 
után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, 
baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállítha-
tatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommu-
nikálni, ön- illetve közveszélyes;
• súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti, légi, 
vasúti, vízi balesetet lát vagy annak résztvevője;
• több ember halálát okozó járványos megbetegedés, 
mérgezés vagy kábítószer-túladagolása esetén, ra-
dioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása 
miatt; az állampolgárok életében jelentős fennakadás, 
emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz, 

(Folytatás a következő oldalon)



9HÍRMONDÓ2019. MÁJUS

földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivár-
gás, szélsőséges meteorológiai helyzet);
• valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje 
(pl.: emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, 
verekedés);
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásá-
hoz kér segítséget, ismeretlen kisgyermek találásáról, 
kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről 
vagy állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál haj-
léktalan személy közterületen alvásáról van informá-
ciója;
• a közlekedési jelzések megrongálódását, működés-
képtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (pl.: gye-
rekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési 
akadályokat (pl.: közút veszélyes szennyeződése), 
közüzemi zavarokat (pl.: leszakadt veszélyes, szikrá-
zó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést 
akadályozza) észlel a bejelentő;
• rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett elhunyt 
személy találása), körözött vagy elő vezetni kívánt sze-
mély, vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről 
van információja, talált tárgyról, elhagyott „gyanús cso-
magról”, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, 
házaló adománygyűjtők működéséről van tudomása.

A hívásfogadó bejelentkezését követően a 
következőket mondja el:
Még ha felfokozott érzelmi állapotban is van, egy ese-
mény bejelentésekor próbáljon nyugodt maradni és 
a problémát tisztán, világosan, a hívásfogadó kérdé-
seire válaszolva megfogalmazni: Mi történt? Mikor 
történt? Hol történt? Kivel történt? Hogyan történt? 
Ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon Önnek a 
következő információkra lesz szükség:
• Az Ön neve és visszahívható telefonszáma
• (Az esemény lehető legpontosabb helyszínének 
meghatározása (Város, utca, házszám, emelet, ajtó, 
vagy közlekedési baleset esetén a pontos útszám, km 
szelvény, útirány, amennyiben pontosan nem tudja a 
helyszínt, körülírással próbálja meghatározni.)
• Az esemény rövid, lényegre törő pontos leírása, 
elmagyarázása.  Milyen bűncselekmény, vagy ve-
szélyhelyzet áll fenn? Vannak-e sérültek? Ha igen, 
milyen mértékű a sérülés? Ki a sérült?
Pl.: közúti közlekedési baleset esetén: Hány autó üt-
között össze, van-e sérült, ha igen milyen mértékű a 
sérülése, (súlyos vagy kevésbé súlyos) van-e beszo-
rult személy a gépjárműben, ha igen ki tudják e szaba-
dítani, vagy segítségre lesz szükség, fogalmi akadályt 

képez(nek)- e a jármű(vek), folyik-e valami a gépjár-

műből.

Betörés esetén: mikor történhetett (napokkal vagy 

órákkal korábban, esetleg még folyamatban van); lát-

ja-e még a betörőt, ha igen személyleírást tud-e adni 

róla, tudja-e követni, illetve követi-e.

Mikor NE hívja a 112-tőt!
• Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű kérdése van 

(pl.: ügyfélszolgálatok hatáskörébe tartozó ügyek, ál-

talános és különleges tudakozók által megadható elér-

hetőségek, egyéb információk);

• Ne hívja forgalmi információk, időjárás-jelentés, 

vagy egyéb általános tájékoztatással kapcsolatosan 

(pl.: kisebb műszaki meghibásodások, csőrepedés; ki-

sebb áramkimaradások);

• Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs vészhelyzet és 

nem igényel sürgős beavatkozást az eset (pl.: kidőlt 

fa, ami nem képez közúti akadályt, nem veszélyeztet 

emberi életet, egészséget);

• Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni vagy beszélgetni 

szeretne.

Az indokolatlan hívások túlterhelik a rend-
szert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek életét 
vagyontárgyait, akik valóban segítségre szo-
rulnak.
Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a 

nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől elté-

rő célból, szándékosan felhív, szabálysértést követ el. 

A szabálysértés elkövetőjével szemben 5000 forinttól 

150 000 forintig terjedő pénzbírság, illetve közérdekű 

munka büntetés kiszabására kerülhet sor.

NE TERHELJE A RENDSZERT FELESLE-
GESEN!!! Ön is kerülhet olyan helyzetbe, ami-
kor a készenléti szervek gyors reagálásán múl-
hat az élete. NÉHÁNY PERC IS SZÁMÍT!!!

Bakonyszombathely 2019. április 30.    

Paksi József

Polgárőr Egyesület elnöke
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valóverseny. Emellett április 29-én egy hagyomány-
teremtő szándékkal induló minősítő versenyen is 
megmérettettek versmondóink igen szép sikerrel. 
Az „Aranyeső” elnevezésű rendezvény kezdemé-
nyezője és szervezője a Rédei Móra Ferenc Általá-
nos Iskola.

Versenyeredmények

Bakonysárkányi Járási Szavalóverseny
Ruff Eleonóra (2. oszt.): 2. hely 
Geszler Ádám (7. oszt.): 3. hely 

 „Aranyeső” minősítő verseny, Réde
Gulyás Szidónia (2. oszt.): EZÜST minősítés
Kolonics Dóra (2. oszt.:  ARANY minősítés
Ruff Eleonóra (2. oszt.): KIEMELT ARANY minő-
sítés
Stokker Villő (2. oszt.): ARANY minősítés
Süli Nóra (2. oszt.): EZÜST minősítés
Szmulai Gréta (2. oszt.): EZÜST minősítés

Geszler Ádám (7. oszt.): KIEMELT ARANY minő-
sítés
Vuts Ádám (5. oszt.): ARANY minősítés
 (Felkészítő tanárok: Szteblák Zsuzsa, Borbély Ilona)

Borbély Ilona

Bábozás egy kicsit másként…

Április 9-én különleges élményben volt részünk. Egy 
rendhagyó bábelőadással örvendeztetett meg bennün-
ket az Ácsteszéren élő két bábművész, Nánási István 
és felesége, Marika, valamint bábos csoportjuk. Az elő-
adás több évtizedes múltra tekint vissza, a televízióban 

is látható volt. A csoport a keresztszemes hímzés mo-
tívumait keltette életre, aláfestő zeneként Bartók gyűj-
tötte népdalok csendültek fel. A keresztszemes terítő 
gyönyörű motívumai elevenedtek meg, utalva gazdag 
népművészeti kincseinkre, történelmi eseményekhez 
kapcsolható jelképekre. Marika néni az előadás előtt 
beszélt a mű születéséről, annak körülményeiről. Az 
előadás után pedig bepillanthattunk a paravánok mögé, 
megnézhettük, hogyan mozgathatóak ezek az egyedi 
bábok. A műsort közös éneklés zárta, felcsendültek az 
előadás alatt hallott népdalok. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Náná-
si házaspárnak és csoportjuknak az előadásért, az 
ácsteszéri Önkormányzatnak pedig a kellékek szál-
lításáért.

Tavaszi szavalóversenyek

A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola 
diákjai az őszi, téli mese- és prózamondó verseny után 
a tavaszi versmondásban is jeleskedtek.
A költészet napjához kapcsolódóan április 8-án a Ba-
konysárkányi Járási Szavalóversenyen vettek részt. A 
járás iskoláiból összesen 53 fő jelentkezett. Őket és kí-
sérőiket a tavaly nálunk is sikerrel szereplő Kifordítva 
együttes szórakoztatta, ezzel is oldva a versenyzés iz-
galmát.
Évtizedek óta tartó hagyomány a bakonysárkányi sza-

Bábelőadás - életre kelt motívumok

ISKOLAI HÍREK

Geszler Ádám a díjazottak között

Ruff Eleonóra a díjazottak között
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(Folytatás a következő oldalon)

Erdei iskola 2019’
Áprilisban 5. osztályosaink erdei iskolában töltöttek 
3 napot. Élményeikről így számoltak be: 
„Április 10-én erdei iskolába mentünk az osztállyal 
Mezőkövesdre. Már nagyon izgatottan vártuk ezt a ki-
rándulást, mert jobbnál jobb programokat tartogatott 
számunkra.

Első nap a várossal ismerkedtünk: a Hadas város-
részben megnéztük Kisjankó Bori emlékházát, a 
mézeskalácsos házat, a bútorfestő házat, valamint a 
Matyó Múzeumot. Este éjszakai túrára mentünk, ami 
nagyon izgalmas volt, jól elfáradtunk.
A második nap reggeli után madárgyűrűzésre in-
dultunk, ahol egy vörösbegyet fogtunk hálóval, amit 
meggyűrűztünk, majd szabadon engedtük. Ebéd után 
egy kisvonat jött értünk, és vitt el bennünket a Bükk-
be. Szomolyán láttunk hegybe vésett házakat, meg-
nézhettük a híres kaptárköveket is, majd a kilátóhoz 
is felmentünk.
Pénteken a Tisza-tavi Ökocentrumba látogattunk. Itt 
sokáig gyönyörködtünk a hatalmas akváriumokban 
úszkáló kisebb, nagyobb halakban. Motoros kishajó-
val a vízre is kimerészkedtünk a süvítő szél ellenére. 
Finom ebéd után indultunk Egerbe egy rövid város-
nézésre.
Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk, 
és nagyon jól éreztük magunkat.”

Kovács Borbála, Dákai Ferenc Barnabás, Vuts Ádám

„Ki a mester két keréken?”

Április 25-én Tatabányán a Sárbereki  Általános Is-
kolában rendezték meg a megyei kerékpáros közleke-
dési versenyt. A „Ki a mester két keréken?” kategó-

riában iskolánkat Kovács Borbála 5. osztályos tanuló 
képviselte, aki a 2. helyen végzett. 

Gratulálunk a szép eredményhez!

Kirándulás Budapestre

2019. április 25-én reggel a 2. és 3. osztályos tanu-
lókkal Budapestre indultunk. Két programot szervez-
tünk: látogatást az Országházba, majd sok érdekessé-
get remélve a Csodák Palotájába.
Először a Kossuth téren néztünk alaposan körül. Meg-
figyeltük a Néprajzi Múzeum épületét díszítő szob-
rokat. Láttuk, hogy a téren lévő zászlónál hogyan 

váltják egymást az őrök. Történelmünk híres alakjait 
hatalmas szobrokon ismerhettük fel. Természetesen a 
Parlament épületében is gyönyörködtünk, igaz még 
csak kívülről. Alapos átvizsgálás után elindultunk, 
hogy belülről is megismerjük. A Látogatóközpontból 
rengeteg lépcsőn és hosszú folyosókon át érkeztünk a 
főlépcsőkhöz. Közben az idegenvezető sok érdekes-
ségre hívta fel a figyelmünket. A főbejárattal szemben 
hosszabban időztünk. Megcsodáltuk a színes ólom-
üvegablakokat, melyek egy zseniális ötletnek köszön-
hetően átvészelték a II. világháborús bombázásokat. 
Hallottunk az építkezésről, építészről, különleges 
anyagokról. Ezután a kupolacsarnokban a koronázási 
ékszereket is megnézhettük, megismerhettük közel-
ről. Királyaink szobrai között szinte azonnal rámutat-
tak a gyerekek Mátyásra. Utána a társalgóba, majd az 
ülésterembe mentünk. A modern technikának köszön-
hetően mindenki jól hallotta az idegenvezetőt, aki na-
gyon sok érdekességet mondott el az Országházról, a 
gyerekek érdeklődve figyeltek mindenre. 

Az 5. osztályos erdei iskolások

A Parlamentben
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Második úti célunkat a Csodák Palotáját már nagyon 
vártuk. Rövid szabályismertetés után birtokba vet-
ték a különféle eszközöket a Természet műhelyében, 
a Tudósok csarnokában, a Mágneses mezőben, az 
Űrállomáson. 3 órakor az Öveges terembe vonul-
tunk, ahol nem mindennapi, érdekes kísérleteket 
láthattunk, amelyeket nagyon élveztünk. Utána az 
emeleten az Illúziók, a Newton almáskertje, a Logi-
kai megállók elnevezésű állomásokon tehettek fel-
fedezéseket. Talán egy egész nap is kevés lett volna, 
hogy a végére érjenek. Többen mondták, hogy sze-
retnének visszajönni ide a szüleikkel.
A budapesti csúcsforgalom miatt a vártnál később, 
de élményekkel gazdagodva értünk haza, tartalmas 
nap volt mindannyiunknak.

Kolonicsné Molnár Judit

Gödöllőn járt a 7. osztály

Az idei évben a tanulmányi kirándulásunkat Gödöl-
lőre terveztük. Már az előkészítésben is aktívan be-
segítettek az osztály tanulói. Közösen keresgéltük a 
nevezetességeket, látnivalókat. Azután felosztottuk, 
hogy ki miből készül, minek néz utána. Így alakult 
ki a végleges program. 
Mindenki izgatottan várta a kirándulás napját. Végre 
elérkezett április 24-e. Reggel 8 órakor indultunk, 
Gödöllőig meg sem álltunk. A buszban töltött idő 
kicsit hosszú volt, de kárpótolt bennünket az, amit 
láttunk. A magyar barokk kastélyépítészet legszebb 
alkotásával ismerkedhettünk meg itt. Vezetővel jár-
tuk végig a termeket. A szépen felújított kastélyban 
az egyik tárlat a Grassalkovich-családot mutatta be, 
míg a másik állandó kiállítás Erzsébet királyné em-
lékére készült. Az épületnek az évek során sok tulaj-
donosa volt, így az eredeti berendezési tárgyakból 
nem sok maradt meg, mégis sikerült elvarázsolni 
bennünket. Ezután egy kis pihenés következett, egy 
3D technikával készült filmvetítésen vettünk részt, 
amely bemutatta a kastély barokk és királyi idősza-
kát. Ezt követően két csoportra osztottuk az osztályt, 
ugyanis a kastélyban megtekinthető Horthy Miklós 
elfeledett bunkere. A felújított bunker egyik helyisé-
gét az eredeti tervek alapján rekonstruálták. A tárlat 
a bunker építéstörténete mellett megidézi a háborús 
időszakot. A bunker megtekintése után már minden-
ki vágyott a friss levegőre, ezért a szépen rendezett 
kertben tettünk egy sétát, és raktároztuk az élménye-
ket. 
Utunkat a főtéren folytattuk. Itt megnéztük és meg-
szólaltattuk a Világbéke Gongot Az alkotás Indoné-

zia ajándéka Gödöllő városának. A világon az ötödik, 
Európában az első és egyetlen ilyen emlékmű. A Gong 
a világbékét és a Föld népeinek testvériségét hirdeti. 
Középen a kék földgolyó, körben a főbb világvallások 
szimbólumai és a Föld országainak zászlói. Ennyi lát-
nivaló után egy kellemes cukrászdában pihentünk meg, 
és megkóstoltuk a fagylaltkínálatot. Természetesen a 
játszóteret sem hagytuk ki. Lassan visszasétáltunk a 
kastélyhoz, ahol a buszra szállva mindenki elővette a 
hazulról hozott szendvicseit. Miközben mindenki jó-
ízűen falatozott, utunkat Veresegyház felé folytattuk. 
Délután könnyedebb program várt mindenkire. A med-
veotthont látogattuk meg. A sokféle állat megtekintése 
mellett a medveetetés mindenkinek tetszett. 
Sok élménnyel gazdagodva térhettünk haza. 

Bikali Istvánné

Osztálykirándulás
8. osztály

„Mondd, meddig is tart egy osztálykirándulás…”
                    (Bródy János)

Eső nem kergetett minket április 26-án az osztálykirán-
duláson, ellenkezőleg, igazi napfényes kiránduló időnk 
volt. Útunk a Balaton északi partján vezetett egészen 
Keszthelyig.
A csapat Badacsonyörsnél állt meg, hogy az egész év-
ben látogatható Folly Arborétum fák között kanyargó 
tanösvényét bejárva, vagy éppen a pihenőkről illetve 
a kilátóról szemlélve megcsodálhassa a sok száz ritka 
fenyőt, virágokat, szőlőt és természetesen a Balatont. 
Volt, aki elhatározta, visszatér ide.

Gödöllőn a Világbéke gong előtt
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A leghosszabb időt Keszthelyen töltöttük el. Nagyon 
sok mindent láttunk, és azt is, hogy milyen sok min-
dent nem!  A Helikon Kastélymúzeum bejárása után 
sétáltunk a kastélyparkban, felkerestük a történelmi 
modellvasút kiállítást. Ez az egyik legnagyobb Euró-
pában. 
Mindenkit lenyűgözött a vadászati kiállítás, melyen öt 
kontinens elejtett állatait láthattuk természetes élőhe-
lyükön. Bizony többen elgondolkodtak azon, és meg 
is jegyezték, hogy ezek az állatok egykor élő példá-
nyok voltak.
Ha Balatonederics, akkor Afrika Múzeum és Állat-
kert. Itt élőben is láthattuk ugyanazokat az állatokat. 
Bejártuk a „dzsungelt” is, és nem hagytuk ki a kilátót 

sem. A könnyed séta meghozta eredményét, a kilátó-
ból remekül szemlélhettük meg a balatoni tanúhegye-
ket és a szigligeti várat. Úgy elszaladt az idő, hogy 
több mint egy órával a zárás után hagytuk el a hely-
színt. Köszöntük is a lehetőséget a tulajdonosoknak.
Következő állomásunk Badacsony volt. Itt sétánk 
során a sokat látott Balatont végre közelről is meg-
szemlélhettük csodálatos atmoszférájával. A hajóál-
lomáshoz közeli hangulatos Katica Étteremben va-
csoráztunk. Sajnos ki kellett mondani, eltelt a nap, 
indulás haza.
A csapat már odafelé jó hangulatban volt, sorra han-
goztak el a kedvelt dalok. Az együttlét jóleső érzése 
mellett a szabadidőben játék, szörpkóstolás, fagylal-

tozás, séta és vásárlás tartotta mindenkiben a jó ked-
vet. Velünk kirándult Margó néni, és a technikának 
köszönhetően mindannyian üdvözöltük Éva nénit is. 
Margó nénivel elégedetten állapítottuk meg, hogy es-
tére, mire hazaértünk, sikeresen elfáradt a csoport.
Ez volt a 8. osztályosok számára az utolsó közös osz-
tálykirándulás, ezért az általuk kedvelt idézettel zá-
rom ennek az utazásnak a gondolatát: „Volt egy osz-
tály, egy egész világ/ Te is ott voltál, emlékszem rád/ 
Mert néha még tart az osztálykirándulás…”

Borbély Ilona, osztályfőnök
Fotó: Panákné Miszlai Margit

 Ökoiskolai hírek
Április 26-án, pénteken iskolánkból két csapat mérte 
össze tudását Kisbéren, a Csodálatos természet ve-
télkedőn. A csapatoknak egy 45 perces tesztet kellett 
kitöltenie, illetve egy hazánkban védett állatfajt mu-
tattak be.

5. osztály: Denevérek csapata
Tagok: Majoros Hanna Alexandra, Németh Maja 
Georgina, Vuts Ádám
A csapat a rőt koraidenevért választotta, melynek be-
mutatását a zsűri a 3. hellyel díjazta.

6. osztály: Hajnalmadarak csapata
Tagok: Halomi Vivien, Kozári Ádám, 
Velmovszki Dominik
Kiselőadásukban a hajnalmadarat mutatták be a verse-
nyen, mellyel a 2. helyezést mondhatták magukénak.
Ezen a napon délelőtt iskolánk tanulói is megis-
merhették ezt a két fajt. A Föld napja alkalmából a 
kiselőadásokat az iskola tanárai és diákjai is megte-
kinthették. A kiselőadásokat prózai részlet, videó-és 
hangfelvételek, színes képanyag és saját készítésű rajz 
is színesítette.

A Folly Arborétumban

Az Afrika Múzeumban

Föld napi megemlékezés
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Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzé-

se – erre figyelmeztet a 29. magyar és a 49. világmé-

retű Föld napja, melynek kiemelt témája a biológiai 

sokféleség megőrzése. 

Agyonnyomjuk a vadvilágot, túlfogyasztunk és túlter-

jeszkedünk. Az emberiség beavatkozása a természet 

évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vadonélők, 

köztük a beporzó rovarok, növények létét. Mit tehe-

tünk? Sokat. Zöldítsük környezetünket, ültessünk fá-

kat, termeljünk haszonnövényeket, komposztáljunk, 

éljünk műanyagok nélkül, váltsunk környezetbarát 

szerekre, együnk friss hazait, …………..ajándék a 

környezetünknek, az egészségünknek. Minden héten.

A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő kör-

nyezeti megmozdulássá vált Magyarországon. 

Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.

Budáné Deák Anita

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 jövő-

ben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi

 Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)

Pintérné Ballabás Márta

igazgató

 Egy kiemelkedő 
személyiség a község 

történetében:
Boór Lajos

A község történe-
tét vizsgálva min-
den túlzás nélkül 
megállapítható, 
hogy meghatározó 
egyénisége volt a 
településnek. 1859. 
július 5-én szüle-
tett Hosztódon és 
1949. július 2-án 
Bakonyszombat-
helyen halt meg. 
Itt látható fényké-
pe hátoldalán saját 
keze írásával ol-
vasható az alábbi 
szöveg: „Születé-
sen 80-dik évfor-
dulója ünneplé-
sekor (1939. VII. 

5) fölvett fényképem”. Boór Lajos hosszú éveken 
keresztül -nyugalomba vonulásáig- volt a település 
körjegyzője.  Amikor 1895-ben a polgári házasságkö-
tést bevezették Magyarországon, akkor már az ő neve 
szerepel az első bakonyszombathelyi házassági anya-
könyvben. Utoljára 1928. április 12-én tartott polgá-
ri házasságkötést nem sokkal nyugalomba vonulása 
előtt. Ezeken az alkalmakon, valamint a község egyéb 
kiemelkedő rendezvényein, ünnepélyein mindig dísz-

Bakonyszombathely Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete Boór Lajos 
volt bakonyszombathelyi jegyző, ill. evan-
gélikus egyházi felügyelő sírboltját véde-
lembe vette a Képviselő-testület 2019. áp-
rilis 29-i ülésén.
A testületi döntéssel párhuzamosan tesz-
szük közzé Boór Lajos gazdag és igen ér-
tékes bakonyszombathelyi tevékenységét a 
következőkben.

HELYTÖRTÉNET
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magyarba öltözött. Mély emlékezetű szónoklatokat 
tartott, melyek közül több teljes egészében fennma-
radt. Beszédeit a haza iránti odaadó szeretet jellemez-
te, azok a szónoki művészet jegyeit és követelményeit 
magas szinten képviselték. Viharos történelmi időket 
élt meg a helyi közigazgatásban, egyes dokumentu-
mokban utalásokat olvashatunk arra vonatkozólag, 
hogy élete is veszélyben forgott. (A proletárdiktatúra 
alatt kérvényezte szolgálati fegyverének megtartá-
sát.) Mindezek ellenére 1919-ben is tisztében maradt, 
a község lakosságának tisztelete mindvégig övezte őt. 
1895-től 1928-ig sok bíró és képviselő-testületi tag 
váltotta egymást, de a korabeli jegyzőkönyvek leg-
többje Boór Lajos szép és szabályos betűi alapján 
maradtak ránk. Felesége Giffing Gizella volt. Négy 
lányuk született. 1922. május 24-én, amikor elvesz-
tette feleségét, vele gyászolt a kordokumentumok 
szerint az egész község. Saját és házastársa síremlé-
kére -előre- hitvallását így fogalmazta meg:
„Jó és balsors után a síri éjszakát
 Szép csendben itt talán együtt alusszuk át.
Áldjad meg, Istenünk, összes szeretteink,
E falut, s lakóit, utolsó porszemig!
S melyre csapásodból eddig túl sok áradt,
 Magyarok Istene áldd meg szép Hazánkat!”

A költeményeit tartalmazó kötetben olvasható: „Az 
első két sor a családnak, második kettő Istennek és 
a falujának szól, utolsó kettő pedig a kérés Istenhez 
a hazája szebb jövőjéért! Az egész életét ezzel a hat 
sorral lehet a legmegfelelőbben összegezni.”

A kilencve-
nedik szüle-
tésnapját már 
nem érhette 
meg, 1949. 
július 2-án 
dobbant szíve 
utoljára. Te-
metésén a köz-
ség nevében 
Ludván Endre 
búcsúzott tőle, 
az a tanító, aki 
élete művével 
szintén mara-
dandót nyúj-
tott a település 
szolgálatában.

KÖZMŰVELŐDÉS 
HÁZA

ÁPRILISI FOTÓ 
UTAZÁS
Kézművesség
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Dr Aschenbrenner Zsuzsanna gyermek-
gyógyászati előadása - 

allergia és rovarcsípések

A bűnmegelőzés
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MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ  PADLÁS C. MUSICAL

"SÉRELMEK 
A PSZICHIÁTRIÁN - 

INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátri-
ai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már 
ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"PSZICHIÁTRIAI 
SZEREK 

VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "visel-
kedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szere-
ket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Egyéb ifjúsági és felnőtt 
sportesemények a sportcsarnokban 

- hétfő: 17 – 18 óra : vállalkozói labdarúgás
- szerda: 18.30 – kosárlabda
- csütörtök: 18.30 – asztalitenisz
- péntek: 18 – labdarúgás 
                        kedvező időben a műfüves pályán 

Megye III. Labdarúgás, Déli csoport, 
utolsó – rájátszás előtti - forduló

Mutatjuk a harmadosztály déli csoportjának végered-
ményét :
Május 05. / vasárnap /

Dad - Bakonyszombathely = 3 : 3 / 0 : 3 /

Góllövőink: Mészáros Tamás, Ceglédi  Ádám, Ta-
kács Richárd 
A félidőben már három góllal vezettünk, biztos győ-
zelemnek nézett ki az eredmény. A végeredmény 
azonban látható !?
Ennek ellenére idegenben a döntetlen jó eredmény, és 
a tabellán már nem változtatott .

A rájátszás sorsolása:

SPORT HÍREK
KÉZILABDA SPORT

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

FELHÍVÁS KÉZILABDA 
EDZÉSEKRE 

A TORNACSARNOKBAN
Sok szeretettel várunk új kezdeményezésünkre ké-
zilabdázásban, egy mozgásos, edzés jellegű sport-
eseményre
 / hétről hétre – tehát egy folyamatos kézilabdázás-
ra /, melyet 2019. május 11-én / szombaton / 15 
órakor tartunk a bakonyszombathelyi sportcsar-
nokban.
Kérünk, hogy szóljál ismerőseidnek, barátaidnak is 
- tehát várunk nagy szeretettel:
Bakonyszombathely Község Önkormányzata és 

a Benedek Elek Általános Iskola
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