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2020. december 31-én reggeli órákban Czunyiné 
Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony 
telefonon értesített az örömhírről, miszerint 2020. 
júliusban benyújtott többlettámogatási kérelmünket 
Képviselő Asszony és Popovics György KEM Elnök 
közbenjárásával elfogadták! Mint azt már korábbiak-
ban jeleztem, az óvoda összköltsége 360.032.203 Ft. 
Ebből a nyertes pályázati támogatás 247.523.315Ft 
volt. Ehhez kellett támogatási kérelmet benyújtanunk. 
A hiányzó 39.489.510 Ft-ot az önkormányzatnak ön-
erőből kell biztosítania.

Képviselő Asszony január 28-án látogatott el 
Bakonyszombathelyre. Rövid egyeztetés és megbe-
szélést követően megtekintette az épülő óvoda mun-
kálatait. Tájékoztattam, a jelenlegi helyzetről, aka-
dályokról és problémákról. Tanácsokkal látott el, és 
biztosított segítségéről. Az építkezésen kívül szó esett 
a leendő körfogalomról és egyéb más fejlesztésekről, 
tervekről.

Az időjárás segíti munkánkat, hiszen a munkavégzés 
folyamatos annak ellenére, hogy folyamatos tervezői 
hiányosságokkal, hibákkal szembesülünk, melyek pót-
lása időveszteséget okoz. A közművekkel (víz, villany, 
gáz) szintén nagyon nehézkesen haladunk.

Önkormányzati Hírek
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Az építkezéssel egyidejűleg megkezdődtek a műkö-
déshez szükséges adminisztratív munkák is. 
A tetőszerkezet elkészülte után már az időjárás sem gá-
tolhatja a belső munkálatokat.
A mellékelt dátumozott fotókon az előző szám megje-
lenése utáni munkavégzések fázisait láthatják!

Az új óvoda melletti ingatlan értékesítésre kerül. 
Mivel jelen állapot szerint kis udvar áll majd ren-
delkezésre, ezért önkormányzatunk jelezte vásárlási 
szándékát, és erőjéhez mérten árajánlatot tett a tulaj-
donosnak. Sajnos a jelenlegi ingatlan árak nagyon 
megemelkedtek így nem tudjuk, hogy tárgyalásaink 
milyen sikerrel zárulnak.

2021. január 5.

2021. január 12.

2021. január 20.

2021. február 5.

2021. február 16.

2021. február 22.
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Örömmel számoltunk be a tavaly ősszel az újjáépített 
Széchenyi utcai buszmegálló épületéről. A kerékpárok 
fedett elhelyezéséről és megvilágításáról is gondoskod-
tunk. Sajnos az öröm nem volt hosszantartó. Állandó pa-
nasz érkezik, hogy a kerékpárokat folyamatosan rongál-
ják, a gumikat pedig ki szurkálják. Ez a munkából haza 
felé igyekvőknek nem kis bosszúságot és kiadást jelent. 
Reméljük, hogy a kihelyezett kamera segítségével hama-
rosan megtaláljuk az elkövetőt, aki nem fogja elkerülni 
a felelősségre vonást. Aki rongálást észlel kérjük jelezze 
a hivatalban, hogy azonnal megtudjuk tenni a szükséges 
lépéseket!

December végére elkészült a megkezdett Árpád utcai 
járdaszakasz. Három ingatlan előtt az árok tisztítást és 
a bejárók felújítását is elvégeztük. Helyreigazítottuk a 
megdőlt kőkorlátot is.
A közmunka program dolgozói januártól jelenleg is ön-
kormányzati fás területek tisztításán dolgoznak. Állapot 
felmérést végeztünk a Baross utcai járda szakasz öreg 
hársfáinál. Sajnos 10 fa nagyon beteg és életveszélyes. 
Ezek kidöntését Németh András segítségével végezzük. 
A tisztítást követően csemetékkel újra pótoljuk őket. A 
fa gyökerek kimozgatták a járdaszakasz több részét. A 
tavasz beköszöntével első feladatok egyike lesz ezek 
helyre állítása is.

Az év végén három nyugdíjba vonuló munkatárstól kö-

szöntünk el. A polgármesteri hivatal adóügyi előadója 

Pappné Polgár Lívia, a Családsegítő Központ gondozó-

nője Spirk Lajosné és az orvosi rendelő asszisztense Bor-

bély Margit kezdte meg nyugdíjas éveit, januártól. 

Jó egészséget és tevékeny mindennapokat kívá-

nunk az elkövetkezendőkben nekik!

Szintén nyugdíjba vonulás előtt megkezdte fel-

mentési idejét Vaderna Balázsné védőnő is. He-

lyettesítéséről Halmainé Herman Csilla Rédei vé-

dőnő gondoskodik. Július 1-től pályáztatás útján 

védőnőt keresünk!

Február 22-én újabb 90 nappal hosszabbították 

meg a veszélyhelyzetet Magyarországon. Ez azt 

jelenti, hogy a korlátozások továbbra is érvényben 

maradnak. Mindenkitől kérem a türelmet és a sza-

bályok betartását! Nem lehet elégszer hangsúlyoz-

ni, hogy ez saját és közösségi érdek is! 

Sokan „belefáradtunk” már ebbe a helyzetbe, de 

a megbetegedések száma növekvő tendenciát mu-

tat. A településen jónéhányan szerencsésen átestek 

már a fertőzésen. Az oltás megkezdődött nálunk is, 

és az oltóanyag érkezésével ez folyamatosan fog 

zajlani! Legyünk türelemmel háziorvosunk min-

denkit értesíteni fog az oltás időpontjáról! Azok-

nak az időseknek, akiknek vidéki oltópontra kell 

elfáradni, és nem áll módjukban ezt megtenni, ne-

kik az önkormányzat segítséget nyújt, hogy a vé-

dettséget nyújtó injekcióhoz eljussanak!

Ezúton szeretném értesíteni a lakosságot, hogy 

2021. január 1-től a Polgármesteri Hivatal ügyfél-

fogadási ideje megváltozott. Ügyfélfogadás a ked-

di napokon szünetel!A veszélyhelyzet ideje alatt 

kérjük, hogy előzetesen telefonon érdeklődjenek 

ügyintézőinknél, mivel a személyes ügyfélforga-

lom szünetel! A szülőket kértük és továbbra is kér-

jük, hogy az étkezési díjakat utalással rendezzék. 

 Mivel rendezvényeket nem lehet tervezni, 

így a március 15-i szokásos megemlékezésünk is 

elmarad. A Képviselő Testület tagjaival együtt, 

mint tavaly is koszorút fogunk elhelyezni a hősök 

kopjafájánál.

Géringer Istvánné

polgármester
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Anyakönyvi 
hírek

Házasságot kötöttek:
Jánik Renáta és Pósa Ervin

Horváth Gabriella és Janászik Péter Ádám

Búcsút vettünk elhunyt 
állampolgárainktól:
Nagy Józsefnétől (Rákóczi u)

Halász Imrénétől (Árpád u)

id. Szabó Ferencnétől (Árpád u)

Ferenci Sándornétól (Kossuth u.)

Egyházi hírek

(Folytatás a következő oldalon)

Bakonyszombathely Szent Imre 
herceg Római Katolikus Plébánia

Liturgikus Rend –
 2021. március-május 
(kiemelt ünnepek)

Április 1-től, az esti szentmisék 7 órakor kezdődnek.
A vasárnapi szentmisék a szokásos időben délelőtt 
11 órakor kezdődnek.

Ugyancsak felhívom a Testvérek figyelmét, hogy 
nagyböjt péntekjein a húsételtől való tartózkodás kö-
telező, kivétel a böjti fegyelem alól március 19. Szent 
József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főün-
nepe. Felmentést a betegek és a gyermekek élveznek, 
bár nem árt velük is betartatni. A böjtnek csak akkor 
van értelme, ha az hitből, Isten iránti szeretetből és a 
megtérés szándékával történik.

Nagyböjti lelkigyakorlat a templomunkban március 
14-én, vasárnap a délelőtt 11 órai szentmise kereté-
ben, előtte fél órával gyóntatás. A lelkigyakorlatot ve-
zeti: P. Hesz Árpád Attila atya, pálos szerzetes a buda-
pesti Sziklatemplomból. Mindnyájan gyarló emberek 
vagyunk, ezért a húsvéti szentgyónásunkat, még ha 
úgy érezzük nincs is bűnünk, próbáljuk elvégezni a 
lelkigyakorlatot vezető atya segítségével, aki minden-
kit szeretettel vár.

Nagyböjt péntekjein 18:00-tól keresztutat tartunk a 
templomban különböző csoportok szolgálatával.

Március 28. Urunk szenvedésének vasárnapja, Vi-
rágvasárnap- Jézus jeruzsálemi bevonulása
A délelőtt 11 órai szentmise pálma- és barkaszente-
léssel kezdődik a Kastély parkban, majd ünnepélyes 
körmenet. A szentmisén elhangzik a Passió, Jézus 
szenvedéstörténete.  

Április 1. Nagycsütörtök - Az Oltáriszentség, a pap-
ság és a szentmise alapítása.
Este 7 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, 
lábmosás szertartása, oltárfosztás, 1 órás virrasztás.

Április 2. Nagypéntek - Jézus kereszthalálára emlé-
kezünk.
Szigorú böjt és hústól való megtartóztatás. Háromszor 
lehet étkezni és egyszer jóllakni.
Délelőtt 9 óra – keresztút. Este 7 órakor Igeliturgia, 
Passió, egyetemes könyörgések, hódolat a Szent Ke-
reszt előtt, áldoztatási szertartás, a Szentsír ünnepé-
lyes megnyitása. 

Április 3. Nagyszombat - Jézus sírban nyugovása.
Délelőtt 9 órától délután 1 óráig Szentsír őrzés a 
templomban. 
Este 9 óra – Húsvéti vigília, Fényünnepség, Igeli-
turgia, Keresztség liturgiája, Eucharisztia liturgiája, 
Feltámadási körmenet (Kossuth Lajos - Önkormány-
zatig), ahol a körmenet elhalad kérem, az ablakokba 
gyertyát és virágot szíveskedjenek tenni. A körmenet 
végén a templomban húsvéti ételek megáldása. 

Ha a kijárási tilalom érvényben marad, akkor Nagy-
csütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton a szer-
tartások este 6 órakor kezdődnek!

Április 4. Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának 
ünnepe
Délelőtt 11 órakor ünnepi szentmise.

Április 5. Húsvéthétfő
A szentmise a vasárnapi rend szerint lesz. 

Április 25. Húsvét negyedik vasárnapja, Jó Pásztor 
vasárnap
Könyörgő nap papi hivatásokért.
A szentmise végén körmenet, könyörgés a jó termé-
sért, Búzaszentelő /kint búzatáblában/

Május hónapban a szentmisék előtt fél órával elimád-
kozzuk a Lorettói litániát a Szűzanya tiszteletére. 
„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”
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Stóladíjak a Veszprémi Főegyházmegyében a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése alapján: 
2019. január 1-től. Mi is áttérünk a hivatalos szabá-
lyozásra.
Szentmise: 3.000,-Ft, esketés: 30.000,-Ft, temetés: 
25.000,-Ft 
Egyszeri harangozás: 1.500,-Ft, (harangozás csak 
egyházi temetés esetén lehetséges) Anyakönyvi kere-
sés: 2.000,-Ft, Egyházközségi hozzájárulás: keresők 
után: 6.000,-Ft, nyugdíjasok után: 5.000, - Ft / év
Hálásan megköszönjük mindazoknak, eleget tettek 
egyházközségi hozzájárulásuknak, az egyházi adó-
nak. Ugyanakkor nagy szeretettel kérjük, hogy akik 
ennek még nem tettek eleget, azok a szentmise előtt 
vagy után vagy a Polgármesteri Hivatalban megte-
hetik. Ne feledjünk el életünk végéig gondoskodni 
arról a szent helyről, ahol megkereszteltek minket, és 
ahol egykor imádkozni fognak értünk!
Az Egyházközségi Tanácsadó testület döntése alapján 
2021. február 1-től sírhely díja 25 évre 1 személyes 
sírhely: 10 ezer Ft, 2 személyes sírhely 20 ezer Ft.

Ajánlom a kedves testvérek figyelmébe a szentmise-
szándék kérésének lehetőségét, mint leghathatósabb 
imádságot, amelyet kérhetünk a sekrestyében élő és 
elhunyt szeretteinkért, születés- és halálévfordulón, 
családok egységéért, fiatalokért, idős, beteg testvére-
inkért, továbbá papi- és szerzetesi hivatásokért egy-
aránt.
Szeretettel várom a kedves Híveket személyes meg-
beszélésre, vagy ha kérdésük, gondjuk merülne, fel 
bármivel kapcsolatban elérhetnek a 06/30-389-89-
50-es telefonszámon.
Köszönöm mindenkinek, aki aktívan részt vesz a 
plébánia és a templom életében.

Krisztusban Testvérek!

Szeretettel küldöm a liturgikus rend tervezett prog-
ramját. 
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne hagyjuk veszni 
a hagyományokat, amiket őseink hagyták ránk. 

„Húsvét az igazság diadalának az ünnepe. A gyűlö-
let és gonoszság keresztre feszítette az Igazságot és a 
Szeretetet, de harmadnapra feltámadt, nagy megdöb-
benésére ellenségeinek.”       (Márton Áron püspök)

Szeretetben és örömben megélt 
Húsvétot kívánok, imádsággal: 

Tibor atya

Itt a farsang, áll a bál…
  
A naptári év első intézményi ünnepélye zajlott le 
2021.02.05-én óvodánkban. A vírushelyzetre való te-
kintettel idén szülők és testvérek nélkül tartottuk meg a 
farsangi ünnepséget, de az előző évek lelkesedésével.
  A gyerekek már reggel érkezéskor felvették jelmezei-
ket, hatalmas örömmel mutatták egymásnak, ki minek 
öltözött és büszkén viselték maskaráikat. A tízórai el-
fogyasztása után a kiscsoportosok látogattak át a nagy-
csoportba, ahol kölcsönösen megmutatták egymásnak 
jelmezeiket. A nagyobbak közül többen is készültek 
bemutatkozó versikével. 
  A két csoport a saját termében folytatta a mulatozást. 
Vidám játékokat játszottak, zenét hallgattak és közben 
finom édességeket ettek és szörpöt ittak. Az ízletes 
ebéd után a szokásos délutáni alvással pihenték ki a 
gyerekek a mozgalmas délelőttöt.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a sok édességet, inni-
valót és ropogtatni valót!

Hajdu Nóra
óvodapedagógus

Ovi hírek
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(Folytatás a következő oldalon)

Egy kis visszatekintés…
2021. január 22-én véget ért a 2020/21-es tanév első 
féléve. Tanulóink január 29-én kapták kézhez félévi ér-
tesítőjüket. 

Visszatekintve az előző hónapokra, a vírushelyzet miatt 
bizony programokban, tanításon kívüli rendezvények-
ben nem bővelkedett iskolánk. Kénytelenek voltunk 
több hagyományos programunkat egyszerűen elhagy-
ni.

Egyes rendezvényeinket más formában kellett meg-
szerveznünk, mint például a karácsonyi ünnepélyt. A 
műsor felelősei most is a harmadik osztályosok vol-
tak, akik a Markovics családtól kapott hatalmas fát 
örömmel díszítették fel a szünet előtti napokban. Egy 
színdarabbal is készültek, címe: Panov apó karácso-
nya. A történet egy cipészről szól, aki Jézus eljöve-
telét várja. 

A darab szereposztása a következő volt: 
Mesélők: Fodor Vanda Stella, Tihanyi Dorka
Panov apó: Turi Patrik
Utcaseprő: Simon Balázs
Fogadósné: Sárpátki Jázmin Emma
Szomszédasszony: Csomor Jázmin
Idegenek: Kozsán Bálint, Zámbó Ádám
Gyerekek:Tóth Petra, Rafael János
Szomszéd: Bogdán Zoltán
Koldusok: Nyári Alexandra, Szabó Dominika Orsolya
Falubeli: Mészáros Péter
Anyukák: Bíró Leila Vanessza, Laszák Enikő

Az előadásról videófelvétel készült, amelyet az utolsó 
tanítási napon néztek meg tanulóink osztályfőnökeik-
kel. A felvételt közzétettük az iskola facebook oldalain 
is. Más osztályok tanulói is készültek egy-egy kis ka-
rácsonyi meglepetéssel. A második osztályosok verset 
mondtak, a negyedikesek énekeltek, Kolonics Dóra 
zongorázott. Harmadik osztályosaink közül Sárpátki 
Jázmin Emma, Csomor Jázmin és Tihanyi Dorka kará-
csonyi dalt furulyáztak. A Szülői Szervezettől szemé-
lyes ajándékokat kaptak tanulóink.

Ha a Kormány másképp nem rendelkezik az idei 
évben az 

óvodai beiratkozás 
a Benedek Elek Óvodában a következő időpontok-
ban lesz:

-2021. május 03-án         11.00 órától 15.00 óráig
-2021. május 04-én         11.00 órától 15.00 óráig
-2021. május 05-én          8.00 órától  15.00 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyer-
mekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem 
rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai neve-
lésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő 
időben az óvodába nem íratja be,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján sza-
bálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni fel-
vételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, 
vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvo-
dában.

A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcím kártyája
- szülő lakcím kártyája
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek oltási kiskönyve

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlé-
sének határnapja legkésőbb, a beiratkozásra kiírt 
utolsó határnapot (2021.május 05.) követő huszon-
egyedik munkanap.

Az esetleges változásokról tájékoztatjuk a Szülő-
ket!

Farkasné Pákozdi Anikó
tagóvoda vezető

Iskolai hírek
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Ezúton köszönjük a Szülői Szervezetnek az ajándékot, 
a Markovics család felajánlását és az Önkormányzat 
dolgozóinak a segítségét.

Egy kis előretekintés…

Tervezni is nehéz ebben a helyzetben. Annak viszont 
nagyon örülünk, hogy jelenléti oktatásban lehetünk 
együtt diákok és pedagógusok. Továbbra is megte-
szünk minden tőlünk telhetőt, hogy ez így maradjon 
a jövőben is.
A második félév legfontosabb feladata továbbra is a 
tanulás, az elért érdemjegyek megőrzése vagy javítá-
sa. Ehhez megfelelő fizikai erőnlét is szükséges. Ta-
nulóink testnevelésórákon különböző gyakorlatokon 
keresztül próbálták ki, hogyan lehet egymást segíteni, 
támogatni. Az alábbi képek ezt tükrözik. Reméljük, 
sikerülni fog!

A 3. osztályosok karácsonyi előadása
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Kívánunk az elkövetkező időszakra diákjainknak jó 
tanulást, kitartást, mindannyiunknak jó egészséget!

Farsang
Február 5-én délután került sor az iskolai farsang-
ra. Természetesen ez az esemény is más formában 
valósult meg, nem a megszokott módon. A rendez-
vény az alsós osztályokat hozta lázba, akik már na-
pokkal előre készülődtek, ötleteket gyűjtöttek, jel-
mezeket készítettek, termeiket díszítették. Minden 
osztály külön, a saját osztálytermében farsangolt. 
A szülők jóvoltából sok süteményt, innivalót kap-
tak a gyerekek, a jó hangulathoz ez is hozzátarto-
zott. A délután megtartott rendezvényen sokat ját-
szottak, táncoltak, sőt még farsangi fánk is készült 
a tankonyhában.
Köszönjük a szülők segítségét, a süteményeket, az 
innivalókat.

A legkisebbek a farsangon

Jelmezes kavalkád a 3. osztályban

Készül a farsangi fánk

Beöltözők a 4.-ben
Lufis tánc az elsőben
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Játék a 4. osztályban

Újraélesztés oktatása 
a hetedik osztályban

Az Országos Mentőszolgálat szervezésében novem-
berben újraélesztés oktatása címmel egy tanfolyamon 
vehettem részt, aminek a célja az volt, hogy a hetedik 
osztályos tanulókat megismertessük az újraélesztés 
alapjait.
A tanultakat gyakorlatban február 11-én két tanórán ad-
tam át a tanulóknak.
A foglalkozáson a gyerekek megtanulták a legfonto-
sabb magatartási szabályokat a bajbajutott környezet-

ben, a mentőhívás szabályait; a reakcióképtelen 
beteg vizsgálatát; mellkasi kompressziót; a félauto-
mata defibrillátor használatát.
Először részekre bontva, majd a részeket összefűz-
ve, komplex módon gyakorolták az újraélesztést.

       
Kovácsné Czimora Zita

Iskolai alapítványi hírek

Köszönjük támogatóinknak, hogy 2020-ban 
a 2019. évi személyi jövedelemadójuk 1%-
ának felajánlásával 

335 747 forint 
bevételhez juttatták alapítványunkat.

Továbbra is kérjük, hogy mindazok, akiknek 
lehetőségük van, és fontosnak tartják a helyi 
általános iskolát,  segítsenek bennünket a jö-
vőben is!

Alapítvány 
a Bakonyszombathelyi

 Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)

Pintérné Ballabás Márta 
int.vez.

Az újraélesztés gyakorlása a 7.-ben

Az életfunkciók ellenőrzése
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Közérdekű információk

Bakonyszombathely 
Község Önkormányzata

 szervezésében

ingyenes jogi 
tanácsadást tart
dr. Döbrössy Adrienn 

ügyvéd
2021. március 10-én szerdán 

13.00-14.00 óra között
a Polgármesteri Hivatal 

tanácstermében.

Előzetes bejelentkezés
 (nem kötelező) 

a 06 70 684 1494-es 
telefonszámon.

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy az ingyenes jogi 

tanácsadás keretében okirat-
szerkesztésre nincs lehetőség!

Alkalmi ruhák 50 %-os kedvezménnyel ELADÓK! 
Érdeklődni: Ligeti Mihályné 

2884 Bakonyszombathely Dózsa u 19. tel: 359-247
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