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Önkormányzati Hírek
November és december hónapban a közmunka program dolgozói befejezték a Táncsics utcai 
járdaépítést. Ezt követően a polgárőr helyiség átadójának napjára elkészült a tűzoltóház előtti 
térkövezés, és az előtte lévő járda szakasz kijavítása is.
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Nagy örömmel tölt el bennünket, ha újabb járdasza-
kaszt tudunk elkészíteni a településen. Ellenben szo-
morúan tapasztaljuk, hogy az eddig elkészült és meg-
lévő járdák kezelésére és gondozására az ingatlan 
tulajdonosok jelentős része nem fordít kellő figyelmet. 
A gyomok mentesítéséről sokan nem gondoskodnak – 
mondván, hogy „ez az önkormányzat feladata!”
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy az in-
gatlanok előtti járda és árok szakasz tisztán tartása a 
tulajdonos feladata. Különösen felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a téli időszakban a járdák síkosság mente-
sítésére nagy gondot fordítsunk. Előre is köszönjük a 
balesetek megelőzésére tett munkájukat. 
Újra megnövekedett a szabadon kószáló ebekről szó-
ló bejelentések száma. Többször felhívtuk már a ku-
tyatartók figyelmét a helyes ebtartásra. Kérjük, hogy 
akinek módjában áll fotót készíteni az utcán kóboroló 
kutyáról az juttassa el az önkormányzathoz, a felvétel 
helyével megjelölve. A fotókat nyilvánosságra tesszük. 
A felelőtlen ebtartó bírsággal súlytandó. Ez a fennálló 
állapot épségünket veszélyezteti, nyugalmunkat zavar-
ja.
A 2006-ban részlegesen felújított Tűzoltóház hátsó ré-
szét a Polgárőregyesület 2020-ban vette át tartós hasz-
nálatra önkormányzatunktól. A korábbi években meg-
kezdett felújítás befejezésére a Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alap pályázati támogatásnak köszönhető-
en sikerült hatmillió forint támogatási összeget nyerni, 
ezen felül a polgárőrség tagjai háromszázezer forint 
értékű társadalmi munkával járultak hozzá a felújítás-
hoz.
Kialakításra került a vizesblokk, járőrszoba, előtér, 
teakonyha, tárgyaló, iroda és egy raktár is. Mindezek 
mellett nyílászárók is ki lettek cserélve és új bútorok 
lettek beszerezve. A fűtés korszerűsítése mellett cse-
répkályha is épült annak érdekében, hogy több alterna-
tív lehetőség közül lehessen választani. 

December 7-én szerda délután örömmel adtuk át a 
felújított épületrészt azzal a reménnyel, hogy méltó 
helye lesz a polgárőreinknek. Használatához sok örö-
met és jó egészséget kívánunk.

Géringer Istvánné
polgármester

A Bakonyszombathelyi 
Nyugdíjas Klub

A Klub működésében a 2022-es esztendő színes 
programokat hozott egy sikeres pályázatnak és ön-
kormányzati támogatásnak köszönhetően. A nyug-
díjas korosztály számára kiírt pályázaton három 
tevékenységre sikerült anyagi támogatást elnyerni. 
Egy színházlátogatásra, egy zenés-műsoros dél-
utánra, és egy kézműves foglalkozásra. A színhá-
zi program a Madách színház Mamma Mia című 
darabjára szólt. Egy fergeteges, nagyon jó előadás 
részesei lehettek a résztvevők. Ha már Budapesten 
voltak, a Szépművészeti Múzeum tárlatait is meg-
tekintették.
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 A következő programon az Idősek napján, Oszvald 
Marika primadonna műsorát tekintették meg. A szó-
rakozáson kívül - a karácsonyi készülődés jegyében 
- szép kézműves alkotások készültek. Zsíros kenyér, 
finom tea és hangulatos zene tette még kellemesebbé 
a délutánt. Az alapanyagok beszerzése és az alkotó-
munka irányítása Kuti Gáborné és lánya közreműkö-
désével valósult meg. Az elkészült asztaldíszeket és 
adventi koszorúkat a Klub felajánlotta az Benedek 
Elek Általános Iskola Szülői Szervezete számára.
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Anyakönyvi hírek

Köszöntjük községünk 
új állampolgárát:

Bogdán Klaudia és Sárközi Dávid 
kislányát: Bogdán Elina Klarisszát

Búcsút vettünk-veszünk elhunyt
 állampolgárainktól:

Komenda Gyulánétól (Táncsics u)
Szücs Bélánétól (Bem u)

Lanczendorner Ferencnétől (Bem u)
Almási Lajosnétól (Szabadság u)

EGYHÁZI HÍREK

Az idén a Nyugdíjas Klub a nyolcadik „születésnapját” 
ünnepelte. Ez idő alatt végig jelen volt a település életé-
ben. Legyen az közösségi munka a parkban, húsvéti de-
koráció készítés, májusfa díszítés, falunapi készülődés-
ben való segítség, sütés, főzés vagy a karácsonyi lángos 
készítése, a tagokra mindig lehetett számítani. Minden 
év májusában a ballagó óvodásokat is meglepik aján-
dékkal. Összetartó, jó közösség, jelenleg 19 aktív tagja 
van. A továbbiakban is szeretnének tevékenyen részt 
venni a község életében, valamint új tervekkel várják az 
elkövetkezendő évet.

Szeretetteljes, Békés, Karácsonyi Ünnepeket 
kívánnak a Nyugdíjas Klub tagjai.

Ferenci Andrea

Karácsony szent éjszakáján egészen különleges, szin-
te megmagyarázhatatlan melegség járja át szívünket. 
Ezért írja a költő:
Ma mindenkiben pici lángok gyúlnak,
Ma mindenkiben zöld remények élnek,
Ma keservét senki sem érzi
Sorsának, hidegnek, télnek.

Ma minden szívbe fény csordul bele,
Ma új életet vonaglik a hit;
Ma mindenki hív, ma mindenki vár
Valakit. Testvérek, Valakit!

Vajon miért van az, ha eddig életuntan is, lelkileg ko-
pott ruhában vártuk ezt a szent estét, ma mégis érezzük, 
hogy csodálatos melegség, béke, nyugalom, megma-
gyarázhatatlan boldogság tölti be szívünket? Vajon mi-
ért van az, hogy a karácsonyi szent éjszaka nem érezzük 

annyira bánatunkat, fájdalmunkat? Vajon mért érzi a 
mai szent éjszaka a bűnös, hogy meg kellene javul-
nia, jó útra kellene térnie? Vajon miért szeretnénk a 
karácsonyi szent éjszaka, hogy mások bocsássanak 
meg nekünk és érezzük annak a kötelességét, hogy 
mi is megbocsássunk másoknak? Vajon miért tölti 
be lelkünket a karácsonyi szent éjszaka az ajándé-
kozás láza? Vajon miért érezzük ezt a szent éjszakát 
oly boldogítónak, felemelőnek, csodálatosnak?

Mindez azért van, mert egy gyermek születésére em-
lékezünk, az ő születésnapját ünnepeljük. De nem 
akármilyen gyermekét! Naponta több ezer gyermek 
születik a világra és azok születésnapjára nem figyel 
fel az emberiség. Pedig nem istállóban születnek, 
nem jászol és szalma a fekvőhelyük. Nem olyan sze-
gényes a pólyájuk, mint azé a gyermeké. De hiába! 
Akinek a születésnapját ünnepli ma az egész világ, 
az Istennek a fia, Jézus Krisztus. Tulajdonképpen őt 
várják ma a csillogó gyermekszemek a karácsonyfa 
alatt. Tulajdonképpen Tőle várjuk a békét, a válto-
zást, a világ jobbra fordulását erkölcsileg, emberileg 
egyaránt. Tulajdonképpen az ő személyétől várunk 
békét, igazságot, emberibb világot és szebb jövőt!

Hogy miért nem sikerül, teljesül mindez? Azért mert 
sokszor mi, keresztények nem élünk a szelíd betle-
hemi gyermek kívánsága, tanítása és példája szerint. 
Miért? Mert a karácsony arról beszél nekünk, hogy 
Isten megbocsájtott nekünk, embereknek. Békejob-
bot nyújtott a bűnös emberiségnek. Ezt mi sokszor 
nem tudjuk megtenni. Még talán karácsony szent éj-
szakáján is haragot, gyűlöletet táplálunk a szívünk-
ben. Ilyenkor mit ér az ünnep? Karácsony szent éj-
szakája felszólítás a mi számunkra Isten részéről. 
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Iskolai hírek

Ember, én megbocsájtok neked, elnézem gyöngesé-
ged, hibáidat, tégy te is hasonló képen és akkor nem 
leszel kultúrkeresztény, olyan aki csak a szájával ke-
resztény, de tetteiben nem. 

Karácsony szent éjszakáján fogadjuk be a betlehemi 
Kisdedet a szívünkbe. Ránk ne legyen érvényes az 
evangélista kijelentése: „Övéihez jött, de övéi nem 
fogadták be őt”. A Boldogságos Anya nagy hitével 
és Szent József gondviselő szeretetével adjunk Neki 
helyet lelkünk jászlában a szent éjszakán és életünk 
minden napján!   

Áldott ünnepeket!
Imával: Tibor atya

Márton-nap
November 11-én, Márton-napján lámpás felvonulást 
szervezett az iskola szülői szervezete. A rendezvény 
sokakat megmozgatott, szülők, gyerekek hosszú sor-
ban vonultak az Eszterházy-térre, majd vissza a paj-
taszínházhoz, ahol a szervezők meleg teával, forralt 
borral, kaláccsal, sült gesztenyével várták a felvo-
nulókat. A hangulatosan kivilágított pajtában libás 
alkotások és egyedi készítésű lámpások sorakoztak, 
melyek közül a legötletesebbek díjazásban részesül-
tek. Jó hangulatban telt az este, lehetett beszélgetni, 
kisebbeknek játszani, rajzolni. 

Köszönjük a Szülői Szervezet szervező 
munkáját, a Bakonyszombathely KSE

 és a szülők adományait, segítségét.
Köszönjük Fehér Tibornak a hangosítást, 

az önkormányzatnak a helyszín biztosítását, 
valamint a polgárőrség munkáját!

Mesemondó verseny
2022. november 16-án délután rendeztük meg hagyo-
mányos mesemondó versenyünket. A megmérettetésre 
a helyieken kívül az ászári, a bakonysárkányi, a kisbé-
ri, a rédei és a súri iskola legügyesebb mesemondói ér-
keztek. Az iskola aulájában köszöntöttük a versenyző-
ket, felkészítő tanárokat, hozzátartozókat. Egy kisfilm 
segítségével gondolatban ellátogattunk névadónk, Be-
nedek Elek szülőfalujába, Kisbaconba. Ezt a kisfilmet 
a kisbaconi iskolások és óvodások állították össze. A 
megnyitó után megkezdődött korcsoportonként a ver-
seny. Minden résztvevő felkészülten érkezett, ennek 
köszönhetően színvonalas előadásokat hallhattunk. A 
következő eredmények születtek:
1-2. osztály:
I. hely Pintér Mira (Kisbér)
II. hely Buda Szofia (Bakonysárkány) 
             és Magyar Zara (Kisbér)
III. hely Kőházi Boglárka (Bakonysárkány) 
              és Hrabovszki Aisa (Súr)
3-4. osztály:
I. hely Varga Liza (Bakonysárkány)
II. hely Letenyei Sára (Kisbér)
III. hely Ligeti Fruzsina (Ászár)
             és Hegedüs Bendegúz István (Réde)
5-6. osztály
I. hely Magyar Zoé (Kisbér)
II. Kolonics Dóra (Bakonyszombathely) 
             és Letenyei Kata (Bakonysárkány)
III. Bajcsai Áfra (Kisbér)
Különdíj: Kocsis Mira (Súr)
Iskolánkat a díjazottakon kívül Hinterhüttner Dorina, 
Csillag Zoé és Ruff Balázs képviselték. 

Gratulálunk mindenkinek a sok  munkát igénylő 
felkészülésért, 

az élvezetes és szép mesemondásért!

Adventi kézműveskedés

Saját készítésű lámpák

Márton-napi felvonulás
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(Folytatás a következő oldalon)

„Adventi szép csillag, árad meleg fényed,
kétezer év óta a szív tőled éled.
Fényed, békességet, szeretetet áraszt,
felvidítod, akit bú, gond epeszt, fáraszt.”  
                                           (Pecznyik Pál)

2022. november 25-én, délelőtt adventi kézműves fog-
lalkozást tartottunk az iskolában. Az ajándék-és dísz-
tárgyak készítésére előre kellett jelentkezni a gyerekek-
nek. Több helyszínen folyt a lázas munka. Készültek 
asztaldíszek, gyöngyangyalkák, karácsonyfadíszek, 
hűtőmágnesek, tobozmanók, képeslapok, vasalt gyön-
gyök, kis fából készített karácsonyfák és köszöntők. 

Adventi gyertyagyújtás

 „Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!”

A mesemondó 5-6. osztályos korcsoportjának 
díjazottai

Alkotók és alkotások

Munkában a kézműves foglalkozáson

Az első gyertyagyújtás

Hagyományainknak megfelelően iskolánkban az ad-
venti időszakban közös gyertyagyújtással készülünk a 
karácsonyra. Hétfőnként összegyűlünk az aulában, és 
énekkarosaink segítségével egy kis karácsonyi han-
gulatot teremtünk, közben fellobban a közös adventi 
koszorúnkon a következő gyertyaláng. 
Karácsonyi műsorunkat az utolsó tanítási napunkon, 
december 18-án délelőtt tartjuk iskolai keretek között 
az aulában. A műsort a 3. osztályosok adják, akik de-
cember 18-án, Ácsteszéren a művelődési házban a fa-
lukarácsonyon bemutatják betlehemes játékukat. 

Mikulás
December 6-án, Miklós-napján iskolánkba is elláto-
gatott a Mikulás, két segítője, a manó és a krampusz 
társaságában. A gyerekek versekkel, énekekkel várták 
a „messze földről” érkezett, csomagokkal jól felpa-
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kolt Mikulást. Rajzokkal és apróbb ajándékokkal is 
kedveskedtek a híres vendégnek. 

Sporthírek
 
 December 6-án sportversenyen vett részt iskolánk 
Kisbéren  
Felsős diákjaink képviselték iskolánkat a Mikulás 
napi focitornán. Remek teljesítményükkel szoros küz-
delemben a második helyet szerezték meg. 
A csapat tagjai voltak: Baga Dávid, Saska Lász-
ló Márk, Gulyás Adrián Marcel, Éberhardt Norbert, 
Járfás Zoltán, Bakó Kevin Junior, Vékony Noel, Rapp 
Attila Zoltán
Edzőjük: Szabó Áron Vince tanár úr

Gratulálunk a csapatnak és felkészítőjének!
Köszönjük a Kisbéri Petőfi Sándor Általános 

Iskolának a szervezést és a meghívást!

Alapítványi Bál
2023. január 14-én, szombaton rendezi meg a 
Bakonyszombathelyi Általános Iskoláért Alapítvány 
hagyományos jótékonysági bálját a tornacsarnokban. 
A jegyek 5000 forintba kerülnek, és vásárolni decem-
ber 12-étől 22-éig, valamint 2023. január 9-étől 11-éig 
lehet elővételben az iskola titkárságán. A téli szünet-
ben az iskola zárva lesz, jegyrendelést az alábbi tele-
fonszámon lehet jelezni: 06 20 3194590
Kérjük a kedves Szülőket, támogatóinkat, hogy jegy-
vásárlással és tombolatárgyak felajánlásával segítsék 
a rendezvény sikeres megrendezését. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Tájékoztatás
A téli szünet 2022. december 22-én kezdődik, és 2023. 
január 8-áig tart. Az első tanítási napunk 2023. január 
9-e, hétfő lesz.

Az iskola minden dolgozója és tanulója nevében 
áldott karácsonyi ünnepeket kívánok.

Pintérné Ballabás Márta ig.

Csapatunk



8 HÍRMONDÓ 2022. NOVEMBER-DECEMBER

Adventi „szöszmötölő”

Az ünnep közeledtével, november 24-én ismét meg-
szerveztük a karácsonyi kézműves délutánt, a közös 
szülő-gyermek "szöszmötölőt". 
Szép számmal jöttek érdeklődő szülők, nagyszülők, 
testvérek, és bő egy óra alatt elkészültek a díszek, 
dekorációk. Óvodánkban már évek óta hagyománya 
van ennek az eseménynek. A közösségi élmények 
megélése során öröm volt látni a gyermekek, szülők 
jókedvű együtt tevékenykedését. 
Kis-középső csoportban egy aranyos, a gyermek ke-
zét ábrázoló adventi koszorú készült, amelyet színes 
csillagokkal, gömbökkel díszítettek ki. Szülők segít-
ségével olyan szép munkák születtek, hogy akár a 
szobájuk ajtajára is kitehetik.
A középső-nagycsoportosok kreatív ötlettel, zöld szí-
nű kartonból, fényes flitterekkel feldíszített kis kará-
csonyfát készítettek, mely az otthon ünnepi asztalá-
nak ékes dísze lehet.
Reméljük, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy meg-
alapozzuk a karácsonyi ünnep hangulatát. 
A mi feladatunk, hogy változatos tevékenységek 
felkínálásával, meglepetésekkel fűszerezve tegyük 
örömtelivé a várakozás idejét. 

Óvodai hírek

Az ünnepre való ráhangolódást jelzik a csoportokban 
levő adventi koszorúk, adventi naptárak, a csoportszo-
bák ünnepi díszbe öltöztetése, karácsonyi dalok, versek 
tanulása.
Gyakran beszélgetünk velük a családról, összetartozás-
ról, szeretetről, és mindannyian együtt örülünk, és vár-
juk a Karácsonyt.

Támtomné Bors Anikó

Adventi vásár

Sok év után először- november 27-én megrendezésre 
került az Adventi vásár, ahol a óvodás gyermekek szü-
lei, az óvoda dolgozói, valamint a helyi Nyugdíjas Klub 
által készített szebbnél szebb díszekből lehetett vásá-
rolni. A vásár programját színesítette a gyerekek műso-
ra és az ünnepi koszorú áldás. A vásár teljes bevétele az 
óvoda javát szolgálja. Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek a segítséget, amivel hozzájárultak a vásár 
sikeréhez. Külön köszönjük,Polgármester Asszonynak 
a helyszín biztosítását, a Nyugdíjas Klubnak a dísz-
tárgyakat, pogácsát, Fuchs Tibor atyának a részvételt, 
koszorú áldást, Emini Dekor-nak (Réde) az Adventi ko-
szorút és Fehér Nikolettnek a hangosítást. 

Kellemes Adventi készülődést kívánunk! 

Az óvodai Szülői Szervezet tagjai
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Mikulás

A gyerekek izgatottan várták már hetekkel ezelőtt a 
Télapó jöttét. Mikulásverseket és dalokat tanultak, 
amiket szorgalmasan gyakoroltak is.  December 6-án, 

Miklós napon el is látogatott óvodánkba a Mikulás. A 
gyerekek énekszóval várták a Télapó megérkezését. 
Hosszú útján megpihent nálunk, a kis - és nagycsopor-
tosoknak is kiosztotta az gazdagon megrakott csoma-
gokat, amiért köszönetképpen a gyerekek versekkel és 
énekekkel örvendeztették meg a jóságos Mikulást. 

Hajdu Nóra

AZ ÓVODAI DOLGOZÓK 
ÉS GYEREKEK NEVÉBEN 

KÍVÁNUNK MINDENKINEK BÉKÉS, 
SZERETETTELJES KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS 
NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET!

Donászy Magda – 

                             Kívánságlista
Karácsony csak egyszer van

ezer ötlet agyamban!
Mit is kérjek ajándékba,

mit hozzon a kisangyalka?
Kérjek labdát, meleg kesztyűt,
búgócsigát vagy pörgettyűt?
Mégsem kérek más egyebet,
boldog, békés ünnepeket!

Farkasné Pákozdi Anikó
tagóvoda vezető

Közérdekű 
információk

Értesítjük a lakosságot, 
hogy 2022. december 23-tól 

2023. január 06-ig 
a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási szünet miatt 

ZÁRVA tart!

Kizárólag anyakönyveztetés 
miatt az alábbi számon lehet 
egyeztetni: 06/30-259-3397
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Kedves Bakonyszombathelyiek! 
A Bakonyszombathelyért Alapítvány többek között feladatának tekinti, hogy jótékonysági programjaival, 
ill. annak bevételével segítse az arra rászorulókat. Ezért most, a következő felhívással fordul a falu la-
kossága felé: 2023. januárban jótékonysági gyűjtést szervezünk, új és használt, de jó állapotú, otthon már 
megunt, feleslegessé vált tárgyakból, amit még mások jó szívvel tudnak használni. Szívesen fogadunk já-
tékokat, háztartási eszközöket, könyveket, dísztárgyakat, (ruhaneműket nem kérünk) A fent említett fel-
ajánlásokkal és azok későbbi értékesítésével segíthetjük az alapítvány kitűzött céljainak megvalósulását. 
A gyűjtést követően a jótékonysági vásáron (2023. február-március) bárki támogathatja az alapítvány va-
gyonát. 

A gyűjtés időpontja: 2023. január 23-27-ig naponta 10-14-ig
Helyszíne: régi óvoda épület

A vásár pontos idejéről később adunk tájékoztatást. Sikeres és jó gyűjtést kívánunk!
Köszönettel: Bakonyszombathelyért Alapítvány 

Legyünk egy kicsit csendben!
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört földre
Karácsony közeleg.
Jó, ha most lelkünk messze hagyja
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra!
Karácsony lesz megint.
                          Túrmezei Erzsébet

Áldott Békés 
Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Eredményekben 
Egészségben 

Gazdag Új Évet 
kívánok a település 
minden lakójának! 

Bakonyszombathely Képviselő 
Testülete és Intézményei nevében:

Géringer Istvánné
polgármester


