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PÁLYÁZATOKKAL A TELEPÜLÉSÉRT
Sikerekben gazdag fejlesztési időszak!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Bakonyszombathely fejlődése, sike-
rei, eredményes önkormányzati mun-
kája nagyban múlik pályázati tevé-
kenységén. Ez így volt a rendszer-
változás óta, csak a pályázatos világ 
változott meg azóta teljesen. Ma már 
nincsenek „egyszerű” projektek, nem 
találhatóak kiszámítható, egyszerűen 
összeállítható pályázatok. Vagy csak 
nagyon ritkán találhatunk ilyen prog-
ramra… Egy pályázat megírása mini-
mum több hetet vesz igénybe, elköte-
lezett szakirányú szakembereket kí-
ván, és távolról sem biztos a siker. 
 Ennek szellemében munkálkodunk 
mi is, és elkövetünk mindent a projektjeink kedvező 
elbírálásáért.
 Ebben az évben is nagy erőkkel tevékenykedtünk: 
terveztünk a régi és az új szemléletben, projekteket 
készítettünk, pályázatokat írtunk.
A következőkben bemutatjuk az önkormányzat ez 
évi eredményeit: 

   

ÓVODA – BÖLCSÖDE PROGRAM – 
TOP 1.4.1.

A pályázati program elnyert összege: 12 millió forint

Pályázati program:
Egy új épületegyüttes megvalósítása, melynek formá-
ja, színhatása, térkialakítása kedvezően illeszkedik a 
faluközpont harmóniájába. 

Kezdődik egy konyhai blokkal, majd folytatódik egy 
nagy, emeletes közösségi térrel, aztán a csoportszo-
bákkal és a kiegészítő termekkel. Belső berendezése 
gyermekközpontú, játék centrikus.   
Öko-épület, tehát a legkorszerűbb technológiákkal 
felszerelt, energiatakarékos építmény. A falu központ-
ban fekszik, a szomszédban van az öko-játszótér, a 
Főtér, a művelődési ház és az iskola.  

Megvalósítás helyszíne: Bakonyszombathely, Rákó-
czi u. 8. hrsz.: 560. Az Önkormányzat megvásárol-
ta az elmúlt évben az ingatlant, melynek alapterülete 
2092 m2. Beépíthető hasznos terület: 850 m2. 

A projekt célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés 
javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének 
megvalósítása. Továbbá a bölcsődei ellátás megtere-
metése a településen.  A kisgyermekellátás területén 

Látványterv nyeregtetős

(Folytatás a következő oldalon)
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szerzett szakmai tapasztalattal és az óvodai ellátásra 
vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban 
olyan tárgyi környezet tervezése, kialakítása, amely a 
0-2 és a 3-6 éves korosztály fejlődését minden terüle-
ten elősegíti. 
 A projekt átfogó célja, hogy egyrészről biztosítsa a köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak 
betartását, a kötelező feladatellátást, másrészt egy olyan 
óvodai és bölcsődei intézmény kerüljön kialakításra 
Bakonyszombathelyen - az új épület felépítését követő-
en -, amely megteremti a modern óvodai és bölcsődei el-
látás követelményeinek megfelelő környezetet. 

Alkalmas egy, a jövőben várható magasabb gyermek-
létszám befogadására, valamint a hiányosságok meg-
szüntetésével és a szükségletek kielégítésével a jelen-
legi óvodai és bölcsődei ellátás minőségét javítja - a 
környezetet jobbá, barátságosabbá teszi. 

EGÉSZSÉGHÁZ – ORVOSI RENDELŐ – 
TOP 4.1.1.

ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSÉNEK LEÍRÁSA, 
FELÚJÍTÁSI PROGRAM

A pályázati program elnyert összege: 12 millió forint
 
1. sz. épület: orvosi rendelő:
Az épület homlokzati hőszigetelése és a homlokzati 
nyílászáróinak cseréje korábban megtörtént. Jelen fel-
újítási terv a tetőfedés cseréjére és a padlásfödém hő-
szigetelésére irányul, valamint az épület főbejáratának 
és akadálymentesítésének megfeleltetéséről a mai kor 
igényeinek.
Hasznos alapterület: 168,61 m2
Beépített alapterület: 237,5 m2
A tervezett épület rendeltetése: orvosi rendelő, fog-
orvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az épület a falu 
központjában, a polgármesteri hivatal épületének 
szomszédságában helyezkedik el.
A helyiségben a fűtés elsősorban bio-kazánnal, radiá-
toros hőleadókkal valósul meg. A meglévő épület régi 
építésű, hagyományos szerkezetű, földszintes, kon-
tyolt nyeregtetővel készült. Az épület teljes körű fel-
mérését követően az alábbi felújítások szükségessé-
ge körvonalazódott, a pályázati kiírással összhangban:
- Padlásfödém utólagos hőszigetelése felújítandó he-
lyiségek felett, 20 cm ROCKWOOL
Multirock kőzetgyapot alkalmazásával, párazáró fólia 
beépítésével,
- Meglévő elavult tetőfedés bontása, azbeszt cement 
síkpala (veszélyes hulladék!) ártalmatlanítása.
- Meglévő tetőlécezés bontása,

- Meglévő eresz- és lefolyócsatorna bontása, bádog-
szegélyek elbontása
- Tetőfólia elhelyezése és rögzítése 5/5 cm méretű el-
lenlécezéssel,
- Tetőlécezés kivitelezése 3/5 cm méretű tetőléccel, 32 
cm-es léctávolság alkalmazásával,
- Hornyolt, körszeletvágású tetőcserép kivitelezése 
gerincképzéssel,
- Eresz- és lefolyócsatorna felszerelése műanyag be-
vonatú acéllemez csatornából,
- Vápa, oromszegély és kéményszegély szerelése fes-
tett acéllemezből.
Az épület bejárata felett tervezett új előtető közvetle-
nül a homlokzathoz csatlakozik, ezért nem építési en-
gedély köteles tevékenység.

2.  SZ. : ORVOSI ÜGYELET 
ÉS SZOLGÁLATI LAKÁS / 

A felújítási terv az épület homlokzati felújítására és 
energetikai korszerűsítésére irányul.
Az épület a falu központjában, a polgármesteri hivatal 
épületének szomszédságában helyezkedik el.
Hasznos alapterület: 144,54 m2
Beépített alapterület: 105,24 m2
Az épületben a fűtés gázkazán segítségével, radiáto-
ros hőleadókkal valósul meg. 
Felújítási terv - Az orvosi rendelőével megegyezően, 
kiegészítve a következőkkel:
- Épület homlokzati hőszigetelése 10 cm vastag po-
lisztirolhab lemez alkalmazásával,
- Épület lábazatának hőszigetelése 8 cm vastag zárt-
cellás polisztirolhab lemez alkalmazásával.

A pályázat várt eredményei: Az épületegyüttes 21. szá-
zadi körülményeket fog biztosítani a község lakosságá-
nak, ezáltal a lakosság esélyegyenlősége megvalósul a 
fejlettebb régiókhoz/ járásokhoz/városokhoz viszonyít-
va. Az egészségügyi alapellátási épületek korszerűsíté-
sének megvalósulása, az energiahatékonyság növelése. 

Belügyminisztérium pályamunkák, belügyminisztéri-
umi Startmunka program: 
1. A kistérségi startmunka mintaprogram, belterületi köz-
utak karbantartása programelem támogatása iránt, 
2017. február 10. napján, Bakonyszombathely  Közsé-
gi Önkormányzata által benyújtott kérelmet, a belügy-
miniszter a BM/3486-2/2017. döntésében támogatja 
12 fő 2017.03.01. - 2018.02.28. tartó közfoglalkoz-
tatásához 16.120.729,- Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesíti.
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2. Belügyminisztériumi Startmunka program  
A kistérségi startmunka mintaprogram, belvíz-elve-
zetése programelem támogatása iránt, 2017. febru-
ár 10. napján, Bakonyszombathely  Községi Önkor-
mányzata által benyújtott kérelmet, a belügyminisz-
ter a BM/3486-2/2017. döntésében támogatja
8 fő 2017.03.01. - 2018.02.28. tartó közfoglalkozta-
tásához 10.749.262.,- Ft vissza nem térítendő támo-
gatásban részesíti.

3. Belügyminisztériumi Startmunka program  
 A kistérségi startmunka mintaprogram, belvíz-elve-
zetése programelem támogatása iránt, 2017. február 
10. napján, Bakonyszombathely  Községi Önkor-

mányzata által benyújtott kérelmet, a belügyminisz-
ter a BM/3486-2/2017. döntésében támogatja
8 fő 2017.03.01. - 2018.02.28. tartó közfoglalkozta-
tásához 10.749.262.,- Ft vissza nem térítendő támo-
gatásban részesíti, 

Magyar Labdarúgó Szövetség Társasági Adó befi-
zetését szolgáló Alapja:
Tárgyi eszköz felújítás (előfinanszírozott
nem ingatlan)
 Támogatás egy új mikrobusz beszerzéséhez: 6 191 103 Ft 
Önerő: 2 653 330 Ft 
Össztámogatás: 8 782 522 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 896 280 Ft
Összesen: 9 678 802 Ft

Belügyminisztériumi önkormányzati fejlesztések 
Polgármesteri hivatal felújítása – 9.820.000.-FT
Belső felújítási munkálatok – belső átalakítások

Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely-támogatási programja: 
- a bakonyszombathelyi Kastélypark labdarúgó pá-
lyájának részleges felújítási tervének megvalósulása 
/ Kb. 12.000.000.Ft /

Benyújtott pályázatok, eredményre várva:
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Kiállítás a megyei 
munkaügyi 
központnál

Megyei kiállítást rendezett a Munkaügyi központ, a 
megyében lévő szociális gazdaságok részére. Önkor-
mányzatunk is részt vett a fórumon, amely előadások-
kal kezdődött, a végén pedig kiállítási standokon ke-
rültek bemutatásra a szociális gazdaságunk friss termé-
nyei.

Pintér Lajos 
   polgármester

A bakonyszombathelyi kiállítás

A bakonyszombathelyi kiállítás másik oldalról

A megyei kiállítás

Anyakönyvi Hírek
Búcsút vettünk elhunyt 

állampolgárunktól:
Horváth Károlytól (Bem u.)

Köszöntjük községünk 
új állampolgárát:

Herki Karolina és Tuba Károly kislányát:
Tuba Krisztina Lorettát

„ Őszi éjjel izzik a galagonya,
izzik a galagonya ruhája.
Zúg a tüske, szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya magába”
                                    Weöres S

Óvodánkban nyáron is folyamatosan vártuk és fogad-
tuk az ellátást igénybe vevő szülők gyermekeit. A nagy 
melegben pancsolással és szülőktől kapott hűtött gyü-
mölccsel hűsítettük óvodásainkat, folyamatosan ügyel-
ve a folyadékpótlásra. Továbbra is szívesen fogadtuk 
nyáron az intézménybe azokat a középiskolásokat, akik 
szociális gyakorlat helyszínéül óvodánkat választották.
A 2017-18 –as nevelési évre 46 kisgyermeket írat-
tak be óvodánkba. A nagycsoport létszáma 22 fő, a 
kiscsoportba folyamatosan érkeznek a kisgyermekek 
három, illetve 2,5 éves korukat betöltve.
A nyáron kiírt óvodapedagógusi állás eredményes 
volt. Szeptember 1-től Hajdú Nóra óvónénivel egé-
szült ki nevelőtestületünk. Munkájához sok sikert kí-
vánunk!

Óvodai hírek
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Örömmel vettük, hogy a pedagógiai szakszolgálat el-
látásával már a gyógytestnevelésre javasolt gyermekek 
tartásjavító foglalkozásai is elkezdődtek. Mosolygós 
arccal jönnek ki a kicsik a foglalkozásról.
A helyi egyházak képviselői ovihittan lehetőségével 
keresték fel intézményünket, melyet a felmérés sze-
rint a szülők is örömmel fogadtak. Meg is kezdődtek 
az ismerkedő foglalkozások, melyek a délutáni pihenés 
utáni időszakban kapcsolódnak a napi tevékenységhez 
heti rendszerességgel. 
Katolikus hittan hétfői, evangélikus hittan csütörtöki 
napokon lesz.
Bozsik program keretében folytatódik az ovifoci is. 
Foglalkozások időpontja szervezés alatt áll.
A csoportvezető óvónénik és pedagógiai munkájukat se-
gítők lelkiismeretesen felkészültek az új nevelési – gon-
dozási évre. Augusztus 29-én szakmai napon vettünk 
részt az ácsteszéri testülettel együtt, mely útmutatást 
adott a következő nevelési év feladataihoz elvárásaihoz.
Szülői értekezletünket szeptember 19-én, kedden 
fél öttől tartjuk, melynek meghívott vendég előadó-
ja Pintér Lajos polgármester úr lesz. Tájékoztatást ad 
a sikeresen elnyert új óvoda építésének ütemezéséről, 
válaszol a szülők által feltett, ezzel kapcsolatos kérdé-
sekre is.
Ősz köszöntő családi napunkat 2017. szeptember 29-
én tartjuk a hagyományos Benedek Elek nappal együtt. 
Részletes programról később tájékoztatjuk intézményi 
kereteken belül a kedves szülőket.

Minden rendezvényre szeretettel hívjuk és várjuk 
a kedves szülőket!

Még egyszer az ovibálról.
Sokunk előtt ismeretes, hogy a szülői szervezet által ha-
gyományteremtő céllal rendezett ovibál jó hangulattal, 
sikeres bevétellel zárult. Támogatói felajánlások is szép 
számmal érkeztek, melyet ezúton is ismételten is köszö-
nünk. Egy jó ügyet szolgáló önzetlen, érdek nélküli em-
beri magatartás ismételt jó példáját tapasztalhattuk meg 
a rendezvénnyel kapcsolatosan. Akik követték az ese-
ményeket tudják, hogy Joó Gábor és családja egy au-
tóversenyző sorsoláson elnyert sapkáját licit tárgyként 
ajánlotta fel. A felajánlás nem várt eredménnyel zárult. 
Legmagasabb (jelentős) összeget egy teljesen ismeret-
len úriember „ a gyermekekért mindent” jelszóval tette 
meg. Ugor Erik felajánlását gyermekrajzokkal és köszö-
nő levéllel viszonoztuk. Az ötletgazda család játékokat 
vásárolt az óvoda részére, melyet ez úton is köszönünk 
kívánunk nekik jó egészséget, sok boldogságot!
A következő bált 2018. június 9-re tervezzük, melyre 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Teklovicsné Németh Gabriella
tagóvoda vezető

Gólyaváró
Augusztus 23-án került sor hagyományos gólyaváró 
délutánunkra. Leendő elsőseinket és szüleiket hív-
tuk meg egy közös ismerkedésre. Vendégeinknek az 
aulában terítettünk meg, ahol először is az őket taní-
tókat mutattuk be, majd a gyerekek is bemutatkoz-
tak. Ezt követően egy séta keretében végigjártuk a 
még üres iskolát, megnéztük a tantermeket, irodá-
kat. A séta az elsős osztályteremben végződött, ahol 
osztályfőnökük, Kovácsné Villand Lívia várta őket. 
Itt folytatódott az ismerkedés játékkal, színezéssel. 
Végezetül Zita néni állított fel egy akadálypályát a 
csarnokban, ahol szintén nagyon jól szórakoztak. 
Ezt követően a szendvics és a tea mindenkinek jó-
lesett.
Vendégeink jól érezték magukat, és bízunk benne, 
hogy legifjabb iskolásaink bátran és vidáman kez-
dik az iskolát.

Iskolai hírek

A tornacsarnokban

Az igazgatói irodában
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 Az elsősök és szüleik az aulában

Az informatika teremben Tanévkezdés
„Minden út, a leghosszabb is az első lépés megtéte-
lével kezdődik, de mindegyiket meg kell tenni ahhoz, 
hogy célhoz is érjünk.”(kínai mondás)
2017. szeptember 1-jén, az első tanítási nap reggelén 
újra megszólalt a csengő, újra benépesült az iskola, fi-
gyelmeztetett arra, hogy mi is tegyük meg az első lé-
pést, kezdjük az új tanévet. Jó volt a vidám, kipihent, 
ünneplőbe öltözött gyerekeken végignézni. 
Elsőseink egykori óvó nénijük kísértében érkeztek, és 
kedves műsorral készültek. A kicsik a szülői szerve-
zet jóvoltából egy nyakkendőt kaptak, melyet az is-
kola neve és jelképe, a tulipán díszit. Ezt a nyakken-
dőt végzős tanulóink kötötték fel nekik. Ezt követő-
en a 4. osztályosok verses-énekes évnyitó összeállí-
tása következett. Ők is ajándékkal, könyvjelzővel és 
színes ceruzával lepték meg iskolánk legfiatalabb ta-
nulóit. Ünnepélyünk végén Halász Boglárka, 8. osztá-
lyos hivatalosan is megnyitotta a 2017-18-as tanévet.
A nyáron az iskola épülete is kipihente magát, felfris-
sült, szép rend és tisztaság várta tanulóinkat. Megtör-

Az osztálytermükben

A legifjabb iskolások

A műsort adó 4. osztályosok
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(Folytatás a következő oldalon)

tént a lépcső újraburkolása, festésekre, javításokra ke-
rült sor. Köszönettel tartozunk Bakonyszombathely 
Önkormányzatának a karbantartási munkák elvégzé-
séért, kiemelve Baracskai László és Lang Gábor szü-
lőket, Horváth Antal és Molnár István nagyszülőket, 
akik sokat dolgoztak azért, hogy szeptemberre min-
den készen álljon.
Rendben megérkeztek a tankönyvek is, melyeket már 
korábban kiosztottunk. Minden tanuló ingyen kap-
ta, ezért az iskolai könyvtár állományába kerülnek a 
munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével, tehát 
év végén le kell adni. Kérünk mindenkit, hogy nagyon 
vigyázzon rá, mert megrongálódásuk esetén anyagi 
felelősséggel tartozik értük. 
A tanévet 163 tanulóval kezdjük. Az osztályok össze-
tétele, a nevelők személye a következőképpen alakul 
az idei tanévben:
• 1. osztály (18 fő) iskolaotthonos, osztályfőnök 
Kovácsné Villand Lívia, tanít még Szteblák Zsuzsa
• 2. osztály (19 fő) iskolaotthonos, osztályfőnök 
Szabóné László Gizella, tanít még Kolonicsné Mol-
nár Judit
• 3. osztály (17 fő) osztályfőnök 
  Ónódiné Paksi Noémi
• 4. osztály (23 fő) osztályfőnök Áment Róbertné
• 5. osztály (22 fő) osztályfőnök Budáné Deák Anita
• 6. osztály (23 fő) osztályfőnök Bikali Istvánné
• 7. osztály (20 fő) osztályfőnök Kovácsné Sándor Éva
• 8. osztály (20 fő) osztályfőnök Kovácsné Czimora Zita
Ácsteszéren napközis csoportot vezet: Áment 
Róbertné, Borbély Ilona, Panákné Miszlai Margit. 
Bakonyszombathelyen a 3-4. osztályos napközis cso-
port vezetője Lengyel Tímea, a 4-5. osztályos nap-
közis csoportot Juhász Petra, Budáné Deák Anita és 
Kolonicsné Molnár Judit, a felsős tanulószobát Luksik 
András és Panákné Miszlai Margit vezetik.
A felsoroltakon kívül tanítanak még: Béber Anna, 
Letenyei Barnabás, dr. Szarvas Annamária, Kondics 
Gergely és Pintérné Ballabás Márta
Hittant tanítanak: Aradi László plébános úr és 
Bajnóczy Márió evangélikus lelkész úr.
Horváth Lilla pedagógiai asszisztensként dolgozik is-

Évnyitóra várva kolánkban, iskolatitkárként Vig Sándorné segíti mun-
kánkat. 
A szakkörök kínálata most is széles: néptánc, képző-
művész, énekkar, színjátszó, német és angol nyelvi, 
környezetvédő, sakk, középiskolai előkészítő foglal-
kozások indulnak. Széles a sportolási lehetőségek kí-
nálata is. Önköltséges alapon folytatódik a vívó szak-
kör. Gyógytestnevelés és mozgásfejlesztő foglalko-
zások is lesznek. 
A tavalyi évhez hasonlóan a győri Hangfestő művé-
szeti iskola kihelyezett tagozataként működünk, le-
het zenére és néptáncra jelentkezni. 
A tanév szorgalmi időszaka:
Első nap: 2017. szeptember 1. (péntek)    
Utolsó nap: 2018. június 15. (péntek)
A tanítási napok száma: 180
A szorgalmi időszak első féléve 2017. szeptember 
1-jétől 2018. január 26-áig tart. Az első féléves tanul-
mányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 
2018. február 2-án tájékoztatjuk a félévi értesítő által.   
Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2017. október 30. – 2017. november 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2017. október 27. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 
2017. november 6. (hétfő)
Téli szünet: 2017. december 27. – 2018. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2017. december 22. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap:
 2018. január 3. (szerda)
Tavaszi szünet: 2018. március 29. – 2018. április 3. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2018. március 28. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 
2018. április 4. (szerda)

A szünetek kezdő és befejező időpontja módosul-
hat, erről a szülőket tájékoztatni fogjuk.

A 6. és 8. osztályosok 2018. május 16-án idegen nyel-
vi mérésen, május 23-án országos kompetenciaméré-
sen vesznek részt. A tavaszi időszakban a tanulók fi-
zikai állapotának és edzettségének felmérésére is sor 
kerül. 

A tanév első szülői értekezletét  
szeptember 18-án,

 hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk.
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 Tájékoztató

Ingyenes jogi 
 tanácsadás

 Időpontja
 szeptember
 hónapban, 

a Családsegítő 
Központban:

Szeptember 11. (hétfő)
11.30-19.30

Szeptember 25. (hétfő), 
11.30-19.30

Helyszín:
Kisbér, Angol kert 1.

Tel.: 34/ 353-133

§
Közérdekű 
információk

Kultúra és 
szabadidő

Szeretettel hívunk és várunk 
minden érdeklődőt

a szeptember 29-én 9 órakor kezdődő

Benedek Elek-napi 
ünnepségünkre!

Szülőnek, pedagógusnak, tanulónak 
eredményes tanévet kívánok!

Pintérné Ballabás Márta
igazgató

Meghívó
Idősek Napi Ünnepségre

Hagyományainkhoz híven

2017. október 8-án vasárnap
déli 12 órai kezdettel

a Közművelődés Házában
 kerül megrendezésre 

az idősek napja.

Ebből az alkalomból minden
60 év feletti lakosunkat

szeretettel hívunk és várunk!
Ünnepi ebéd-műsor-zenés-táncos délután! 

Közr: a Mocsári Zenekar
Községi Önkormányzat

Kedves 
Érdeklődők!

A Mobilitás hét alkalmából az idén is megren-
dezik, az Európai Mobilitási Hét és Autómen-
tes Nap keretén belül a "Bringázz velünk!" na-
pot. 2017. Szeptember 17-én vasárnap. A 
túra 10 órakor a Bodajki Csillag cukrász-
da elől indul.
A túrával településeket, városokat kötnek 
össze, és népszerűsítik a kerékpározást.
Az országúti kerékpár túra idén is érin-
ti Bakonyszombathelyt, ahol a túrához a 
parkban lehet csatlakozni 13 órakor!
Kisbéren, a Mini Magyarország Makettpark 
lesz a következő megálló.
Ászára is elbringáznak, ahol a Mini Skanzent 
és a Jászai Mari emlékházát tekinthetik meg, 
majd látogatást tesznek az Ászári Petőcz Pin-
cészetben.
A hangulatos túrán együtt tekerhetsz tapasztalt 
bringásokkal, és segítséget, tanácsokat kapsz 
minden, a bringázással kapcsolatos fortélyról.
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A Szent Borbála Kórház idén is megtartotta a ma-

gyar egészségügy legnagyobb ünnepét, amelyen 

Semmelweis Ignácra, az ,,anyák megmentőjére” 

emlékeztek. Ez alkalomból elismeréseket is kap-

tak az egészségügyben dolgozók.

Tatabányán a Semmelweis-napon a Szent Bor-

bála Kórház munkatársai közül többen kimagas-

ló munkájuk elismeréseként vehettek át kitün-

tetést, továbbá kilenc kiváló dolgozót előléptet-

tek. György Borbála, a Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara (MESZK) területi elnö-

ke Szabóné Király Julianna szakasszisztensnek 

a MESZK országos elismerő oklevelét adta át. 

Az ünnepséget dr. Lőke János főigazgató nyitot-

ta meg. Közöntőjében kiemelte, a régióban jelen-

tős változásokat hozott az év, melyek ugyanúgy 

hatást gyakoroltak a kórház működésére, mint a 

szolgáltatásokat igénybevevő lakosságra. Bízik 

benne, hogy a jövőben is olyan politikai döntések 

születnek majd, amelyek az egészségügyi rend-

szer valamennyi szereplőjének érdekeit szolgál-

ják. ,,Hogy jó legyen dolgozónak és jó legyen be-

tegnek egyaránt”- mondta.

Az intézmény dolgozóit és a kitüntetetteket 

Schmidt Csaba polgármester, dr. Kancz Csaba 

kormánymegbízott, Bencsik János országgyűlési 

képviselő, valamint Michl József tatai polgármes-

ter is köszöntötte, illetve mindannyian elismerő 

szavakkal szóltak a holnaptól hivatalosan is ösz-

szevont intézmények előnyeiről. A közös és haté-

kony munka eredményességét emelte ki Schmidt 

Csaba polgármester is, aki a Jó szerencsét!- em-

lékév alkalmából a bányászmúltra utaló ajándé-

kokat ajánlotta fel a díjazottaknak.

Az elmúlt években megnövekedett a Szent Bor-

bála Kórház feladata, a dolgozók pedig minden 

alkalommal sikeresen oldották meg azokat. Azon 

dolgozunk, hogy az erkölcsi és az anyagi elisme-

rést is növelni tudjuk az áldozatos munkát végző 

kórházi dolgozók számára. Emellett feladatunk, 

hogy a korszerűbb eszközök beszerzésével, a kö-

rülmények biztosításával minél közelebb kerül-

jünk az ideálishoz, és mindig tudjunk egy kicsit 

előre lépni - mondta Schmidt Csaba polgármester.

Főorvosi kinevezést kapott dr. Aschenbrenner 

László és dr. Máté Imre, adjunktussá léptették elő 

dr. Csíki Csabát és dr. Burány Ákost, ezen kívül 

alorvossá nevezték ki dr. Kőnig Renátát, dr. Mar-

ton Józsefet, dr. Solymosi Attilát, dr. Hansági Edi-

tet és dr. Bálint Eunikát.

24 ÓRA
2017. július 1., szombat

Ünnepségek és díjátadók az 
,,anyák megmentőjének” születésnapján

Semmelweis-napi elismerések

BAKONYSZOMBATHELYI 
HÍR MON DÓ

A ki adá sért fe lel: 
Ön kor mány zat Bakonyszombathely

Nyomdai szerkesztés: 
Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd) 

Szerkesztetésben 
közremûködött: Sárközi Noémi, 

Pintér Lajos

Készült: 280 példányban       

 ISSN 2062-8315
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Fontos határidő

Felhívom figyelmeteket, hogy a „Nitrát érzé-

keny területen gazdálkodóknak” 2018 évre vo-

natkozóan ez év szeptember 30-ig kell elkészí-

teni, elkészíttetni a talajvizsgálatra alapozott 

Tápanyag Gazdálkodási Tervet (TGT 2018).

Aki úgy dönt, hogy velem készítteti el a tervét, 

- mint ahogy az előző két évet is megcsináltuk 

(2016, 2017), - jelezzen vissza telefonon, hogy 

időpontot egyeztessünk az elkészítésére.

Az új tervhez az kell, hogy 2018 évre táblánként 

mit terveztek vetni, milyen termésátlagot tervez-

tek elérni (t/ha), terveztek e szervestrágyát kijut-

tatni a táblára.

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy több 

gazda hatósági ellenőrzésen esett át, ebből adó-

dó elmarasztalás, szankció nem történt, ebben a 

kérdésben mindent rendben találtak a munkatár-

sak (NÉBIH).

Mellékelek egy táblázatot, amit a - beadott 2017. 

évi Egységes kérelem táblaadatai szerint - ki-

töltve, e-mailben nekem visszaküldve felgyorsí-

tod a terv elkészítését, csak az kész terv átadása-

kor kell találkoznunk. Ezt azokkal tudom meg-

csinálni, aki(k)nek már készítettem legalább egy 

tervet, vagy mindkettőt (2016, 2017).

Előzetes ismeretek alapján a MÁK október vé-

gén megkezdi a támogatási előlegek fizetését, 

mértéke és összege a tavalyi szinten lesz szá-

molható.

Kisbér, 2017. augusztus 31.

Prekler László 20.9455-967

A mulasztás sokba kerülhet 
és még a kára sem enyhül

A 2017-es kárenyhítési évben, az eddigi be-

jelentések szerint, várhatóan jelentős számú 

kárenyhítőjuttatási-igényt nyújtanak be novem-

berben a gazdálkodók, tekintettel a téli fagy, ta-

vaszi fagy, jégeső és a megnövekedett aszálykár 

sújtotta területekre.

Ahhoz, hogy a termelő a kárenyhítési juttatá-

sára jogosult legyen az kárenyhítő hozzájárulás 

megfizetési kötelezettségének 2017. szeptember 

15-ig történő teljesítése elengedhetetlen. Fontos 

tudni, hogy ez a határidő a kárenyhítési hozzájá-

rulás a Magyar Államkincstár (MÁK) által meg-

jelölt számlára történő beérkezésének a határide-

je, tehát nem az összeg feladásának az időpontja.

A MÁK információi szerint a több mint 93000 

fizetésre kötelezett tag 80 százaléka határidőre 

teljesíti a befizetést. A NAK felhívja a gazdálko-

dók figyelmét , hogy ez a dátum jogvesztő ha-

tályú. Amennyiben a jelzett határidőig a MÁK-

számlára a termelő nem fizeti be a kárenyhíté-

si hozzájárulást, a 2017. kárenyhítési évben nem 

részesülhet kárenyhítő juttatásban, függetlenül 

attól, hogy károsult és az egyéb támogatási felté-

telek teljesültek.

Üdv: Prekler László

Tisztelt Gazdák, Gazdálkodók!
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A SEWS Autókábel Magyarország Kft., 
Kisbéren működő autóipari beszállító 

vállalat 

 operátor (gépkezelő)
munkatársakat keres 

2017. szeptemberi-októberi
 belépéssel

Elvárások:
Kisbéri vagy környékbeli lakhely maximum 30-40 
km-es körzetből előny
Pontos munkavégzés
Közepes fizikai munkára való képesség
Megszakítás nélküli munkarend vállalása 
Szakmunkás végzettség, fémmegmunkáló előny
Targoncás jogosítvány és OKJ bizonyítvány előny

Amit ajánlunk:
Bejárás céges busszal Kisbér, Hánta, Ászár, Súr, 
Bakonyszombathely, Bársonyos és Kerékteleki te-
lepülésekről térítésmentesen, máshonnan saját au-
tóval bejárás térítése 45 Ft/km-rel
Versenyképes bérezés, próbaidő után akár brut-
tó 1210 Ft órabér műszakpótlékkal  együtt
Jó munkahelyi légkör
Műszakbeosztásból adódó sok szabadidő hét közben
Egészségmegőrző program
Ösztönző bér
Csapatverseny, tisztasági verseny juttatásai
Cafeteria belépés első napjától
Egyéb béren kívüli juttatások ( júliusi és decem-
beri bónusz )
Tiszta, rendezett munkakörnyezet

Jelentkezésüket önéletrajzzal a 
hirdetes@sews-awh.com e-mail címen 

vagy a SEWS Autókábel Magyarország 
Kft.,2870 Kisbér, Pf 82. címen  várjuk. 
Citromail címről nem tudunk fogadni 

jelentkezést!
Érdeklődni a 34/552 206 

telefonszámon lehet.

NAPELEM- ÉS 
VILLANYSZERELÉS

• Villamos hálózat hibafeltárás  
  és javítás
• Házak, lakások, műhelyek, 
  üzletek, irodák villamos 
  hálózatának kiépítése, 
  felújítása
• Elektromos készülékek 
  bekötése (pl.:villanytűzhely,  
  bojler)
• Lakáson belüli internet 
hálózat(LAN Ethernet) és WiFi 
kiépítése
• Napelem rendszer kivitelezés

További tevékenységeinkről érdeklőd-
jön elérhetőségeink valamelyikén.

Ling Ádám
+36304441206 

KISBÉR
Weboldal:  
WWW.MINDENAMIVILLANY.HU
Email:  
INFO@MINDENAMIVILLANY.HU
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Remek indulás után 
meglepetés vereség !

Bakonyszombathely KSE–Csémi SE 
7-4 (5-2)

Bakonyszombathely, vezette: Büki G. (Mohos K., Ró-
zsa Zs. K.).
Bakonyszombathely KSE: Polgár – Mészáros, Ko-
vács, Gansperger (Győző, 56.), Cserháti Roland (Kuti, 
61.), Cserháti Richárd, Szabados (Serényi, 81.), Tóth 
A., Szabó Cs. P., Váli, Tóth S. (Bakács, 53.). Techni-
kai vezető: Gerhard László Csaba.
A Csém szereti a gólokban gazdag meccseket, ezt az 
előző szezonban is bizonyították, és most is, ám ezút-
tal nem annyira örültek neki. A Bakonyszombathely 
már az első percben megszerezte a vezetést, aztán a 
hatodikban már kettővel mentek. Ezt követően Juhász 
duplázott, így újra egál volt. Nem sokáig, Cserháti 
mellett Váli is betalált, utóbbi kétszer, így a szünetre 
5-2-vel fordultak. A térfélcsere után sem hagyott alább 
a lelkesedés, mindkét csapat még két-két gólt lőtt, így 
maradt az első félidőben kialakult különbség. 
Csém: Farkas – Oláh, Buzás, Körmendi, Csöre, Ju-
hász, Szabó Cs., Gulyás (Dián, 66.), Soós, Gerencsér, 
Vas (Bagó, 86.).
Gólszerző: Tóth S. (1., 6.), Cserháti Richárd (26.), 
Váli (35., 37.), Tóth A. (51.), Bakács (60.), illetve Ju-
hász (18., 20., 47.), Csöre (59.).

BSE-Tárkány II.–Bakonyszombathely 
KSE 3-7 (3-3)

Tárkány, vezette: Józsa Cs.
Tárkány II.: Sárközi (Simon, 46.) – Erdei, Kozma, 
Gyuris, Buruli, Ravasz, Fekete, Bálint, Janecskó (Far-
kas, 53.), Nagy, Komora. Edző: Karvaj Ottó.
Bakonyszombathely: Polgár (Laszák, 85.) – Mészáros 
I., Cserháti Roland, Cserháti Richárd, Kuti (Kiss, 80.), 
Tóth S. (Vass, 66.), Takács, Gansperger, Tóth A. (Bak-
ács, 58.), Váli (Mészáros N. K., 87.), Szabó. Technikai 
vezető: Olsa József.
A Bábolna-Tárkány fúzióban ezúttal a hazaiaknál nem 
nagyon kapott lehetőséget bábolnai fiatal, így nem sok 
esélyük volt a Bakonyszombathely ellen. A vendégek 

az első fordulóban 
hetet rúgtak ellenfe-
lüknek, most is erre 
készültek. A mecs-
cset ennek ellené-
re a Tárkány kezd-
te jobban, 3-1-re is 
vezettek, ám a szü-
netben már dön-
tetlen volt az ál-
lás. A pihenőt követően aztán indította a rakétákat a 
Bakonyszombathely, négyet is lőttek úgy, hogy köz-
ben egyet sem kaptak. Ezzel újra hetet lőttek, és há-
rom pontot vittek haza.
Gólszerző: Buruli (20., 38.), Fekete (36.), illetve Váli 
(21., 39., 83.), Gansperger (44.), Kuti (54.), Cserháti 
Richárd (64.), Vass (86.).
Kiállítva: Komora (76.).

Bakonyszombathely KSE-Kisigmándi 
KSK 

2-5 (2-2)
Bakonyszombathely, vezette: Szabó M. (Jámbor B., 
Dr. Hegyi G.).
Bakonyszombathely: Horváth – Kovács, Cserháti Ro-
land, Cserháti Richárd, Szabados (Tóth S., 55.), Ta-
kács, Gansperger, Tóth A. (Serényi, 76.), Mészáros 
I. (Bakács, 59.), Váli, Szabó Cs. P. Technikai vezető: 
Gerhard László Csaba.
Kisigmánd: Farkas F. – Szalai J. I., Maráz, Csige, 
Szalai Á., Fancsik (Morvai, 84.), Farkas J., Kugli 
(Zalka, 73.), Kozicz, Török, Széles.
Itt is egy meglepetés! A Bakonyszombathely két 
győzelemmel rajtolt, ellenben a Kisigmánd még 
nem szerzett pontot. Így tehát a találkozó toronyma-
gas esélyese a hazai alakulat volt. A meccs elején itt 
is-ott is volt egy-egy büntető, melyet mindkét csa-
pat kihasznált. Ezután gyorsan visszaszerezte a ve-
zetést a Bakonyszombathely, ám lélektanilag a leg-
jobb pillanatban, az első félidő legvégén egyenlített 
a Kisigmánd. Ez annyira jót tett nekik, hogy a szünet 
után domináltak, és további három gólt rúgtak, amire 
a hazaiaknak nem volt válaszuk, így meglepetésszerű 
győzelmet aratott a kisigmándi csapat.
Gólszerző: Váli (6.), Cserháti Roland (14.), illetve 
Szalai J. I. (7.), Török (45., 82.), Morvai (88.), Kozicz 
(90.).

Sporthírek
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Bakonyszombathely értéktár 2017.
A magtár

Emlékpark


