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Tizenhét év szolgálat után 
már nem jelölteti magát

Jól kormányozta
lakóhelye hajóját is

Fiatalon került a községbe, de az ott élők ha-
mar befogadták. Olyannyira, hogy 2002-ben 
először választották meg polgármesterükké, 
s azóta minden alkalommal. Most viszont 
nem jelölteti magát újra, visszavonul.

Palásti Péter

Bakonyszombathely Pintér Lajos szeptember 19-én 
ünnepelte 65. születésnapját. Sokáig Almásfüzitőn élt, 
majd Komáromba került, amikor édesapja lett a városi 
tanács igazgatási osztályának a vezetője. Tanulmánya-
it a Jókai gimnáziumban folytatta, az érettségi után a 
könyvtárban kezdett dolgozni.

(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 3. oldalon)

Magyarországi 
Falumegújítási Díj 
díjátadó ünnepség

2019. szeptember 12-13-án 
Iszkaszentgyörgyön (Fejér 
megye) az Amadé-Bajzáth-
Pappenheim kastély műve-
lődési házában kerül sor a 
belügyminiszter által 8. alka-
lommal kiírt „Magyarországi 
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Katonai szolgálatát a flottillánál teljesítette kormá-
nyosként. Akkor még ő sem gondolta, hogy idővel 
későbbi lakóhelyének hajóját is ügyesen fogja kormá-
nyozni. Ám ezt megelőzően dolgozott még a régi kis-
béri művelődési házban, s ott ismerkedett meg élete 
párjával, Ballabás Mártával, akivel 37 éve házasok.

Bakonyszombathelyre 1981-ben került, ahol ő lett a 
művelődési ház vezetője, s három évvel később si-
került olyan pályázatot készítenie, melynek eredmé-
nyeként megvalósulhatott az ifjúsági ház, ami ma is 
szerves része a község egyik kulturális fellegvárának. 
Eredményeit látva 2000-ben a kisbéri polgármester 
tanácsadója lett, majd két évvel később polgármester-
ré választották lakóhelyén.

"Községfőként" első nagyobb munkája az iskola bő-
vítése volt, mely azóta is a járás egyik legszebb okta-
tási intézménye. Olyan ember ő, aki mindig tudott jó 
kapcsolatokat ápolni szinte mindenkivel, s utódjának 
is ezt javasolta annak hangsúlyozásával, hogy ő is sze-
resse nagyon a falut, de mindenek előtt az itt élőket, 
mert megérdemlik.

Náluk volt megyénk első falunapja

Több mint másfél évtizednyi polgármestersége alatt 
nagyon sokat fejlődött a község. Ezt nem csak az itt 
élők tudják, de azok is, akik rendszeresen átutaznak a 
településen. Azt viszont talán még legközelebbi mun-
katársai sem, hogy ő maga mire a legbüszkébb. Pintér 
Lajos nem sokat gondolkodott, amikor megkérdeztük 
tőle, s határozottan kijelentette, hogy az új általános 
iskolára, ahol nem csak a helybéli gyerekek tanulnak, 
hanem csatkaiak is. Azt csak később hallottuk tőle, 
hogy az ő kezdeményezésére náluk szervezték meg 
az első falunapot a megyénkben. aztán a későbbiek-
ben útjára indították a Bakonyi Amatőr Népművészeti 
Fesztivált, melynek programsorozata az idén már a 
huszonötödik volt.

Kisebb strandot is szeretett volna

Négy önkormányzati ciklus elsőszámú választott ve-
zetőjeként sokkal többet szeretett volna elérni Pintér 
Lajos, mint amennyit sikerült, bár az sem kevés. Elég 
csak a tornacsarnokra, a sok-sok sportberuházásra, a 
székelykapuval is ékesített Fő tér kialakítására, a kato-
likus templommal szemközti, szökőkutas Eszterházy 
tér létrehozására utalnunk, s még hosszasan folytat-
hatnánk. Neki viszont nem kellett sok idő ahhoz, hogy 

elmondja, mi mindent szeretett volna még, amire nem 
volt idő vagy pénz. Első helyen egy kisebb melegvízű 
strandfürdő építését említette, aminek a lehetősége 
régóta adott, aztán egy ásványvíz-palackozó üzemét, 
mert az itt feltörő víz hasznosítása így még jobb le-
hetne.

BAKONYSZOMBATHELY 
17 ÉVES FALUFEJLESZTÉSI 

TEVÉKENYSÉGE

BakonyszombathelyÖnkormányzatának szakértelem-
mel , nagy lendülettel történt több mint másfél évtize-
des tevékenységét húzzák alá a település kitüntetései 
is : 
- korábban a Virágos Magyarországért különdíjai,
- az energiatudatos önkormányzat másodszor is meg-
ítélt díja,
- és a legutóbbi, a Magyarországi Falumegújítási Díj 
a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú meg-
valósításáért – 2019.cimű, szintén másodszor ado-
mányozott címe.

A kitüntető elismeréstátadása a Belügyminisztérium 
szervezésében most szeptember 12-én volt a korábbi 
győztes, Iszkaszentgyörgy településen.
Ott hangzott el, hogy rendkívül fontos a XXI. szá-
zadi kihívásoknál az ökofalu mozgalomban adott 
bakonyszombathelyi válasz. Elsősorban, hogy 
minden intézményben jelen van a bio-üzemi fű-
tés, a biomassza, valamint azt, hogy a napele-
mek is egyre több intézménynél szerepelnek. Bio-
massza-üzemet létesítettek,ennek következtében 
Bakonyszombathely lett megyénk első települése, 
ahol valamennyi intézményben bio-fűtés van.

Az elmúlt közel két évtizedben az egész intézmény-
rendszer átalakult, felújításra került, utoljára pedig az 
óvoda-bölcsöde-közkonyha program is már közel 
250 milliós pályázattal közbeszerzés alatt áll.

Komoly tény a falumegújításban a lineáris faluköz-
pont egyre bővülő, minőségi fejlesztése, megújulása.

Erre példa a:

- 2005-ban átadott új általános iskola,
- a 2006-ban átadott, felújított labdarúgó nagy-
pálya,
- 2010-ben átadott Főtér, Sportcsarnok, Iskola-
és falumúzeum,

(Folytatás a következő oldalon)
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- a 2014-ben az Eszterházy tér övezetének a ki-
alakítása és fejlesztése, 
- a templomok felújítása, szobrok és díszítő ele-
mek elhelyezése, valamint az utak, járdák és te-
rek megújításai.

Komoly fejlesztő tevékenység folyt az elmúlt évek-
ben is,- hogy csak az óvodára gondoljunk, - melynél a 
polgármester támaszkodhatott csapatára , a testületre, 
az intézméényekre, civil szervezetkere, a helyi polgá-
rokra. Olyan egyéniségekre, kiket követni lehet, kikre 
fel lehet nézni.

Összességében őszintén elmondhatjuk, 
hogy a falu életében, a közéletben, a termé-
szeti és az épített környezet fejlesztésében 
egy komoly hajtóerő működött: a település 
polgárainak az ösztönzése - a bizalma és ta-
lán ezt is kimondhatjuk: a szeretete. Éppen 
úgy viszont ezek a gondolatok és ezek az ér-
zések ösztönözték a polgármestert, továbbá 
közvetlen munkatársait mindig is.

Falumegújítási Díj” díjkiosztó ünnepségére, falumeg-
újítási konferencia keretében. A rendezvénynek ha-
gyományosan az előző kiírás nyertese adhat otthont.  
12-én alapvetően Iszkaszentgyörgy község mutatko-
zik be falubejárás és konzultáció keretében. A részt-
vevők így közvetlenül láthatják, hogyan néz ki egy 
díjnyertes település, milyen munkával érdemelték ki 
az első helyezést. Ötleteket kapnak, átvehetik a bevált 
módszereket. A napot zenés vacsora zárja.
13-a a tényleges díjátadó napja. Minden díjazott te-
lepülés saját standot rendez be, ahol poszterekkel, 
kiadványokkal, népművészeti alkotásokkal, helyi ter-
mékekkel stb. kelti jó hírét saját falujának. Köszöntők 
és egy rövid szakmai előadás mellett, nagy hangsúlyt 
kap a díjazott települések eredményeinek vetítések-
kel színesített bemutatkozása, tapasztalataik átadása. 
Ezen kicsit bővebb teret kap a 2019. évi kiírás nyerte-
se, Környe község (Komárom-Esztergom megye). Az 
ünnepségre több mint 200 főt várnak a rendezők.
Művészeti betétek teszik még élvezetesebbé az ün-
nepséget.

Falumegújítás
A falumegújítási mozgalmat éppen a román diktatú-
ra 1988-as falurombolási tervei és első intézkedései 
hívták életre. Sokan voltak ugyanis Európában, akik 
úgy gondolták, hogy nem eltörölni, hanem gondosan 
megőrizni kellene ezt a településformát, kultúráját.
A St. pölteni székhelyű Európai Falumegújítási és Vi-
dékfejlesztési Munkaközösség (ARGE) ugyanabban 
az évben alakult, nyolc közép-európai ország és tarto-
mány, – köztük hazánk – kezdeményezésére. 
Jelenleg 25 „rendes” és 4 partner tagja van, jellemző-
en a fejlettebb európai államokból. Nem uniós szerve-

zet, tagsága önkéntes. 
Célja a falvak, a falusi életmód, az ott évszázadok 
alatt felhalmozódott értékek átmentése a jövő számá-
ra. Nemcsak egyszerű megtartást, „skanzeneket” tűz-
tek ki azonban célul, hanem a modern kor kihívásaira 
megfelelő választ adni képes, élettel teli, önfenntartó 
falvakat, amelyek egyszerre jelentenek munkahelye-
ket, a társadalmi-kulturális élet színterei és magas 
színvonalú életminőséget nyújtani képes lakóhelyek. 

Eszköze ehhez egyrészt az iránymutatás. Az ARGE 
– egy széleskörű, nemzetközi szerkesztői alkotó kör 
munkája nyomán – megjelentette az „Irányelvek az 
európai falvak és vidéki térségek fenntartható fejlődé-
séért” c. kiadványát (Leitbild). A BM ezt lefordíttatta 
és ingyenesen eljuttatta minden magyar faluba. 
Másik fontos tevékenysége a legjobb gyakorlatok 
felkutatása, ezek széleskörű közkinccsé tétele, az 
egymás közötti kölcsönös tájékoztatás, az ország- és 
tartomány-határokon átnyúló tapasztalat- és informá-
ciócsere.
Talán legfontosabb eszközük ennek megvalósítására 
az Európai Falumegújítási Díj, amit 1990 óta, két-
évente írnak ki. 

Magyarország ebben kezdetektől részt vesz. Koráb-
ban a területi/megyei főépítészek javaslatai alapján 
került kiválasztásra a Magyaroszágot képviselő falu. 
Ez 2005-től megváltozott, mikor is – a BM kezdemé-
nyezésére az akkori  FVM-mel közösen – első ízben 
kiírásra került a Magyarországi Falumegújítási Díj. 
Ettől kezdve díjazásra kerültek a hazai kiemelkedő 
teljesítmények is, illetve a győztes kapott jogot ha-
zánk nemzetközi képviseletére. A korábbi kiírások 
győztesei sorrendben: Tápiógyörgye (Pest megye), 

(Folytatás az 1. oldalról)

Magyarországi Falumegújítási Díj 
díjátadó ünnepség

(Folytatás a következő oldalon)
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Kazár (Nógrád megye), Alsómocsolád (Baranya me-
gye), Újszilvás (Pest megye), Komlóska (B.A.Z. me-
gye), Nagypáli (Zala megye), illetve a már említett 
Iszkaszentgyörgy és Környe. 

A 2019. évi pályázat
A tavalyi pályázatot meghirdetők célja, hogy felku-
tassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“, 
azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló 
és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fej-
lesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, 
az információk cseréjével javítani kívánják a falumeg-
újítást végző községek eredményeit, a jó példákkal 
el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá 
szerveződjön.
A pályázat mottója "Magyar falu – Kihívások, helyi 
válaszok” volt. 
A pályázat mottója a kiíróknak azt a szándékát fejezi 
ki, hogy világosan bemutatásra kerüljenek azok 
• az új kihívások, amelyekkel egy-egy falusi közös-
ségnek szembesülnie kell, valamint azok 
• az intézkedések, amelyek a kihívásokra való vála-
szokként megfogalmazásra kerültek
• az eredmények, melyek a megtett fejlesztési célú be-
avatkozások hatására már érzékelhetőek.
A honi pályázat ezúttal is az ARGE által meghirdetett 
„Európai Falumegújítási Díj” követelményein alapult. 
Az európai pályázattal való alapvető hasonlóság mel-
lett, a pályaműveket elbíráló bizottság szakértői arra 
törekedtek, hogy lényegesen leegyszerűsítsék a kö-
vetelményeket, ezzel is népszerűbbé tegyék a részvé-
telt.
 A magyarországi díj egy további célja volt, hogy 
kiválassza azt a települést, amely a leginkább méltó 
módon képviselheti hazánkat az európai megmérette-
tésen. 

Bírálat, eredmény
A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bi-
zottság (Bizottság) a belügyminiszter által kinevezett, 
a BM, a Miniszterelnökség, az állami főépítészek, a 
Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának és a 
Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből, 
összesen 9 főből állt. 
A Bizottság – a pályaművek áttanulmányozása mellett 
– helyszíni bejárások, konzultációk révén is vizsgálta 
a legjobb pályázatokat benyújtó települések falumeg-
újítási tevékenységét. Minden díjazott településre el-
jutott. 
A jogosultsági kritériumokat a pályázók egy kivé-
telével teljesítették, azaz rendelkeztek megfelelő 

minőségű településfejlesztési koncepcióval, illetve 
jogszabályoknak megfelelően készült, hatályos tele-
pülésszerkezeti tervvel és helyi építési szabályzattal. 
Ezt részükre az illetékes állami főépítész igazolta.
Talán sosem volt még ennyire kiegyenlített a beadott 
pályaművek színvonala, ami viszont jelentősen meg-
nehezítette a döntéshozatalt.
A pályázók közt volt agglomerációs, periferiális, 
csökkenő, stagnáló és növekvő népességű, 275 fős és 
közel 8000 lelkes egyaránt. Különböző helyzetből in-
dulva, eltérő módszereket választva váltak mindany-
nyian sikeressé. 
A Bizottság részletes értékeléseket is készített az 
egyes pályaművekről. Ezek jobbító szándékkal szület-
tek, hogy a pályázók szembesüljenek vele, miben volt 
hiányos a pályaművük, min lehetne javítani. 

(Folytatás a következő oldalon)



5HÍRMONDÓ2019. OKTÓBER

Az értékelések ismeretében a zsűri megtárgyalta az 
egyes települések kategóriákba sorolását. Ahol vitatott 
volt a besorolás, azokra külön visszatért, és érvek üt-
köztetése után, a tagok egyenként szavaztak. 
Legnehezebb most is a győztes kiválasztása volt. Négy 
település kapott jelölést. Az első és a második helyezett 
között mindössze egy szavazat döntött, de az abszolút 
többség már az első fordulóban kialakult.

Az ünnepségen díjakként – amik a belügyminiszter 
ajándékai – dísztárgyak kerülnek átadásra. 

A győztest a BM nevezte az Európai Falumegújítási 
Díjra. A pályázati kiírásban meghirdetett falumegújítá-
si díjak mellett kiosztásra kerülnek a Magyar Urbanisz-
tikai Társaság Falutagozatának és a Magyar Építőmű-
vészek Szövetségének különdíjai is. 

Magyarországi Falumegújítási 
Díj – 2019. 

végeredmény

A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a 
falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósí-
tásáért – 2019.

Környe (Komárom-Esztergom)

Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható 
falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 
2019.*

Bakonyszombathely (Komárom-Eszter-
gom)
Budajenő (Pest)
Paloznak (Veszprém)
Pátyod (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
Szank (Bács-Kiskun)
Varsány (Nógrád)
Visonta (Heves)

Magyarországi Falumegújítási Díj a falumegújítás 
több területén elért kiemelkedő teljesítményért – 
2019.

Ácsteszér (Komárom-Esztergom)
Báta (Tolna)
Nagyvenyim (Fejér) 
Pogányvári Településszövetség** (Zala)
Szirmabesenyő  (Borsod-Abaúj-Zemplén)   
Taktaharkány   (Borsod-Abaúj-Zemplén)                

A Falumegújításban tett különleges teljesítményért – 
dicsérő oklevél
Harkakötöny (Bács-Kiskun)
Lókút (Veszprém)
Páty (Pest)
Répceszemere (Győr-Moson Sopron)
Zics (Somogy)

A pályázat benyújtásához előírt igazolási feltétel hiá-
nyos teljesítése miatt nem kerülhetett érdemi elbírálás-
ra:
Újszentiván (Csongrád)
 
*(Az egyes kategóriákon belüli felsorolás ABC sorrend-
ben történik)
**Egeraracsa, Esztergályhorváti, Dióskál, 
Zalaszentmárton.
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Bakonyszombathely 
fejlődéséhez 

a megyei önkormányzat
 is hozzájárult

“Mozgalmas, eredményes időszak áll mögöttünk. 
Komárom-Esztergom megye dinamikusan fejlődik, 
sok tekintetben az élen járunk” - mondta el Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke. 
“A gazdasági mutatóink az elsők közé emelnek, 
amihez nem csak a nagy beruházások szükségesek, 
de az itt élők szorgalma, tenniakarása is hozzájárul. 
Nagy lépéseket tettünk afelé is, hogy kistelepülése-
ink lakosságának életszínvonala javuljon, a szűkebb 
környezetünk szebb és otthonosabb legyen, jó legyen 
a megyében élni. Tudom, nem könnyű előteremte-
ni a fejlesztések költségeit a mai világban. Büszke 
vagyok, hogy a megyei önkormányzat ezen a terü-
leten is segíteni tudta megyénk településeit, köztük 
Bakonyszombathelyet” - fejtette ki. A megyei önkor-
mányzat által koordinált Területi- és Települési Ope-
ratív Program (TOP) forrásai segítségével megvaló-
suló bakonyszombathelyi fejlesztésekről a kiemelt 
részben olvashatnak. 
A megyei közgyűlés elnöke elmondta, a megyei ön-
kormányzatnak ugyanakkor nem csak a fejlesztési 
igények felmérése és véleményezése, a TOP-os pro-
jektek koordinálása a feladata. “Azon dolgozunk, 
hogy további programokon keresztül is hozzájárul-
junk megyénk kiemelkedő eredményeihez, amelyek 
tartósan az élvonalban tartanak minket! Támogatjuk 
a turizmusfejlesztést, és előkészítjük a kerékpárutak 
kiépítését. Célunk, hogy kiemelt témává tegyük a 
klímaváltozás kérdését. Részt veszünk az Interreg 
Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Program nyertes 
projektjeinek döntéshozatalában is. A megyei ön-
kormányzat társalapításában működik a Rába-Duna-
Vág Európai Területi Társulás, amelyen keresztül 
további források érkeznek megyénkbe. Sikertörté-
netünk a Megyei Foglalkoztatási Paktum, amelyben 
sok hátrányos helyzetű munkanélküli juthatott kép-
zési támogatáshoz és kapott esélyt az elhelyezke-
désre. Részt veszünk a SacraVelo határon átnyúló 
kerékpáros zarándokút kialakításában, amely érinti 
Bakonyszombathelyet is. A megyénkben működő 
nemzetiségi önkormányzatokra is különös figyelmet 
fordítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a 
megyei közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. 
Ne csak arra a településre legyünk büszkék, ahol 

Bakonyszombathelyen lassan beérik az elmúlt évek, 
a közelmúlt hónapok munkája - támogatást kaptak és 
nyernek a pályázatok. 
Ezek közül a legfontosabbak :
-TOP A bakonysozmbathelyi óvoda-bölcsőde-
közkonyha megvalósítása
-TOP A bakonyszombathelyiorvosi rendelő  megújítása
- MLSZ Telephelyfelújítási pályázat /cél : utoljára a 
pályavilágítás megvalósítása /
- LEADER Közművelődés Háza felújítása
Az elmúlt időszak eseményeit - rövid vázlat után – 
a következő Hírmondóban írjuk majd le, terjedelmi 
okok miatt.

Bakonyszombathely Község Polgármesterétől
Bakonyszombathely

MEGHÍVÓ
Az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 45. §-a alapján 
a Képviselő-testület ülését

2019. szeptember 30.  /hétfőn/ 
16.00 órára összehívom

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

NAPIREND
1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés közötti időben tett fonto-
sabb intézkedésekről.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
2./ Bakonyszombathely Község Önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
3./ Bursa Hungarica pályázati rendszerhez csatlakozás 
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
4./ Pályázati folyamatok, Bakonyszombathely köz-
ség 2019 évi pályázatai. 
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
6./ Egyebek
a) Sajtó kiadvány megjelentetése
Bakonyszombathely, 2019. szeptember 06.

Pintér Lajos 
polgármester

BAKONYSZOMBATHELY 
ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

(Folytatás a következő oldalon)



7HÍRMONDÓ2019. OKTÓBER

élünk, de az is jusson eszünkbe, Komárom-Esztergom 
megye is az otthonunk! Ebben a nyertes „Megyénk 
körül megyünk körül” című identitás projektünk se-
gít minket. A program keretében nyílt lehetőségünk az 
összetartozásunkat és a megbecsülésünket szimbolizá-
ló megyezászlók átadására, melyet nemrég a falunapon 
vett át a település. Ezen kívül páros találkozókra is sor 
kerül, Bakonyszombathely Tardos községgel, értékei-
vel és hagyományaival ismerkedhet meg közelebbről. 
Csak remélni tudom, hogy a község a megye segítsé-
gével még otthonosabb lesz, és a két önkormányzat a 
következő években is együtt munkálkodik a település 
és megyénk fejlődéséért! Megerősödtünk, ezt az erőt 
meg kell tartani és a jövőben arra használni, hogy az itt 
élők javát szolgálja!” - mondta. 

Tudta -e? Ebben segített a megyei 
önkormányzat Bakonyszombathelynek! 
Támogató döntésünkkel a TOP keretében összesen 
247,5 millió forint érkezett a településre fejlesztések-
re: 
• a forrásból új, 65 férőhelyes innovatív, passzív ház 
jellegű óvodai és bölcsődei épületegyüttes épül
• az ügyelet és az orvosi lakás épületének korszerűsíté-
sén is dolgoznak a szakemberek.

HELYHATÓSÁGI 
VÁLASZTÁSOK 

2019.10.13.
BAKONYSZOMBATHELY

Polgármester 
jelöltek:

Megyezászló átadása

Tisztelt Bakonyszombathelyiek! 
Tisztelt Választópolgárok!

Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozásomnak 
és programomnak helyet biztosítanak a helyiújság 
hasábjain. De a terjedelem – érthetően – korlátozott, 
ezért (inkább) minden háztartásba igyekeztem – 
igyekszem eljuttatni bemutatkozásomat és program-
tervemet! Kérem, hogy olvassák el, gondolják végig, 
felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalom-
mal! 2019. október 13-án Önök döntik el, hogy, kik 
legyenek a helyi önkormányzat képviselő-testületé-
nek tagjai az elkövetkező 5 évben és ki legyen tele-
pülésünk polgármestere. Önöknek kiemelten fontos 
felelőssége a választás.
 Kérem, hogy minél többen éljenek a lehető-
séggel és állampolgári jogukkal október 13-án!
Tisztelettel és köszönettel: 

Géringer Istvánné 
független polgármester jelölt

Kolonics Éva (Horváth Éva)

Engedjék meg, hogy az első gondolat a köszöneté 
legyen. Köszönetemet szeretném kifejezni mind-
azoknak, akik a polgármester választásra történő je-
lölésemet támogatták. Köszönöm a sok segítséget, 
a biztatást, és legfőképpen a bizalmat, amely felém 
irányult.

Magamról
 1970-ben születtem, Bakonyszombathelyen nőt-
tem fel, itt jártam általános iskolába. A közgazdasá-
gi szakközépiskolát Komáromban végeztem, majd 
a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát 
szereztem. 1992-ben a helyi általános iskolában 
kezdtem meg munkámat, mint tanító. Közben férj-
hez mentem, és 1995-ben megszületett Richárd fiam. 

BAKONYSZOMBATHELYI  HÍR MON DÓ
A ki adá sért fe lel: Ön kor mány zat 

Bakonyszombathely
Szerkesztésben közreműködött: 

Pintér Lajos
Nyomdai szerkesztés:

 Kovács Tímea (Nyomda, Nagyigmánd)
Készült: 280 példányban

ISSN 2062-8315
(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás a következõ oldalon)

Pedagógusi munkámat hivatásként éltem meg, ezért 
folyamatosan képeztem magam. Munka és család 
mellett még 3 diplomát szereztem. 2006-ban feladat-
ként kaptam meg, hogy a Kisbéri Kistérség pedagó-
giai szakszolgálatát építsem fel, irányítsam, vezessem 
a járás összes köznevelési intézményeiben. 2007-ben 
a bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola 
és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézményve-
zetője lettem.  Vezetésem alatt a takarékos gazdál-
kodást, és az intézmény szakmai és tárgyi fejlődését 
tartottam a legfontosabbnak. Ezért több uniós és hazai 
pályázatot írtam és valósítottam meg. Intézményveze-
tőként állandó meghívottja voltam az önkormányzati 
testületi üléseknek, ahol csak lehetett részt vállaltam a 
feladatokban.
2012-ben a köznevelés átszervezéseként a Kisbéri 
Járás tankerületi igazgatója lettem. Feladatom a járás 
általános és középiskoláinak fenntartói feladatainak 
irányítása, vezetése.
2016 őszétől átszervezés következtében munkámat 
Tatabányán folytattam, mint szakmai igazgatóhelyet-
tes. 2019 tavaszától egyéni vállalkozóként uniós pá-
lyázatok írásával és menedzselésével foglalkozom.
Legfontosabb teendőnek a hatályos jogszabályoknak 
eleget téve a kötelezően előírt feladatokat maradék-
talanul ellátni, és valamennyi pályázati lehetőséget 
megragadni, mely az itt élő emberek életminőségét, 
komfortérzetét javítja, Bakonyszombathely fejlődését 
jelenti.

A legnagyobb hangsúlyt a magam részéről a folyto-
nosságra, a sikeres munka folytatásának szándékára 
szeretném helyezni, mert ebben látom egy biztosan, 
fokozatosan fejlődő és megmaradó település garan-
ciáját.Büszkén kell vállalni az elért eredményeket, 
ugyanakkor a változás képességét is meg kell mutatni, 
azt, hogy mit akarunk a jövőben másként tenni.
Úgy gondolom, hogy az előttünk álló kihívások, ne-
héz, de szép feladatok elvégzése nem képzelhető el 
az itt élő emberek szorgalma, kitartása és a település 
vezetői felé irányuló támogatás nélkül.
Én az összefogásban, az együtt gondolkodásban, az 
együtt cselekvésben hiszek. Ehhez kérem a támogatá-
sukat az elkövetkező választáson.
Kérem a falu lakosságát, hogy a választásokon minél 
többen vegyünk részt, ezzel is kimutatva, hogy min-
denkinek fontos a települése jövője.

Köszönettel: Kolonics Éva

Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. október 13-ra kiírt önkormányzati választá-
sok változást hoznak a falu életében. Az eddig a falu 
életét hosszú évek óta vezető polgármester nyugdíjba 
vonulása miatt döntöttem úgy, hogy szeretnék a köz-
ség fejlődésében aktívan részt venni, mint a település 
polgármestere. Engedjék meg, hogy pár szóban bemu-
tatkozzam és megosszam Önökkel elképzeléseimet a 
falu fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatosan.

Szabó Lajos vagyok. 1958. november 14-én szü-
lettem Bakonyszombathelyen. Édesapám a helyi Ta-
karékszövetkezetben dolgozott, melynek megalakítá-
sában aktívan részt vett Édesanyámmal közösen.
Tanulmányaimat a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázi-
um elvégzése után a szolnoki Kilián György Repülő 
Műszaki Főiskolán folytattam. Első munkahelyem 
mérnökgyakornokként a Malévnál volt. Ezt követően 
hazajöttem Bakonyszombathelyre, a helyi Mezőgaz-
dasági Termelő Szövetkezetbe, ahol mint energetikus 
dolgoztam. 1982-ben megnősültem és két gyermekem 
született. 1987-től a kisbéri Vízmű üzem vezetését lát-
tam el 2009-ig, majd a kisbéri és oroszlányi üzem ösz-
szevonásától kezdődően pedig Oroszlányban dolgoz-
tam, mint műszaki vezető 2015-ig. Munkám mellett 
1995-ben megszereztem második diplomámat a Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskolán mérnöküzemgazdász 
szak ipari ágazatán.
2015-től pedig a családi vállalkozásban viziközmű 
építését végezzük fiammal közösen.

Úgy gondolom, hogy vezetői tapasztalataimmal és 
rátermettségemmel a falu javát tudnám szolgálni az 
elkövetkező évek során.
Fontosnak tartom, hogy a településen elkezdett folya-
matokat, fejlesztéseket a jövőben is támogassuk és 
újabb célkitűzésekkel és azok megvalósításával a fa-
luban élők életkörülményeit és ezzel együtt a közérze-
tüket javítsuk, ennek érdekében az alábbi programot 
állítottam össze a teljesség igénye nélkül, melyet most 
szeretnék Önökkel megosztani. 

Elsőleges feladatomnak tartom, hogy az Európai 
Uniós pályázaton elnyert támogatással épülő Óvoda, 
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Bölcsöde  és Közkonyha mihamarabb megvalósuljon 
magas műszaki színvonallal, amiben gyermekeink jól 
érzik majd magukat.

A Bakonyszombathelyen élő embereknek helyben saj-
nos nagyon kevés lehetőségük van munkahelyet talál-
ni. Nagyon sokan kénytelenek akár nagy távolságokat 
is megtenni a megélhetésük biztosítás érdekében. Ki-
emelkedő feladatomnak tartom, olyan ipari üzem lét-
rehozásának támogatását, amely sok embernek adna 
munkalehetőséget. Erre alkalmas terület lenne a vasút 
és a régi MGTSZ központ közötti terület, amelynek 
közműellátottsága nagyon jó(víz, villany, szennyvíz, 
gáz).

Nagyon fontosnak tartom, hogy a településen koráb-
ban működő szeméttelep helyett az Európai Unió által 
előírt szabályoknak megfelelő telephely kerüljön lét-
rehozásra, ahová a helyi lakosok a heti gyakorisággal 
elszállított hulladék feletti szemetet is elhelyezhetik. 
Ezzel reményeim szerint megszűnne a község határá-
ban történő illegálisan lerakott szemét termelődése.

A megnövekedett autóforgalommal arányosan nő a 
négyes kereszteződésben történt balesetek száma.  
Célom egy olyan körforgalom és hozzá kapcsolódó 
gyalogátkelő kialakítása, amely ezt a balesetveszélyt 
nagymértékben csökkentené. Természetesen ennek 
megvalósítására pályázati lehetőségre van szükség.
A sportkörök támogatására és fejlesztésére is nagy 
szükség van, hogy felnőttek és gyermekek egyaránt 
tartalmasan és egészségesen tudják eltölteni szabad-
idejüket. Ehhez hozzátartozik a meglévő intézmények 
és sportpályák karbantartása és fejlesztése, például a 
futballpályára automata öntözőrendszer kiépítése, 
amely egyenletesen biztosítja a pálya öntözését. Ezek 
mellett elképzeléseim között szerepel, egy kézi- és 
kosárlabda pálya megvalósítása, melyet a falu lakosai 
szabadon használhatnának. 

Kiemelt feladatomnak tartom a megromlott járdák 
és közutak felújítását. Pár évvel ezelőtt elkezdődtek 
a járdák térkövezése. Fontos, hogy ezek folytatása 
folyamatos legyen a település gyalogjárdáinak teljes 
felújításáig. 

Az egyházak támogatását is fontosnak tartom, hogy a 
hitélet gyakorlásához szükséges feltételek biztosítva 
legyenek. Ehhez szükséges a jó együttműködés, hogy 
az Önkormányzat folyamatosan tájékozódhasson az 
egyházközösségek igényeivel kapcsolatosan. 

Fontosak a falu életében a civil szervezetek. Ezek 
működését továbbra is támogatni szükséges. Elsőren-
dű feladat a község biztonságának védelme, melyet a 
Polgárőrség és a Tűzoltó Egyesület évek óta biztosít. 
Továbbra is fontosnak tartom ezen szervezetek támo-
gatását és igényeik lehetőség szerinti megoldását saját 
illetve pályázati forrásokból.

A lakosság összetételében nagy részt képviselnek az 
idősek. Az Ők gondozásának fokozott felügyeletének 
megoldását lényeges feladatnak tartom. Meg kell ke-
resni a lehetőséget arra, hogy azoknak az időseknek, 
akik már nehezen tudják a mindennapi feladataikat el-
látni, biztosítani tudjunk egy napközbeni felügyeletet, 
melyben lehetőség van az étkeztetési és egészségügyi 
feladatok ellátására.

Az utóbbi években elkezdődött a falu kulturális éle-
tének fellendülése. Véleményem szerint szükség van 
a különböző rendezvények sokszínűségére, hogy 
a helyi lakosok kikapcsolódhassanak és mindenki 
megtalálja a számára érdekes és szórakoztató prog-
ramot. Ezáltal a Művelődési Ház is kihasználtabbá 
válna. Célom olyan koncertek, előadások, kabarék és 
rendezvények támogatása, amelyek nagy létszámban 
vonzaná mind a felnőtteket, mind pedig a fiatalabb 
korosztályokat.

Köszönöm, hogy időt szántak arra, hogy megismer-
jék programomat és ezúton szeretném kérni a tisztelt 
Választópolgárokat, hogy 2019. október 13-án minél 
többen vegyenek részt a szavazáson és döntésükkel se-
gítsék Bakonyszombathely további fejlődését!

Tisztelettel:

Szabó Lajos
független polgármester jelölt
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Tisztelt 
Bakonyszombathelyi 

lakosság!

Baracskai László 
vagyok.
Bakonyszentkirályon 
születtem 1963.12.01-
én és ott éltem 40 éves 
koromig, van egy fel-
nőtt gyermekem az első 
házasságomból, 15  éve 
élek Bakonyszombat-
helyen a feleségemmel, 
Hermann Mariannával 
és  a 13 éves Matyi fi-
únkkal. 13 évig a Rédei 
Kertimag  Zrt-nél, mint 

raktáros dolgoztam, majd adódott az a lehetőség, 
hogy itt helyben 2 évig a közmunkások munkáját 
irányíthattam. Több min 5 éve a helyi polgárőrség 
elnökhelyettese vagyok. 2019.05.14. Sajnos egy 
áramütés során derült ki, hogy lábon kihordtam 
egy szívinfarktust azóta táppénzen vagyok. De 
ennek ellenére úgy érzem, hogy teljes értékű em-
berként, független jelöltként indulok a képviselői 
tisztségért, amit komoly munkának, feladatnak 
tekintek.

Kedves Bakonyszombathelyiek!
 Talán sokukban felmerül a kérdés, hogy mit akarok 
én itt csinálni? Hát a válaszom, hogy induló képvi-
selőként az előző képviselő testület által megkezdett 
beruházások befejezését, új pályázati lehetőségek ki-
aknázását, új munkahelyek létesítését/ utak, járdák, 
vízelvezető árkok, közutak/ megújítását meglévő 
értékek megóvását. Községünk és intézményeink to-
vábbra is zökkenőmentesen szeretném, ha működné-
nek.
Nagy hangsúlyt fektetni, az óvodára nyert pályázati 
pénzre.
Az óvoda mielőbbi építését elkezdeni és nem bele-
kezdeni más munkálatokba, amíg az el nem készül. 
Az orvosi rendelő modernizált állapotának megvaló-
sítását.
 Temetőben illemhely kialakítását, valamint a szemét 
elhelyezésének megoldását.

A közmunka keretén belül olyan személyek foglakoz-
tatását támogatnám továbbrais, akik mindigbecsülettel 
végzik munkájukat,és lehet számítanirájuk munkaidőn 
kívül is. /Pl.: falunap/
Civil szervezeteket támogatni. /Pl.:sportegyesület, 
idősek klubja, polgárőrség tűzoltóság…./

Kedves Bakonyszombathelyiek!
Én nagyon szeretném ezeket légből kapott a „papír 
mindent elbír „stílust megszüntetni. Helyette a Tisz-
telt lakosságot a pontos tényekről és számadatokról 
tájékoztatni. Ha 2019.10.13-án engem választanak 
képviselőnek, A LEHETŐSÉGEIMHEZ MÉRTEN 
MINDENT MEGTESZEK, hogy a fent felsoroltak 
megvalósuljanak.
Tisztelettel és köszönettel:     

Baracskai László
képviselő-jelölt

TISZTELT 
BAKONYSZOMBATHELYI 

LAKOSSÁG!

Szeretnék bemutatkozni 
azoknak, akik még nem 

ismernek a faluban. 

Bognár István 
(Bogesz) 3 gyerme-
kes családapa vagyok, 
Bakonyszombathelyen 
nőttem fel és itt teleped-
tem le a családommal. 
Ide köt a család, barátok 
az ismerősök sokasága, a 
munkám és a sport sze-

retete is. A választáson független jelöltként indulok. 
Szeretném képviselni a magam és az itt élők érdekeit. 
Számomra a képviselői munka nem más, mint egy jó-
val szélesebb körű érdekképviselet. 

Meggyőződésem, hogy az Önkormányzatban olyan 
emberre van szükség, aki önállóan gondolkodik és a 
faluért közösen egy közös cél érdekében (lakóhelyünk) 
cselekszik. 

Tisztelettel: 
Bognár István 

független képviselőjelölt

Képviselő-jelöltek:
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Tisztelt Választópolgárok!

Ferenci Andreának hívnak.
Immár 50 éve Bakonyszombathely az otthonon, szü-
letésem óta itt élek. Két felnőtt fiam van, akik máshol 
élnek már. Elvált vagyok, tehát időm és energiám is 
van, hogy bármit is tegyek a településemért. Az előző 
ciklusban már képviseltem falunkat. Néhány falunapot 
és sok programot szerveztem.  Dolgozom a könyvtár-
ban és vezetem a DJP pontot. 5 éve a Nyugdíjas Klu-
bot is én koordinálom. Nagyon fontos az új óvodánk 
megépítése, fontosak az utak és a járdák színvonala 
is,de sajnos a pályázatok  sokszor határt szabhatnak a 
terveinknek. De lehet nekünk bármilyen élhető szép 
falunk, ha nincs összetartó közösségünk. Az egyik 
legfontosabb dolognak tartom, hogy minél több kö-
zösség szerveződjön falunkban. Ha csak közös túrák, 
kirándulások szerveződnek vagy összefogunk egy jó 
célért vagy épp régi hagyományainkat megismertetjük 
az ifjúsággal már akkor is teszünk valamit. Még na-
gyon fontosnak tartom azt is, hogy a fiataljainkat be-
vonjuk bármilyen formában  falunk életébe, mert övék 
a jövő! 

Tisztelettel: Ferenci Andrea

Tisztelt 
Bakonyszombathelyi 

Választópolgárok!

Hegedüs Ákos Vin-
ce vagyok, 1986. 01. 
11-én születtem Komá-
romban. 
Középiskolai tanulmá-
nyaimat Kisbéren, fel-
sőfokú tanulmányaimat 
Győrben végeztem, majd 
néhány éven keresztül 
ott is éltem. 

Azonban a nyüzsgő vá-
rosi lét nem tudta feled-
tetni velem szülőfalum 

összetartó hangulatát, ezért hamarosan haza is költöz-
tem Bakonyszombathelyre, ahol jelenleg is élek csa-
ládommal.

Örömmel tapasztalom, hogy számos barátomnak, 
kortársamnak is legalább olyan fontos a családias 

légkör és szeretteik közelsége, amit a mi kis falunk - 

Bakonyszombathely - nyújthat.

A fiatalok Bakonyszombathelyen való letelepe-

désének előtérbe helyezése a városi élettel szem-

ben a településvezetés eddigi munkáját dicséri. 

Sikerült megteremteniük azt a közeget, ahol a 

fiatalok és idősek egyaránt megtalálhatják bol-

dogulásukat.

Azonban a következő ciklus során az újonnan meg-

alakuló, friss ambíciókkal rendelkező képviselőtestü-

letre új feladatok várnak! Fontosnak tartom ezek kö-

zött a falu turisztikai értékének növelését, a kulturális 

élet fejlesztését, a hagyományok őrzését és tiszteletét, 

a család elsődlegességét és nem utolsó sorban az itt 

élők biztonságát!

Végzettségemet tekintve gépészmérnök-assziszten 

svagyok, és ebben a szektorban dolgozom több mint 

10 éve. Az ez idő alatt felhalmozott tudásomat, ta-

pasztalatomat illetve kapcsolati tőkémet felhasználva 

kívánom Bakonyszombathely érdekeit szolgálni a to-

vábbiakban képviselőként! 

Mivel ez az ágazat igencsak meghatározó a falu min-

dennapjaiban, úgy vélem, számos előnnyel jár, ha 

lehetőség nyílik a mezőgazdasági témában megjele-

nő pályázatok teljeskörű kihasználására, mely előse-

gítené a falu további fejlődését: azt gondolom, kellő 

alázat, szaktudás, megfontoltság és kreativitás van 

bennem ahhoz, hogy a Bakonyszombathely javára te-

gyek az elkövetkező időkben!

Célom, hogy a jövőben én is aktív tagja legyek 

a község képviselőtestületének, hogy a további-

akban is egy legalább ilyen dinamikusan fejlődő 

Bakonyszombathely büszke polgárai lehessünk!

Előre is megköszönve a rám szavazók bizalmát!

Tisztelettel:

Hegedüs Ákos Vince
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Kedves 
Bakonyszombathelyiek!

Köszönöm,  hogy Önök több cikluson keresztül meg-
választottak önkormányzati képviselőnek, megtisz-
teltek bizalmukkal, hogy képviseljem érdekeiket, se-
gítsem és támogassam falunk életét, fejlődését.
Úgy érzem, elképzeléseimet, felelős döntéseimet a 
jövőben is tudnám hasznosítani az itt élő emberek ér-
dekében, felhasználva az eltelt évek alatt összegyűlt 
soktudást, tapasztalatot, és bölcsességet.
Kérem, hogy október 13-án éljenek a lehetőséggel és 
állampolgári jogukkal!

Tisztelettel:                               Homoki Péterné
                                             független képviselőjelölt

Kedves Választópolgárok!

KásádiKlaudia vagyok, 1986 óta élek 
Bakonyszombathelyen édesanyámmal, Teplán Mag-
dolnával.  
2003-ban a kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium köz-
gazdasági szakán érettségiztem.
A szakközépiskolai éveim után számviteli pénzügyi 
ügyintéző, idegenforgalmi ügyintéző, idegenvezető, 
valamint nemzetközi szállítmányozási és logiszti-
kai menedzser képesítéseket sikerült elsajátítanom. 
Ezenfelül 2 idegennyelv ismerettel isrendelkezem.  
Jelenleg a Pécsi Általános Orvostudományi Kar vég-
zős hallgatója vagyok.
Szigorló évem a győri Petz Aladár Megyei Oktató-
kórházban töltöm.
A diploma megszerzése után háziorvosi rezidens kép-
zésben folytatom tovább a szakképesítésem.
A közeljövőben pedig mint háziorvos szeretnék érvé-
nyesülni.
Bízom benne, hogy a közelgő választás változást hoz: 
egy új, modernebb szemléletmóddal bíró és a lakosok 
problémáit szem előtt tartó önkormányzati testület 
megalakulásával.
Fontosnak tartom a - szociálisan hátrányos lakosok, 
családok támogatását, segítését,
- a fiatal, kisgyerekes házasok betelepülésének ösz-
tönzését.
Törekedni kell új , korszerűbb fejlesztésekre mind az 
energetika, gazdasági élet és ifjúsági sport-szabadidő 
életben egyaránt. A közlekedés biztonságosabbá téte-
le, közútak, járdák javítása, felújítása. És persze külön 
figyelmet kell fordítani az idősekre, idősgondozásra, 
egyedül élők mindennapi problémáinak megoldására!

TISZTELT 
BAKONYSZOMBATHELYI 

LAKOSOK!

Kovács Csaba vagyok, Bakonyszombathelyen 

születtem 1962. 04. 22-én. Családommal azóta is a te-

lepülésen élek, így folyamatosan nyomon követhettem 

a falu életét, tájékozódhattam a helyi lakosokat /köztük 

engem is/ érintő problémákról. Önkormányzati képvi-

selőként is főként abból a célból indulok, hogy megvá-

lasztásom esetén a települést érintő legfőbb problémák 

megoldásában segítséget nyújtsak.

Pár gondolat a megoldásra váró legfontosabb fel-

adatok közül:

• A helyi vagyonvédelem érdekében a fő közlekedési 

csomópontok térfigyelő kamerarendszerrel történő el-

látása.

• A falu határában működő illegális szeméttelep/sze-

métlerakó felszámolása.

• Bakonyszombathely határában a mellékutak, földutak 

folyamatos karbantartása.

• Az illegális fakivágások, fakitermelések megszünte-

tése, a kivágott területek rendbe tétele.

• A szociális étkezés színvonalának, minőségének ja-

vítása.

• A bakonyszombathelyi Falunapra a helyi lakosoknak 

ingyenessé tenni a belépést.

Főállásban már régóta a bakonyszombathelyi közpon-

tú /jelenlegi nevén/ Bagolyvár-hegy Vadásztársaságnál 

dolgozom, mint hivatásos vadász. 

Megválasztásom esetén tiszteletdíjam egy részét az 

időskorúaknak szervezett rendezvényekre ajánlanám 

fel.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, 

Kovács Csaba
Bakonyszombathelyi 

Önkormányzati Képviselő Jelölt
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(Folytatás a következõ oldalon)

Tisztelt 
Bakonyszombathelyiek, 

Tisztelt Választók!

Rózsa Gyula vagyok, 50 éves, születésemtől 
fogva Bakonyszombathely polgára. A közelgő októ-
ber 13-ai önkormányzati választás kapcsán engedjék 
meg, hogy röviden bemutatkozzam, annak, aki még 
nem ismer a faluban. 1969-ben születtem, itt nőttem 
fel, jártam iskolába, és családot is itt, ebben a kis kö-
zösségben alapítottam. Feleségemmel, Edittel 1994-
ben kötött házasságunkból két lányunk született. A 
több, mint ötven itt eltöltött évnek köszönhetően is-
merem a falu minden sarkát, az itt élők többségét és a 
mindennapos problémákat. 
Képviselőként az évek során összegyűjtött tapasz-
talatokat kamatoztatva szeretnék a közösségünkért 
tevékenykedni, ezután szívesen vennék közvetlenül 
részt a falu mindennapjaiban. Mindig is igyekeztem 
lehetőségemhez és szabadidőmhöz mérten segíte-
ni Bakonyszombathelynek és lakótársaimnak, és ez 
a jövőben sem lesz másként. Az elkövetkező idők-
ben igyekeznék legjobb tudásom szerint képviselni 
közösségünket, és alázatos munkámmal a falu javát 
szolgálni.
Kedves Lakótársaim, kérem tiszteljenek meg bizal-
mukkal és szavazatukkal támogassanak a választás 
napján! Köszönöm!

Kedves 
Bakonyszombathelyiek!

A 2019. október 13-án történő önkormányzati válasz-
tásokon képviselőként szeretnék indulni.

Szabó Ramóna vagyok, 1987. decem-
ber 02-án születtem Győrben. Általános iskolát 
Bakonyszombathelyen végeztem, majd a székesfehér-
vári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközép Is-
kolában érettségiztem. 2009 óta édesanyámmal együtt 
dolgozom családi vállalkozásunkban. Munka mellett 
elvégeztem a pénzügyi és számviteli ügyintéző tan-
folyamot, majd a társadalombiztosítási és munkaügyi 
szakelőadói képzést valamint mérlegképes könyvelői 
képesítést szereztem.

Terveim között szerepel, hogy Bakonyszombathelyen 
családi házat építsek és önálló életemet, családalapí-

tásomat Szülőfalumban tudjam megalapozni. Emiatt 
is fontos számomra, hogy a falu életének fejlődésében 
aktívan részt vehessek. Ötleteimmel, javaslataimmal, 
esetleg szakmai tudásommal is segíteni tudjam a köz-
ség életét befolyásoló döntések meghozatalát.
Fontosnak tartom, hogy korosztályom igényeit, véle-
ményeit jelezni tudjam a testületi döntésekhez.
Véleményem szerint a testület összetételében mind az 
idősebb, mind a fiatal korosztályt képviselni kell. Így 
lesz biztosított a község harmonikus fejlődése és ezzel 
lehetőség nyílik a fiatalok megtartására.

Kérem a tisztelt Választópolgárokat, hogy 2019. ok-
tóber 13-án döntsük el együtt, hogy kik képviseljék 
érdekeinket a falu vezetésében.

Tisztelettel:
Szabó Ramóna

független képviselő jelölt

Tisztelt 
Bakonyszombathelyiek!

Ifj. Tóth Sándor va-
gyok, (sokaknak csak 
Sanyika).
1986. 04. 07-én szület-
tem Komáromban, azóta 
Bakonyszombathelyen 
élek. 

A helyi közösségi életben 
általános iskolás korom 
óta aktívan részt veszek, 
továbbá kiemelt szerepet 
játszik életemben a sport 
iránti szeretet!

Akik ismernek, igazolhatják, hogy közösségi ember 
vagyok, és hiszek a jó csapat erejében! 

Ezt támasztja alá, hogy a Bakonyszombathelyi Sport-
egyesület játékosaként és mára elnökeként minden 
lehetőséget megragadok, hogy a falu életében kulcs-
fontosságú közösségi eseményeken - ne csupán a sza-
badidő hasznos eltöltésére legyen lehetőség, hanem 
ezek az alkalmak a bakonyszombathelyi fiatalok és 
idősek számára „Faluösszetartó” erővel bírjanak.
Eddigi vezetői munkásságom során számomra elsőd-
leges szempontként szerepelt a sporttal kapcsolatos 
infrastruktúra fejlesztése a faluban.
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Nem kis büszkeséggel gondolok a következő pályázati 
beruházásokra, amelyek előkészítésének, lebonyolítá-
sának folyamataiban magam is tevékenyen vehettem 
részt:
• a műfüves sportpálya kialakítása a régi „kispálya” 
területén, 
• a Kastélyparkban található futball pálya felújítása- a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt feltételeknek 
megfelelően - ami ezen fejlesztéseknek köszönhetően 
Bajnokságok megrendezésére is alkalmassá vált, 
• a pályához tartozó labdafogó háló, világítás, ered-
ményjelző tábla és mobil lelátó létesítése
• a park területén találhatósportöltözők és ifjúsági 
klubhelyiségszebbé, komfortosabbá tétele.
Szerencsére az előbb felsorolt helyszínek azóta is 
gyakran szolgálnak helyszínül Bakonyszombathely 
és az itt élőemberek számára fontos események meg-
rendezésében, melyek afalunapok, sportesemények és 
egyéb rendezvények.

Ezúton is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 
köszönetet mondjak a bakonyszombathelyi Önkor-
mányzatnak, és a Községi Sportegyesület assziszten-
ciájának a részemre megszavazott bizalomért és segít-
ségért! 
Összegezve úgy gondolom, hogy számos szép ered-
ményt tudhat magáénak a falu az elmúlt néhány évben, 
de az a véleményem, hogy mindig van hova fejlődni!

Amennyiben az elkövetkező ciklusban bizalmat sza-
vaznak nekem képviselőként, nyugodtan merem állí-
tani, hogy az eddig folytatott közösségi munkámat to-
vább végzem, terveim közt szerepel a sport szeretetére 
való nevelés egészen kisgyermekkortól!
Továbbá minden energiámmal azon leszek, hogy 
a bakonyszombathelyi polgárok életében nagyobb 
hangsúlyt kaphasson az egészséges életmód gyakor-
lása, a közösségi eseményeken való aktív részvétel a 
„Sportos Összefogás” jegyében!

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és a 2019. októ-
ber 13-i bakonyszombathelyi Önkormányzati válasz-
táson! 

Szavazzanak rám!

Tisztelettel: 

Tóth Sándor

Kedves Falubeliek!

Vidáné Marencsák 
Gabriella vagyok, 
születésem óta a falunk-
ban élek. Férjemmel, 
fiúgyermekemmel és 
szüleimmel lakom.  22 
éve dolgozom a Magyar 
Posta ZRT- nél, postave-
zetőként. 
Munkámból adódóan is 
ismerem az emberek napi 
szintű örömeit, bánatait, 
gondjait… számíthatnak 
rám a problémamegoldás-

ban. Családomban 3 generáció lakik együtt, így tisztá-
ban vagyok az IDŐS, KÖZÉP és FIATAL korú gene-
rációigényeivel! Úgy érzem volna erőm tenni értük, 
hogy MÉGélhetőbb helyzetben teljenek mindennapja-
ik. Szeretném a falumban élő lakosságot meghallgatni, 
segíteni, adódó gondjaikat megkönnyíteni, megoldani 
lehetőségemhez mérten. Szívesen tartoznék a leendő 
képviselő-testület remek, tenni vágyó csapatához! 

Számítok ÖNÖKRE, RÁTOK!

KÖSZÖNÖM A megtisztelő figyelmet és a bizal-
mat!!!

„Egy kedves faluközösség majd a te szavaidra reagál,
Mások egy hasonló témában építkező kolléga követői 
lesznek…….”

Tájékoztató Ingyenes jogi tanácsadás

      időpontja október hónapban, a Családsegítő Központban:
Október 7. (hétfő), 11.30-19.30

Október 21. (hétfő) 11.30-19.30
Helyszín: Kisbér Angol kert 1.

Tel.: 34/ 353-133§

További 
képviselő-jelöltek:

Kállai István, 
Kolonics Gergely,

Simon Ferenc, 
Szteblák Lajos,
Tóth Rozália,
Török Elek,
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