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(Folytatás a következő oldalon)

Önkormányzati 
Hírek

Bakonyszombathely Képviselő-testülete januári 
ülésén tárgyalta a 2020. évi költségvetés terveze-
tét, melyet februári ülésén elfogadásra javasolt. 
A testület határozott véleménye a felelősségteljes 
gazdálkodás és takarékoskodás. Településünk ha-
talmas beruházás előtt áll melynek pontos össze-
ge a közeljövőben körvonalazódik ki. Mindany-
nyiunk közös érdeke, hogy az óvoda és bölcsőde 
projekt az év végére megvalósuljon. Emiatt min-
den egyes kiadásra fokozott figyelmet kell fordí-
tanunk.
A projekt jelenleg a harmadik közbeszerzés küszö-
bén áll, mely reményeink szerint március hónapban 
lebonyolódik.
A testület tárgyalta az idei falunap szervezését is. 
Arra a döntésre jutott, hogy tartalmában elsődlege-
sen a Bakonyszombathelyi lakosságot szolgálja ki. 
Szerényebb költségvetéssel és belépődíj nélkül. Cél, 
hogy a közösségi élet magasabb szintre emelkedjen. 
Részletes programról a későbbiekben adunk tájékoz-
tatást.

  Január 14-én a VOLÁNBUSZ Zrt. munkatársai 
helyszíni bejárása érkeztek a Baross és Bem u ke-
reszteződéséhez. Kérésünket indokoltnak találták 
az új autóbusz forduló létesítésével kapcsolatban. 
Február 5-én kelt válaszukban pozitív visszajelzést 
kaptunk, így hamarosan megkezdjük a forduló kiépí-
tését. Ezt követően egyeztetjük a menetrend módo-
sítást, hogy a lakosság mielőbb igénybe tudja venni 
ezt a lehetőséget.

 Veszélyes állapota miatt lebontásra került a Széche-
nyi utcai buszmegálló épülete melynek helyére a ta-
vasz folyamán új megálló épület kerül.

 Tájékoztatást kértünk a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Kisbéri mérnökség vezetőjétől a körforgalom 
helyzetével kapcsolatban. Rapcsák György a kö-
vetkező választ adta: „A körforgalom terveztetése 
jelenleg közbeszerzés alatt áll. A tervek elkészültét 
követően a tervezési szakasz lezárásaként a tervező-
nek az engedélyezési eljárást le kell folytatnia, mely 
a kivitelezési közbeszerzés alapfeltétele.
A projekt jelenlegi szakaszában a kivitelezés meg-
kezdésének pontos időpontja még nem ismert, mert 

az nagyban függ az engedélyezési eljárás lebonyolí-
tásának idejétől, véleményem szerint a kivitelezésre 
legkorábban 2020. II. felében kerülhet sor.”
Reménykedünk hiszen ez már elég biztatóan hangzik, 
türelemmel várjuk tehát, hogy a munkák megkezdőd-
jenek.

2020. májusában Magyarországról rajtol a Girod’Italia 
a világ egyik legnagyobb kerékpáros körversenye, 
mely a világ minden tájáról vonzza az érdeklődőket és 
rajongókat. A versenyt közel 200 országban több mint 
800 millióan követik képernyők előtt.
A 2020-as Nagy Rajtja, a Grande Partenza három nap-
ja alatt Magyarország a világ érdeklődésének közép-
pontjába kerül.
Május 9-11. között a verseny útvonala nemcsak térsé-
günket érinti, hanem konkrétan május 10-én Kisbér 
irányából a délutáni órákban áthalad településün-
kön is!

Február 13-án a megyei Rendőrkapitányságon előze-
tes tájékoztatást kaptunk a versennyel kapcsolatban. 
Havi szinten lesznek megbeszélések és egyezteté-
sek, hogy a településeket érintő feladatok időre el-
készüljenek. Amit már tudunk, hogy május 10-én a 
délutáni órákban útlezárásokra kell számítani Kisbér-
Bakonyszombathely-Bakonybánk útvonalon. A lezá-
rás időpontjáról időben fogjuk értesíteni a lakosságot 
hiszen a teljes lezárások alatt csak gyalogos közleke-
désre lesz lehetőség!

Megkezdődnek az orvosi rendelő, és szolgálati lakás 
felújításának munkálatai is. A rendelő épületén tetőfel-
újítás, a lakáson szintén tetőfelújítás, szigetelés és nyí-
lászáró csere történik majd. Ezek a munkák a rendelés 
idejét nem befolyásolják.

Kemény kihívás és küzdelem számunkra az illegális 
szemétlerakás településünk határában, mely tovább-
ra is tilos és büntetendő! Az újabb szemétlerakások 
megszüntetése érdekében a szennyvíz tisztító telep 
bejáratánál megfigyelő kamera rendszert telepítet-
tünk, amely pontosan rögzíti a jogellenes cseleke-
dőket. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felelősségre vonás 
iránt szigorúan intézkedni fogunk!
Akinek építés törmelék elhelyezésrevan szükségeaz 
előzetesen érdeklődjön a lehetőségekről a polgármes-
ternél.
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Ovi Hírek

(Folytatás a következő oldalon)

Tisztelt Lakosság!

Egyre több bejelentés és panasz érkezik az Önkormány-
zat Hivatalába a szomszédos ingatlanokon a lakóházak 
közelében magasra nőtt fák ügyében. Ez a problémát 
közigazgatási úton rendezni csak csekély mértékben 
lehet. Ezért legcélszerűbb a szomszédságban élők egy-
mással egyességre törekedve a veszély forrást okozó 
fák rendezését egymás között oldják meg, amennyiben 
ez nem történik meg a problémát bírósági úton lehet 
rendezni.
Be kell látni, hogy a megváltozott időjárási viszonyok 
(nagysebességű szélviharok) erős veszélyt jelentenek, 
ami veszélybe sodorja az említett fák tekintetében mind 
a saját, mind pedig a szomszédos lakóházak épségét. 
Kérjük legyünk erre figyelemmel! 
Ezekre a veszélyes kivágásokra megnyesésekre, kör-
nyékünkön több vállalkozó is alkalmas.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

Támtom Éva és Joó Gábor

Köszöntjük községünk
 új állampolgárait:

Svehlik István és Tóth Ágnes 

kislányát: Svehlik Lizát

Rezler Barnabás és Nagy Brigitta kislányát: 

Rezler Gréta Zselykét

Tuba Károly és Herki Karolina kislányát: 

Tuba Jázmint

Bogdán János és Németh Ágnes kislányát: 

Bogdán Júliát

Búcsút vettünk 
elhunyt állampolgárainktól:

id. Hermann Imrénétől (Erdősor)

id. Farkas Jánosnétól (Damjanich u)

Brukker Antaltól (Dózsa u)

Fenyőünnep az óvodában

2019.12.17-én óvodánkba is elérkezett az év leg-
meghittebb ünnepe, a KARÁCSONY.

Most is, mint minden évben műsorral kedveske-
dett a két csoport egymásnak. Az idén is nagyon 
színvonalas volt az előadása mind a két csoport-
nak. Minden kisgyermek átérezte a meghittséget 
és az őszinte szeretetet. Az ünnep meghittsége a 
közös gyertyagyújtással és énekléssel lett teljes. A 
csillagszórók szikrája teljesen beragyogta a cso-
portszobát.
Ezután következett a várva várt ajándékok kibontá-
sa, birtokba vétele. Öröm volt nézni a sok csillogó, 
várakozással teli gyermekszemet.  Nagyon örültek 
a sok új ajándéknak / autó, játék sátrak, puzzle ki-
rakók…/, melyre nagyon fognak vigyázni. Köszö-
netünket szeretnénk kifejezni, Bakonyszombathely 
Község Önkormányzatának, hogy minden kis-
gyermeket megajándékoztak egy csomaggal, és a 
Bakonyszombathelyért Alapítvány jóvoltából min-
denki haza vihetett egy – egy aranyos plüsit. Ezek-
kel az ajándékokkal is örömet szerezve gyermeke-
inknek.

                              Bazsóné Németh Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Itt a Farsang, áll a bál…
     
  Sor került az újév első óvodai ünnepségére, a Far-
sangra, 2020. február 7-én. A gyerekek már hetek óta 
izgatottan várták ezt a napot.  A délelőtt rendhagyóan 
zajlott a csoportokban, mint az ünnepeken általában, 
sok játékkal, farsangi zenék hallgatásával. Ebéd utáni 
pihenőt követően, érkeztek a szülők, nagyszülők, test-
vérek. 
     A kiscsoportban délután 3 órakor kezdődött a mulat-
ság, a nagycsoportban, pedig az ő előadásukat követő-
en a testvérpárok miatt. 
     Nagy volt a készülődés az öltözőben. A gyerekek 
szüleik segítségével felöltötték jelmezeiket, készültek 
a frizurák, felkerültek a parókák, sminkek. A versek, 
dalok előadása után következett a sütemények elfo-
gyasztása természetesen szörp kíséretében. Ezután 
közös játék a rokonok részvételével, majd elérkezett a 
délután fénypontja a tombolahúzás, amit minden gyer-
mek nagyon várt és izgatottan ültek szüleik mellett. A 
nyerő szelvény kihúzásakor siettek a nyereményért. 
Senki sem távozott üres kézzel. 

 Hajdu Nóra
óvodapedagógus

TÁJÉKOZTATÁS!
Óvodánk nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:

2020. július 06 - július 17-ig takarítási szünet.

Kérjük, hogy ez időpontig a gyermekek minden sze-
mélyes felszerelését szíveskedjenek hazavinni.
(váltóruha, torna felszerelés, ágynemű)

2020. július 20 - 31-ig nyári szünet.  
(óvoda zárva tart)

Leállás előtti utolsó nyitvatartási nap: 
július 03. (péntek)

Első munkanap a szünet után: 
2020. augusztus 03. (hétfő)

Kedves Szülők!
A Bakonyszombathelyi 
Benedek Elek Óvodába

a beíratás 2020. április 27-28-29-én lesz
naponta 10-15 óra között.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyerme-
keket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-
évüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendel-
keznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai neve-
lésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő 
időben az óvodába nem íratja be, a szabálysérté-
sekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján 

szabálysértést követ el.
(Folytatás a következő oldalon)
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Iskolai hírek…

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvéte-
li igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 
2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, va-
gyis előfelvételis jelentkezők) 
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodá-
ban.
  A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcím kártyája
 - szülő lakcím kártyája
 - a gyermek oltási kiskönyve

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésé-
nek határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot (2020. április 29.) követő huszonegyedik 
munkanap.

Szeretettel várunk minden leendő óvodásunkat 
és szüleiket!

Újra Bál!!!!

Előzetes tervek szerint 2020. június 6-án ismét meg-
rendezi az Óvodai Szülői Szervezet, a most már hagyo-
mányos Nyárköszöntő Jótékonysági Bálját, az óvoda 
illetve az óvodás gyermekek javára. Szeretettel várjuk 
a szórakozni vágyó és segítőkész vendégeinket!

 Farkasné Pákozdi Anikó – tagintézmény vezető

Alapítványi bál

2020. január 18-án rendeztük meg iskolánk sportcsar-
nokában hagyományos jótékonysági bálunkat. Sokan 
elfogadták meghívásunkat, a sportcsarnokban több 
mint 250 főnek terítettünk.
Iskolai alapítványunkat egykori diákjaink hívták élet-
re azzal a céllal, hogy forrást teremtsenek az egykori 
alma mater támogatására. Az alapítványon keresztül 
az iskolának nyújtott támogatás évről évre gazdagít 
bennünket. Így jutnak el rendszeresen gyerekeink 
színházba, erdei iskolába, vagy akár határon túli ma-
gyarlakta területekre is. Szintén jó szolgálatot tesz az 
alapítvány az iskola tárgyi feltételeinek javítása terén 
is. Tornacsarnokunkat is ilyen segítséggel tudtuk bál-
teremmé varázsolni, függönyöket varrattunk, asztalok 
készíttettünk.
Teréz anya így vall: „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, 
csak kicsiket, nagy szeretettel”. E szavak igazságát 
most is megtapasztalhattuk: az iskola tanulói, dolgo-

zói, szülők, az bakonyszombathelyi és az ácsteszéri 
önkormányzat dolgozói, szponzoraink és minden 
kedves Vendégünk, aki a bálon megtisztelt bennün-
ket jelenlétével, sokat tett nagy szeretettel, segítette, 
támogatta iskolánkat.
A támogatásért cserébe igyekeztünk jó hangulatú es-
tét rendezni. A zenét a Syncron zenekar szolgáltatta, a 
vacsoráról a pannonhalmi Király vendéglő gondosko-
dott. A sütemény Vaderna Szilvia cukrászműhelyéből 
került ki, a virágdíszeket Kuti Gáborné készítette. A 
büfében a kiszolgálást egykori diákjaink segítették.
A bált végzős tanulóink, néhány 7. osztályos tanu-
lóval kiegészülve nyitották meg, keringőt táncoltak. 
Izgatottan és nagy igyekezettel készültek erre az al-
kalomra. A táncot Turi Enese tanárnő tanította be. Az 
ifjú táncosok méltán arattak nagy sikert. Sok szülő 
és hozzátartozó nézte meg a nyitótáncot, és lehetett 
joggal büszke gyermekére.

A sikeres bálért köszönettel tartozunk:
• a pannonhalmi Király Vendéglőnek a vacsoráért
• Vuts Norbertnek a büfé megszervezéséért
• Fehér Dezső Tibornak a fénytechnikáért, a zene-
szolgáltatásért
• Hermanné Horváth Erikának a táncruhák átala-
kításáért
• a bakonyszombathelyi önkormányzat dolgozói-
nak a szállításért, a teremrendezésért

(Folytatás a következő oldalon)

A tánc egy pillanata

A bál nyitótáncosai
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(Folytatás a következő oldalon)

• az ácsteszéri önkormányzatnak és a konyhának a 
kölcsönbe adott terítékért, székekért
• az iskola minden dolgozójának és a tanulóknak a 
műsorért, a díszítésért, a terítésért, a takarításért
• a helyi polgárőrségnek a helyszín biztosításáért
• a fiataloknak, Herman Friderikának, Herman 
Eriknek, Halász Boglárkának, Horváth Bendegúz-
nak, Seres Boglárkának, Kovács Fanninak, Kovács 
Dórának, Hoffer Kittinek a kiszolgálásért, a tombo-
laárusításért

• szülőknek, szponzoroknak az anyagi támogatásért 
és a tombolatárgyakért: 

Iskolai alapítványi hírek

Köszönjük támogatóinknak, hogy 2019-ben a 2018. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásá-
val  370 238 forint bevételhez juttatták alapítványun-
kat.
Továbbra is kérjük, hogy mindazok, akiknek lehető-
ségük van,  és fontosnak tartják a helyi általános isko-
lát,  segítsenek bennünket a jövőben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi 
Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)
Pintérné Ballabás Márta ig.

Farsang

„Vége már a karácsonyi ünnepkörnek,
Keresztények örülnek a Vízkeresztnek,

Kezdődik a farsangolás időszaka,
Régi, szép idők őrzése, hagyománya.”

2020. január 24-én rendeztük meg farsangi karnevá-
lunkat. Elsőként egy keringőt láthatott a közönség 
8. osztályosaink előadásában. Ezután következett a 
jelmezes felvonulás.   Felvonult itt AMERIKA KA-
PITÁNYTÓL a HÓPIHÉIG sok-sok szereplő. A ki-
csik egyéni jelmezeket választottak főként. A nagyok 
csoportosan öltöztek be inkább. A produkciókat zsűri 
értékelte. 

Egyéni versenyzők:

1.helyezett: BULI BUDI / Csomor Krisztián 4. 
osztály/
2.helyezett: DZSIN LÁNY ÉS A VARÁZSSZŐ-
NYEG /Szvák Mira 1. osztály/ 

Bakonyszombathelyért 
Alapítvány
Andrási Tibor
Bikali István
Bódai Julianna Éva
Bognár István
Bognár Károly
Bognár Tímea
Borbély Ilona
Cseh–Horváth Lilla
Csikár Imre
Dr. Buják Szilvia
Dróth László
Farkas Róbert
Fashion 360 
Mini Outlet
Fidlerné Cserháti Teréz
GI-GA Farm Kft.
Görbe Anikó
Gubucz Lajosné
Halomi Péter
Hermanné 
Horváth Erika
Holczinger István
Homoki Péterné
Horváth Antal
Hubai Magdolna
ifj. Horváth Antal
ifj. Horváth László
Kertainé 
Salamon Izabella
Kiss Imi
Kolonics Zsolt
Kopócs Ferencné

Kovács Bertold
Kovács Csaba 
(Ácsteszér)
Kovács Kálmán Imréné
Kovács Tibor (Csatka)
Kovácsné Czimora Zita
Laszák János
Laszákné Szűcs Rita
Liszkai László
 (Bábolna)
Lengyel Tímea
Mocsári István
Nagyné 
Molnár Henrietta
Panák János
Pintér Lajos
Ruff Balázs
Simon Imre
Stokker Zoltán
Szeleczki Zoltán
Tihanyi-Fehér Virág
Tóth Krisztián 
(Tápszentmiklós)
Tóth Lajos
Tóthné Szalai Julianna
Treier Tímea
Varga Ildikó
Varga Sándor
Velner Andrea
Vig Sándor
Virág Imre
Volf István
Vuts Norbert 
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3. helyezett holtversenyben: 
VARÁZSLÓ
/Laszák Enikő 2. osztály/ 
MINE CRAFT /Huszti Máté 1. osztály/

BULI BUDI  / Csomor Krisztián 4. osztály/

DZSIN LÁNY ÉS A VARÁZSSZŐNYEG
 /Szvák Mira 1. osztály/ 

4. helyezett: SPONGYABOB /Orsós Ilona 1. osz-
tály/
5. helyezett: Kalóz /Mészáros Péter 2. osztály/

A kiscsoportosok versenyében:
1. POLIP-PARTY LÁZ/ Gede Réka, Szmulai 
Gréta, Kolonics Dóra 3. osztályos tanulók/ 

2. MAJMOK /Ruff Nóra- Ruff Balázs 3. és 1. osz-
tályos tanulók/
3. Y GENERÁCIÓ / Stokker Villő és Gasparics 
Elmira 3. osztályos tanulók/

VARÁZSLÓ
 /Laszák Enikő 2. osztály/

MINE CRAFT /Huszti Máté 1. osztály/
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4. ALMA CITY ROCK STÁRJAI: Molnár-Temesi 
Amina és Kovács Vivien Noémi 4. osztályos tanulók./

Csoportos versenyzők:
1. helyezett: KÖZÉPKORI HÁZIBULI / 7. osztá-
lyos tanulók/

2. helyezett: X- FAKTOR/ 6. osztályos tanulók/ 

3. helyezett PIZSAMÁS SZILVESZTER /5. osztá-
lyos tanulók/

A közönségdíjat a 7. osztályosok kapták. A büfé-
ben szendvics, sütemény, tea és üdítő várta az éhes 
és szomjas vendégeket. A tombolahúzásnak is nagy 
sikere volt. A diákok nevében is köszönöm a sok tá-
mogatást, amit a kedves szülőktől kaptunk, hiszen 
nagyon sok tombolatárgy és sütemény érkezett. Kö-
szönjük Fehér Tibor és Fehér Niki munkáját is. 
Jövőre ismét várunk mindenkit! 

Panákné Miszlai Margit

Az AvEnGarde 
VSE hírei

Nyugat -magyarországi Párbajtőr

 Diákolimpia Előválogató 2020

A Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) az idei évben 

két fordulóra bontja az Országos Vívó Diákolimpiát: 

egy regionális előválogató versenyre és a budapes-

ti döntőre (ami a korábbi években is megrendezésre 

került).

Mi a Nyugat Magyarországi Régió válogatóján vet-

tünk részt, február 1-jén és 2-án. Itt korcsoportonként 

és kategóriánként a legjobb nyolcba jutott versenyző 

kvalifikálja magát a később (valószínűleg áprilisban) 

megrendezésre kerülő döntőre. Ez a korai versenyidő-

pont sajnos két hónappal kevesebb felkészülési időt 

adott a „B” kategóriás vívóinknak, akik idén kezd-

tek megismerkedni a sportág rejtelmeivel az iskolai 

testnevelésórák alatt. Gyorsan és sokat kellett készül-

niük, de a kemény munka meghozta az eredményét; 

összesen 17 vívónk jutott be a budapesti döntőbe. 

A bakonyszombathelyi iskolások 

vonatkozásában:
I-es kategóriában (2011 és fiatalabbak): Stokker Villő 

7. helyen., Mente Örs 6. helyen végzett.

II-es kategóriában (2010-2009) a lányoknál Éberhardt 

Angyalka az összes körmérkőzést megnyerve jutott el 

a döntőig, ahol két találat választotta el az aranyérem-

től, így a második helyen végzett. Gasparics Elmira 

is keményen küzdött, és jutott a legjobb 16 közé. A 

fiúknál a legjobb 16-ba bejutott Kótai Dániel.

Váráshelyi Noémi 

és Lepsics Gergő 

edzők
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Bakonyszombathely Község 

Önkormányzata szervezésében

ingyenes jogi tanácsadást tart

dr. Döbrössy Adrienn ügyvéd

2020. március hónaptól 

minden hónap első csütörtökjén 

13.30-15.30 óra között

 a Polgármesteri Hivatal

tanácstermében.

Az első időpont:

 2020. március 05.

 (csütörtök) 13.30-15.30

Előzetes bejelentkezés 

(nem kötelező) 

a 06 70 684 1494-es

 telefonszámon.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

az ingyenes jogi tanácsadás 

keretében okiratszerkesztésre 

nincs lehetőség!

Közérdekű 
információk

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Ügyfeleinket,

hogy a járásközponti 
települési önkormányzati 

jegyző építésügyi 
hatásköre jogszabály

 változás miatt –
 2020. március 1-től

 megszűnik.

Az építési hatósági feladatokat (engedé-

lyezés, kötelezés, építésfelügyelet) a to-

vábbiakban a kormányhivatalok – járási 

hivatalok útján – látják el.

Kisbér Járás településeinek építési 

ügyeit 

a Komáromi Járási Hivatalban

 (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) 

intézhetik majd.

A települési építési szabályokról és a 

településképi követelményekről 2020. 

március 1-ét követően a települési 

önkormányzatnál (főépítésznél, vagy 

polgármesternél) lehet tájékoztatást 

kapni.

A megszűnő építési hatóságnál indult és 

a hatáskör váltáskor folyamatban lévő 

ügyeket a kormányhivatal intézi tovább 

az eredeti ügyintézési határidővel.

Dr. Dörnyei Vendel 

jegyző
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