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Magyarországon a járvány első szakasza továbbra is 
kedvezően alakul.  Az aktív fertőzöttek száma már 
ezer alá, a kórházban ápoltak száma is kétszáz csök-
kent.  Ugyanakkor a járványveszély nem múlt el, több 
országban továbbra is nő a fertőzöttek száma, ezért 
fontos itthon is a járványügyi készültség fenntartása 
és néhány alapvető védelmi intézkedés betartása. Ké-
rem a lakosságot, hogy lehetőség szerint használjuk 
a maszkot, tartsuk be az előírt távolságot, gyakran 
fertőtlenítsünk, és mossunk kezet! Ne gondoljuk azt, 
hogy túl vagyunk a veszélyen! A fertőzések csökkené-
sével lassan de óvatosan visszatérhetünk a régi min-
dennapokhoz. Fejlesztéseink döcögősen, de haladnak 
a célegyenes felé. 
Az óvoda pályázatnál napokon belül lezárul a har-
madik közbeszerzési eljárás melynek eredménykép-
pen kiválasztásra kerül a kivitelező. Az eljárást 
követően, eredményhirdetés után azonnal szeretnénk 
megkezdeni az építkezést.

Elkészült a Széchenyi utca buszváró épülete. A jelen-
legi épület kisebb lett, mint elődje volt. Kerékpár 
tárolásra az épület mögött van lehetőség! A váró épül-
etébe helyezünk el hirdetőtáblát is. Reméljük hosszú 
ideig szolgálja majd az utazókat. Kérjük, az épület 

rendeltetésszerű használatát! Az épület alig készült el 
máris panasz érkezett, hogy a lezárt kerékpárok szele-
peit kitépték vagy leengedték. Felhívjuk a figyelmet 
arra, ha valakit tetten érünk vagy a kamera segítsé-
gével beazonosítunk személye ellen eljárást indítunk!

Átadás előtt a felújított orvosi rendelő, és szolgálati 
lakás.A pályázati támogatáson felül képviselő testületi 
döntés alapján a rendelő külső felújítása is megvaló-
sult. Az átadás időpontja július 2 csütörtök du 15 óra. 
Köszönjük a lakosságnak, hogy türelemmel viselte a 
felújítási munkálatokat. 

Önkormányzati Hírek
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Elkészült a játszótéri mászóka javítása is. Sikeresen 
találtunk egy vállalkozót, aki a hibát szakszerűen el-
hárította. Kérjük a mászóka rendeltetésszerű haszná-
latát!
 
Június 16-án kivágásra kerültek a hivatal veszélyes 
fenyőfái. A munkát Németh András és Szücs Róbert, 
Kállai István közreműködésével elvégezte. Az idei 
évben szeretnénk a parkolási lehetőségek miatt a hi-
vatali udvart kibővíteni, átalakítani. Hivatali gépjár-
műveinknek fedett beállót készítünk.

A közmunka program foglalkoztatottjainak a változó 
időjárás igazítja a napi feladatait. Folyamatos a fűnyí-
rás a közterületeken, a parkok és sétányok tisztítása, 
kapálása. A helyi lakosok aprítékolási igényeit igye-
keztünk kielégíteni. Sajnos a gépünk kissé elöregedett, 
megkopott, így folyamatos karbantartásra szorul.
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy az ágak közé egyéb 
anyagokat ne szórjanak ki. Több esetben is a kidobott 
drótok tették tönkre a késeket vagy más belső alkatré-
szeket. Ez megint csak lassítja ezt a munkafolyamatot, 
nem beszélve a váratlan javítási költségekről!

A múzeumban a leomló vakolat helyreállítása zajlik. 
Meszelést követően hamarosan újra nyitunk az érdek-
lődőknek. 
Sajnos kőművesünk váratlan betegsége miatt az Ár-
pád utca hiányzó szakaszának építését még nem tudtuk 
megkezdeni. Reméljük, hogy augusztusban már lehe-
tőség lesz a munka kezdésére.

Az előző hírmondóval együtt a teljes lakosság meg-
kapta az értesítést a kutakkal kapcsolatos tudniva-
lókról. Pár nappal később az új jogszabály alapján a 
bejelentési határidőt 2023. december végéig meghosz-
szabbították!
 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően, és a folyamatos ebproblémák 
miatt július hónapban elkezdjük az ebek részletes ösz-
szeírását Bakonyszombathelyen! Az adatszolgáltatás 
minden ebtulajdonosnak kötelező!

Július 1-től a műfüves pálya újra várja a sportolni vá-
gyókat. Elkészült a pálya használati szabályzata, me-
lyet az alábbiakban közzéteszünk. Jelenleg előzetes 
jelentkezés alapján kell keresni a megadott napokon 
az aznapra kijelölt személyt, aki gondoskodik a pálya 
nyitásáról és zárásáról. 

A BAKONYSZOMBATHELYI 
MŰFÜVES FUTBALLPÁLYA 

HASZNÁLATI RENDJE
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Üzemeltető: 
Bakonyszombathely Község Önkormányzata 
2884 Bakonyszombathely Kossuth L. u. 31.
A műfüves futballpálya címe: 
2884 Bakonyszombathely Kossuth L. utca 46.
A pálya ismérvei:
1. Szabadtéri 20x40 méteres mesterséges megvilágí-
tással ellátott műfüves futballpálya

(Folytatás a következő oldalon)
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2. 50 mm-es szálhosszúságú műfű szőnyeg
3. Két darab rögzített kézilabda kapu hálóval 300x200 cm
4. Labdafogó háló 13x13 cm-es lyukosztással
5. Pályát körülvevő 1,1 m magas focipalánk
6. 16 db 400W-os fényvető esti megvilágításhoz
7. Labdáról a játékosoknak magunknak kell gondos-
kodniuk.

HASZNÁLATI REND

Jelen használati rend mindenkire vonatkozik, aki vala-
milyen formában a sportpályát igénybe veszi. 
A pályára lépéssel a használati rend elfogadásra kerül. 
A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak ren-
deltetésüknek megfelelően szabad használni.
 A pálya nyitvatartását, Bakonyszombathely Község 
Önkormányzata, illetve az Önkormányzat által meg-
bízott személy (gondnok) határozza meg, valamint 
ellenőrzi a használati rend betartását.  A pálya csak a 
meghatározott nyitvatartási időben használható, attól 
eltérni, a pályagondnok előzetes engedélyével lehet.
Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, 
az a pálya területéről kitiltható. 
A pályán hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget 
nem vállal.
A létesítményt mindenki csak saját felelősségére 
használhatja, a pálya igénybevétele 14 év alatt csak 
felnőtt jelenlétében lehetséges. 
A pályán, vagy annak környezetében bekövetkező bal-
esetekért a pálya üzemeltetője felelősséget, nem vál-
lal.
Minden okozott kárt a gondnoknak jelenteni kell! A 
nem rendeltetésszerű használatból eredő rongálás sza-
bálysértési, illetve büntető eljárás megindításával jár, 
továbbá anyagi kártérítést von maga után.
A pályára csak műfüves pályacipőben, terem vagy tor-
nacipőben, vagy gumi stoplis cipőben lehet rámenni. 
Tilos az éles stoplis cipő használata!
Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 5 méteres 
körzetben dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni.  
Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, napraforgót, 
tökmagot, stb fogyasztani vagy a pályát egyéb módon 
beszennyezni.
Tilos a pálya területére üveget, bármilyen hegyes, éles 
vagy súlyos tárgyat bevinni.
Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni.
A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, 
az ott kialakított ajtón szabad.
Téli időszakban a hóval fedett pályán, illetve olvadás-
kor, továbbá nagyon vizes, nedves pályán nem lehet 
játszani.

A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és 
az esetleges rongálás elkerülése érdekében.

Jelen szabályzat érvényes 2020. június 1-től vissza-
vonásig.
Bakonyszombathely, 2020. május 29.

Bakonyszombathely Község Önkormányzata
Géringer Istvánné 

polgármester

NYITVATARTÁS:
ELŐZETES MEGBESZÉLÉS ALAPJÁN:

16.00 - 21.30-ig

HÉTFŐ – TÖRÖK ELEK - 
06-30/997 3165

SZERDA – BARACSKAI LÁSZLÓ - 
06-30/621 8283

PÉNTEK – BOGNÁR ISTVÁN -
 06-20/475 5310
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Balogh Patrícia és Szarka Dávid

Spirk Adrienn és Erdös Attila

Búcsút vettünk 
elhunyt állampolgárainktól:

id. Ódor Lászlótól (Szabadság u)
Nagy Istvántól (Damjanich u)

Katolikus hírek
Kedves Hívek! Ezúton tudatom, hogy Érsek Atya dön-
tése alapján 2020. augusztus 1-től nyugállományba 
vonulok. Utódom Fuchs Tibor Nagyesztergári plébá-
nos lesz. Bakonyszombathelyen a július 26-i szentmi-
sén fogok a hívektől elköszönni.

Dr. Magyari Péter
plébános 

Az óvoda május 04-től ügyeleti rendszerben nyitotta ki 
kapuit, lehetőséget adva a dolgozó szülőknek, gyerme-
keik napközbeni elhelyezésére. Az ügyelet 3 hete alatt 
naponta 4-5 kisgyerek felügyeletét láttuk el. Május 25-
től a Kormány rendelete értelmében eredeti munkarend 
szerint nyitottuk ki az ovit, 33-37 kisgyerekkel. Nagy 
öröm volt őket újra látni ilyen hosszú idő után! A sok 
otthonlét után már ők is vágytak pajtásaik társaságára.
Sajnos az idei gyermeknapunk elmaradt a vírushelyzet 
miatt. A gyerekeket motrok, futóbiciklik, rollerek vásár-
lásával próbáltuk kárpótolni a jeles nap elmaradásáért. 
Az új járgányokat a Szülői Szervezet anyagi támogatá-
sával tudtuk megvásárolni a gyerekek nagy örömére.
Szintén kormányrendelet szabályozza, hogy az idei 
nyáron csak két hétre állhatnak le az óvodák, hogy a 
karbantartásokat, fertőtlenítést elvégezzék. Előre lát-
hatólag augusztus első két hetében zárunk be: 2020.
augusztus 3-14-ig.
Az idei évben 16 kisgyerek kezdi meg az iskolai tanul-
mányait, helyettük pedig 15 picurka érkezik majd az 
ovi falai közé.

   Farkasné Pákozdi Anikó

Ballagás 2020.

Az idei nevelési év zárása rendhagyó módon zajlott. 
A klasszikus, már hagyománynak számító évzáró és 
ballagás elmaradt. Nagyon örültünk azonban, hogy 
lehetőség nyílt az óvodától búcsúzó gyerekektől ün-
nepélyes keretek között elköszönni.
Május 25-én ismét megnyitotta kapuját intézmé-
nyünk. Azon a héten már tudtuk, hogy tartható bal-
lagás. Az ünnepségen csak a ballagó gyerekek és az 
ő szüleik, testvéreik vehettek részt. A kiscsoport- és 
a nagycsoportban maradók nevében Majoros Mirkó, 
Bogdán János valamint Kozsán Kinga és Varga Anna 
búcsúztak el ballagó társaiktól. Az ünnepség előtt a 
gyerekek ügyesen, lelkiismeretesen tanulták versei-
ket, otthon is gyakorolva szüleikkel. Így a nagy na-
pon, hibátlanul szerepeltek. 

Az időjárás is kegyes volt hozzánk így 2020.június 
12-én 16 órai kezdettel az udvaron tarthattuk meg az 
ünnepélyt. A gyerekek vállukon a tarisznyával, ke-

Egyházi hírek

OVI HÍREK
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zükben a szál virággal utoljára végigsétáltak az óvoda 
termein és udvarán.

Ősszel 16 kisgyerek veszi hátára az iskolatáskát:

Csillag Zoé
Demeter Vivien
Fekete Nóra
Horváth Ádám
Hudák Melinda
Kovács Angelika Jázmin
Kozma Kristóf
Mészáros Noémi
Nagy Eszter
Nagy Viktória
Németh József
Orsós Szamanta
Pethő Aletta Krisztina
Pethő Kolos Máté
Sárpátki Regina Mária
Tuba Karolina Tifani

Ezúton is sok sikert, jó eredményeket, élményeket kí-
vánok/kívánunk a gyerekeknek és a szülőknek egy-
aránt! 

Hajdu Nóra
csoportvezető óvodapedagógus

Ballagás
„Üres az osztály, most búcsúzik tőle
sok dalos ajkú és vidám diák
Az együtt töltött szép napok emléke
szívünkbe mindig vissza – visszajár…”

Valóban szívszorító sorok, most, ebben a helyzetben 
különösen. Talán még sohasem volt ennyire időszerű 
e dal néhány sora, de búcsúzni nem is innen, de így, 
valóban fáj. Sajnos csak szűk körben lehettünk együtt 

Iskolai hírek

szülők, tanárok, diákok június 13-án, hogy méltón 
megadjuk a módját végzőseink búcsúzásának. 
Papp Natália és Velmovszki Dominik 7. osztályos ta-
nulók köszöntek el a diáktársak nevében a ballagók-
tól, a végzősök közül Geszler Ádám, Gellér Boglárka, 
Járfás Cintia és Páris Flóra búcsúztak. 
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A következő tanulók vehettek át oklevelet és jutalom 
könyvutalványt az általános iskolai évek alatt nyújtott 
teljesítményük alapján:
Andrási Melissza: Példamutató magatartásáért, szor-
galmáért, jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő 
közösségi munkájáért
Baracskai Mátyás: Példamutató szorgalmáért, jó ta-
nulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és a 
tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményéért
Gasparics Bence: Kiemelkedő közösségi munkájáért
Gellér Boglárka: Példamutató magatartásáért, szor-
galmáért, jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő 
közösségi munkájáért
Geszler Ádám: Jó tanulmányi eredményéért, az or-
szágos és megyei tanulmányi versenyeken nyújtott 
teljesítményéért, valamint az iskola és a település kul-
turális rendezvényein való szereplésért
Horváth Balázs: A néptáncban nyújtott kiemelkedő 
teljesítményéért, jó közösségi munkájáért és az atléti-
kaversenyeken nyújtott teljesítményéért

Járfás Cintia: Példamutató magatartásáért, szorgal-
máért, jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közös-
ségi munkájáért és a tanulmányi versenyeken nyújtott 
jó teljesítményéért
Lakatos József Levente: Példamutató szorgalmáért, 
jó tanulmányi eredményéért és az atlétikaversenyen 
nyújtott teljesítményéért
Páris Flóra: Példamutató magatartásáért, szorgalmá-
ért, jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közössé-
gi munkájáért és a diákönkormányzatban végzett tevé-
kenységéért
Simon Vanda Erika: Példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért, a 
néptáncban nyújtott kiemelkedő teljesítményéértés az 
atlétikaversenyeken nyújtott teljesítményéért
Szabó Tamara Borbála: Példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért
kép: végzős osztályunk
Tantestületünk Márai Sándor szavaival búcsúzik diák-
jainktól:
„Azt hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól 
elégedetten szemlélheted a világot? Nem tudod, hogy 
örökké vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, az úton 
haladó vándor mozdulata? Örökké városok, célok, élet-
korok és változások között haladsz…. Tudjad ezt, mikor 
terveket szövögetsz. Utad értelme nem a cél, hanem a 
vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.”

Kedves Ballagók! Jó utat, jó vándorlást kívánunk!
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Pályaválasztás
 2020
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2020. június 15-ével véget ért a 2019/2020-as tanév. 
Megkezdődhet diákjaink számára a nyári vakáció, a 
pihenés időszaka. Sajnos tanévzáró ünnepélyt nem 
tudtunk tartani, a tartós tankönyvek visszahozatalára 
és a bizonyítványok átvételére június 17-én és 19-én 
került sor.
Itt szeretnénk azon tanulóinkat kiemelni, akik a tanév-
ben tanulmányi eredményükkel, szorgalmukkal, ma-
gatartásukkal kiérdemelték az oklevelet és a könyv-
jutalmat.

1. osztály
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató maga-
tartásáért és szorgalmáért:

Bognár Máté Kristóf, Ferencz Karolina, 
Ruff Balázs, Szőke Máté, Szvák Mira

Kitűnő tanulmányi eredményéért,
 példamutató szorgalmáért:

Borszuk Martin

Kitűnő tanulmányi eredményéért:
Wágner Erik Mihály

Jó tanulmányi eredményéért és szorgalmáért:
Spirk Alex

2. osztály
Kitűnő tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és szorgalmáért:
Kozsán Bálint, Sárpátki Jázmin Emma, 

Tihanyi Dorka

Jó tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért és szorgalmáért:
Csomor Jázmin, Tóth Petra

3. osztály
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató 

magatartásáért és szorgalmáért:
Kolonics Dóra, Ruff Eleonóra

4. osztály
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató maga-

tartásáért és szorgalmáért:
Wolf Zoé Barbara

Jó tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért és szorgalmáért:

Molnár-Mahboubi Amira, Molnár-Temesi Amina

Jó tanulmányi eredményéért 
és példamutató szorgalmáért:

Farkas Panna

5. osztály
Kitűnő tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és szorgalmáért:
Mente Koppány, Nánási Gergely

6. osztály
Kitűnő tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és szorgalmáért:
Németh Maja Georgina, Vuts Ádám,

 Zsargó Roland

A tanév tavaszi időszakában a tanulmányi versenyek 
sem fejeződhettek be, a márciusi eredmények alapján 
az alábbi tanulók vettek rész valamilyen versenyen és 
értek el eredményt:

Tudásbajnokság –
 megyei fordulós (értékelés szeptemberben)

Vuts Ádám 6.o. irodalom – arany érem
Ferenci Gréta 7.o. irodalom- arany érem

Geszler Ádám 8.o. történelem – bronz érem, 
irodalom – arany érem

Olvasni jó! (jutalmazása később lesz)
Horváth Zsófia, Hullám Alexa Lilla 6.o.

Papp Natália, Szeleczki Szabina Tünde 7.o.

KemGuru olvasópályázat – 
ingyenes táborozást nyert

Csillag Noémi 5.o., Scheer Petra Hanna 5.o.,
 Geszler Ádám 8.o.

Mozaik tanulmányi verseny
Német kezdő:

14. Járfás Zoltán 5.o., 17. Majoros Hanna 6.o.
Német haladó:

14. Járfás Cintia 8.o., 15. Szeleczki Szabina 7.o., 17. 
Velmovszki Dominik 7.o.

Angol haladó:
1. Kozári Ádám 7.o., 14. Baracskai Mátyás 8.o., 34. 

Geszler Ádám 8.o.
Angol kezdő

1.Vuts Ádám 6.o.
Matematika:

66. Kozári Ádám 7.o., 79. Vuts Ádám 6.o.
Környezetismeret:

31. Sárpátki Jázmin Emma 2.o.

Iskolai sport
Az elmúlt időszakban a sportversenyek is rendkívü-
li körülmények között zajlottak.A Magyar Diáksport 

(Folytatás a következõ oldalon)
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Közérdekű információk
Szövetség Game Time elnevezéssel kihívásokat tett 
közzé. Ehhez több sportágban neves sportolók mu-
tattak be feladatokat, amiket a diákoknak el kellett 
végezni, és a megadott felületre feltölteni a feladat 
elvégzését igazoló videót.
Ezt mi iskolai szinten próbáltuk megvalósítani. A 
kihívásban iskolánk 24 tanulója vett részt, de sajnos 
csak 4 tanuló volt, aki több sportág feladatait telje-
sítette. Molnár - Temesi Amina, Wolf Zoé Barbara, 
Sógorka Balázs, Vuts Ádám teljesítményük elismeré-
séért kupát és oklevelet vehettek át.

Köszönet

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeret-
nék mondani:

• minden tanulónknak, aki a tantermen kívüli oktatás 
időszakában is becsülettel tanult, készült
• minden szülőnek, aki munka és az otthoni teendők 
mellett segítette gyermekét a tanulásban
• minden pedagógusnak a sikeres oktatásért
• az iskola takarítóinak (Horváth Antalné, Szarvas 
Jánosné, Tuba Károlyné) a megfelelő fertőtlenítésért
• iskolatitkárunknak (Vig Sándorné) és pedagógiai 
asszisztensünknek (Cseh-Horváth Lilla) az ügyinté-
zések zavartalanságáért
• a Szülői Szervezetnek a sok munkáért, segítségért
• az iskolai alapítványnak az anyagi támogatásért, a 
sötétítő függönyökért
• a települések önkormányzatinak a támogatásért
• a bakonyszombathelyi műszaki csoportnak, külö-
nösen Horváth Antalnak, Molnár Istvánnak és Tóth 
Zoltánnak a technikai problémák elhárításáért
• a Polgárőrségnek a programok helyszínének bizto-
sításáért
• Ferenci Sándornak a villanyszerelésért
• Fehér Dezső Tibornak a rendezvények hangosítá-
sáért
• Török Elek Józsefnek a muskátlik elhozataláért
• Borbély Imrének az aulában kiállított festmények 
felhelyezéséért
Az iskolában a nyári szünetben szerdánként 9-14 óra 
között tartunk ügyeletet.

A nyári szünetre jó pihenést, tartalmas 
kikapcsolódást kívánok!

Pintérné Ballabás Márta
 int. vez.

MLSZ támogatta 
a Polgárőrséget

A Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely fő tevé-
kenysége mellett vállalta, hogy 2019-évben a Magyar 
Labdarúgó Szövetség szervezésében tartott sport ren-
dezvények zavartalan lebonyolítását 2-3 fővel biztosít-
ja. A Bakonyszombathelyen megrendezett 14 mérkő-
zés zavartalan megtartásában vett részt az egyesület.
Az Országos Polgárőr Szövetség közreműködésével a 
Magyar Labdarúgó Szövetség a Komárom-Esztergom 
Megyei Igazgatósággal karöltve támogatásban része-
sítette az egyesületet.
Támogatási Szerződésben rögzített feltételek szerint a 
támogatást felhasználtuk.
Az egyesület tagsága szabadidejét feláldozva végzi 
feladatát, minden ellenszolgáltatás nélkül a lakosság 
biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények 
megelőzése érdekében.

Paksi József
      elnök

A június 9-én megtartott véradáson 23-an 
jelentek meg, felajánlva segítségüket.

A véradás előtt Oláh Gábor a Vöröskereszt Komárom-
Kisbér területi koordinátora és Spirk Lajosné a helyi 
szervezet titkára a Magyar Vöröskereszt felajánlásával 
10 darab - tartós élelmiszert tartalmazó - csomagot osz-
tott ki helyi lakosoknak.
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ELADÓ!
Bakonyszombathely 

Község Önkormányzat 
Bakonyszombathely 

Árpád u 24. szám alatti

 gazdasági épülete 
9 millió Ft-os irányáron ELADÓ! 

Érdeklődni: 06-34-359-111 - 
Géringer Istvánné polgármester 
vagy Varga Sándor jegyzőnél 

lehet!

A községi könyvtár 
nyitvatartása
július 1-től!

Hétfő:     8-12
Kedd:     8-12
Szerda:  10-18
Csütörtök:  12-16
Péntek:  ZÁRVA

Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a művelődési házzal kapcso-
latos ügyeiket is a könyvtár nyit-
vatartási idejében szíveskedjenek 
intézni!

BAKONYSZOMBATHELYI 

 HÍR MON DÓ
A ki adá sért fe lel: 

Ön kor mány zat 
Bakonyszombathely

Szerkesztő: 
Géringer Istvánné

Nyomdai szerkesztés: 
Kovács Tímea 

(Nyomda, Nagyigmánd)
Készült: 240 példányban
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