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Önkormányzati Hírek

Az óvoda építkezés megkezdődött!
Szeptember 29-én várva várt napra ébredtünk!
Az alapozási munkák megkezdődtek. Az első pillanatban máris problémával szembesültünk. Mivel a talaj teherbíró képessége nem kedvező ezért
talajcserét kell alkalmazni. Az alapozást sajnos a
hetes eső is megállította, de a munkák a nehéz
terep ellenére is folytatódnak.
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Idősek köszöntése
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A képviselő testület és a csomagok
útrakészen

Sajnos a vírus helyzet megpecsételte a szokásos
idősek napi ünnepségünket. Mivel nem tudtuk a
Művelődési Házban megrendezni hagyományos
ünnepünket, ezért más módon köszöntöttük a 62
év feletti lakosainkat.
Iskolás gyermekeink rajzokkal készültek e jeles
napra, mely a polgármesteri köszöntő mellett foglalt helyet minden borítékban. 317 lakosunkhoz
vittük el a köszöntést, és a házi sütit mellyel az idei
évben kedveskedtünk. A polgármester asszony a
képviselő testület tagjaival szombat délutántól vasárnap délig sikeresen célba juttatott minden egyes
csomagot. Nagy öröm volt számunkra, hogy meglepetést, és örömet tudtunk okozni időseinknek.
A település legidősebb polgárai a hölgyek közül Farkas Etel néni 97 éves a férfiak közül Szkok Mihály
bácsi 90 éves. Ők külön ajándékot kaptak a köszöntés
mellé. Jó egészséget kívánunk még egyszer minden
kedves időskorú lakosunknak.

Vaderna Szilvia házicukrász süteményeit
csomagolták: Molnár Éva, Batha Józsefné,
Ferenci Andrea és Kovács Csabáné

A legidősebb hölgy Farkas Etel néni
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A legidősebb férfi lakosunk
Szkok Mihály bácsi

90 évest
köszöntöttünk!
Géringer Istvánné polgármester asszony és Varga Sándor
jegyzőoktóber 11-én délután Dózsa utcai otthonában köszöntötte Balogh Istvánnét 90 születésnapja alkalmából.
A polgármester a maga, a képviselő-testület, és
Bakonyszombathely valamennyi lakója nevében köszöntötte Mariska nénit, jegyző úr pedig átadta Orbán
Viktor miniszterelnök úr személyre szóló jó kívánságait
tartalmazó köszöntő oklevelet, majd polgármester as�szonnyal közösen az ajándékot.
Balogh Istvánné (Tuba Mária) 1930.10.11-én,
Nagyesztergálon született, 2lánya született, 4 unokája,
7 dédunokája van.
Marika néni gyermekkorát Rédén töltötte, majd 1953ban férjével Bakonyszombathelyre költöztek. 15 éve
özvegy azóta egyedül él. Mai napig rendezgeti, és példamutatóan rendben tartja kertjét, udvarát és otthonát.
Kellemes beszélgetés után jó egészséget és hosszú életet kívánva búcsúztunk Mariska nénitől.
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Az ebek összeírása megtörtént,
ennek során 266 ebet nyilvántartásba vettünk. Továbbá vizsgáltuk az ebek oltottságát és
chippelését. Több esetben kiderült, hogy a tartott eb chippelése
és veszettség elleni oltása nem történt meg, amit
célzottan folyamatosan nyomon követünk. Október
15-ig be kellett mutatni az ezeket igazoló okiratot.
Sajnos e kötelezettségnek néhányan nem tettek
eleget. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2020-as
oltás lefolyását követően továbbra is vizsgáljuk az
ebek erre vonatkozó adatait. Egyeztetve az állatorvosi eboltási kimutatással és az összeírt ebek nyilvántartásával. Azon tulajdonosok, akik kötelezettségüknek nem tettek eleget, velük szemben hatósági
eljárás indul!
Az előző lapzárta után megérkezett a sertéstelep
körülményeit vizsgáló hatóságok szakvéleménye
(Környezetvédelem, Katasztrófavédelem). A vizsgálatok eredményeképen megállapítható, hogy a
sertés tartás körülményeiben további intézkedés nem
szükséges. A korábban a falu lakóit zavaró jelenség
(bűz) ügyében további intézkedés jelen vizsgálatok
alapján nem várható. Amennyiben újból felmerül
a lakossági panasz ismételten hatósági vizsgálatot
kezdeményezünk.
A szociális tűzifa megérkezett
az önkormányzat telephelyére,
amelynek kérelemre történő juttatása a kiosztható mennyiség keretén belül jövedelmi viszonyoktól
függő!
Sajnos a koronavírus járvány megjelent településünkön is. Tudomásunk alapján három fiatal fertőződött meg akik szerencsésen túlestek a víruson. A
környékbeli településekről is érkeztek pozitív eredmények.

Továbbra is kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy mindannyiunk érdekében igyekezzünk
a szabályok betartására! A közeledő influenzajárvány miatt éljünk minél többen a védőoltás lehetőségével! A maszkviselés, kézmosás
és távolságtartás szabályaira fokozottan figyeljünk! Kérem, hogy vigyázzunk egymásra! Jó egészséget kívánok a település minden
lakójának!
Géringer Istvánné
polgármester
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Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Tukora Mária és Tóth László Tamás

Köszöntjük községünk
új állampolgárát:
Óvári Patrícia és Kuglics Péter
kislányát: Kuglics Natáliát

Búcsút vettünk-veszünk
elhunyt állampolgárunktól:
Ferenc Sándornétól (Rákóczi u)

Minden évben október elején az óvodás gyerekeknek
jut a megtiszteltetés, hogy ünnepség keretén belül
kis műsorral köszönthetjük a falunkban élő időseket.
Nagy fájdalmunk, hogy idén ez a közös ünneplés sem
jöhetett létre.

Ezért itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy a gyerekek nevében Fecske Csaba kis versével köszöntsük őket, és kívánjunk még sok-sok
évig nagyon jó egészséget!

Egyházi hírek
November 1-én vasárnap Mindenszentek ünnepén, 16.30-kor a temetőben a szokásos ökumenikus megemlékezésünket a járványra való
tekintettel rövidített formában fogjuk megtartani. Kérünk mindenkit, hogy a szabályoknak
megfelelően a távolságot egymástól tartsuk
meg!

OVI HÍREK
A nem szokványos évkezdés után bíztunk a járvány
pozitív változásaiban. A dajka nénik nap, mint nap
folyamatos fertőtlenítést végeznek. Csak maszkban
és kézfertőtlenítés után léphet be mindenki az óvodába. Mivel rosszabbodott az országos helyzet október
1-jétől testhőmérsékletet kell mérnünk minden reggel,
minden kisgyereknél és dolgozónál, a szülők pedig
csak egyesével, felváltva öltöztethetik, vetkőztethetik
a gyerekeket a csoportosulás elkerülése érdekében.
A vírushelyzet miatt sajnos a hagyományos Benedek
Elek napunkat sem tarthattuk meg a megszokott módon, az idén hozzátartozók és vendégek nélkül emlékeztünk meg óvodánk névadójáról. Nagyon jól sikerült kis délelőtt volt bábszínházzal, csillám tetkóval,
barkácsolással.

Nagymamánál
A nagymamánál jó,
csak ott jó igazán.
A nagymamának sok keze van,
de ez igaz ám!
Egyik kezével főz,
a másikkal mosogat,
a harmadikkal fejemen
egy dudort borogat.
A nagymamánál jó,
mert ott van nagyapa,
aki a mezőről tücsökszavú
estét hoz haza.
Farkasné Pákozdi Anikó
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Iskolai hírek
Tanévnyitó ünnepélyünket szeptember 1-jén délelőtt
tartottuk. Műsorral a 4. osztályosok készültek. Az
első osztályosok versekkel köszöntötték ezt a számukra teljesen új, első iskolás tanévüket. A Szülői
Szervezet minden kis gólyánknak egy-egy iskolai
nyakkendőt ajándékozott, melyet végzőseink kötöttek fel nekik. Emléklapot is kaptak a legkisebbek
abból az alkalomból, hogy a Benedek Elek nevét
viselő iskola tanulói lettek. Az ünnepség zárásaként
Velmovszki Dominik, 8. osztályos tanuló megnyitotta a 2020/2021-es tanévet.

Az évnyitó műsort a 4. osztályosok adták

Érdeklődő elsős szülők az első napon
Sajnos a szokásos tanév eleji szülői értekezletünket nem tudtuk megtartani. A KRÉTA rendszerElstartolt az új tanév

ben feltüntettük a fogadóórák időpontjait. Kérjük
a kedves Szülőket, hogy ezekben az időpontokban
keressék fel telefonon vagy más, személyes találkozást nem igénylő módon a pedagógusokat gyermekeik iskolai munkájával kapcsolatosan.
Szeptember elején telepítették az EFOP-pályázaton
nyert kültéri fitness eszközöket az iskola udvarára,
melyeket tanulóink örömmel birtokba is vettek.
A Szülő Szervezet tagjai az udvar betonos részére
ugróiskolát festettek fel, valamint segítettek felállítani a trambulint is a kisebbek nagy örömére. Ez-

Az elsősöknek a 8. osztályosok kötötték fel
az iskolai nyakkendőt

úton is köszönjük!
(Folytatás a következő oldalon)
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A trambulin felállítása

Ugróiskola

Benedek Elek-nap
Hagyományos Benedek
Elek-napunkat idén 2020.
szeptember 25-én, pénteken a járványügyi helyzet
miatt vendégek meghívása nélkül csak iskolai
keretek között rendeztük meg. Minden osztály
megemlékezett a „nagy
Mesemondó” életéről és
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munkásságáról, valamint a magyar népmese napjáról
is.
Nyolcadik osztályosaink koszorút helyeztek el iskolánk falát díszítő Benedek Elek domborműnél.

Koszorúzás a domborműnél

Az AvEnGarde VSE
Hírei
Végre! Elrajtolt a 20/21-es
vívószezon!
A nyári szünet és a COVID miatt rövid felkészülési
időnk volt, de ezt a kihívást sikeresen teljesítettük; ha
kellett a kertben vagy parkban tartottunk edzést, valamint egy 5 napos edzőtábort is szerveztünk.
Az idei első megmérettetés az Utánpótlás Vidékbajnoksággal kezdődött Szolnokon, ahol egyéni és csapat versenyszámokban indultunk.
A Magyar Vívó Szövetség szigorú szabályokat vezetett be az idei versenyekre: „zárt kapus” versenyként
kerültek lebonyolításra; csak a versenyzők és edzők
léphettek be a terembe. Sem néző, sem szülő nem
vehetett részt a versenyen. Az egész esemény alatt
maszkot kellett viselni, csak aki épp pástra lépett, vehette le a maszkot.
A Vidékbajnokság pénteken kezdődött. A fiúknál Tóth Tamás (Kisbér) és Ravasz Levente
(Bakonyszombathely) indult, de sajnos nem sikerült
a 16 közé jutás, Tamás a 18., Levente a 21. helyen
végzett.
A lányok között három indulónk is volt. Kettőjüknek
ez volt az első ranglistás versenye. Szabó Lilla (Ászár) és Éberhardt Angyalka (Bakonyszombathely) is
remekelt a csoportkörben. Sajnos úgy hozta az eredményük, hogy egymással vívtak a 8 közé jutásért,
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ahol Angyalka jutott tovább, és az első versenyén a
hetedik helyet szerezte meg; ezzel rögtön érmes lett.
A lányok először indulhattak csapatvívásban. Összeszedett, szép vívással a körmérkőzés után egészen
a második helyig meneteltek, ezüstérmesek lettek.
(Tóth Eszter, Szabó Lilla és Éberhardt Angyalka)
Szombaton is folytatódott a verseny. A fiúknál Vásárhelyi Patrik és Ravasz Levente indult, de sajnos
csak a 16 közé jutottak. Patrik a 10. Levente a 15.
helyen végzett.
A lányok négyen kezdték aznap a vívást, először
egyéniben. A két újoncunk (Lilla és Angyalka) is indult, és mindketten helytálltak a nagyobb korcsoportban. Angyalka a csoportkörének 80 %-át megnyerte,
ezzel hihetetlen lendületet szerzett. Eszter és Fanni
is magabiztosan kezdte körmérkőzéseit. A négy leányzó közül hárman simán be is jutottak a legjobb 8
közé. Itt Angyalka az ötödik helyig jutott, ami rendkívüli eredmény az első versenyén.
Ezután kezdődött utolsó versenyszámunk, a lányok
csapatvívása. Egy hihetetlenül izgalmas és fordulatos 9 asszóból álló mérkőzés során 6 tusos hátárnyból
is fordítva mind a négy lány EGRI FANNY, TÓTH
ESZTER, ÉBERHARDT ANGYALKA, SZABÓ
LILLA QUARTETTÜNKNEK KÖSZÖNHETŐEN
kiváló vívással 32-33-ra MEGNYERTÉK a 2020-as
Utánpótlás Vidék Leány Csapatversenyt!
kép: vívás1

Gratulálunk a szép eredményekhez
iskolánk tanulóinak,
Éberhardt Angyalkának
és Ravasz Leventének!
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Filharmónia koncerten
jártunk
Szeptember 17-én hangversenylátogatáson vettünk
részt Kisbéren, a Wass Albert Művelődési Házban.
A Monarchia Szimfonikus Zenekar előadásának
köszönhetően nagyszerű élményben volt részünk.
Sajnos az idén több előadásunk nem lesz, mert a
Filharmónia Társaság a pandémiás helyzetre való
tekintettel erre a tanévre nem szervez bérletes előadásokat. Ez alkalommal a tavaly elmaradt előadás
pótlására került sor, szigorúan betartva az egészségügyi előírásokat. Ez a szervezés részéről nem is volt
olyan egyszerű, hiszen a teltházas koncert nézőinél
meg kellett tartani a biztonságos távolságot. Végül a
művészek két hangversenyt játszottak egymás után.
Így a hallgatóságot a két előadásra elosztva megfelelően tudták elhelyezni a nézőtéren.
Iskolánkból negyven diák élvezhette, az előző tanév
pályázatának köszönhetően ingyenesen az előadást,
melynek műsora igazán gyermekbarát és színvonalas volt. A mi kis diákjaink a nézőteret a Táncsics
Mihály Gimnázium tanulóival osztották meg. Ezért
is voltunk különösen büszkék a rájuk, hiszen a feltett kérdésekre zömmel az általános iskolánk diákjai
adták meg a helyes választ. Köszönhető volt ez az
énekórai felkészítésnek és a zeneiskolában szerzett
hangszeres tapasztalatuknak.
A műsor igen változatos volt: W. Schinstine: Rock
Trap, Friderici: Madrigál, Pachelbel: Kánon, Vivaldi: Pacsirta, Mozart: Falusi muzsikusok részlet,
Haydn: Üstdob Szimfónia II. tétel, Strauss: Mennydörgés és villámlás polka, Mancini: Rózsaszín párduc átirat, s a záró darab a híres Karib tenger kalózai
film zenéje.
Tanulóinknak igazán tetszett az előadás, örültek,
hogy részesei lehettek. Ahogyan a zene a görögöknél is központi szerepet töltött be a nevelésben, így
nálunk is ez a törekvés. Ezért célunk, hogy a zenei
élmény megadásával gyermekeink művelt, hangversenyt kedvelő felnőttekké váljanak.
Kovácsné Sándor Éva
				
szervező tanár

A zenekar

Papírgyűjtés
2020. szeptember 18-án volt az őszi papírgyűjtés. A
gyerekek és a szülők sokat dolgoztak, így a teherautó összesen 5614 kilogramm papírt és 149 kilogramm
akkumulátort szállított el. Lehetőség volt elektromos
hulladék gyűjtésére is. Ezzel is sokan éltek. Részletes
eredmények:
1. osztály: 643 kg,
2. osztály: 515,5 kg,
3. osztály: 558 kg,
4. osztály: 499,5 kg,
5. osztály: 524,5 kg,
6. osztály: 619,5 kg,
7. osztály: 605 kg,
8. osztály: 775,5 kg.
Köszönjük a segítséget!
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Szabadidőben
Mikolasek Zsófia, a megyei és városi könyvtár
igazgatója.
A vidáman és hasznosan eltelt program után a gyerekek a könyvtárban töltöttek még egy óra szabadidőt.
		
Borbély Ilona, osztályfőnök

KönyvtárMoziban
a 6. osztályosok
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke,
Popovics György ötlete alapján és támogatásával augusztusban és szeptemberben megyeszerte könyvtármozi
napot tartottak az erre jelentkezett könyvtárak.
A 6. osztályosok a szeptember 29-én Ácsteszéren megrendezésre került könyvtármozi gyermekelőadására látogattak el.
Az éjszaka csodái. Ezzel a címmel tartott vetítést foglalkozással és játékokkal összekapcsolva

„S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg a magyar szellem magasba tör;
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának;
Utódtól fogja hű utód tanulni,
Hogyan kell élni s hogyan kell meghalni!”
(Palágyi Lajos)
Iskolánkban is megemlékeztünk az 1849. október
6-án kivégzett aradi vértanúkról. A 6. osztályosok
színvonalas műsorukban felidézték a 171 évvel történt eseményeket méltó emléket állítva a magyar
szabadság hőseinek.

Az éjszaka csodái

(Folytatás a következõ oldalon)
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KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK

A megye polgárőrei
Csépen tartották
idei közgyűlésüket
A megye polgárőrei Csépen tartották idei közgyűlésüket. Többek között kitüntetések átadására is
sor került. Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke „Polgárőr Érdemkereszt” kitüntetésben részesített hét önkéntest. Az elismerés bronz
fokozatát kapta Mészárosné Habakusz Gertrúd, a
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület, Magyar Tibor, a Dadi Polgárőr Egyesület és Pálfi Balázsné a
Tokodaltárói Polgárőr Egyesület tagja. Az elismerés
ezüst fokozatát kapta Tácsik Attila polgármester, az
Epöli Polgárőr Egyesület tagja és Róth Istvánné, a
Tárkányi Polgárőr Egyesület tagja. Arany fokozatban részesült: Széber József, Csép polgármestere,
a megyei polgárőr szövetség kiemelt támogatója és
Németh Sándor, a Tatabányai Polgárőr Egyesület
Pintérné Ballabás Márta tagja. Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány Sárig. kányölő Szent György emlékérmet adott át Suta Ist(Folytatás a következõ oldalon)
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vánnak a tatabányai Polgárőr Egyesület alelnökének Polgárőr Egyesület. Ezeket Szíjgyártó Csaba, Nádas
és Menyu Jánosnak, az Oroszlányi Polgárőr Egyesü- Ádám és Paksi József egyesületi elnökök vették át.
let tagjának. Ugyancsak Sárkányölő emlékérmet kaGratulálunk mindannyiuknak!
pott a Tokodaltárói, Lábatlani és Bakonyszombathelyi

Mobilizált
ügyfélszolgálat
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kisbéri Járási Hivatal illetékességi területén 2020. november
hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői
2020. november 11. (szerda)
9:30-10:30
Bakonyszombathely
Kossuth u 31.
Polgármesteri Hivatal

várják az ügyfeleket okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható
ügyekben.
A KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyenlítésére
bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Kisbéri Járási Hivatala

Bakonyszombathely Község
Önkormányzata szervezésében

ingyenes jogi
tanácsadást tart
dr. Döbrössy Adrienn ügyvéd
2020. november 5-én csütörtökön
13.00-14.00 óra között
a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében.
Előzetes bejelentkezés (nem kötelező)

a 06 70 684 1494-es
telefonszámon.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
ingyenes jogi tanácsadás keretében okiratszerkesztésre nincs lehetőség!
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Tájékoztató az elkülönített
hulladékgyűjtésről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Kérem olvassa el az alábbitájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön
ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:
A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a keletkezésükkor külön gyűjteni, szelektálni, válogatni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendő?
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel
rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít
szerződésenként 1 db, új tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.
Ennek érdekében Önnek a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő
hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja, és azt rendeltetésszerűen használja.

Az új gyűjtőedény átvételi helye és ideje:
Bakonyszombathely Baross G u 11. (volt TSZ iroda hátsó épülete)
– Önkormányzat Telephelye
november 9-től – november 20-ig
hétfőtől – péntekig 09.00-17.00 óráig.
Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyájátés személyazonosító okmányát hozza magával! Amennyiben
az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást
az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz mintát talál a www.kdv.hu oldalon. Ha a
lakcíme nem a szolgáltatással érintett ingatlanba van bejegyezve, akkor vigye magával a szolgáltatási szerződését, vagy egy hulladékgyűjtési díjról szóló számláját is.
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen hulladékok gyűjthetők,
a mellékelt szórólap és az edényre ragasztott tájékoztató segít eligazodni.
A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényében gyűjtse. Ennek elszállítása továbbra is a
korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Ott ahol ez változik, közszolgáltatója idejében tájékoztatni fogja.
Bővebbinformációt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.vertikalzrt.hu
Köszönjük együttműködését!
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

