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Nemzeti Ünnepünk
Községi Ünnepségére 

melyet 2022. március 15-én (kedd)
11.00 órai kezdettel tartunk

11.00 h.:KOSZORÚZÁS és ÜNNEPI MŰSOR
AZ EMLÉKPARKBAN A HŐSI KOPJAFÁNÁL

(Rossz idő esetén műsor a Közművelődés Házában)

Ünnepi beszédet mond: 
Géringer Istvánné polgármester

Közreműködnek: Általános Iskola diákjai 
(énekkar, néptánccsoport) 

és a Bakonyszombathelyi Női Kórus

Sok szeretettel vár mindenkit:
Bakonyszombathely Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Munkálatok, fejlesztések:

Tevékenyen telt a januári hónap. Önkormányzatunk 
5 pályázatot nyújtott be. A Magyar Falu programon 
belül a következőkre:
Kommunális eszköz beszerzésre – 15 millió forint 
értékben. (gépjármű beszerzés, fűnyíró traktor, lánc-
fűrész)
A jelenlegi kisteherautónk állapota miatt szükséges egy 
új jármű beszerzése. Az önjáró fűnyírónk állandó javí-
tásra szorul, mely nem kis költségeket jelent. Gépeszköz 
állományunk nagyon elhasználódott, így igyekszünk 
ebből a pályázatból megragadni minden lehetőséget, 
hogy a napi munkavégzést megkönnyíthessük.

Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújí-
tása – 43 millió forint értékben.
Sikeres elbírálás esetén a Dózsa Gy utca 799 méteres 
szakaszát tudjuk aszfalt réteggel felújítani.
Önkormányzati járdaépítés – 10 millió forint érték-
ben.
Ebből a pályázatból a Petőfi utca teljes járda szakasza 
épülhet újjá.
Óvodai játszóudvar kialakítása – 6 millió forint ér-
tékben.
Pályázatunk az új óvoda és bölcsőde épület mögötti 
kert bekerítése és terület rendezését tartalmazza.
Ezen kívül pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisz-
tériumba. Önkormányzati út felújításra, mely sikeres 
elbírálás esetén a Rákóczi utca teljes útburkolatának 
felújítását jelentené közel 18 millió forint értékben.
Jelenleg TOP-os pályázaton dolgozunk melyből a Mű-
velődési Ház külső és belső felújítását szeretnénk meg-
valósítani. A pályázat napokon belül beadásra kerül.
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(Folytatás a következő oldalon)

Reménykedünk a sikeres elbírálásokban, hogy telepü-
lésünkön újabb fejlesztéseket tudjunk megvalósítani.

Mint azt tapasztalhatták a Kisbér felé közlekedők, a 
KPM tisztítási munkákat végzett és emiatt nagyon sok 
fa esett áldozatul. Megszoktuk és megszerettük szép 
látványukat, és most sajnáljuk és hiányoljuk Őket. 
Ezek a szemünknek szép fák, sajnos a szélsőséges idő-
járás miatt sok veszélyt is rejtettek magukban. „Eljött 
az idejük” – így fogalmazott a KMP illetékes vezetője, 
miután érdeklődtem a vágással kapcsolatosan, mivel 
az önkormányzatot a munkálatokról nem értesítették. 
Azt az információt kaptam, hogy őszig közel 200 fa 
kerül majd telepítésre az út mentén. Mivel a település 
lakosai közül többen jelezték, és nem értettek egyet 
a fák kivágásával, ezt a hírt mindenképpen szerettem 
volna megosztani az olvasókkal.

Pár hete, hogy a közösségi oldalon értestést tettünk 
közzé a kastélyparki munkálatokról. Ezen úton is érte-
sítem a lakosságot, hogy hosszas előkészítés és felmé-
rést követően Bakonyszombathely Képviselő Testülete 
újabb „nagy fába vágta fejszéjét”!
Természeti értékünk a Kastélypark, mely sok önkor-
mányzati rendezvénynek és eseménynek ad-adott he-
lyet. Örömünkre sokan látogatják, sportolnak itt és 
gyönyörködnek a táj szépségében. Utoljára körülbe-
lül 20 évvel ezelőtt végeztek a park területén tisztítási 
munkákat.
Sajnos az utóbbi években a szélsőséges időjárás és az 
idő múlása sokat rontott a fák állapotán. Az elmúlt hó-
napokban nagyon sok elöregedett veszélyes fát döntött 
ki a vihar. Hatalmas fák törtek szó szerint darabokra. 
Óvjuk és védjük természeti értékünket, de az emberek 
biztonsága érdekében döntést kellett hoznunk a park 
rendbetételére.
Erdészeti szakember felmérte a kivágandó és eltakarí-
tandó egyedeket. 
Február 7-én megkezdődtek a tisztítási munkák, mely-
nek első szakasza a vállalkozó által végzett vágás e hó-
nap végével lezárul.
A vállalkozó munkáját követően utómunkálatok követ-
keznek melyet a tavaszig szeretnénk minél nagyobb te-
rületen elvégezni. A cél, hogy a zöld aljnövényzet tér-
hódítása előtt minél nagyobb területet tudjunk rendbe 
tenni. Mivel a munkaterület nagy és időigényes ezért 
a lakosság önkéntes segítségét is fogjuk kérni. Az első 
ilyen felhívásunkat a közösségi oldalon február 26-ra 
hirdettük meg.
A terület teljes rendbe tételéig fokozott figyelmet ké-
rünk azoktól akik rendszeresen sportolnak vagy lá-
togatják a parkot, hogy több kitermelt fa odvában és 

üregében darázs fészkek találhatók, melyek az elszál-
lításukig veszélyt jelenthetnek! 
A kitermelt haszonfa nagy részéből szabadtéri tárgya-
kat készíttetünk, ezeket a későbbiekben a parkban és 
a településen fogjuk kihelyezni.

Több mint 15 éve, hogy a település általános iskolá-
jában „aprítékolós” fűtésmód került bevezetésre. Az 
aprítékolásra került faanyag nagy részét a lakosság 
ajánlotta fel, melyet vagy a helyszínen vagy elszál-
lítást követően saját géppel daráltunk le. A későb-
biek során több intézményünk is ezt a fűtésmódot 
alkalmazta. Ennyi idő alatt sajnos a kazánok és az 
aprítékoló gépek jelentős mértékben tönkre mentek. 
Javíttatásuk tetemes összegeket tett ki, mely megfon-
tolásra ösztönözte a képviselő testületet, hogy hasz-
nálatuk érdemes-e a továbbiakban is?
Az általános iskola egy pályázatnak köszönhetően 
idén februártól modern gázkazánnal biztosítja a fű-
tését, amihez már nincs szükség aprítékra. Ezekből 
következik, hogy a jövőben nem lesz szükségünk to-
vábbi alapanyagra.
Mivel szeretnénk a lakosságot segíteni azzal, hogy 
a számukra feleslegessé vált ágakat megfelelően el 
tudják helyezni, lerakó pontok kialakítását tervezzük. 
Jelenleg a „laposnál” van lehetőség a lerakásra. An-
nak érdekében, hogy a falu másik felének is legyen 
hasonló lehetősége, keressük a megfelelő területet. A 
kijelölt helyekre csak ágakat lehet majd vinni(tuja és 
fenyő is), melynek odaszállításáról a lakosságnak kell 
gondoskodnia! Az összegyűlt anyag darálását vállalko-
zóval kívánjuk elvégeztetni és elszállíttatni. Felhívjuk 
a figyelmet arra, hogy szemetet, lombhulladékot, illet-
ve drótot, kötözőanyagokat lerakni továbbra is tilos!
Mindezekről a lakosságot hamarosan értesíteni fog-
juk!

Óvodai beruházás hírei:
A visszaszámlálás megkezdődött! 
A többlet támogatásnak köszönhetően december ele-
jén megrendeltük az óvoda és bölcsőde belső bútor-
zatát. Nagy izgalommal vártuk az első szállítmány 
megérkezését! Január 25-én kedden, a délutáni órák-
ban helyükre kerültek a folyosói öltöző szekrénykék! 
Az elkövetkező hetekben folyamatosan érkeznek 
majd a berendezési tárgyak.
A használatba vételi eljárás folyamata megkezdődött. 
A szakhatóságok látogatása folyamatos. Reméljük, 
hogy az engedélyezést és a bútor beszerzést követően 
hamarosan birtokba vehetjük az épületet, melyre na-
gyon régóta várunk.
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(Folytatás a következő oldalon)

Több mint két éve már, hogy az eredménytelen közbe-
szerzési eljárást követően, nekiláttunk az „újra terve-
zésnek”, melynek során számtalan nem gondolt prob-
lémával kellett szembesülnünk. Elsősorban a tervezői 
hiányosságok állítottak bennünket kellemetlen dönté-
si helyzetek elé, melyeket rengeteg többletmunkával, 
energiával és időveszteséggel tudtunk csak megoldani. 
Az is nyilván valóvá vált, hogy többlettámogatás nél-
kül az óvoda építés meghiúsulhatott volna. 
Amikor egyre közelebbinek éreztük a projekt befeje-
zését még mindig újabb és újabb akadályok kerültek 
elénk.
A jelenlegi játszó udvar az előírások szerint kicsi, ezért 
szándékunkban állt a szomszédos ingatlan megvásárlá-
sa is. Sajnos ez nem járt sikerrel. Emiatt az óvodai telek 
árkon túli „kert” részébe kell az udvart kialakítanunk, 
melyre a Magyar Falu Program pályázati lehetőségét 
láttuk megoldásnak.
A pályázat előkészítésekor újabb akadállyal szembe-
sültünk! Hideg zuhanyként ért bennünket az informá-
ció, hogy az évek óta használt önkormányzati kertként 
ismert terület nem képezi a tulajdonunkat! Minimális 
idő és kényszerhelyzet állt rendelkezésünkre, hogy a 
pályázaton indulni tudjunk. A terület megszerzése ér-
dekében legnagyobb sajnálatunkra csereszerződést 
kellett lebonyolítanunk. A pályázatot sikerült benyúj-
tanunk és reménykedünk a sikeres elbírálásban.
Joggal és okkal teszik fel a kérdést a beköltözés idejé-
ről lakosaink, melyre csak azt tudjuk válaszolni, min-
den erőfeszítésünk arra irányul, hogy ezt mielőbb meg-
tegyük. Az „óvoda projekt” mindig is kiemelt helyet 
foglalt el az önkormányzati feladatok között, sokszor 
háttérbe szorítva más feladatokat is!
A célegyenesben vagyunk, reményeink szerint kis la-
kóik heteken belül elfoglalhatják az új épületet.

Géringer Istvánné
polgármester

Anyakönyvi hírek

Köszöntjük községünk 
új állampolgárát:

Rieder Katalin és Fekete Zsigmond
 kisfiát Fekete Zsigmondot

Búcsút vettünk-veszünk
elhunyt állampolgárainktól:

 Fenyvesi Józseftől (Árpád u.)
Trestyén Esztertől (Árpád u.)

dr. Herman Imrétől                                                                                            
(volt Dózsa u lakos)

                      Szabó Lászlótól (Dózsa u)

2022. február 20-án helyezték örök nyugalomra Dr. 
Herman Imre hamvait. Falunk szülöttétől Dr. Varjasi 
István Egyetemi docens is búcsúzott. Beszédét a kö-
vetkezőkben olvashatják:

„Dr. Hermann Imre címzetes egyetemi docenstől bú-
csúzok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara dé-
kánjának, valamint az Automatizálási és Informati-
kai Tanszék tanszékvezetőjének felkérésére, és egyút-
tal a tanszéken belüli Elektronika Csoport és magam 
nevében.
Imre munkásságának számos eredményét összefog-
laltuk a tanszék web-oldalán látható megemléke-
zésben (https://www.aut.bme.hu/News/PressRoom/
Elhunyt-Dr-Hermann-Imre): tantárgyak, könyvek, 
szabadalmak, fejlesztések, hivatalos elismerések fel-
sorolásával.
Itt, most, minthogy több mint 41 éve voltam közvetlen 
munkatársa, veszem magamnak a bátorságot, hogy 
kevésbé hivatalosan búcsúzzak Imrétől. Kicsit hosszú 
lesz, de jó emberekről jól esik hosszan beszélni.
Imre nagyon jóízűen tudott mesélni gyerekkoráról, 
tanulmányi éveiről. Mi szívesen hallgattuk a labor-
ban vagy ebédelés közben. Most mégis, még a gye-
rekkorát is megelőző történettel kezdem.

Bakonyszombathelyen, egy istállóban született.

Hogyan is történhetett ez? Pontosan már nem emlék-
szem az események sorrendjére, ahogyan Imre elbe-
szélte, úgy tíz évvel ezelőtt. A végeredmény a lényeg.
Még Édesanyja szíve alatt hordozta, amikor jött a 
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szőnyegbombázás. Egy bomba becsapódott a szobá-
ba, egy másik a kamrába, egy az előkertbe, egy a 
ház mögé. Csak a konyha négy fala maradt épen. A 
család épp a konyhában volt, túlélték a bombázást.
Imre dolgos kezű Édesapja nagy erővel látott hoz-
zá házuk lakhatóvá tételéhez. Már-már kész is volt, 
mire elrendelték a németajkúak kitelepítését. El kel-
lett hagyniuk a végre lakható otthonukat.
Indult volna a család Németország felé. Csakhogy, 
új rendelet jött: mivel Imre Édesanyja magyar, nem 
hagyhatják el Magyarországot. No, irány vissza. Ott 
viszont az a meglepetés érte őket, hogy egy Felvidék-
ről kitoloncolt családot költöztettek be a házukba, 
oda nem mehettek. Helyette beköltözhettek volna egy 
szintén lakhatatlanra bombázott házba, ahol viszont 
az istálló épen maradt. Ott született meg Imre.

Oktatás, kapcsolat a hallgatókkal
Imrét a legrosszabb indulattal sem érheti az a vád, 
hogy olcsó népszerűségre törekedett volna. Türel-
mes, de alapos és következetes volt a számonké-
résben is.

Egy késő délutáni mérésen történt:
A hallgatók, ha jól emlékszem, különböző topológi-
ájú DC/DC átalakítók üzemviszonyait vizsgálták. 
A hallgatók nagy része időben, este hat előtt be is 
adta a mérés alapján elkészült mérési jegyzőköny-
vet. Egy két fős csoport viszont csak írogatott, szá-
molgatott. Ez a két hallgató ugyancsak vakargatta 
a fejét. Érezték, hogy valami nem stimmel. Imre 
közben türelmesen várt, dolgozott vagy olvasott 
valamit. A fiúk végre – úgy fél nyolc körül – rá-
szánták magukat és beadták a jegyzőkönyvet. Imre 
szinte csak egy pillantást vetett rá és már mond-
ta is: „Ejnye, kollégák, hatásfok 100% felett? Na, 
jöjjenek legközelebb!”

Kutatás, fejlesztés
Imre nem tört akadémiai babérokra. A rangok, címek 
hajszolása távol állt tőle. Kivételes tehetségét nem 
pazarolta áltudományos dolgokra. Olyan területe-
ken kutatott, ami az aktuális oktatási feladatokhoz 
vagy fejlesztési munkákhoz hasznosak voltak. Ilyen 
volt például Imre utolsó aktív oktatási évtizedében 
az „Orvosi képalkotás” tantárgyhoz az MRI alapú 
képalkotás, vagy az Elektronika tantárgyhoz a belső 
zajok témaköreinek alapos feltérképezése.
Fejlesztési munkáinak jelentős része a tápegysé-
gek témakörhöz kapcsolódott. Néhány éve a FIEK 
hajtáslaborhoz volt szükségünk olyan tápegységre, 
amely – különleges paraméterei miatt – hiába kutat-

va Kínától Amerikáig, a kereskedelmi forgalomban nem 
volt fellelhető. Imre néhány hónap alatt megtervezte, a 
szükséges darabszámban legyártatta, bemérte. Ismerve 
Imre alaposságát, nincs az a kereskedelmi termék, amit 
olyan bátran építettünk volna be a többszázmillió forint 
értékű berendezésbe, mint Imre tápegységeit. Valószí-
nűleg most búcsúztatjuk ezen a területen Magyarország 
legjobb szakemberét. És ezzel egyáltalán nem mondtam 
sokat.

Hangulat a laborban
Imre nyugdíjba vonulása kb. egybe esett a Tanszék 
Q épületbe költözésével. Nyugdíjasan is rendszere-
sen bejárt, de az új épületben már közös laborban, a 
QB124-ben dolgozhattunk. A laborban – ahogy össze-
szedem – Imrén kívül 2010 óta nyolcan fordultunk meg 
nagyon gyakran. Nem tudom mi a titka – talán Imre 
derűs nyugalma, segítőkészsége, szakértelme, régről 
hozotttörténetei – de egyetlen olyan esetre sem emlék-
szem, hogy valaki nem örült volna Imre érkezésének. 
Jó volt vele az elektronika rejtelmeit megvitatni, a tör-
téneteit meghallgatni, együtt ebédelni menni. A közös 
ebédeléshez az is hozzátartozott, miközben magánjel-
legű témákról beszélgettünk, mindig megjelent egy utá-
nozhatatlan huncut mosoly az arcán, ami mindenkit jó-
kedvre derített. Mi szívesen hallgattuk a történeteit, de 
ennek az lett az eredménye, hogy Ő fejezte be utoljára 
az ebédet, ami újabb derültségre adott okot.
A mérnöki tudományoknál talán csak a természet iránti 
szeretete volt nagyobb. Az éveken át szeretettel ápolt és 
nekünk, barátainak elajándékozott virágjai és a Q épü-
let aulájában található virág is, mint eddig, úgy ezután 
is Őrá emlékeztetnek.
Hiányozni fogsz, Imre, de jó lesz Rád emlékezni.”

ISKOLAI HÍREK
2022. január 21-én véget ért a 2021/22-es tanév első 
féléve. A január 24-én tartott osztályozó értekezleten 
tantestületünk értékelte tanulóink magatartását és szor-
galmát. A gyerekek január 28-án kapták kézhez félévi 
értesítőjüket. 
A középfokú iskolákba történő jelentkezés véget ért 8. 
osztályosaink számára. A jelentkezési lapokat postára 
adtuk.  A középfokú iskolák március 16-áig hozzák nyil-
vánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. A tanulói 
adatlapokat, a sorrendet március 21-22-én lehet módo-
sítani. Április 29-éig a felvételről vagy elutasításról szó-
ló értesítőket küldik meg a középiskolák a jelentkezők-
nek és az általános iskolának. A beiratkozásokra június 
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22-24 között kerül sor. Reméljük, minden végzősünk 
felvételt nyer abba a középiskolába, ahova szeretne.
A második félév legfontosabb feladata most is a tanu-
lás, az elért érdemjegyek megőrzése vagy javítása.
Kívánunk az elkövetkező időszakra diákjainknak jó 
tanulást, kitartást, mindannyiunknak jó egészséget!

Síelés Eplényben
A 43 Világ Alapítvány célja, hogy térítésmentesen is-
kolai csoportok számára szervezzen programokat. A 
Sport43 program keretében sikeres regisztráció után 
felső tagozatos tanulóink számára síoktatásra került 
sor Eplényben január 31-én. 
A megérkezés után megkapta minden gyerek a szük-
séges felszerelést, majd oktató segítségével sajátí-
tották el a síelés alapjait. Sajnos, mivel sok csoport 
oktatása folyt ezen a napon, csak az oktatás valósult 
meg, lecsúszni a pályán már nem lehetett. 

A szervezők fánkkal és teával várták a résztvevőket. 

Farsang 2022’

Vízkereszttől negyven napig
Mulatoznánk pirkadatig.
Nem engedi ez a helyzet,
sokan együtt nem lehetnek.
Szüleitek most otthon maradnak.
Rólatok szép fotókat kapnak.

2022. február 4-én, pénteken tartottuk farsangi ren-
dezvényünket. Sajnos most is el kellett térni a szoká-
sos programtól, hiszen csak a gyerekek voltak jelen.

Elsőként a 8. osztályosok mutatták be a keringőt, amit 
szeptembertől tanultak. Felemelő látvány volt az ün-
neplőbe öltözött húsz táncos produkciója. 

Ezután vonultak fel a maskarába öltözött diákok. Al-
sós tanulóink közül szinte mindenki jelmezt öltött 
magára. A felsősök az idén is kevesebben öltöztek be.  

Síelés Eplényben

A lányok

A fiúk

Együtt az osztály

Jelmezben, az 1. osztályosok a farsangon
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A 2. osztályosok  a farsangon

 Beöltözők

A jelmezesek egy-egy csokoládét kaptak.  A bemutató 
után osztálykeretek között ünnepeltek diákjaink. 
Reméljük, jövőre már a szülőkkel együtt vigadozha-
tunk!
              Panákné Miszlai Margit

Sakkolimpia

Iskolánkat két tanuló képviselte Tatabányán a megyei 
Egyéni „Amatőr” Diák Sakkolimpiai Bajnokságon. 
Mindketten szépen szerepeltek. Kozsán Bálint megyei 
8. helyezést, Tihanyi Dorka megyei 2. helyezést ért el a 
versenyen. Mindketten 4. osztályos tanulók. 
Dorka ezzel az eredményével bejutott a májusban meg-
rendezésre kerülő országos döntőbe. Felkészítő tanáruk 
Kovácsné Sándor Éva volt. 
Gratulálunk ehhez a szép és kiemelkedő eredmény-
hez!

„A sakk az egyik valaha volt leghatékonyabb ké-
pességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a 
gyerekeket be lehet vezetni a tudatos ismeretelsa-
játítás világába.”                  
                                                        Polgár Judit

Február 11-én iskolánkban házi sakkversenyt tar-
tottunk. Malomsoki László és Fehér Lajos a Sakk-
barátok Egyesülete Kisbér- Ászár képviselői húsz 
sakk-készlettel és sakkórával felszerelve érkezett 
iskolánkba. Közel negyven diákunk próbálhatta ki, 
milyen a versenysakk világa. A három forduló után 
az egyesület jóvoltából minden diákunk egy kis 
ajándékkal és jó élménnyel térhetett haza. Köszön-
jük az egyesület segítségét!

Színházban jártunk
Minden évben vásárolunk bérleteket a székesfehér-
vári Vörösmarty Színházba. Február 18-án délután 
Robin Hood bérletünk első előadásának megtekin-
tésére indultunk Székesfehérvárra. Csukás István 
Diótörőcske című zenés-verses mesejátékát néztük 
meg. Az előadás ugyan kisebbeknek szólt elsősor-

Sakkozók

Tihanyi Dorka, Kozsán Bálint 
és Kovácsné Sándor Éva
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(Folytatás a következő oldalon)

ban, de a nagyobbakat sem érte csalódás, hiszen egy 
látványos, jó hangulatú, humoros előadást láthattak. 
A színház ezzel a darabbal a nagy mesemondó, Csukás 
István Kossuth-díjas költő, író emléke előtt tisztelgett. 
Ezt az utolsó színpadi művét Szikora János felkérésére 
vitte színre a társulat, így tehát egy ősbemutatót láthat-
tuk.

Iskolai alapítványi hírek

Köszönjük támogatóinknak, hogy 2021-ben a 2020. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával 
375 494 forint bevételhez juttatták alapítványunkat.
Továbbra is kérjük, hogy mindazok, akiknek lehetősé-
gük van,  és fontosnak tartják a helyi általános iskolát, 
segítsenek bennünket a jövőben is!

Alapítvány a Bakonyszombathelyi
 Általános Iskoláért

(adószám: 18611650-1-11)

Pintérné Ballabás Márta
int.vez.

A színházas csapat

Farsang van, farsang van…

Megrendezésre került ismét az óvodai farsang 2022. 
02. 04-én. A vírushelyzet miatt, már az előző évhez 
hasonlóan sajnos szülők nélkül. A gyerekek izgatottan 
várták, és hetek óta mondogatták ki minek szeretne 
öltözni. 
A nagy nap reggelén már jelmezben érkeztek a gye-
rekek, vagy hamar át is öltöztek, így a tízórait mas-
karában költötték el a megszokott időben. A kis- és 
nagycsoportosok boldogan mutatták meg egymásnak 
jelmezeiket, kis versekkel, énekkel, tánccal tarkított 
műsor keretében. 

Óvodai Hírek

A jelmezbemutató után mindenki saját csoportjában 
mulathatott. Az édesség, szörp elfogyasztása után kö-
zös játékkal, vetélkedőkkel, tánccal, zenés mulatság-
gal telt a délelőtt, amit nagyon élveztek a gyerekek és 
óvó nénik, dadus nénik is.
A délelőtti mulatozást követően mindenkinek jól 
esett a finom ebéd és a délutáni pihenő. 
A szülőknek ezúton is köszönjük az édességet, ször-
pöt, valamint a zsákbamacskába való felajánlásaikat. 
Ezzel a kis ajándékkal is fokozva a nap hangulatát.

   Hajdu Nóra
óvodapedagógus

A 2022/2023-as nevelési évre az óvodai 
beiratkozás a Benedek Elek Óvodában

 a következő időpontokban lesz:

- 2022.május 02-án           11.00 órától 15.00 óráig
- 2022.május 03-án           11.00 órától 15.00 óráig
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- 2022.május 04-én            8.00 órától 15.00 óráig
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyer-
mekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 
3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem 
rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben 
való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az 
óvodába nem íratja be,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabály-
sértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvéte-
li igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, 
vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban 
szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A beíratáshoz szükséges:
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 - a gyermek lakcím kártyája
 - szülő lakcím kártyája
-  a gyermek TAJ kártyája
-  a gyermek oltási kiskönyve

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésé-
nek határnapja legkésőbb, a beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot (2022.május 04.) követő huszonegyedik 
munkanap.
Az óvoda nyári zárva tartásának ideje: 2022. július 25. 
- 2022. augusztus 19-ig.

Farkasné Pákozdi Anikó
 tagóvoda vezető

Éves közgyűlést tartott 
a polgárőr egyesület

Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely 2021 évi 
záró közgyűlését tartotta meg 2022 február 12-én, 
a bakonyszombathelyi Művelődési Házban, me-
lyen a polgárőr társak mellett meghívott vendégként 
köszöntötték Géringer Istvánné polgármester asz-
szonyt, a Kisbéri Rendőrkapitányságtól Tóth Gábor 
r.alezredes urat, valamint a Komárom-Esztergom 
Megyei Polgárőr Szövetségtől Nagy Aladár alelnök 
urat, László Gábor megyei titkárt és Róth Istvánt Kis-
béri Járás koordinátorát és a megyei szövetség elnök-
ségi tagját. 

Paksi József az egyesület elnöke az éves beszámolója 
során tájékoztatást nyújtott arról, hogy az egyesület 
politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól függet-
len azoktól támogatást nem fogad el, a rendőrség mel-
lett, de nem az irányításuk alatt, az Országos Polgárőr 
Szövetség útmutatásai szerint végzik a tevékenységü-
ket.

A községünkben lakók nyugodt közérzetének, ki-
egyensúlyozott életének egyik legfontosabb feltétele 
a közrend és a közbiztonság megfelelő állapota. A la-
kosság biztonság érzetéhez és szinten tartásához nagy-
mértékben hozzájárul a polgárőrök önzetlen szolgálat 
vállalása.

Egyesületnek jelenleg 20 tagja van, melynek átlag 
életkora 54 év, ebből 8 fő nyugdíjas. Vannak olyan 
polgárőrtársak is, akiknek az egészségi állapotuk meg-
romlott, de ettől függetlenül folyamatosan vállalják a 
szolgálatot.  

A tavalyi évben sajnos három polgárőr társuk hunyt el. 
Balogh Mihály, Nyilas György Zoltán és Pintér Lajos 
polgármester úr, akik iránt érzett őszinte tiszteletük 
kifejezéseként egy perces néma felállással, csenddel 
emlékeztek meg.

A 2020. tavaszán megjelent COVID19 korona vírus 
megnövelte az egyesület feladatait, mivel a tagság 
nagyobb hányada a veszélyeztetett korban van, így a 
szolgálat ellátása a fiatalabb tagokra esett. 
A vírus elleni védekezés tekintetében polgármester 
asszony és a háziorvos kérésének eleget téve 21 fő 
idős korú bakonyszombathelyi lakost Komáromban, 
Kisbéren, Bakonyszombathelyen lévő oltó pontra 
szállítottak, valamint a kisbéri Batthyány Kázmér 
Szakkórház által szervezett oltási akciója során kettő 
alkalommal a beléptetés biztosításában vett részt. A 
kórház vezetése megköszönte a munkájukat.

Összeségében 2021-es évben 1888 óra szolgálati órát 
teljesítettek. 
2019-ben az önkormányzattól tartós használatra kap-
tak a Tűzoltóság épülete mögött 72 m2 alapterületű 
épületrészt, ami felújításra szorul. 2021-ben két pá-
lyázatot is sikerült megnyerniük. Az egyik a Nemzeti 
Együttműködési Alap által biztosított 300.000 forint, 
a másik Falusi Civil Alaptól épület felújításra kapott 
6.000.000 forint. A felújítási munkálatok elkezdőd-
tek. 

Az egyesület tagjait érintő elismerések: több sze-
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mély munkáját ismerte el a Polgárőr egyesület 
Bakonyszombathely, MLSZ, a KEPSZ. A továbbiak-
ban erőt, egészséget, és jókedvet kívánt a feladatok 
elvégzéséhez.

Beszámoló a Felügyelő Bizottság által végezett el-
lenőrzéséről: 
Kállai István Felügyelő Bizottság elnöke az elnök úr 
beszámolóját követően az általa végzett ellenőrzés 
eredményéről számolt be.
Géringer Istvánné polgármester asszony, Nagy Aladár 
a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség 
alelnöke, Tóth Gábor r.alezredes úr köszönetét fejezte 
minden olyan segítségért, amit az elmúlt időszakban 
a polgárőrök a településen élők számára nyújtottak 
mint a pandémiás időszakban, vagy a kisbéri járásban 
a rendőrségnek nyújtott kimagasló teljesítményért. A 
hatékony közös együttműködés reményében kíván-
tak további sok sikert és jó egészséget.
A köszöntő beszédek és a beszámolók elfogadását 
követően közgyűlés ünnepi vacsorával és kellemes 
beszélgetéssel folytatódott.

Paksi József
Együleti Elnöke

Kedves Gyerekek!
Bakonyszombathely Község Önkormányzata

általános iskolai tanulók részére,
egyéni és csoportos versenyt hirdet.

Készítsetek képet, tetszés szerinti témában, 
műanyag kupakok felhasználásával!

 Az alkotásokat a 2022. évi Falunapon kiállítjuk,  
legjobbakat jutalmazzuk.

Kezdjetek hozzá a kupakgyűjtéshez,
 a fel nem használt kupakokat 

jótékony célra fordítjuk!
Jó munkát kívánunk!

FELHÍVÁS!
IDŐSEK, BETEGEK, 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
SEGÍTÉSE OTTHONUKBAN!

TÖBB ÉVTIZEDES
 TAPASZTALATTAL, 

FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ 
VÉGZETTSÉGGEL,

SZOCIÁLIS – 
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLTATÁST NYÚJTOK:

• betegek gondozása, ápolása
• kórház utáni lábadozás elősegítése
• idősek mindennapi tevékenységeinek 
   segítése
• vérnyomás – és vércukor mérés,
   injekciózás
• fogyatékkal élők felügyelete, ellátása
• állapotjavításhoz egyéni gondozási 
  terv
• orvoshoz kísérés, 
   orvosi kapcsolattartás
• tanácsadás, lelki gondozás

MINDEZ MEGFIZETHETŐ ÉS 
RUGALMAS ÓRABÉRBEN!

HÍVJON BIZALOMMAL!

Közérdekű információk
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Üdvözlöm 
a Kedves Olvasókat!

Bízom benne, soraim jó egészségben találja Önöket 
– hisz legdrágább kincsünk, az egészségünk! S ha be-
tegség, baleset vagy bármely ok miatt elveszítjük azt, 
bizony mihamarabb próbáljuk rendbe tenni magunkat, 
helyreállítani testünk megbillent egészségi állapotát. 
Fokozottan érinti ez az időseket, akiknek koruk előre 
haladtával egyre több betegséggel kell szembenézniük.
Ugyanakkor mit tehetnek ennek érdekében, és hogyan 
oldják meg mindennapjaikban e nem könnyű feladatot 
azok az egyedülálló idősek, betegek, akik rászorulnak 
esetleges gondozásra – ápolásra, felügyeletre. Gyer-
mekeik pedig távoli városokban laknak, dolgoznak és 
akik közeli, rendszeres, megbízható ellátást szeretné-
nek hozzátartozójuk számára elérni.
Mindebben megoldási lehetőséget tudok nyújtani, a 
felém fordulóknak.

Rövid bemutatkozásom:
Bakos Ildikó vagyok, Súron lakom 1999. óta. Buda-
pesten érettségiztem 1981-ben, a Kanizsai Dorottya 

Egészségügyi Szakközépiskolában, azt követően az 
újpesti kórházban dolgoztam ápolónőként a sebésze-
ten, majd Budán a Tétényi Kórház belgyógyászatán. 
2004-ben felsőfokú szociális gondozó-szervező sza-
kon végeztem Tatán, s ezután Súron vezettem 10 évig 
a Gondozási Központot (két szakfeladattal: házi segít-
ségnyújtás, idősek nappali ellátása).
2014. decemberétől a Magyar Vöröskereszt Kisbéri Te-
rületi vezetőjeként tevékenykedtem 3 évig. Ezután ápo-
lónőként dolgoztam Kömlődön, a fogyatékkal élő gyer-
mekekkel, majd ezt követően Bodajkon helyezkedtem el 
gondozónőként, a Lila Akác Idősek Otthonában.
Jelenleg pedig egyéni vállalkozóként kezdek szociális – és 
egészségügyi szolgáltatást nyújtani –lakhelyemen kívül, 
a közeli településeken is (Aka, Ácsteszér, Bakonycsernye, 
Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Csatka).
Amennyiben Önnek vagy hozzátartozójának, segít-
ségre van szüksége, kérem hívjon bizalommal!
Jó egészséget, derűs mindennapokat kívánva, szere-
tettel:

Bakos Ildikó                                        
 Nyilvántartási szám: 56772117

Tel.: 06/20/99-71-367 
Adószám: 58137055-1-31


