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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

7-8. SZÁM - ÁRA: 200 FT

Csillag Dávid
Széchenyi István Egyetem Győr Mérnökinformatikus szak
Dákai Szabina
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Óvodapedagógus
Dr. Kásádi Klaudia
Pécsi Tudományegyetem – általános orvos
Tóth Vivien
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem:
közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzés.
Dancsó Rita
Szent István Egyetem Élelmiszermérnöki szak

Nem telt eseménytelenül az idei nyár. A néha elviselhetetlen hőség ellenére is fejlesztéseink eseményeink, apró
léptekkel haladtak előre. Júliusban a szokásos időpontban
megrendezésre került falunapunk is. Kicsit csalódásként
éltük meg, hogy a helyi lakosság minimális létszámmal
vett részt ezen az eseményen. Igyekeztünk minden korosztálynak szórakozást biztosítani, de most is inkább a
vidéki látogatók töltötték meg a Kastélyparkot. Rendezvényünkön részt vett országgyűlési képviselőnk, megyei
főjegyző úr, díszpolgárunk Németországból és Kamocsa A Covid ideje alatt maszkvarrással segítettek: Forgács Anett, Kovács Józsefné, HlavácsVágusz
polgármestere is.
Felícia, Németh Gyöngyi, Vargáné Horák Anita, Hudák Sándorné, Paksi Józsefné, Szekeres
Mihályné és Pósa Józsefné
Köszönetet mondtunk az egészségügyben dolgozók
áldozatos munkájáért háziorvosunknak és munkatársainak.
A Godnozási Központ munkatársai Spirk Lajosné
és Csesznekiné Varga Márta bevásárlásokkal és
gyógyszerek kiváltásával vettek részt a segítő feladatokban.
A helyi polgárőrség mindig rendelkezésre állt, amikor oltásra kellett szállítani lakosainkat. Paksi József
az egyesület vezetője vette át elismerésünket.
Falunapunk történetében az elmúlt két év kimaradt, Az óvoda beköltözése előtt önkéntes munkájával
ezért az első diplomások köszöntésén kívül,nyilvános szabadidejében jelentős segítséget nyújtott ifj Fehér
elismerést kaptak azok is akik a Covid ideje,és az új Tibor és Bognár István.
óvoda fejlesztés alatt segítséget nyújtottak önkéntes
A homokozó áttelepítését szintén szabadidejében vémunkájukkal a közösségnek.
gezte el Kállai István és Borbély Imre.
2019 őszétől a következők vették át első diplomájukat:
Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük
Herman Márton
Paszicsnyuk Istvánt, aki nagyon fog hiányozni a teSzéchenyi István Egyetem Győr Mérnökinformatikus
(Folytatás a következő oldalon)
szak
Meghívott vendégeink
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lepülésről. Közel 40 évig szolgálta az itt élőket. Szol- Falunapi támogatások bevétele:
gálatkészsége, türelme és embersége példaértékű volt. Kiadások:				
Hosszú, egészségben és örömökben teli nyugdíjas éve- Önkormányzati saját erő:		
ket kívántunk a lakosság nevében.

692.900.- Ft
2.317.708.- Ft
1.624.808.- Ft

Óvodásaink

Paszicsnyuk István köszöntése
A településfejlesztési kitekintés után megemlítettük a
község hírnevét gazdagító örvendetes eseményeket is.
Tóth Alma kétszeres „Aranygyöngyös” táncos, a Magyar Állami Népiegyüttes táncművésze a tánc világnapja alkalmából Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíjat kapott.
Tóth Zoltán a Körősi Táncegyüttes vezetője Dunakeszi város rangos kitüntetését vehette át nemzeti ünnepünkön.
Tóth Márk az országos szakma sztár fesztiválon első
helyen végzett és az erről szóló elismerést napokkal ezelőtt a parlamentben vehette át. Büszkék vagyunk rájuk.
Ez úton is gratulálunk nekik és családjaiknak.
Köszönjük mindazok segítségét, akik lehetővé tették
ennek a rendezvénynek a színvonalas megszervezését,
egyrészt fizikai munkájukkal, másrészt adományaikkal.
Köszönetet mondunk a Polgárőrségnek az egésznapos
tevékenységükért. Köszönjük a szponzorok támogatásait akik a következők voltak:
Mecsek Fűszért
Hermann Sándor
Hérics Ferenc
Kolonics Katalin
Rózsa Gyula
Vencel Tiborné
Gallus Kft.
Kovács Nándor
Alma Gyógyszertár
Bagolyvár-hegy
B N Kft
Vadásztársaság
Gabex Kft.
Nyomda Nagyigmánd
Hérics Ferenc

Magyar Rózsa

Bereczki Zoltán
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Manuel és közönsége

Hivatalosan is átadásra került a parki kerékpáros pihenő hely is.
A Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület Együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések támogatása címmel egy kerékpáros pihenőhely létesítésült a Kastélypark oldal bejáratánál az
Eszterházy tér mellett. A közel 5 millió forintos beruházást a Bazalt Kft végezte. Azzal a reménnyel adtuk
át a településnek és az idelátogatóknak, hogy sokáig
betölti majd feladatát.

Kerékpáros pihenőhely
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Hamarosan lezárul az új óvoda és bölcsőde épület
pénzügyi elszámolása. Ahogy azt már előzőekben
ígértük, közzé tesszük az összesítést.
Az építkezés alatt téglajegyeket bocsájtottunk ki, hogy
a berendezés is megvalósulhasson. A téglajegyekből
és Pintér Lajos emlékére befizetett összegből összesen: 2.224.600.- Ft adomány érkezett. A téglajegyet
vásárlók és adományozók névsorát az alábbiakban
közöljük. Ezúton is köszönjük támogatásukat.
Általános Iskola
Gálné Farkas Irén
szülői szervezete
Gellér Kálmánné
Bakonyszolg Kft. dolgozói Géringer Istvánné
Bakonyszombathely
Háberfelner László
Ifjúsági klub
és családja
Bakonyszombathely
Hérics Ferenc
Iskola dolgozói
Herman Józsefné
Bakonyszombathelyért
Herman László
Alapítvány
Hermann Dániel
Bakonyszombathelyi
Herman-Német Anett
Nyugdíjas Klub
Hlavács-Vágusz Felícia
Balog Istvánné
Homoki Péterné
Baranyai Magdolna
Horváth Csaba
Baráth Teréz
Horváth István és neje
Béber Anna Mária
Horváth László
Bécsi Istvánné
Horváth László Dózsa u.
Bécsi Tibor
Horváth-Gál Zsófia
Bert-Rüdiger Förster
Hudák Sándorné
Biodens Fogászati Kft
id. Szteblák Lajos
Bíró Gergely
Janászik Gabriella
Bódai Julianna Éva
Janó Attiláné
Bogdánné
Janó Károly
Németh Ágnes
Janó Szabolcs
Büki Ferenc Mihályné
Janó Viktória
Cseszneki Antal
Járfás Zoltán és családja
Cseszneki István
Kállai István
Cseszneki Márk
Keller Erzsébet
Csikár Erzsébet
Keller János
Csonka Emil
Kolonics Éva
Csonka Imréné
Kolonics Katalin
Dancsó Józsefné
Kolonics Richárd
Dancsó Mária Rita
Kovács Csaba
Dr. Balogh Ádám
Kovács Ildikó
Dr. Buják Szilvia
Kovács Nándor
Dr. Krebsz Máté
Kovácsné Sándor Éva
Endrődi Katalin
Kozsán Ilona
Farkasné Pákozdi Anikó Kozsán Valentin
Fazekas Csaba
Körmendi Mária
Ferenci Andrea
Krissy Ruci
Forrainé Almási Mária
Lancz László
Gál Balázs
Lang Éva
Gál György és családja
Ligeti Bence
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Ligeti Lajosné
Ligeti Mihályné
Marencsák Antalné
Molnár István
Morava Lászlóné
Nagy Balázs
Németh István
Ochsenreither Tímea
PanáknéMiszlai Margit
Pappné Jakab Lívia
Pintér Dóra
Pintér Imre István
Pintér Péter
Pintérné Ballabás Márta
Póczik Zoltánné
Pula- Morvai Anett
Adrien
Reif Gábor
Ribárszki György
Rózsa Gyula
Sillardi Szolgáltató Bt.
Simon Miklósné
Stokker Mihály
Stumpf Ágota
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Szabó és Tsa
Könyvelőiroda
Szabó Lajos
Szarvasné
Dr. Udvardi Erzsébet
Szeleczki Könyvelő Iroda
Takács Bálint
Támtom Éva
Támtomné Bors Anikó
Tavaszi Hajnalka
Tavaszi János
Tavaszi Máté
Teklovics Lajos
Tompa Gabriella
Tóth Adrián
Tóth Imre
Tóth Krisztián
Török Elek
Treier Mária és családja
Treier Mátyás
Treier Tímea
Varga Endréné
Vida Anna Erzsébet
Vida Zoltán
Volf-Link Boglárka

Az épület teljes építési költsége:				
360.136.308.-Ft
Pályázati támogatásból és plusz támogatásból:		
358.542.693.-Ft
Téglajegy és adományok: 					
2.224.600.- Ft
(Teljes összeg a hátsó udvari játékokhoz lett felhasználva)
Önkormányzati beruházás saját erőből:			
34.118.591.-Ft
(póttervek, engedélyek, óvoda – bölcsőde - konyha
belső berendezések, kültéri játékok, játék tárolók stb)
Az épületegyüttes teljes költsége, belső külső berendezésekkel összesen: 394.254.899.-Ft
A hátsó nagy udvar kerítése és átjárója augusztus 20ig elkészült. A nagy kültéri játékokat már két hónapja
megrendeltük. Szállításukat és felépítésüket szeptember közepére ígérték.
2022. június 25-én Dunapatajon az Országos Polgárőr találkozón ünnepélyes keretek között vehettük
át a Szövetség Elnökétől a Polgárőr Község kitüntető
címet.
Gratulálunk polgárőreinknek és köszönjük munkájukat.

Dunapatajon
Magyar Falu programos pályázataink közül
megtörtént a kommunális eszközök beszerzése is.
13.576.300-Ft-ért megvásároltuk a Citroen Jumper
új kisteher autót mely matricázást követően munkába áll. Az áremelkedések miatt a betervezett fűnyíró
traktort sajnos nem tudtuk a pályázatba beépíteni,
így 1.278.860.- Ft összegben kisebb eszközöket vásároltunk még, melyek a mindennapi munkát fogják
(Folytatás a következő oldalon)
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segíteni. 1 db ágvágó, fűrész, önjáró fűnyíró és damilos A felszíni zárásos technológiával készült úttest a végső tapadást követően reméljük hosszú távon megoldfűnyíró gép került beszerzésre.
ja majd a kényelmes közlekedést.
A járdaszakasz 60 %-a elkészül. November végéig
szeretnénk a fennmaradó részt elkészíteni.

Augusztus 17-én délelőtt megtörtént a Táncsics út műszaki átadása. Hosszú éveket vártak az itt lakók, hogy
az úttest felújításra kerüljön. A beruházás költsége
15.218.508.-Ft volt melyet az Útép-Trade Kft végzett
el. Ebből az önkormányzati önerő:3.994.857.- Ft
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Az óvodai játszóudvar kialakításának munkálatai 70
%-os készültségben vannak. 4.216.340.- Ft összegben
megtörtént a hátsó udvar bekerítése. Az átjáró betonozása is elkészült. Költsége 2.199.996.-Ft volt. Így
önkormányzatunknak a 6 millió forintos pályázati támogatást 416.337.-Ft összeggel kellett kiegészítenie.
A játékok „érkezését” szeptember elejére várjuk. Ezután a terület rendezése és parkosítása következik
melyhez későbbiekben a szülők segítségét fogjuk kérni.

(Folytatás a következő oldalon)
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Augusztus 11-én 90. születésnapján családja körében otthonában köszöntöttük id. Olsa Józsefet. Jóska
bácsinak további jó erőt és egészséget kívántunk.
Olsa József
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ságokhoz. Nem csak az önkormányzat hanem a lakosság is élt bejelentési jogával az illetékes szervekhez.
2022. május 23-án a Környezetvédelmi Hatóságnál
újabb ellenőrzési eljárás indult és június 14-én helyszíni ellenőrzést folytatott le melyen részt vettünk.
Itt megkértük a sertéstelep vezetőjét, hogy a jövőbeni trágya szállítások időpontjáról és időtartamáról a
lakosság tájékoztatása érdekében előzetes értesítést
kérünk. Ennek a tulajdonos eleget tett és tájékoztatás
céljából az információt közzé tettük közösségi oldalunkon. Tettük ezt azért, hogy az esetleges rendkívüli
eseményről időben tájékoztassuk a lakosságot. Ennek
ellenére heves indulatokkal és alaptalan rágalmakkal
kellett szembesülnünk. Megértjük a lakosság indulatait, és pontosan ezért eddig is mindent elkövetünk és
a jövőben is el fogunk követni, melyet a jogszabályok
keretin belül megtehetünk!
Hosszú idő után most először eredménynek tekintjük,
hogy a sertéstelep vezetőjét pénzbírsággal és bejelentési kötelezettsségekkel súlytották. E-mailes bejelentő
vonalat kell létrehoznia, melyen a lakosság megteheti
majd az észrevételeit. Az e-mailes elérhetőséget hamarosan közzé tesszük.
Szintén lakossági bejelentés alapján szaghatás miatt
tartottak ellenőrzést a Bem utcában is, ahol rendellenességet nem állapítottak meg.
Az ellenőrzésekről készült dokumentumot most is
közzé tesszük.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Bakonyszombathely Község Polgármestere
Bakonyszombathely
Kossuth Lajos u 31.
2884
Ügyiratszám:
KE/041/02756-2/2022.
tárgy:
Tájékoztatás Levegőtisztaságvédelmi
ellenőrzésekről
Tisztelt Géringer Istvánné Polgármester Asszony!

Két visszatérő probléma élezödőtt ki az idei nyáron. A Baross G. utcai sertéstelep és a műfüves pálya
használatával kapcsolatos problémák vitát váltottak
ki a közösségi oldalon is.
A hosszú évek óta visszatérő, és a lakosságot megalapozottan háborító terjengő bűz csökkenésére és
megszüntetésésre 2020. március elején ismételten
lépéseket tettünk. Valamennyi érdekelt hatóságnál
vizsgálatot kezdeményeztünk. Az eredményekről folyamatos tájékoztatást adtunk a helyi újságban. Mivel
szabálytalanságot nem állapítottak meg, azóta is folyamatos jelentésekkel és kérelmekkel fordultunk a ható-

A 2022. augusztus 8. napján a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében
eljáró Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára – a Bakonyszombathely településről érkező
közérdekű bejelentések kivizsgálásával kapcsolatban
– küldött megkeresésére hivatkozva az alábbiak szerint tájékoztatom.
1. Bejelentés:
Az Osztályhoz 2022. év április és május hónapjában
érkezett közérdekű bejelentés Bakonyszombathely,
Baross Gábor utcában élő lakosok részéről, az ott érzékelhető zavaró szaghatás miatt.
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A jelentkező szaghatás miatt érkezett bejelentés kivizsgálása érdekében az Osztály munkatársai 2022. június 14.
napján helyszíni ellenőrzést folytattak le a bejelentéssel
érintett telephelyen és annak környezetében. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült.

Bízunk abban, hogy a kijelölt intézkedések javítanak az elmérgesedett helyzeten mely régóta
próbára teszi a lakosok türelmét, és egyensúlyt és
békességet teremt a „falusi élethelyzet” adta mindennapok között.

Az ellenőrzésen részt vett Géringer Istvánné Bakonyszombathely Község Polgármester Asszonya, Varga Sándor Bakonyszombathely Község Jegyzője és a telephely
üzemeltetőjének nyilatkozattételre jogosult képviselője.
Az ellenőrzés időpontjában tapasztaltak alapján a 2021.
évben meghatározott intézkedési tervben foglalt előírások
megvalósításra kerültek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzat közösségi oldalát továbbra is tájékoztatás céljából
tartjuk fenn, nem pedig viták kezelésére! Ezekre
a jövőben sem áll módunkban az említett helyen
reagálni. Panaszaikat és bejelentéseiket a hivatalban, személyesen vagy levélben fogadjuk.

Tekintettel a zavaró szaghatás miatti ismételt közérdekű
bejelentések érkezésére, az Osztály hivatalból megindította a hatáskörébe tartozó levegőtisztaság-védelmi bírság
megfizetésére és ismételt intézkedési terv elkészítésére,
valamint az abban foglaltak betartására kötelezte.
2. Bejelentés
Az Osztályhoz 2022. év június hónapjában érkezett közérdekű bejelentés Bakonyszombathely, Bem utcában élő
lakosok részéről, lakosságot zavaró szaghatással kapcsolatban.
A lakosságot zavaró szaghatás beazonosítása érdekében
az Osztály képviselői, 2022. június 26. napján, helyszíni
bejárást majd ellenőrzést végeztek a bejelentéssel érintett
területen, a telephelyen és annak környezetében.
A telephelyen sertés tenyésztéssel kés feldolgozással foglalkoznak. Az ellenőrzés időpontjában a tevékenységet
normál üzemmenet mellett folytatták.
A telephely üzemeltetőjének nyilatkozata alapján:
- Almos tárgyázási technológiát üzemeltetnek,
- a zavaró szaghatás megelőzése és csökkentése érdekében, a trágya telephelyről való kihordását és mezőgazdasági földterületekre való kihelyezését naponta elvégzik a
keletkezett trágya mennyiségétől függetlenül.
Az ellenőrzés időpontjában a telephelyen trágya tárolása
nem történt.
A bejelentéssel érintett telephelyen az Osztály hatáskörébe
tartozó bejelentés köteles pont, illetve diffúz forrást nem
üzemeltetnek.
Az ellenőrzés időpontjában sertéstartásra jellemző zavaró
szaghatás, enyhe intenzitással, csak a telephelyen volt érzékelhető.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Tatabánya, elektronikus bélyegző szerinti időpontban.
Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:
Jelena Viktória Ildikó osztályvezető helyett helyettesítési
jogkörében eljárva:
Orbán Balázs
környezetvédelmi szakügyintéző

A műfüves pálya örömei
és nehézségei
2018. júliusában ünnepélyes keretek között adták át a településnek a műfüves pályát, melyet a
több évtizeden át használt „kispályára” telepítettek. A több mint 30 millió forintos beruházást
nagy örömmel és várakozással fogadta a település remélve, hogy gyermekeink modern, kultúrált
és biztonságos környezetben tölthetik a szabadidejüket. Az új pályára az önkormányzatnak 7
éves fenntartási kötelezettsége van. Elődjét több
generáció is szabadon „korlátok” nélkül használta. Az új pálya megóvása és a közel élők nyugalma érdekében a használatot házirendben kellett
szabályozni melynek betartása egyre nagyobb
nehézségekbe ütközik. A 2021-ben közzé tett pályarendet és nyitvatartást igyekszünk betartatni.
Az iskolai használaton kívül heti három alkalom
áll rendelkezésre lakossági használatra. Sajnos
több esetben előfordult, hogy zárva tartási idő
alatt akár rongálás utján is bejutottak és későig
zavarták a nyugalmat. Egyre gyakoribbá váltak
a pálya használók és a közelben lakók közötti viták, nézeteltérések, fenyegetések.
Törekednünk kell arra, hogy a pálya a rendeltetését betölthesse, „mindenki megelégedésére”. Ennek érdekében az önkormányzat mint fenntartó
kénytelen ismét felszólítani a használókat a rend
és a nyitva tartás betartására, és a körültekintő viselkedésre.
A rongálások megelőzésére intézkedéseket teszünk és felelősségre vonást kezdeményezünk.
(térfigyelő kamera)
Géringer Istvánné
polgármester
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük községünk
új állampolgárait:
Ignácz Dóra és Orsós György
kislányát: Ignácz Mirella Rubinát
Gurdon Bernadett és Orsós Lajos
kisfiát: Orsós Lajost
Berta Dzsenifer és Chiriches Bence
kisfiát: Chiriches Bernatot
Mendl Dzsenifer és Baki Gábor
kislányát: Baki Lara Estellát
Takács Anett és Bíró Lajos
kisfiát: Biró Noelt

Búcsút vettünk-veszünk
elhunyt állampolgárainktól:
Janó Istvántól (Szabadság u)
Talabér Endrétől (Széchenyi u)
id Németh Istvántól (Dózsa u)
Venczel Istvánnétól (Dózsa u)

Iskolai hírek
Tanévkezdésre készülve
A nyár folyamán iskolánkban rendben megtörténtek a
festési és takarítási munkálatok.
Augusztus 24-én, délután egy órától várjuk leendő
elsőseinket hagyományos gólyaavató délutánunkra az
iskolába. Az érintettek erről külön értesítést kaptak.
A tankönyvek megérkeztek, a tankönyvosztások
időpontjáról augusztus 22-e után az osztályfőnökök
adnak felvilágosítást a KRÉTA rendszeren keresztül,
illetve az iskolai csoportokban teszik ezt közzé.
Tanévnyitó ünnepélyünkre az első tanítási napon,
szeptember 1-jén, csütörtökön 8 órakor kerül sor.
Kérjük tanulóinkat, hogy az alkalomnak megfelelően
ünnepi ruhában és iskolai nyakkendőben jelenjenek
meg.
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A tanév szorgalmi időszaka:
Első nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)
Utolsó nap: 2023. június 15. (csütörtök)
A tanítási napok száma: 183
Tanítási napokon felül tanítás nélküli munkanap: 4
A szorgalmi időszak első féléve 2023. január 20áig tart. Az első féléves tanulmányi eredményekről
a tanulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-éig
tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2022. október 29. – 2021. november 6.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2022. október 28. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap:
2022. november 7. (hétfő)
Téli szünet: 2022. december 22. – 2023. január 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2022. december 21. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap:
2023. január 3. (kedd)
Tavaszi szünet: 2023. április 6. – 2023. április 11.
A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2023. április 5. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap:
2023. április 12. (szerda)

Legyen a kisbaconi gyerekeknek is
interaktív táblájuk!

A kisbaconi iskolásokkal
Iskolánk a nagy mesemondó, Benedek Elek nevét
viseli. A Határtalanul program keretében már két alkalommal jártunk Erdélyben, az Erdővidéken, Benedek
Elek szülőfalujában, Kisbaconban. Az itteni Benedek
Elek Elemi Iskolával testvériskolai kapcsolatot lé-
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tesítettünk, és azóta is nagyon jó viszonyt ápolunk,
csak a személyes találkozást a nagy távolság megne-
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Óvodai hírek

hezíti. A kisbaconi iskola anyagi lehetőségei nagyon
szűkösek, így segítségre szorulnak. Már egy alkalommal Diákönkormányzatunk anyagi támogatást nyújtott
alapítványuk (Meskete Egyesület) létrehozásához, ami
azért nagy segítség számukra, mert ezen keresztül több
lehetőséget tudnak megragadni, hogy fejlesztéseket
valósítsanak meg.
Egyesületük felhívást tett közzé, melyben interaktív
táblákra gyűjtenek. Megfogalmazásuk szerint: „bármilyen tantárgy esetében és bármilyen korosztálynál
jól alkalmazhatók, általuk könnyebben motiválhatók
a tanulók, növelhető az aktivitásuk. Továbbá nagy
előnyük, hogy az elvégzett feladatok elmenthetők,
könnyebben lehet szemléltetni a tanórákon, interneten információkat lehet keresni, természetesen
mindent a megfelelő határok között, úgy, hogy a gyermekek előmenetelét, fejlődését, tudásuk gyarapítását
szolgálja.”
Iskolánk ezt a kezdeményezésüket is segítette egy
összeggel, és szeretettel kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy segítsék a kisbaconi gyerekeket. Adományaikat
iskolánkban is leadhatják, és mi eljuttatjuk a megfelelő
számlára. Ha valaki maga szeretne utalni, közzétesszük
a számlaszámot:
A támogatásokat a Meskete Egyesület gyűjti:

Kedves Szülők!
Bakonyszombathelyen a Benedek Elek Tagóvoda és
Bölcsődében, a Rákóczi u. 8. szám alatt megnyitotta
kapuit a bölcsőde. Az intézmény bölcsődei ellátást
tud biztosítani 2022 júliusától három év alatti gyermekek részére, a felvétel egész évben folyamatos.
Az új építésű, gyönyörűen felszerelt, nagy csoportszobával rendelkező bölcsődei csoportunkba
felvételi lehetőség adódott. A bölcsődéhez egy nagy
területű udvar is tartozik, melyen homokozó, mászóka, csúszda is megtalálható, rengeteg hely biztosítja
a kisgyermekek mozgás lehetőségét.
A bölcsőde családias hangulatú, a csoportban
szakmailag képzett bölcsődei dajka, valamint
több éves szakmai tapasztalattal
rendelkező
kisgyermeknevelők dolgoznak.
Ha felkeltette érdeklődését intézményünk bölcsődei
ellátása, kérjük, keressék bizalommal Farkasné Pákozdi Anikó tagóvoda vezetőt az alábbi
elérhetőségeken:
személyesen:

Cod IBAN: RO41OTPV300001364716RO01,

Benedek Elek Tagóvoda és Bölcsőde
OTP BANK ROMANIA, Baraolt, str. Kossuth Lajos 2884 Bakonyszombathely, Rákóczi u. 8.
telefon: 30/680-7683
nr. 152, 525100, jud, Covasna
e-mail: szombathelyiovi@gmail.com
Swift kód: OTPVROBU
tárgy: interaktív tábla adomány

A felvételi lehetőségekről személyesen, illetve telefonon további tájékoztatást kaphatnak.

e-mail: meskete21@gmail.com,
telefonszám: 0752177836
Pintérné Ballabás Márta
int.vez.

Farkasné Pákozdi Anikó
tagóvoda vezető
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MLSZ támogatta a
Polgárőrséget
A Polgárőr Egyesület Bakonyszombathely fő tevékenysége mellett vállalta, hogy 2021/2022-évben a
Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében tartott
sport rendezvények zavartalan lebonyolítását 2-3
fővel biztosítja. A Bakonyszombathelyen megrendezett 18 mérkőzés zavartalan megtartásában vett
részt az egyesület.
Az Országos Polgárőr Szövetség közreműködésével
a Magyar Labdarúgó Szövetség a Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósággal karöltve támogatásban
részesítette az egyesületet.
Az MLSZ-OPSZ/29/2022. számú 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

Kedves Vásárlóim!
Szeretném megköszönni minden vásárlómnak, hogy évtizedeken át támogatták vásárlásukkal a vállalkozásom. Ezáltal tartották
életben. Most 51 év munkaviszony után/
ebből 37 év volt Bakonyszombathelyen/
búcsúzok, kicsit még szeretnék pihenni,
élni. Arra is szeretném megkérni volt vásárlóimat, hogy utódomat, Fehér Nikolettet is zárják szívükbe és támogassák vásárlásukkal és szeretetükkel úgy ahogy velem
tették.
Még egyszer köszönöm.
Az emlékeket megőrizve köszönök el.
Pista, a boltos.
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Tájékoztatás!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi

Mecsek Fűszért ABC üzlete
átalakítás miatt előre láthatólag

szeptember 12-től
október 31-ig zárva tart!
Bizonyára észlelték, hogy a Művelődési
Ház oldal bejáratánál a Packeta Hungary
Kft egy "Z-BOX" megnevezésű csomagautomatát telepített az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján.
A csomagautomata telepítésének engedélyezésével önkormányzatunk célja a lakosság csomagátvételi, csomagküldési
lehetőségeinek biztosítása, azok számára,
akik munkahelyi elfoglaltságuk vagy több
műszakos munkarendjük végett a kézbesítés
alkalmával nem tudnak otthonukban tartózkodni.
Bízunk benne, hogy ezzel a kényelmi szolgáltatással tovább komfortosodik településünk!
A csomagautomata

