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(Folytatás a 3. oldalon)

2020. augusztus 17-én írtuk alá a kivitelezői szer-
ződést a nyertes Mikolasek Kft ügyvezetőjével és a 
határidőt tartva, 2021. augusztus 26-án csütörtökön 
ünnepélyesen átadásra került az egy év alatt elké-
szült épület. Az átadáson jelen volt Popovics György 
a megyei közgyűlés elnöke és Bozori Zsuzsanna a 
kisbéri Járási Hivatal Vezetője.

Önkormányzati Hírek

Számos nehézséggel kellett szembesülnünk az eltelt 
év alatt. Tervezői hiányosságok és a Covid megje-
lenése nagyon sokat lassított az építkezés ütemén. 
Minden nehezítő körülmény és bosszúság ellenére 
célhoz értünk, az épület elkészült.
Sajnos a célszalagot nem szakíthatjuk át. Örömünk 
nem teljes hiszen nem rendelkezünk még használat-

Elkészült és átadásra került 
az óvoda és bölcsőde épülete!

 A szalagátvágás pillanata – Géringer Istvánné, 
Popovics György, Farkasné Pákozdi Anikó, 

Mikolasek Tibor

Az ovisok ünnepi műsora



2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS2 HÍRMONDÓ

ba vételi engedéllyel. Emiatt a beköltözés még pár he-
tet várat magára. Mire az utolsó hajrában a szükséges 
engedélyeket megharcoljuk addigra várhatóan a belső 
bútorzat is a helyére kerül.A beruházás keretében mind 
a bölcsődei mind az óvodai ellátás számára biztosítot-
tak lesznek az önálló csoportszobák, tornaszoba, egyé-
ni fejlesztő helyiség, orvosi megfigyelő. Ezen kívül 
az iskolások számára ebédlő és melegítő konyha kap 
helyet.Az épület az akadálymentesítés szempontjainak 
megfelel.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek része volt 
új óvodánk létrejöttében: Czunyiné dr. Bertalan Judit 
képviselőasszonynak és Popovics György elnök úrnak 
az anyagi és erkölcsi támogatásokért. Juhász Jánosnak 
és munkatársainak, a projekt adminisztratív előkészí-
tésében és lebonyolításában végzett munkájukért.A 
kivitelezőnek Mikolasek Tibor vállalkozónak folya-
matos együttműködését: a Mikolasek Kft. munkatársa-
inak Szénássy Anikónak és Doma Sándornak valamint 
a cég dolgozóinak teljesítményét. Köszönjük Herm 
László műszaki ellenőrünk munkáját.Minden építke-
zés felfordulással, kényelmetlenséggel jár együtt, ezért 
köszönjük a Rákóczi utca érintett szakaszán lakók tü-
relmét. Egy esztendőn keresztül viselték ennek terhe-
it.
Egy korszerű mai kor követelményeinek megfele-
lő épülettel gazdagodhatott településünk. Reméljük, 
mindez a dolgozók, a szülők és a kis lakók megelé-
gedésére szolgál majd. Legyünk rá büszkék becsül-
jük meg és töltsük meg olyan tartalommal, mely pél-
dául szolgál a jövő nemzedékének.Pár héten belül új 
időszámítás kezdődik a Benedek Elek Óvodában. Új 
épületben, talán a környezettől is megújult pedagógiai 
alapokon, de a régi, oly sokat próbált szeretet teli neve-
léssel élik majd napjaikat.
Önkormányzatunk úgynevezett téglajegyet bocsájtott 
ki azzal a céllal, hogy új berendezés kerülhessen az 
új épületbe. Felhívásunkra eddig 2.164.600.-Ft forint 

érkezett melyet hálásan köszönünk minden kedves 
adományozónknak! Ennek felhasználásáról a későb-
biekben pontosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Az épület megtekintése

Eddigi 
támogatóink:

Vida Anna Erzsébet
Tóth Adrián
Kolonics Katalin
Hudák Sándorné
Csonka Emil
Homoki Péterné
Gálné Farkas Irén
Reif Gábor
Háberfelner László
Csonka Imréné
Póczik Zoltánné
Hermann-Német Anett
Bogdánné Németh Ágnes
Vida Zoltán
Marencsák Antalné
Gál György és családja
Janó Károly
Németh István
Cseszneki Antal
Treier Mátyás
Treier Tímea
Kállai István
Varga Endréné
Cseszneki Márk
Kovácsné Sándor Éva
Ligeti Lajos
Biodens Fogászati Kft
Krissy Ruci
Horváth László Dózsa u.
Farkasné Pákozdi Anikó
Takács Bálint
Nagy Balázs
Keller János
Keller Erzsébet
Bódai Julianna Éva
Stokker Mihály
Hérics Ferenc
Balogh Istvánné
Ligeti Mihályné
Dr Balogh Ádám

Dancsó Józsefné
Ferenci Andrea
Sillardi Szolgáltató Bt
Csikár Erzsébet
Farainé Almási Mária
Hermann László
id. Szteblák Lajos
Géringer Istvánné
Hermann Dániel
Gál Balázs
Kovács Ildikó
Janó Viktória
Baráth Teréz
Stumpf Ágota
Béber Anna
Hlavács-Vágusz Felícia
Teklovics Lajos
Támtom Éva
Büki Ferenc Mihályné
PanáknéMiszlai Margit
Janó Szabolcs
Dr Krebsz Máté
Horváth Csaba
Ligeti Bence
Szabó és Tsa 
Könyvelőiroda
Pappné Jakab Lívia
Fazekas Csaba
Pintér Péter
dr.Udvardi Erzsébet
Ochsenreither Tímea
Herman Józsefné
Janó Attiláné
Pintér Imre István
Molnár István
Szabó Lajos
Horváth-Gál Zsófia
Janászik Gabriella
Simon Miklósné
dr.Buják Szilvia
Dancsó Mária Rita
Körmendi Mária
Balogh Tamásné
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Lancz László
Horváth László Bem u.
Kolonics Éva
Kolonics Richárd
Kovács Csaba
Pulai Morvai Anett
Bíró Gergely
Ribárszki György
Horváth István és neje
Gellér Kálmánné
Pintérné Ballabás Márta
Tompa Gabriella
Pintér Dóra
Általános Iskola Szülői 
Szervezete
Járfás Zoltán és családja
Endrődi Katalin
Kovács Nándor
Tavaszi Hajnalka
Vithalm Norbert Antal
Szeleczki Könyvelő 
Iroda

Bakonyszombathely 
Ifjúsági Klub 1981
Bakonyszombathely 
Iskola dolgozói
Morava Lászlóné
Tavaszi János
Tavaszi Máté
Kovács Tímea 
Nagyigmánd Nyomda
Támtomné Bors Anikó
Volf-Link Boglárka
Bakonyszombathelyért 
Alapítvány
Baranyai Magdolna
Tóth Krisztián
Kozsán Ilona
Kozsán Valentin
Rózsa Gyula
Lang Éva
Bakonyszombathelyi 
Nyugdíjas Klub
Sarus Ferencné

Körforgalmi helyzetkép

Június 1-től kezdődött meg a körforgalom építése 
településünkön. Elmondhatjuk, hogy három ese-
ménydús hónapon vagyunk túl. Az építés 6 ütemre 
van felosztva melyből jelenleg a 4 ütem kezdődött 
meg. Elkészültek a vízelvezető csatornák. Jelenleg 
a Kisbér – Ácsteszér vonalon került felmarásra az 
aszfalt burkolat. Most a gyalogos közlekedés bizto-
sítására fektetnek majd hangsúlyt és tervek szerint a 

járdák 90 %-os készültsége a cél. A közművek teljes 

átépítése folyamatosan zajlik ezért továbbra is szá-

mítani kell áram, víz és gáz kimaradásra. Kértük a 

szolgáltatókat, hogy ezeket az alkalmakat időben je-

lezze a lakosság felé. A jelző lámpára előreláthatólag 

még 3 hétig szükség van, ezideg a Széchenyi utca 

kommunális hulladék gyűjtése az ideiglenes módon 

történik. Külön köszönetet mondok a Széchenyi utca 

lakosainak, hiszen a legtöbbet nekik kell tűrni az épí-

tés kellemetlenségeiből. A beruházás felén jóval túl 

vagyunk ezért kérjük viseljük türelemmel a még vár-

ható nehézségeket. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy néhányan nem is-

merik el azt, hogy a biztonságunk érdekében végzett 

munka áldozattal jár, és türelmetlenségükben el nem 

ismerésüket fejezték ki, mindamellett, hogy a kivite-

lező is megtesz minden tőle elvárhatót.

Köszönjük, hogy a környékben élők jó érzéssel és el-

ismeréssel fogadják a megújuló közlekedést.  

2021. augusztus 6.

2021. augusztus 29. 

2021. augusztus 12.
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Bűz! Bűz? Bűz!
A nyári hőségben elviselhetetlen bűz keserítette meg 
mindennapjainkat a település több szakaszán. Évek 
óta vívott szélmalomharc az Önkormányzat és a ser-
téstelep között. Tavalyi évben minden szakhatóság 
állásfoglalását közzétettük, mely szerint nincs kifo-
gásolható a telep működésével kapcsolatban.
Augusztus elején lakossági feljelentést követően újabb 
vizsgálat indult, melynek során helyszíni vizsgálatot vég-
zett a Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal, 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdál-
kodási Főosztálya, valamint a Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztálya és a Növény és Talajvédelmi Osztály.
Az üggyel kapcsolatban valamennyi szakosztály 
megállapítását jegyzőkönyvben rögzítette, amelyet 
hivatalunkhoz is megküldött. A vizsgálat alapján 
megállapításra került, hogy csak a telephelyen volt 
jellemző állattartás szag. (2021.08.03) Az 1100 fé-
rőhelyes telepena sertések száma: 130 db. Az almos 
trágya tárolása az istálló két oldalán húzódik, mely-
nek tárolókapacitása fél év.  A szaghatás csökkenté-
sére védő fasor van telepítve a kerítés mentén. Az 
elhullott tetemeket kiskukában valamint ponyvában 
helyezik el elszállításig. A telep tulajdonosa úgy nyi-
latkozott, hogy a sertések elszállítását követően, fej-
lesztési és felújítási munkák miatt kb. 3 hónapig az 
állattartás szünetelni fog. A velünk ismertetett jegy-
zőkönyv további intézkedéseket nem tartalmaz.
Újabb szaghatás megjelenésekor a szükséges intéz-
kedéseket megtesszük melyhez továbbra is kérjük a 
lakosság együttműködését.

Egyebek:
Az óvoda építkezéskor szembesültünk azzal, hogy a 
megfelelő áramellátás érdekében az áramszolgáltató-
nak transzformátor állomást kell telepítenie, hogy a 

Rákóczi utca ellátása bővülhessem. Hónapokig történő 
előkészítés és egyeztetés után a posta melletti területen 
megtörtént az állomás kihelyezése.

 A közmunka program dolgozói felújították a falu és 
iskolamúzeum épületét. Új külső színezés, ablakok 
festése és szúnyoghálók kihelyezése történt meg az 
épületen. Felújításra került a főtéren lévő pagoda is. 
A fa szerkezet megerősítést kapott, a hiányzó darabok 
pótlásra kerültek és új festést is kapott. 
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Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy 2021. július 
1-jén, hogy a település volt polgármestere elhunyt, 
aki 2002-2019-ig volt a település első embere. Július 
7-én kísértünk utolsó útjára a bakonyszombathelyi 
temetőben. A település nevében Géringer Istvánné 
jelenlegi polgármester a következő képen búcsú-
zott.

„Kedves Gyászoló Család, Tisztelt Gyászolók!
Döbbenten hallottuk a betegség tényét majd hetekkel 
később megrendülten értesültünk Pintér Lajos halá-
láról 
Hihetetlen, hogy ma búcsúznunk kell tőled a 
bakonyszombathelyi temetőben.
Jókai Anna az alkotó ember fogalmát így írja körül 
"Hiszek abban, hogy az embernek van egy magasabb 
küldetése, amit rábíztak. Értéknek azt tartom, ami 
ebből a világból olyan dolgot tud felmutatni, amely 
a bármikor érkezőelmúlás pillanatával együtt nem 
enyészik el. Hiszem, hogy van, ami túléli az embert"
Akik most jelen vagyunk tudjuk, hogy valóban maga-
sabb küldetésed volt és olyat tudtál felmutatni mely 
még a búcsú pillanatával sem fog elenyészni.
Az 1980-as évek elején a helyi művelődési ház 
vezetőjeként, az ifjúság felkarolásával és irányí-
tásával, programjainak szervezésével, majd nem 
sokkal később, a – közösségi munkával - felépített 
ifjúsági ház kialakításával kezdődött pályafutásod 
Bakonyszombathelyen. Közben magyar-népművelő 
szakos diplomát szereztél, tanítottál a helyi általános 
iskolában, szervezted a község kulturális – társadalmi 
- művelődési életét.
1990-től - az első demokratikus választásoktól kezd-
ve - 2002-ig, három cikluson keresztül önkormány-
zati képviselőként segítetted a falu életét. Ez alatt 
jól megismerted a község helyzetét, eredményeit és 
problémáit is. 
A közben eltelt két évtized alatt megfogalmazódott 
benned, hogy sajátodnak érzed ezt a települést és csa-
ládoddal együtt e faluközösségben kívánjátok leélni 
az életeteket.
2002-ben sok megszólítás után úgy döntöttél, hogy 
polgármesterként indulsz a választásokon, és ennek 
eredményeként megtörtént a változás a település ve-
zetésében. Akkor így fogalmaztál: 
„eskümön túl a belső hitvallásom a következő:                           
-szavazatától függetlenül valamennyi bakonyszom-
bathelyi szavazópolgár képviselete és szolgálata                                                                                                                            
-valamennyi bakonyszombathelyi lakos és a település 
érdekeinek, akaratának és kívánalmainak elősegítése, 
erőm és képességem szerint”

Az elkövetkezendő időszakban nyertes pályázataink 
munkálatai fognak megkezdődni. Kivitelezőt kere-
sünk a Táncsics utca útburkolatához, valamint a Ma-
gyar Falu program keretein belül elkészül a teljes utca 
járdája is, melynek munkálatai megkezdődnek. Az or-
vosi eszközök beszerzése folyamatban van.
A katolikus egyház pályázata szintén sikeres elbírálás-
ban részesült. A temető kerítés 140 méteres szakaszon 
az Árpád utcai házak végében 2 méteres magasságban 
fog elkészülni. A közel 5 millió forintos támogatásból 
a bejárati ajtó és kapu is megújul. Jelenleg az áraján-
latok beszerzése folyik. 

Felhívjuk a figyelmet a már korábban jelzett óvodáz-
tatási és iskoláztatási támogatási igény benyújtására 
melynek határideje október 30.
Az óvodában és iskolában a részletes tájékoztatót 
közzé tettettük, a szociális rendelet alapján a megál-
lapítás feltételeit tudattuk. A támogatásra azon csalá-
dok jogosultak, ahol az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a 142.500 Ft-ot. Iskolalátogatási igazolás 
csak a középiskolásoktól várjuk, valamint a nem helyi 
általános iskolába járóktól.

Géringer Istvánné
 polgármester

Búcsú 
Pintér Lajostól
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Sokáig tartana felsorolni, összegyűjteni mindazt, ami 
az eltelt négy ciklus alatt megvalósult. Csak kiragad-
va néhány példát:
-iskolaépítés, sportpálya, sportcsarnok, Fő tér, iskola 
és falumúzeum, Eszterházy tér, tanösvény ökofalu-
mozgalom, óvoda tervezésés napjainkig is élő kap-
csolatok ápolása a testvér településeinkkel 

Tény, hogy szép, biztonságos, élhető falu az ottho-
nunk. A fejlődés és az eredmények láthatóak. 

1998-tól, 17 éven keresztül együtt dolgoztunk, mely 
idő alatt megismertük egymás erős és gyenge pontja-
it. Sokszor szavak nélkül is értettük egymást.
Községi rendezvények, kirándulások, táborok vagy 
a helyi újság szerkesztése. Legnagyobb sikereink a 
Bakonyi Fesztiválok, és egyre több embert megmoz-
gató falunapok voltak. Képviselő testületi tagként 3 
cikluson át sokszor egymással harcolva - mert voltak 
vitáink is - küzdöttünk együtt. De ha nem is értet-
tünk egyet mindig, azt sikerült megbeszélnünk. Vol-
tunk ellenfelek is, de nem váltunk ellenségekké mert 
tudtuk, hogy mindketten mindig a település érdekeit 
néztük.

Közös munkánk során meggyőződhettem arról, hogy 
mindig biztos ízléssel ismerted fel az értékeset az 
élet bármely területén. Ezekért mindig harcoltál, vál-
lalva a vitákat, konfliktusokat. Amit jónak, hasznos-
nak és szépnek tartottál, amellett kiálltál tűzön-vízen 
keresztül. Elszántságod számomra is példa-értékű. 
Ebben a szellemben ígérem a folytatást településünk 
javára.
2019-ben kezdted meg a nyugdíjas éveidet, melye-
ket nem pihenéssel, hanem új ismeretek megszer-
zésével, új tervekkel és további szolgálattal töltöttél 
mostanáig.

De a Teremtő felülírja az ember akaratát, és most így 
szól hozzád: 
„Jól van, jó és hű szolgám……, menj be a te Urad-
nak örömébe!” (Mt.25.23.)
Egész életedben arra törekedtél, hogy a közösséget 
formáld szolgáld legjobb tudásoddal és tehetséged-
del. Köszönjük! 
Maradandót alkottál mindannyiunk szívében, külde-
tésedet teljesítetted! mert...
Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.

Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.
Adjon Neked örök nyugodalmat temetőkertünk 
csendje! Isten Veled!”

Kamocsa polgármesterének búcsú gondolatai:

Tisztelt gyászoló hozzátartozók, 
gyászoló gyülekezet!

Tisztelettel hoztuk, ehhez a szomorú ravatalhoz virá-
gaink mellé, a Felvidéki testvértelepülés - Kamocsa 
község-annak Képviselő-testülete, Sportszervezete és 
a falu lakosainak utolsó üdvözletét.
Megrendült szívvel fogadtuk a szomorú hírt, hogy Pin-
tér Lajos Tibor Bakonyszombathely   volt polgármes-
tere, életének 67. esztendejében megtért teremtőjéhez. 
A döbbenet első percei után, egy mindig mosolygó, 
tettre kész, közvetlen, barátságos, jó ember jelent meg 
emlékeinkben, akivel sokszor találkoztunk egymás 
községeit meglátogatva, ünnepélyek, falunapok, kö-
zös pályázatok, focitornák alkalmával.
Felidézve az ő életútját a költő gondolatai jutnak 
eszembe:
„A lélek mikor búcsúzva bontja szárnyait, visz magá-
val a földről valamit, eszmét, melyet világra ő hozott, 
virágot, melyet ő virágoztatott.”
Nem is lehetne találóbb idézetet keresni az ő életére. 
Mindig kiállt eszméi, elképzelései mellett és közel két 
évtized alatt igyekezett istentől kapott adottságait kama-
toztatva, azt megvalósítani, hogy Bakonyszombathely 
épüljön, szépüljön és virágozzon. Most, hogy halha-
tatlan lelke megtért teremtőjéhez, megállva ő előtte, 
vitte magával életének, fáradozásának virágait és gyü-
mölcseit, hátrahagyva a földi életet, szeretett családját, 
közösségét, melynek élén munkálkodott.
Ennek a lezáródott életnek a tragédiája nem is csak 
magában a halál tényében van, hanem a halál okozta 
veszteségben, mert még szükség lett volna az ő szor-
galmas életére, biztatására, szeretteiért és a közössé-
gért munkálkodó két kezére, egy-egy baráti ölelésre és 
kézszorításra egyaránt.

Kedves Lajos barátunk!
Bár az utolsó hónapokban magadban hordoztad a be-
tegséget, mégis váratlanul távoztál közülünk, hogy 
megpihenj az anyaföld ölén, ezen a megszentelt he-
lyen, távol a világ minden zajától.
Valóra nem váltott álmaidat a sír mélyén álmodd to-
vább.
Pihenj csendesen! Álmod legyen zavartalan!
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ISKOLAI HÍREK

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék magam és a családom 
nevében köszönetet mondani férjem halá-
lával kapcsolatban:

• háziorvosunknak, Dr. Buják Szilviának minden or-
vosi gondoskodásért
• a képviselő-testületnek a segítségért
• Géringer Istvánné bakonyszombathelyi és Ősz Fe-
renc bakonysárkányi polgármesternek a búcsúztatóért
• Szarka István esperes Úrnak a temetési szolgálatért
• Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képvi-
selőnek, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízottnak, 
Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének, 
Bozori Zsuzsanna járási hivatalvezetőnek, Lukács 
Valéria egykori és Lukács Imre jelenlegi kamocsai 
polgármestereknek, valamint a térség minden pol-

Nyári munkálatok

Júliustól az iskola megszokott csendjét furcsa zajok za-
varták fel. Munkások lepték el az épületet, és augusztus 
végéig lázas munka folyt az intézményben. Ennek oka, 
hogy a Magyar Falu Program keretében iskolafelújításra 
33.999.365 forint támogatást nyertünk. Ennek köszön-
hetően megtörtént az épület fűtéskorszerűsítése, két 
új gázkazán és radiátorok kerültek beszerelésre. Ezen 
kívül az alsós osztálytermek, valamint a folyosó arma-
túráit is kicserélték. A három parkettás terem korszerű 
padlózattal újult meg. Az alsós termeket, irodát kifes-
tettük. 
Az iskolai alapítvány anyagi támogatásával a régi ka-
merarendszer teljes átalakítását tudtuk megvalósítani.
Nagy feladat volt a munkálatok befejezése után a rend 
helyreállítása, az idő is kevés volt arra, hogy a megszo-
kott rend és tisztaság várja a tanulókat a tanévkezdés-
kor.
Köszönjük az iskola minden dolgozójának a mun-
káját, az önkormányzat, Molnár István nagyszülő 
és a 2. osztályos szülők segítségét!

Gólyaváró

Augusztus végén, 25-én, hagyományainknak megfele-
lően iskolánkba hívtuk leendő első osztályosainkat és 
szüleiket. Fontosnak tartjuk ezt az alkalmat azért, mert 
„kis gólyáink” megismerkedhetnek iskolájukkal, le-
endő tanítóikkal. Sajnos nem minden gyerek és szülő 

gármesterének, hogy a temetési szertartáson személyes 
jelenlétükkel kifejezték részvétüket
• a bakonyszombathelyi evangélikus gyülekezetnek 
  az éneklésért
• az ácsteszéri konyha dolgozóinak munkájukért
• a Benedek Elek Általános Iskola dolgozóinak,
  kollégáknak a segítségért
• barátainknak, szomszédainknak a támogatásért, 
  a szívből jövő együttérzésért
• a település, a környék minden lakosának, ismerősök-
nek, akik a temetésen virágot, koszorút helyeztek el, il-
letve bármilyen formában kifejezték felénk részvétüket
• külön köszönjük mindazoknak, akik a család kérésé-
nek eleget téve adományaikkal támogatták az óvoda, 
bölcsőde ügyét.

Családunk nevében: Pintérné Ballabás Márta

Anyakönyvi 
 hírek

Köszöntjük községünk 
új állampolgárait:

Serfőző Evelin és Huszáros Gergely 
kislányát: Huszáros Sárát

Boros Hajnalka és Baráth Gábor
 kisfiát Baráth Gábort

Kovács Judit és Kiss Zsigmond 
kisfiát: Kiss Nimródot

Horváth Erzsébet és Bíró Gergely 
kisfiát: Bíró Milánt

Búcsút vettünk – veszünk
 elhunyt állampolgárainktól:

Fialáné Halász Teréziától (Dózsa u)
Pintér Lajos Tibortól (Dózsa u)

Horváth Tibortól (Erdősor)
Baranyai Tibornétól (Bem u)
Rezler Andrástól (Petőfi u)

Fekete Istvánnétól (Dózsa u)
Orosz Hajnalkától (Szabadság u)
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•  1. osztály: osztályfőnök Kovácsné Villand Lívia
•  2. osztály: osztályfőnök Hrabovszki Márta
•  3. osztály: osztályfőnök Szteblák Zsuzsa
•  4. osztály: osztályfőnök Lengyel Tímea
•  5. osztály: osztályfőnök Tóth Zsuzsanna 
•  6. osztály: osztályfőnök Plósz Andrea
•  7. osztály: osztályfőnök Borbély Ilona
•  8. osztály: osztályfőnök Kovácsné Czimora Zita

A felsoroltakon kívül tanítanak még: Halászné 
Strádl Krisztina, Hidvégi Mária, Kovácsné Sándor 
Éva, Nagy Judit, PanáknéMiszlai Margit, Pintérné 
Ballabás Márta, dr. Szarvas Annamária, Szabóné 
László Gizella, Fehér Virág. Oktató-nevelő munkán-
kat Vig Sándorné iskolatitkár és Bónyai Tiborné pe-
dagógiai asszisztens segíti.

A tanév szorgalmi időszaka:
Első nap: 2021. szeptember 1. (szerda)    
Utolsó nap: 2022. június 15. (szerda)
A tanítási napok száma: 181
Tanítási napokon felül tanítás nélküli munkanap: 6
A szorgalmi időszak első féléve 2022. január 21-éig 
tart. Az első féléves tanulmányi eredményekről a ta-
nulót, illetve gondviselőjét 2022. január 28-áig tájé-
koztatjuk a félévi értesítő által.

Iskolai tanítási szünetek:
Őszi szünet: 2021. október 25. – 2021. október 29.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2021. október 22. (péntek)
A szünet utáni első tanítási nap: 
2021. november 2. (kedd)
Téli szünet: 2021. december 22. – 2020. december 31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2021. december 21. (kedd)
A szünet utáni első tanítási nap: 
2022. január 3. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2022. április 14. – 2022. április 19. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2022. április 13. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 
2022. április 20. (szerda)

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban: 
2021. december 11. (szombat) – 2021. december 24. 
(péntek) helyett 

A tanév során az alábbi országos mérési program le-
bonyolítására kerül sor:

fogadta el meghívásunkat, öten hiányoztak. A bemu-
tatkozás után körbe sétáltuk az iskolát, tantermeket, 
közösségi tereket. Ezt követően osztályfőnökük, Lívi 
néni az elsős osztályteremben játékos feladatokkal 
várta a gyerekeket, majd Zita néni a csarnokban ját-
szott velük. A foglalkozások után teával, szendviccsel 
vendégeltük meg a gyerekeket. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, felszaba-
dultan játszottak, sportoltak. Reméljük, beilleszkedé-
sükhöz, a sikeres évkezdéshez ezzel a rendezvénnyel 
hozzájárultunk. Köszönjük minden gyereknek, szü-
lőnek, nagyszülőnek a részvételt!

Tanévkezdés
A tanévet 150 tanulóval kezdjük. Az osztályok ösz-
szetétele, a nevelők személye a következőképpen 
alakul az idei tanévben:

Közös játék a csarnokban

Szülőkkel elsősökkel 
az aulában
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• A tanulók szövegértési, matematikai és természettu-
dományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6. és a 8. év-
folyamon.
• Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként 
tanulók körében az idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. 
évfolyamon.
A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon 
vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon 
a mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, 
a másik mérési napon a természettudományi mérést és 
az idegen nyelvi mérést kell lebonyolítani.

A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatáro-
zott ütemezés szerint a 6. évfolyamon 2022. május 18–
31., a 8. évfolyamon 2022. május 4–17. közötti idő-
szakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára 
a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi 
sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője 
határozza meg.
A mérések a Hivatal által elkészített – és informatikai 
rendszerének közvetítésével az iskolák számára elér-
hetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával 
kerül lebonyolításra.

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő neve-
lési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos ta-
nulóik számára 2021. szeptember 20. és 2021. október 
11. között megszervezik a pályaválasztást megalapozó 
kompetenciák vizsgálatát az Oktatási Hivatal által el-
készített digitális mérő- és támogató eszközökkel.

Felhívás!
A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános 

Iskola Diákönkormányzata
2021. szeptember 14-én, kedden 13 órától 16 óráig 

az iskola melletti parkolóban 

papírgyűjtést szervez. 
Csatkán szeptember 13-án, hétfőn, 

Ácsteszéren szeptember 14-én 15 és 17 óra között 
van lehetőség 

a papírhulladék leadására.
Akkumulátor és elektromos hulladék 

gyűjtésére is lesz lehetőség.
Kérjük a kedves Lakosokat, 

segítsék a gyerekek munkáját!

Eredményes tanévet kívánok
a Benedek Elek Általános Iskola közösségének.

Pintérné Ballabás Márta int.vez.

A bakonyszombathelyi Közművelődés Házában júni-
us utolsó péntekjén sok-sok hónap „kényszerpihenő” 
után vendégeket köszönthettünk.

A budaörsi Művészet a Nemzetért Alapítvány iro-
dalmi estjének lehettünk részesei, melyet a közsé-
günkben született és élt Pálos Rozita emlékére adtak 
elő.
Pálos Rozita 1926-ban született 
Bakonyszombathelyen. Gyermekkorában sokat be-
tegeskedik, emiatt nem tud részt venni a nehéz pa-
raszti munkákban. Helyette sokat olvas, művelődik. 
Tanítói oklevelet szerez Győrben és nagyon sok he-
lyi iskolást tanít meg a betűvetésre. A tanítással pár-
huzamosan írja verseit.

„ A város tőlem messze van.
Hegy alatt élek magam. 
Hallgatom a pinty énekét
este itt. Nappal ábécét tanítok.
 Eledelem rizs.
 Lelkem tiszta friss.”

Joggal merül fel a kérdés, hogy hol találkoztak Pálos 
Rozita költészetével, hogy ekkora hatást gyakorolt az 
irodalmat kedvelő előadókra?

Az alapítvány elnöke Siklós Endre elmondta, hogy 
édesapjának nagy könyvtára volt otthon, melynek 
polcán egyszer a kezébe akadt egy Pálos Rozita kö-
tet. Belelapozva, először Rozita fényképéről sugárzó 
angyali tekintet és légiesség ragadta meg. A versek 
olvasgatásával pedig igazi rajongóvá vált. Lenyűgöző 
volt számára az a tömörség, ahogy Rozita kifejezte 
magát.

Mindenképp szeretett volna megemlékezni Rozitáról. 
Ebben segítségére volt az alapítvány amatőr szín-
társulatának néhány tagja (tanár, művészettörténész, 
mérnök). 
Bakonyszombathely örömmel fogadta a megkeresést 
és szeretettel várta őket!

Az estet Pálos Rozita volt kollégája, - a nyugalma-
zott iskolaigazgató asszony - Bódai Éva nyitotta meg. 
Meghatóan emlékezett a tanítónőről, aki imádta a kék 
színt, akiben ott volt a finomság, könnyedség, aki 
mindig kedves volt.

Művelődési Hírek
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Az előadás alatt feszült csend volt a nézőtéren, hiszen 
ültek ott volt tanítványok, volt kollégák, vagy akik 
csak ismerték. 
A Siklós Endre által vezetett társulat elhozta hozzánk 
Rozita életének fontosabb pillanataiból született leve-
lezések részleteit, interjúkból vett idézeteket és sok-
sok vers néhány sorát is. Az összeállítást zenei részle-
tek színesítették.

Méltó befejezésként, Panákné Miszlai Margit szavalta 
el Áprily Lajos: Kalács keddi kalács című versét, me-
lyet az akkor 7 éves Margónak tanított Rozita. 

Nagyon köszönjük a budaörsi társulatnak, hogy eljöt-
tek a forró nyári időjárás ellenére.
Megtisztelő számunkra, hogy ilyen szeretettel, tiszta 
szívvel emlékeztek meg Pálos Rozitáról!

Köszönjük szépen a hallgatóság részvételét is.

Ferenci Andrea

Bakonyszombathely- 
100 év megyei 
filmtermése 

Bakonyszombathelyen a Művelődési Házban 
várják a megyei filmtörténet iránt érdeklődő-
ket, rajongókat október 13-án 17.00 órakor. 
Cserteg István filmkutató tart filmes előadást 
Komárom-Esztergom megye filmtörténetének 
100 évéről, és a benne készült 300 filmről. A 
filmmel és képekkel gazdagon illusztrált elő-
adás után beszélgetésre kerül sor. Az előadás 
során a megyei forgatások képei is helyet kap-
nak. Az előadás a József Attila Megyei és Vá-
rosi Könyvtár megyei könyvtári rendszerének 
keretében jön létre.

Legendás színészek, rendezők és filmtörténeti különle-
gességek történeteivel várja Cserteg István az előadás 
iránt érdeklődőket. Komárom-Esztergom megye 300 
filmnek adott helyszínt az elmúlt 100 évben, amely re-
kord is lehet egy ilyen kicsi megye esetében. 13 ország 
rendezői és filmtársaságai tartották fontosnak megyén-
ket filmek forgatási helyszínei okán. 
A megyei forgatásokra hat nagyvárosban (Tatabánya, 
Tata, Komárom, Esztergom, Oroszlány, Dorog) került 
sor az elmúlt 100 év alatt, de a filmtársaságok észre-
vették a puszták, kistelepülések értékeit is. Dióspuszta, 
Majk, Somodorpuszta, Bana is felekerült a képzeletbe-
li térképre. Korda Sándor, Deésy Alfréd, Szabó István, 
Keleti Márton, Fejér Tamás, Tarr Béla és sok más ren-
dező fedezte fel a megyei tájakat filmek hátterének. 
Néhány rendező többször is forgatott itt. Deésy Alfréd 
60 forgatást rendezett a megyében. Martonffy Emil 
1936-tól kezdve több alkalommal dolgozott tatai, 
majd tatabányai helyszíneken. Maár Gyula többször 
rendezett filmet majki helyszínt választva. Tarr Béla 
pedig kiemelten adott hátteret filmjeiben Tatabányán, 
Oroszlányon és Leányvár közelében. Fejér Tamás ren-
dezői munkásságának köszönhetően hazai filmstáb 
dolgozott Esztergomban, Csolnokon és Tatabányán is. 
Varga Ágota dokumentumfilmjeinek jó része Komá-
rom-Esztergom megyében talált témát és helyszínt is.
Törőcsik Mari, Garas Dezső, Szilágyi Tibor, Venczel 
Vera, Jávor Pál mellett sok száz hazai és nemzetközi 
filmszínész járt Komárom-Esztergom megyében film-
forgatáson.
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Elmúlt 100 éves a megyei filmgyártás története. Ko-
márom-Esztergom Megyében 1917-ben forgattak elő-
ször játékfilmet. Deésy Alfréd rendező ebben az évben 
több magyar játékfilmet forgatott Tata-Tóvárosban a 
Star Filmgyár megbízásából. Folyt az első világháború 
és mégis igen gazdag élet jellemezte a háttérországot. 

Egy biztos, kezdetét vette a magyar kultúra újabb fe-
jezete, amelyben a mozgóképek játsszák a főszerepet. 
Az első világégés alatt született meg a magyar mozi 
ipar és a jelentős filmgyártás zajlott a némafilmek ko-
rában Magyarországon.

CSATLAKOZTUNK A 
SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSI 

PROGRAMHOZ!!!

2020. szeptemberében indult lakossági használt sü-
tőolaj begyűjtési program, mely mára több mint 
500 településen működik. 
A „CseppetSem!” rendszer célja az, hogy minél több 
önkormányzat létesítsen a területén használt sü-
tőolaj gyűjtő pontokat, hogy a lakosságnak minél 
kisebb erőfeszítésébe teljen az, hogy környezetbarát 
módon helyezze el ezt a hulladékot. 
A Biotrans Kft. az önkormányzat megrendelését kö-

Közérdekű információk
vetően az ön-
k o r m á n y z a t 
belső udvarára 
telepíttette a 
240 literes, kife-
jezetten használt 
sütőolaj begyűj-
téséhez kialakí-
tott kukát. 

A kukák mat-
ricáján meg-
található min-
den tudnivaló 
a gyűjtő helyes 
használatáról!
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Partnerségi hirdetmény és

MEGHÍVÓ
ELEKTRONIKUS 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Bakonyszombathely Község Polgármestere a tele-
pülésfejlesztési koncepcióról, az integrált  település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében  és a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel, a tele-
pülési arculati kézikönyvvel és a településképi rende-
lettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló Bakonyszombathely Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 1/2018. (I.30.) önkormányza-

ti rendelete előírásai szerint 

lakossági fórumot hív össze.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejleszté-
si, településrendezési és településkép-védelmi szabá-
lyok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.02.) 
Korm. rendelet előírása szerint a lakossági fórumot 
az Önkormányzat elektronikus úton folytatja le, 
az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, 
video-konferenciától számított tizenöt napon be-
lül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. 

A lakossági fórum témája:

• Bakonyszombathely fejlesztési koncepciója előze-
tes tájékoztatási szakasz
• Bakonyszombathely településrendezési eszközei-
nek felülvizsgálata előzetes tájékoztatási szakasz

A lakossági fórum időpontja:
2021. szeptember 10. (péntek) 10:00 óra

Az elektronikus lakossági fórum 
kapcsolódási linkje: 
meet.google.com/hfs-ttiy-imu

A fórumhoz okostelefonon a Meet alkalmazás telepí-
tése után, számítógépen a kapcsolódási linkre kattin-
tással vagy a link böngészőbe történő bemásolásával 
lehet kapcsolódni. A kapcsolódás engedélyezése a 
meghirdetett kezdés előtt 5 perctől- a fórum végéig 
történik.

A lakossági fórumot követően 2021. szeptember 25-
ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, 
javaslatokat tehetnek az alábbi módokon: 
• Írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére 
(2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 31.)történő 
megküldésével,
• elektronikus levélben történő megküldéssel az 
bszhely@t-online.hu  e-mail címre.

Bakonyszombathely, 2021. szeptember 2. 

Géringer Istvánné
    polgármester

A „CseppetSem!” program által nyújtott új, lakóhelyi 

szinten elérhető szolgáltatás nyomán közvetett gaz-

dasági hatásokkal is számolni lehet: 

A használt sütőolaj és sütőzsiradék nagy része eltűnik 

a csatornákból, így a magán-és közcsatorna-hálózat 

meghibásodási és rongálódási aránya csökken. 

A csatornahálózat falára tapadó anyagok kisebb mér-

tékben lesznek jelen – ezzel csökken a dugulások 

száma - valamint csökken az olaj és egyéb szennye-

ződések kölcsönhatása nyomán a beton- és fémele-

meket rongáló elegyek aránya is. 

A szennyvíztisztítók mentesülnek az olaj kiszűrésé-

re fordított többletenergia-felhasználástól. 

A „CseppetSem!” rendszer „cseppmentes”, mert zárt 

csomagolásban (PET-palack vagy befőttes üveg) ad-

ható le az anyag. Egyes anyagok tárolása a dermedés 

miatt PET-palackban nehezen megoldható, így a be-

főttes üveg praktikusabb. 

A „CseppetSem!” rendszerben nem csak a hasz-

nált étolaj, hanem további anyagok, így a sütőolaj, 

kókusz- és pálmaolaj is leadható. Mindez korlátlan 

mennyiségben!

Szeptembertől az Önkormányzat udvarán bárki elhe-

lyezheti a feleslegessé vált olaját vagy zsiradékját! 

Kérjük a gyűjtő helyes használatát!
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TÁJÉKOZTATÁS
Bakonyszombathely Község Önkormányzata a 

Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról 

(az új jogi meghatározása szerinti településfejlesztési 

terv készítéséről) és az arra szervesen épülő

Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról 

– (új megnevezéssel: településrendezési terv készíté-

séről) döntött. 

A fent megjelölt tervek – együttesen: „településterv” 

kidolgozása az előzetes adatszolgáltatások megkérését 

követően most indul el, és előre láthatólag egy-más-

fél éves folyamatban zajlik le. A tervezés folyamatát 

az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben 

kívánja végig kísérni, ezért azok megismertetésére és 

véleményezésére több alkalommal is sor fog kerülni a 

munka során. 

A település fejlesztéséről szóló, Településfejlesztési 

terv - korábbi nevén Koncepció - és az építések szabá-

lyait meghatározó Településrendezési Terv (helyi épí-

tési szabályzat és szabályozási terv) az itt élő lakosok 

és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és hosszú 

távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai 

szempontokon túl, a lakosok véleménye is alapvetően 

kell, hogy meghatározza. Kérjük Önt, hogy az aláb-

bi kérdések segítségével gondolkodjon az Önt érintő 

problémákról, megoldásokról, és 

legyen részese a tervezési folyamatnak!

GONDOLATÉBRESZTŐ 
KÉRDÉSEK:

• Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhe-

lyem- / helyben lévő vállalkozásom- / telephelyem- 

stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?

• Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró kör-

nyezeti hatást, ami építési- vagy infrastrukturális fej-

lesztéssel orvosolható lenne?

• Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a 

helyi életet / helyi munkát?

• Hogyan képzelem el Bakonyszombathely jövőjét, 

épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre tekint-

ve?

KÉREM, GONDOLATAIKKAL, VÁLA-
SZAIKKAL SEGÍTSÉK       BAKONY-
SZOMBATHELY JÖVŐJÉT MEGTER-
VEZNI!

a) Válaszait, észrevételeit juttassa el írásban az Ön-

kormányzat részére, (cím: 2884 Bakonyszombathely, 

Kossuth Lajos utca 31., vagy e-mail: bszhely@t-

online.hu )

b) Figyelje a hirdetményeket az önkormányzat hon-

lapján/faliújságon. Ha a jogszabályi lehetőségek már 

adottak lesznek az önkormányzat személyes részvé-

telű lakossági fórumon is szeretné tájékoztatni a la-

kosságot. 

Mottó: 

„Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek, 

ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét kö-

zös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az odave-

zető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy egyálta-

lán nem jutunk el a célig”

BAKONYSZOMBATHELYI  HÍR MON DÓ
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Megnyitottunk! 
Kedves Bakonyszombathelyiek!
Augusztus 19-én ünnepélyes keretek között megnyitottuk 

a Gabex ABC-t Bakonyszombathely szívében!
Sok szeretettel várunk benneteket frissen főzött Tchibo kávéval, 

friss pékáruval és csavart fagyival.
Gyertek bátran, nézzetek be hozzánk!

Gabriella és Sándor
 2884 Bakonyszombathely, Kossuth Lajos utca 46/A.

       Nyitvatartási idő: 
Hétfő:  
         6:00 - 17:30
Kedd:  

6:00 - 17:30
Szerda:  

6:00 - 17:30
Csütörtök:    

6:00 - 17:30
Péntek:     

6:00 - 17:30
Szombat:    

7:00 - 12:00
Vasárnap:    

7:00 - 12:00


