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Önkormányzati Hírek

Sikeres pályázatok!
Fejlesztések
és munkálatok
a településen:

A 90 -es évek végétől fogalmazódott meg a gondolat,
hogy a folyamatos balesetek, életveszélyes helyzetek
kivédése érdekében a négyes útkereszteződés balesetveszélyét egy esetleges körforgalom tudná megoldani.
Polgármesterek és képviselő testületek küzdöttek folyamatosan ennek megvalósításáért. Több mint 20 év
elteltével tavaly nyáron indultak meg az adminisztrációs feladatok, tervezések és engedélyeztetések. Településünk történetében fontos nap amikor 2021. május

fogjuk a szakaszos lezárásokról, hiszen lesz időszak
amikor a 2,75 m szélesség sem lesz biztosítva!
Közös gondolkodásra és ötletelésre hívom fel a lakosság figyelmét! Döntsünk együtt arról, hogy mi
kerüljön a körfogalom belsőjére! Virágokkal ültessük
be, vagy esetleg valami ötletes egyedi dolog fogadja
az áthaladókat vagy ideérkezőket? Minden javaslatot
meghallgatunk! Kérem keressenek munkaidőben a
Polgármesteri Hivatalba személyesen, vagy a 359111-es telefonszámon!

31-én délelőtt megtörtént a "körforgalom építés" területátadása! A munka már másnap megkezdődött. A
projekt befejezése várhatóan november közepe. Mindenkit türelemre és megértésre, kérek az építkezéssel
kapcsolatos kellemetlenségek miatt! A munka ütemtervéről folyamatosan fogok tájékoztatni. Figyelmesen és
körültekintően közlekedjünk!
Jelenleg a Bársonyos felől érkezők már a félpályás útlezárással szembesülnek. A helyi gazdákat is értesíteni
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2021. március végén pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz melyben a Táncsics utca 451
méteres szakaszának út felújítását céloztuk meg. Az
örömhír június elején érkezett!Abenyújtott út felújítási
pályázatunk sikeres támogatásban részesült. A támogatás összege: 11.984.571.-Ft. Az előkészítő adminisztrációkat követően a felújítási munkákat még az
idei évben szeretnénk elvégezni. Ezzel szintén régóta
fennálló probléma kerülhet megoldásra a településen.
Folyamatosan, szépen halad az új óvoda és bölcsőde
építkezés. Kint területrendezés, kerítés és parkolók kialakítása következik. Bent zajlik a burkolás és festés.
Az aljzat burkolatok jövő hónap elején kerülnek beépítésre. A műszaki átadás tervezett ideje: augusztus
eleje. Ezt követően használatba vételi engedélyek intézése következik. Az átadás tervezett időpontja augusztus vége!
Ismételten jelzem az összegeket az építkezéssel kapcsolatban, hiszen jogtalan és alaptalan kritikák keltek
napvilágra a téglajegyek kibocsájtása miatt!
Az óvoda teljes bekerülési költsége: 360.032.203 Ft –
Ez csak maga az épület berendezés nélkül!
Ebből pályázati támogatás: 320.542.693 Ft
Önkormányzati önrész: 39.489.510 Ft
Ez az összeg nem kevés melyet a költségvetésből biztosítanunk kell! Ezen felül olyan kiadások is utunkba
pottyantak melyek nem voltak betervezve a pályázatba! Például: műszaki ellenőr díja, póttervek kidolgozása, áram bekötés, víz és gáz bekötés – ezek már szintén
közelítenek a 10 milliós összeg felé! Ezt szintén saját
költségvetésünkből kell kigazdálkodni! Sajnos a vírushelyzet miatt az önkormányzati bevételek is csökkentek. Mindent összegezve: nemcsak a létrehozás öröme,
hanem hatalmas teher is hárul ezzel a beruházással a
településre. Körültekintően és alaposan megfontoltan
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kell gazdálkodnunk, hogy „jusson és maradjon” elve
érvényesüljön! A téglajegyek kibocsátására azért
volt szükség, hogy a plusz költségeket, valamint a
berendezésre valót megpróbáljuk segíteni. Nyilvánvaló, hogy szeretnénk az új óvodát új bútorokkal és
eszközökkel felszerelni, de más választás nem lévén
használt eszközeinket kell majd az induláshoz igénybe vennünk.Udvar kialakítás és játékok szintén nem
szerepelnek a pályázati támogatásban. Tudomásul
kell vennünk bármennyire is szeretnénk mindenből
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A közelmúltban a Magyar Falu pályázati
programjaibóleddig 4 lehetőség került beadásra.
Elsőnek civil szervezeteink közül a Polgárőrség pálya
munkája készült el a Tűzoltóház hátsó részének belső kialakítására, ahol méltó helyet kapna az egyesület
tagsága. A külső elülső szakasz pedig térkőburkolatot
kaphatna.
Önkormányzatunk két pályamunkát készített. Orvosi
eszköz beszerzésre és 500 méter járdaszakasz építésre.
A római katolikus plébánia, mint tulajdonos újra megpályázta a temető kerítés házak mögötti szakaszát. Áldatlan és rendezetlen állapot szűnne meg az új kerítés
elkészültével.

újat, hogy „addig nyújtózkodhatunk amíg a takarónk
ér!” Aki építkezik az tudja igazán, hogy az építőanyagok ára jelen pillanatban az egekben van.
Köszönöm azoknak, akik már támogattak bennünket
és vásároltak téglajegyet! Eddig 426.000 Ft befizetés
érkezett. Továbbra is kérjük, akinek módjában áll és
szeretné támogatni az új óvodát megteheti személyesen a polgármesteri hivatalban vagy utalással a
62900012-10003183-as számlaszámon. Köszönjük!
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A temető Árpád utcai bejáratánál lévő magántulajdonú kerítése felújításra került.
A tulajdonosnak nem állt módjában ezt rendezni. E
célra nemes adomány érkezett, melyből az önkormányzat segítségével (faanyag és munkaerő) megvalósult az új kerítés. Szép és rendezett fakerítés fogadja az idelátogatókat.

Felhívás
kutya, macska
ivartalanítására

2021. MÁJUS-JÚNIUS

elviselhetetlen szag terjeng, főleg a település újtelepi
és Széchenyi utcai szakaszán. Tavalyi évben minden
szakhatóságot értesítettünk, a vizsgálatokat elvégezték, és értesítést kaptunk az eredményekről miszerint
nem történik szabályszegés!A szabályok értelmében
mivel más választás nincs, újra bejárjuk a hivatalos
utat és minden hatóság felé jelezzük a problémát.
A közelmúltban Varga Sándor jegyző áttekintette a
település közterületeit. Megállapítható, hogy a lakóingatlanok előtti közterületek általában rendezettek,
gyomtalanítottak. Köszönet a gondos gazdáknak. Kevés esetben kellett felhívni a tulajdonosok figyelmét
a gyomtalanítás elvégzésére. Ezek között továbbra is
vannak, akik figyelmen kívül hagyták a felszólítást. A
pénzbírság mellett az önkormányzat díj ellenében a területet rendbe teszi.

Elhunyt Varga György,
nyugalmazott
evangélikus esperes
Tisztelt Lakosság!
Az önkormányzatnak lehetősége nyílik pályázatot
benyújtani a Magyar Falu Program keretén belül
„Felelős állattartás elősegítése” jogcímen meghirdetett alprogramra. A pályázathoz kötelező felmérni
– kutyák, macskák tekintetében – fajonkénti, nemenkénti és ezen belül testsúlyonkénti bontásban, hogy
milyen beavatkozást kíván elvégeztetni az állattartó.
Az ivartalanítással együtt a veszettség elleni védőoltás és a transzponderrel (chip) történő jelölés is
megtörténik.
A pályázat 100%-ban támogatott, tehát nyertes pályázat esetén az elvégzett beavatkozás – amire valamikor ősszel kerülhet sor – az állattartó számára
ingyenes.
Az igényeket a Polgármesteri Hivatalban kell jelezni. tel: 359-111
Mivel a pályázat beadása nagyon munkaigényes az
igénylési határidő: 2021. július 09. Ez utáni jelzéseket már nem tudjuk figyelembe venni!
Amennyiben kellő mennyiségű igény érkezik, a pályázat benyújtásra kerül.
Az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezik
újra a sertéstelepi bűz miatt. Az esti órákban megint

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem
az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr”
					(2Tim. 4, 7-8)
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2021. május14-én érkezett a hír: Varga György
nyugalmazott evangélikus esperes, életének 93. évében elhunyt.
A Somogy megyei Kuntelepen született 1928. július
14-én. Az elemi iskola öt osztályát a közeli Gyékényesen végezte, majd Nagyatádon négy évig tanult
az ottani polgári iskolában. Különbözeti vizsga után
a Csurgói Református Gimnáziumba nyert felvételt,
és ott érettségizett 1947-ben.
Középiskolásként katonai pályára készült. Ezért beadta jelentkezését a hadapródiskolába, de Isten más
irányba vezette életét. Csurgón az ifjúsági közösségben kapott elhívást a lelkészi szolgálatra, ahol hitoktatója Szekeres Elemér lelkész volt. Lelkipásztora,
Horváth Lajos is nagy hatással volt formálódó hitére. Szülei is támogatták elhivatását, komoly lelki
hátteret biztosítottak számára. Így került Sopronba a
teológiára. 1952-ben végzett, majd Vető Lajos püspök segédlelkészként Pápára küldte ki.
1953 májusában Bakonyszombathelyen egy hónapig helyettesített, majd újra Pápára, azután pedig Őriszentpéterre került. 1953 szeptemberétől a
bakonyszombathelyi gyülekezet egyhangúlag meghívta parókus lelkészének, ahol 33 éven keresztül szolgált. Az 50-es évek nagy megpróbáltatást
jelentettek a faluközösségnek, elsősorban a földműves családoknak. Beszolgáltatások, erőszakos
szövetkezetítés, a fiatalok elvándorlása és az idősebbek támasz nélkül maradása. Csapások sorozata, emberi sorsok kilátástalanná válása. Ezekben
az időkben vált Varga György tisztelendő úr igazi
lelki támaszává az elesetteknek, a bajba jutottaknak.
Mindenhol ott volt, ahol segíteni kellett, akár testi,
akár lelki probléma adódott. És ezt a lelki gondozói
munkáját – korát megelőző - ökumenikus szemlélettel végezte, helyben a faluban, kórházban, vagy
ahol éppen szükség volt a Jóisten vigasztalására lelkipásztorán keresztül. Felekezeti hovatartozás nélkül állt minden segítségre szoruló mellé, adva ezzel
ezekben az embertelen időkben az egész faluközösségnek vigaszt, reményt, hitet és lelki tartást. Ha
kellett saját kocsijával vitte a beteget kórházba, fizikai vagy lelki szükségben valami óriási empátiával
mindig megjelent, segített. De ökumenikus szemléletét az is jelzi, hogy a katolikus plébánossal igen
jó munkakapcsolatban állt, együtt mentek például
a szórvány-gyülekezetekhez télen lovaskocsival.
Varga György kimagasló lelkészi helytállásával az
enyhülés éveiben is kitartó, fáradhatatlan maradt.
Számára az igehirdetés mellett minden időben nagy
jelentőségű volt a lelki gondozás, a családlátogatás.
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A gyülekezet mindig maga mögött érezhette lelkipásztorát, de mondhatjuk azt is, hogy a faluközösség lelki
támaszát.
Mindenki, aki ismerte, tisztelte és szerette ökumenikus szellemisége, példamutató élete és munkabírása
miatt. Máig példaértékű az a tevékenység, amelyet
a községünkben töltött 33 év alatt feleségével együtt
végzett. Ezt elismerve településünk Képviselő-testülete 2009-ben díszpolgári címet adományozott Varga
Györgynek.

A 2008-ban elkészült településtörténeti kiadványunk
egy példányát az akkori polgármester és a szerkesztőbizottság elküldte a Nagytiszteletű Úrnak. Válaszleveléből álljanak itt azok a részletek, amelyek hűen tükrözik a falunkhoz való kötődését: „ Nagyon köszönöm a
könyvet, amelyet küldtetek. …A fényképek láttán és az
írásokat olvasva, mintha megállt volna az idő és újra ott
lennék –s voltam is lélekben – Bakonyszombathelyen.
…Azt az örömöt, amelyet ezzel a könyvvel szereztél
nehéz lenne leírni, ezt csak érezni lehetett. … Nagyon
boldogok vagyunk feleségemmel együtt, hogy olvashatjuk és a sok fényképet nézhetjük.…”
1986 szeptemberében hosszas vívódás után elfogadta
a pápai gyülekezet meghívását, ahol 12 évig szolgált.
1986-ban a veszprémi egyházmegye esperesévé választották. Megszervezte a megyei ifjúsági csendesnapokat. Pápáról egy ideig a takácsi gyülekezet gondozását is végezte.
Felesége, Bárány Ágota hűséges társa, aki a gyülekezeti munkában hitvese mellett mindenütt a kántori
szolgálatot is végezte. De ez a kántorizálás nem csak
hagyományos értelemben vett szolgálat volt, hanem
egyfajta művészi misszió is. A bakonyszombathelyi
templomban abban az időben felcsendülhettek ne-
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megyszer J. S. Bach, Handel, Buxtehude és egyéb
zeneszerzők orgonaművei művészi tolmácsolásban.
Így kísérte ebben a kis faluban Isten szavát a művészet ihletett hangja. Hét közben pedig világi állásban,
osztályvezetőként dolgozott a helyi takarékszövetkezetben. Házasságukat Isten két gyermekkel áldotta meg, fiukat 28 évesen magához szólította az Úr.
Lánya Székesfehérváron pedagógus, hitoktató és a
gyülekezet aktív tagja családjával együtt. 1998-ban
kérte nyugdíjazását, de a környékbeli gyülekezetekben utána is besegített a szolgálatokba. A gyülekezeti munka mellett a kórházi szolgálatára is sokan
emlékeznek szeretettel 2002-ben aranydiplomáját
vehette át a teológián
4 évvel ezelőtt feleségével együtt a Gondviselés
Alapítvány DR. Somogyi József Idősek Otthonának
lakói lettek. Az otthon lakói körében is folytatta lélekerősítő szolgálatát. Itt érte a halál. életének 93.
évében.
Kedves igéje hangzik ma is: „Isten szeretet és aki
a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten
is őbenne" (1Jn 4,16b).
Legyen áldott az emléke!
Géringer Istvánné
polgármester
Június 12-én szombaton Bakonyszombathelyen vendégeskedett Tardos küldöttsége a megyei önkormányzat Megyénk körül megyünk körül elnevezésű páros
találkozója keretében. Géringer Istvánné helyi polgármester és Csabán Béla Csaba tardosi polgármester
mellett köszöntötte a résztvevőket Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke is. A program viszont látogatás volt, a bakonyszombathelyiek tavaly jártak a
gerecsei szlovák nemzetiségi faluban. A tardosi vendégek megtekintették a híres bakonyszombathelyi
haranglábat, a templomot, a régi evangélikus iskolát,
falumúzeumot, a TOP-os forrásból épülő óvoda-böl-

2021. MÁJUS-JÚNIUS

csődét és jártak a bakonybánki Bánki Donát emlékszobában is.
A találkozót a Syncronband koncertje zárta a kastélyparkban, ott készült a csoportkép.
A Nemzeti Művelődési Intézet pályázata lehetőséget
biztosított számunkra, hogy a székházát és annak működését egy kirándulás keretén belül megtekinthessük. Országosan 35 napon keresztül látogatható az Intézet. Komárom- Esztergom megye minden településének adott
a lehetőség. Természetesen mi bakonyszombathelyiek
is csatlakoztunk a programhoz.
Június 14-én a kora reggeli órákban indultunk útnak a
Bács-Kiskun megyei Lakitelekre, egy részünkre biztosított autóbusszal. A napi programok koordinálásához
egy lelkes, fiatal idegenvezetőt is kaptunk Edelmayer
Zsolt személyében, aki a nevezett intézet KomáromEsztergom megyei irodájának munkatársa.
Az úti cél első állomása Lakitelek-Tőserdő volt a - Tisza egyik holtága mellett-, ahol egy felállított hatalmas sátorban a békéscsabai Jókai színház „Hajnalban,
délben, este” című vígjátékát láthattuk. Egy kellemes,
könnyed előadás részesei lehettünk.
Az előadás utánfinom ebéddel vártak bennünket.
Rövid pihenő elteltével kívül és belül is megtekintettük
a székházat, amit tavaly ősszel adtak át hivatalosan. A
Klasszicista épület homlokzatán a teremtésmítosz és
a magyar történelem legfontosabb pillanatai láthatók.
A szerves műveltség értékeit, szimbólumait hordozza
mind a külső homlokzaton, mind a belső tereiben. Állami közfeladatot ellátó országos szervezet, szakmai
segítséget nyújt a hazai művelődési házak munkájában.
A Hungarikum ligetben tett séta során sok érdekességgel találkoztunk. Ugyan még folynak az építkezések,
készül a Csillagda, Hungarikum élményház, gyógyfürdő, ötcsillagos szálloda, melynek szobáit a magyar
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Hungarikumokról nevezik el, pl Egri bikavér,Puskás
Ferenc, Dobostorta, Bajai halászlé szoba.
A „Kunhalom az Alföld katedrálisa” elnevezésű borkatedrális már most is megtekinthető, ahol neves magyar
borokat őriznek bérleti díj fejében, valamint borkóstolókkal egybekötött programok is megvalósíthatók. De
egyedi és közkedvelt a foot golf pálya is.
Az ottani kísérőnk szerint itt annyi az érdekesség és
látnivaló, hogy talán egy nap sem lenne elég, hogy
mindent megnézhessünk. Sajnos az idő, határt szabott a nézelődésnek és indulnunk kellett haza.
kép: kirándulás Lakitelek
Kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagon vettük az
irányt Bakonyszombathely felé.
Köszönjük a Nemzeti Művelődési Intézetnek a lehetőséget és a jól megtervezett programot!
Ferenci Andrea

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Bichacker Andrea és Farkas Pál

Köszöntjük községünk
új állampolgárait:

Kemény Andrea és Vér József
kislányát: Vér Dorkát
Horváth Gabriella és Janászik Péter Ádám
kislányát: Janászik Lénát

Búcsút vettünk elhunyt
állampolgárunktól:
Hülber Zsolttól (Bem u)
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OVI hírek
Gyermeknap
Gyermeknapunk az idei évben május 21-én (pénteken)
került megrendezésre. Tízórai után érkezett el a várva
várt pillanat, amikor kimentünk az udvarra, és a gyermekek birtokba vehették a játékokat. Az udvaron két
légvár állt, külön a középső-nagycsoportosok, és külön
a kis - középső csoportosok számára. Erre a napra az
óvó nénikkel készítettünk népi játékokat, hogy az udvaron ezeket is kipróbálhassák. A jó hangulat kedvéért lufikkal díszítettük fel az udvart, és a nap folyamán
gyermekdalok is szóltak a táncolni vágyóknak. Mivel
ez a nap a gyermekekről szólt, így a csillámtetoválás
sem maradhatott el, hiszen az iránt mindig nagy az érdeklődés. Az udvarra kihelyezett asztalokon hűsítő ital
és sok finomság várta a gyermekeket. Míg az ovisok
játszottak, addig a dadus nénik már bográcsban főzték
a finom ebédet, a paprikáskrumplit. Ebéd után egy bohóc látogatott el hozzánk, majd a műsor végén lufit is
hajtogatott a gyermekeknek, amit aztán a nap végén az
általunk készített kis játékkal együtt hazavihettek magukkal. A délutáni csendes pihenő ezen a napon elmaradt, helyette egész délután játszottunk. Úgy gondolom,
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hogy egy tartalmas, vidám napot tölthettünk együtt. A
gyermekek nagyon jól érezték magukat, és ha ők boldogok, akkor mi is azok vagyunk. Ezúton szeretnék
tehát köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik
ezen a napon segítettek nekünk, vagy bármivel hozzájárultak ahhoz, hogy az idei gyermeknapot emlékezetessé tegyük az óvodásaink számára.
Dákai Szabina
Óvodapedagógus

Billegünk, ballagunk….
Gyorsan repült el az idei nevelési év. Ismét elérkezett
egy május és vele egy újabb ballagás, ahol 15 kisgyerektől vettünk búcsút.
Az előző évhez hasonlóan az ünnepségen csak a ballagó gyerekek és közeli rokonaik (szülők, testvérek,
nagyszülők) vettek részt, valamint a búcsúzó, verset
mondó gyerekek és kísérőjük. A kiscsoportból Fehér
Boglárka, Szarka Luca és Laszák Hédi köszönt el a
ballagóktól, a középsősök nevében pedig Bogdán Fruzsina és Németh Alíz mondott verset.
Már a nagy nap előtt hetekkel kezdtük a versek,
dalok tanulását. A jeles nap délelőttje már a sokéves
hagyományoknak megfelelően zajlott. Tízórai után a
kiscsoporttól búcsúztak el a ballagók és adtak át egyegy szál virágot az óvó néniknek, dadus néniknek.
Ezután a szokásokhoz híven a konyhai dolgozókat örvendeztették meg egy kis verssel, dallal és egy csokor
virággal.
Az udvar is az alkalomhoz illő ünnepi díszbe öltözött,
amihez ezúton is köszönjük a virágokat, növényeket
és a segítséget a szülőknek.
Az időjárás előrejelzés bár kétségessé tette a pénteki
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ünnepséget, de végül is kegyes volt hozzánk az idő,
így 2021.május 28-án 16 órai kezdettel megtarthattuk
az ünnepélyt. A gyerekek vállukon a tarisznyával,
kezükben a szál virággal utoljára végig sétáltak az
óvoda termein és udvarán.

Ballagóink:
Bogdán János
Csendes László Máté
Cserháti Milán
Kempf Rebeka Kitti
Kovács Bianka Blanka
Kozsán Kinga
Lang Dávid
Majoros Mirkó Rajmund
Megyeri Netti Lia
Nyári Kevin Csaba
Orosz Dávid
Ódor Márk
Varga Anna
Varga Zsolt
Varró Viktória
Ezúton is sok sikert, jó eredményeket, rengeteg piros
pontot, élményeket kívánunk búcsúzó gyermekeinknek!
Hajdu Nóra
Óvodapedagógus

Bízva az új óvodába való költözésben,
az óvoda nyári zárva tartása:
2021. augusztus 02 – augusztus 27-ig
A 2021/2022-es nevelési év első napja:
2021. szeptember 01.
Farkasné Pákozdi Anikó
tagóvoda vezető
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ISKOLAI HÍREK
Családi délelőtt
a Kastélyparkban
A 2020/2021-es tanév különösen nehéz volt az első
osztályos gyerekek és szüleik számára.
Az iskolakezdés izgalmai és nehézségei után az írásolvasás-számolás tanulása mellett meg kellett birkóznunk a járvánnyal és lezárásokkal. A szülők egyszer
sem kísérhették be gyermeküket az iskolába, tanterembe. Nem tarthattunk szülői értekezleteket, nyílt
napot és a családokkal közös ünnepeket. Mindenkinek nagyon hiányzott az, hogy találkozzunk, beszélgessünk és megismerjük egymást.
Az osztálykirándulás napján így inkább helyben, a
Kastélyparkban maradtunk. A gyerekek felszabadultan, vidáman játszottak együtt és kisebb csoportokban. A felnőtteknek lehetőségük nyílt beszélgetni,
megfigyelni gyermeküket osztálytársaikkal. Piknikeztünk, pizzáztunk, a délutánt pedig mese nézésével,
pihenéssel töltöttük. Reméljük, a következő tanévben
lehetnek hagyományosan közös programjaink!
Hrabovszki Márta, osztályfőnök
Pizzázás

A 2. osztályosok kirándulása
A 2. osztállyal pünkösdhétfő utáni napon voltunk
kirándulni. Győrbe mentünk a Mobilis által ajánlott
„Állati tudomány” nevű csomagjára. Ebben egy délelőtti izgalmas, durrogtatós kísérletsorozatban volt
részünk a Mobilisben, ahol a halmazállapotokkal és
a halmazállapot-változásokkal kísérleteztek nekünk a
lelkes oktatók. Az előadás után érdekes eszközöket
próbálhattak ki a gyerekek az emeleten.
A csomag tartalmazott egy finom ebédet is, melyet az
egyetem éttermében szolgáltak fel. Mindenki degeszre tömhette magát az óriási adag ebéddel.
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Ebéd után buszra szálltunk és elmentünk a Győri
állatkertbe. Sok állatot láttunk, etettünk, és maradt
egy kis időnk a játszótér kipróbálása is. Összességében tartalmas, izgalmas napunk volt, a gyerekek azt
mondták, hogy „jöjjünk holnap is!”
		
Szteblák Zsuzsa, osztályfőnök

A győri állatkertben

A hónap (talán az év)
legjobb napja

				
Sokáig emlékezni fogok a május 27-i napra. Az osztályunk idén nem buszos kirándulásra ment, hanem
közkívánatra eltöltöttünk egy egész napot a parkban.
Először mentünk egy kört a tanösvényen, aztán mindenki azt csinált, amihez kedve volt. Sokat csúsztunk
a drótkötélpályán és hintáztunk is; jókat beszélgettünk. A fiúk kapura rúgtak, még Timi néni is játszott.
Aztán (szinte) mindenki számháborúzott, amiben én
is benne voltam. Ez a játék volt a legizgalmasabb. Az
első kört az én csapatom nyerte, de a második körben sem rontottuk el. A számháború után meghozták
a pizzákat, amiket Timi néni rendelt nekünk és mivel
farkaséhesek voltunk, ezért gyorsan el is fogytak. Az
ebéd után a fiúk visszamentek a focipályára, mi pedig
a lányokkal a színpadon különféle zenékre táncolgattunk. Később én is csatlakoztam a focihoz. Amíg fo3.o a parkban
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Pizzaebéd

Kresztergom

ciztunk, addig a többi lány visszament a tanösvényre.
A vicces az volt, hogy egy pár fiú a lányok után ment
és elbújtak egy helyre, ahol a lányok nem vették észre
őket. Aztán jól megijesztették őket a fiúk!
Ilyen jól sikerült ez a (kirándulás) piknikezés!
Tihanyi Dorka, 3. osztály

Kresztergom és a Rejtélyek Háza
Izgatottan várta a 4. osztály 2021. 05. 26-ára tervezett
osztálykirándulást. Az idő is nagyon jó volt, így reggel
vidáman indultunk útnak.
Az első úti célunk Kresztergom volt. Tudtuk, hogy
érdekes élmény vár ránk, de ez a várakozásainkat is
felülmúlta. Miután megkaptuk a KRESZ-oktatást, beszállhattunk az autókba, hogy kipróbálhassuk magunkat a pályán. A vezetés után mindenki saját arcképes
jogosítványt kapott. Persze még kell várnunk pár évet,
hogy az úton közlekedhessünk vele!
A következő úti célunk a Rejtélyek Háza volt, ahol
az osztály csapatjátékára volt szükség. Detektívek lehettünk egy kis időre. Izgalmas volt így megismeri
Esztergom nevezetességeit. A napot egy fagyival zár-

Jogosítvánnyal a kezünkben

Tankolás a Kresztergomban
tuk le. Mindenki elfáradt, de nagyon jól éreztük magunkat. Élményekkel és örömmel telve, este értünk az
iskolába.
Köszönjük Lívi néninek és Zita néninek, hogy elkísértek bennünket.
Kolonics Dóra, 4. osztály

Az ötödikkel a Mobilisben
A kirándulás, amit a győri Mobilisben tölthetett el az
5. osztály, valódi élménynap volt. Az előadók viccesek, szakmailag felkészültek az ”Úszik, lebeg, elmerül” bemutató pedig, ami egy újonnan kialakított,
egyetemi auditóriumhoz hasonló térben zajlott, nagyon látványos hangtani és leviatációs kísérletekkel
szórakoztatott minket. Mindent annak a korosztálynak a nyelvén magyaráztak, aki beült a nézőtérre, és
nemcsak ők, de a felnőtt kísérők is végig extázisban
voltak. A tudomány szórakoztató világa kicsinek és
nagynak egyaránt az izgalmas és nagyon informatív
arcát mutatta. Csak meghajolni lehet a kísérletvezetők kreativitása és gyerekek iránti érzékenysége előtt.
A belépődíj nagyon megérte az árát, kétórás érdekes
és tartalmas kikapcsolódást kaptunk cserébe, ahol
minden tanuló megtalálta az érdeklődési körének leginkább megfelelő interaktív játékot. Ami a földszint
után az emeleten várt minket, annál jobbat keresve
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Bakonyi barangolás

Kísérlet a győri Mobilisben
sem találhattunk volna. A közlekedés témái köré épített kiállítás egy sokoldalú, légkondicionált teremben
lévő, rossz időben is jó program. Itt minden kipróbálásra ösztönzött, és minden működött is. A reflexet
mérő nyomógombos fal, az intelligens homokozó, a
jópofa fékpofa, az ökolábnyomot mérő útvonaltervező és megannyi interaktív tárgy csalogatta a gyerekeket a játszva tanulás útjára. És a felszabadult játék
öröme itt nemcsak a gyerekek kiváltsága! A felnőttet
éppúgy eléri a rácsodálkozás, és megérinti a kipróbálás vágya. A hely akár generációk találkozása is lehet,
ahol felnőtt, gyerek és nagyszülő egyszerre rengeteg
újdonságot tapasztalhat meg. A nyári szünetben többen is tervezték, hogy a családjukat rábeszélik, és
visszamennek, hogy még egyszer részesei legyenek
a most átélteknek.
Távozáskor csak a kevés időt sajnáltuk, amit itt tölthettünk, de várt minket a Cyberjump park, két óra a
„trambulin mennyországban”, aminek köszönhetően
a visszaúton mindenki hibátlan magatartást produkált
a buszon. Igaz, visszafelé minden körforgalomban
piros lámpát kaptunk, de a sikersorozatot ez sem rontotta el, mert éppen hazaértünk az iskolabusz indulására.
Plósz Andrea, osztályfőnök

Mindenki örömére májustól engedélyezték az egynapos kirándulásokat. Így a Bakony kapujából beljebb merészkedtünk a Bakonyerdőbe. Bakonybélt
választottuk úti célnak. Tudtuk, térben nem teszünk
nagy utat, de a Bakony történetével ismerkedve időben annál inkább!
Útközben Zircen álltunk meg, hogy a Bakonyi Természettudományi Múzeumban élethű környezetben
barangolva megismerhessük a Bakony igen gazdag
növény- és állatvilágát, geológiájának csodáit.
Érdekesek voltak a több tízezer éves múltat megidéző jégkorszaki óriások is. Köztük csodálhattuk meg a
2006-ban talált gyapjas mamutok kiállított csontjait.
A Kőris lábánál elterülő Bakonybélbe érkezve a
monostort és kertjét kerestük fel. Az udvari labirintus titkainak felfedezése után ebédidő és szabadidő
következett a nagyon kellemes környezetben. Kisebb erőgyűjtés után tovább kalandoztunk, ezúttal
Dorbival, a sétavonattal. Két helyen töltöttünk szabadidőt, rövidebb túrát: a Szentkútnál és a bakonyi
Gyilkos-tónál.
Hiába fáradt el a társaság a délután folyamán,
Bakonybélbe visszatérve mindenkit elvarázsolt a
Pannon Csillagda csillagászattörténete, a meteoritok
világa és a planetárium.
Így barangoltunk mi időben a bakonyi ammoniteszek
múltjától egészen a szkafander és űrexpedíciók világáig.
Borbély Ilona, osztályfőnök

A 6.o Bakonybélben

7. osztályos kirándulás
Május 25-én délelőtt kis csoportokban a Veszprémi állatkertet fedezték fel 7. osztályosaink. 2 óra alatt mindenki saját tempóban sétálhatta körbe a szépen felújított parkot. Akik gyorsan a végére értek, még egy kis

HÍRMONDÓ

12

időt a játszótéren is el tudtak tölteni, ami nagyszerű
kikapcsolódást nyújtott minden korosztály számára.
11 órakor elindultunk Eplénybe, ahol a Libegő43 elnevezésű program kapcsán ismerkedhettünk meg a
környékkel. Az érkezéskor már várt ránk a túravezetőnk, aki egyből egy feladattal fogadta a csapatot.
Egy tasakból 5 szót kellett húzni, majd ezen szavak
segítségével egy verset kellett írni. Ezután a libe-
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sen kezdtük meg utunkat, célunk a súri lombkorona
sétány volt. Csapatunkat Németh Gyöngyi szülő kísérte autóval, segítve a csomagok szállításában. Több
megállóval értünk el Súrra, ahol az árnyékos fák alatt
kipihentük az addigi fáradalmakat. Hazaindulás előtt
lementünk a súri focipályára, ahol éppen gyereknap
zajlott. Itt megkínálták bennünket lángossal, palacsin-

Az állatkertben
Túrázik a 7.o

gőhöz mentünk, és „fellibegtünk” a hegyre. Az Álmos-hegyi kilátó megmászása után a csoportnak egy
geoládát kellett megkeresnie, majd miután sikeresen
teljesítettük ezt az akadályt is, kezdetét vette a túra.
Erdei ösvényen haladtunk lefelé a völgybe, néha megmegállva egy-egy feladatnál. Kellemes sétával, néhol
csúszkálva jutottunk a völgyben található tavakhoz,
ahol már előkészített tűzrakóhely, kenyér, és szalonna várt ránk. Itt szalonnát sütöttünk, megebédeltünk,
majd visszasétáltunk a túra indulópontjához, ahol limonádéval vártak bennünket. Itt még volt lehetőség
kicsit pihenni, játszani, majd hazaindultunk.
A hideg idő ellenére azért még Zircen megálltunk, és
ettünk egy finom fagyit.

Kerékpártúra
Június 11-én pénteken délelőtt 10 órakor kerékpározni indult a hetedik osztály. A forróság ellenére lelke-

Kerékpártúrán
tával, és kicsit szurkolhattunk is a tanár-diák focimeccs
résztvevőinek. Hazafelé a Súrtól Ácsteszérig tartó
emelkedő néhány tanulón kifogott, egy kerékpárnak
kiesett a kereke, így még segítséget kellett kérnünk,
a kifáradtak szállításához. Ácsteszéren kicsit kipihentünk a fáradalmakat, Vuts Norberték hideg üdítőkkel
segítették felfrissülésünket. Ácsteszérről hazafelé már
csak a bakonyszombathelyi tanulók jöttek.
Fáradtan, de élményekkel gazdagodva értünk haza.
Szeptemberben újra megpróbáljuk.
Kovácsné Czimora Zita, osztályfőnök

8. osztályos kirándulás Túrázni voltunk
2021. június 8-án, kedden a 8. osztály tanulói nem iskolatáskával érkeztek az iskolába. 8 óra után a falu
Túrázott a 8.
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határába mentünk túrázni. Nagyon szép idő volt. Jó
nagyot sétáltunk a határban. Megnéztük kis falunkat
madártávlatból. Néhány vadat is sikerült meglesnünk.
Beszélgettünk a település múltjáról is. Egy pihenő alkalmával a gyerekek totót töltöttek ki a település történelmével kapcsolatban, bűvös kockát raktak logikai
feladat gyanánt, valamint bátorságpróbát tettek.
A séta után Ferenci Sándor csodálatos panorámájú pinceházában várt bennünket két szülő finom ebéddel. Köszönöm a nyolcadikos szülők segítségét. Vidám napot
töltöttünk együtt.
Panákné Miszlai Margit, osztályfőnök

Színház Veszprém

Vivó suli kupa és a nézőközönség

2021. május 4-én a Veszprémi Petőfi Színház által
meghirdetett „Maradj az oviban, suliban, majd mi megyünk” színházi program keretében a Kukamese című
előadást nézték meg alsós tanulóink az iskolánk udvarán.

Versenyeredmények
Sajnos a vírus miatt kialakult helyzet megnehezítette
az idei év versenyeit, de ennek ellenére nem maradtunk szép eredmények nélkül.

Kukamese

Vívás
2021. május 8-án rendezte meg az AvEnGarde Vívó
Sportegyesület a Diákolimpia regionális versenyét.
Iskolánk tanulói közül a lányok mezőnyében az első
8 közé bejutott Stokker Villő és Gasparics Elmira 4.
osztályos tanulók. Elmira a 2. helyen, Villő a 3. helyen
végzett. A fiúknál a legjobb 8 közé Mente Örs 4. osztályos tanulónk jutott be, aki a 3. helyen végzett.
A párbajtőr kategóriában (Törpici U11) megrendezett
sulikupa eredményei a következőek lettek. A lányok
mezőnyében 1. hely Sárpátki Jázmin, 2. hely Fodor
Vanda Stella, 3. hely Csomor Jázmin. A fiúk mezőnyében 1. hely Raffael János, 2. hely Mészáros Péter, 3.
hely Simon Balázs.

Tudásbajnokság:
Ruff Eleonóra (4.o.) anyanyelv megyei 1.,
országos 1. hely
Ruff Balázs (2.o.) anyanyelv megyei 4.
Szvák Mira (2.o.) olvasás, szövegértés,
matematika megyei 6.
Vuts Ádám biológia megyei 1., országos 8. hely,
magyar irodalom megyei 2.
Molnár-Temesi Amina anyanyelv megyei 6.

Mozaik tanulmányi verseny:
Iskolánkból 18 fő vett részt angol és német nyelv,
valamint 3-4. osztályos matematika tantárgyakban
ezen a tanulmányi versenyen. Az országos döntőbe
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6 tanulónk jutott be. A döntőben elért helyezések a
következők:
Vuts Ádám országos 8. helyezés – angol haladó csoport
Papp Natália országos 18. helyezés – angol haladó
csoport
Wolf Zoé Barbara országos 19. helyezés – angol kezdő csoport
Molnár-Temesi Amina országos 30. helyezés – angol
kezdő csoport

Elballagtak nyolcadikosaink
Zsigmond István szavait idézve:
„Csak egy osztály voltunk,
Egy osztály, amelyről néhányan túl sokat hittek
Később azt gondolták sokan, tévedtek.
…Hitték, gondolták…
És talán senki sem tudta, kik voltunk valójában.”
Június 15-én utoljára jöttek reggel iskolába nyolcadikosaink. Ki merre megy tovább? Ez volt a kérdés,
nem is olyan rég.
1. Éberhardt Gábor Gábor László Építő-és Faipari
Szakképző Iskola, Győr -kőműves
2. Fazekas Beáta
Bánki Donát Szakképző Iskola, Kisbér- kereskedelmi értékesítő
3. Ferenci Gréta
Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Tata – informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető
4. Fodor Zsófi
Széchenyi István Gazdasági
és Informatikai Technikum, Komárom –pénzügyi és
számviteli ügyintéző
5. Halomi Vivien
Hang-Szín-Tér-Művészeti
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium, Bodajk- mozgókép
és animációtervező
6. Hoffer Rajmond Károly Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumépület- és szerkezetlakatos
7. Holczinger Beáta Kossuth Lajos Technikum és
Kollégium, Győr - Divatszabó
8. Horváth Tibor János
Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum, Komárom –
informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus
9. Hrabecz Jázmin Kossuth Lajos Gazdasági és
Humán Technikum, Tatabánya -fogászati asszisztens
10. Hullám Vanessza Lilla Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző
Iskola Tatabánya,- szakács-szaktechnikus
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11. Kiss Dávid Deák Ferenc Technikum és Szakképző
Iskola, Székesfehérvár- vendégtéri szakember
12. Kozári Ádám
TSZC Kultsár István Technikum
és Szakgimnázium, Komárom – közlekedési és szállítmányozási ágazat
13. Lődi János TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola Tatabánya, szakács
14. Nagy Ádám Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, Tatabánya
szakács
15. Nyári Anita Bánki Donát Szakképző Iskola, Kisbér- divatszabó
16. Nyári László
Bánki Donát Szakképző Iskola,
Kisbér- szerszám és készülékgyártó
17. Papp Natália
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium
18. Rabi Bence Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium Győr- gépjármű
mechatronikus
19. Ravasz Adrián Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, Tatabánya- szakács szaktechnikus
20. Szaniszló Ádám Bánki Donát Szakképző Iskola,
Kisbér -asztalos
21. Szilber József
Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium,- szerszám- és készülékgyártó
22. Szeleczki Szabina Tünde
Jáky József Technikum Székesfehérvár, -magasépítő technikus
23. Velmovszki Domimik Eötvös József Gimnázium, Tata- Arany János Program
Remélem, mindegyiküknek sikerül megvalósítani vágyait. További életükhöz sok sikert kívánok.
Köszönöm a szülők támogatását, a rendezvényeken
nyújtott segítségüket. Minden jót kívánok!
Bertold Brecht szavaival búcsúzom:
„Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S győzelmed lesz a hősi babér.”
Panákné Miszlai Margit, osztályfőnök

A nemzeti összetartozás napja
Június 4-ére, a nemzeti összetartozás napjára iskolánk
diákjai közös énekkel készültek, melyet már hetekkel
korábban énekórákon lelkesen gyakoroltak. Az ud-
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varon tanárok és diákok közösen elénekeltük Szarka
Tamás Kézfogás című dalát. Az éneket gitárral kísérte Kovácsné Czimora Zita, Tihanyi-Fehér Virág és
Bajnóczi Márió.
Néptáncosaink különböző népviseletbe öltözve tánccal tették látványossá az előadást. Erről videófelvételt
készítünk.

Gyereknap
Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg a gyermeknapot, melynek
célja, hogy megemlékezzenek a testvériségről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte
érdekében kifejtett küzdelemről.
Az idei gyermeknapi rendezvényünket mi június 14-én
tartottuk meg a Kastélyparkban. A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt a délelőtt folyamán. Könyvjelzőt készítettek, pontozásos technikával
díszítettek, gyöngyöt fűztek. Nagyon sokan csillogó
tetoválásokkal szaladgáltak a parkban. A vizes Exatlon
is nagy sikert aratott a délelőtt folyamán. Aki szerette
volna, kipróbálhatta ügyességét is a peonza bajnokságon. Két kategóriában is versenyeztek a diákok. Számháborúzni is lehetett. Szkanderbajnokságra is maradt
Gyermeknapi buborékfoci

idő. Délután a nagy melegben a vízibombáknak nagy
sikere volt. A buborékfoci is igazán jó játéknak bizonyult.
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A peonza bajnokság eredménye:
Pörgetés kategória:
Alsó tagozat:			
Felső tagozat:
1. Vékony Noel		
1. Maráczi Zsolt
2. Mészáros Péter		
2. Szaniszló Ádám
3. Csóré Szabolcs		
3. Rabi Bence
Trükkök kategória:
Alsó tagozat:			
1. Vékony Noel		
2. Simon Balázs		
3. Turi Patrik			

Felső tagozat:
1. Maráczi Zsolt
2. Rabi Bence
3. Rapp Attila

Szkanderbajnokság: 1. Velmovszki Dominik, 2.
Jankovics Endre, 3. Kozári Ádám
A Szülői Szervezet és Olsa József segítségével szép,
tartalmas napot tölthettünk el a parkban. Köszönjük!
Panákné Miszlai Margit

Tanévzárás, ballagás
Június 19-én délelőtt 9 órakor tartottuk tanévzáró
ünnepélyünket, melyen elbúcsúztattuk a mögöttünk
hagyott tanévet. Ebben segítségünkre voltak az 5.
osztályosok, akik hangulatos kis műsorral készültek erre az alkalomra. Az ünnepség végén Németh
József, 1. osztályos tanuló hivatalosan bejelentette
a tanév lezárását, felmutatta azt a hatalmas kulcsot,
amivel a 2020/2021-es tanév végérvényesen bezárult.
10 órától 8. osztályosaink ballagási ünnepélyére került sor. Osztályfőnökük vezetésével utoljára sétáltak
végig az osztálytermeken. Ezt követően az udvaron
folytatódott a rendezvény, ahol a 7. osztályosok búcsúztatták el társaikat, majd a végzősök köszöntek el
társaiktól, tanáraiktól, szüleiktől.
Végzőseink közül az alábbi tanulók kaptak oklevelet
és könyvutalványt:
Kozári Ádám: Jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért
Papp Natália: Jó tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és az országos angol nyelvi
versenyen nyújtott teljesítményéért
Velmovszki Dominik: Jó tanulmányi eredményéért
és kulturális tevékenységéért
Fodor Zsófi: Közösségi munkájáért
Halomi Vivien: Rajzpályázatokon nyújtott kimagasló teljesítményéért
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Az iskolában ügyeletet szerdai napokon tartunk
9 és 14 óra között.
Kívánunk a nyári szünetre mindenkinek jó pihenést, kellemes, tartalmas kikapcsolódást! 		
Pintérné Ballabás Márta int.vez.
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A végzősök

Ballagás

Évzáró

Jocika bezárta
a tanévet

