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Önkormányzati Hírek
Befejeződtek a körforgalom munkálatai!

Az állami beruházás június első napjaiban kezdődött 
meg településünkön. Október 9-én és 11-én az utolsó 
nagy munkafolyamat a körforgalom aszfaltozása zaj-
lott le.
Ezt követően a 18-ai héten a növénytelepítés és ker-
tészeti munkák következtek. Az ünnepélyes átadás 
időpontja még nem ismert, de erre is hamarosan sor 
kerül. Nehéz és eseménydús hónapokon vagyunk túl, 
de minden bosszúság ellenére elmondhatjuk, hogy ez-
zel a fél milliárdos állami beruházással nagyon régi 

vágya valósult meg nem csak a helyi, de a térségben 
lakó embereknek is. Jelentősen csökken a hatalmas át-
menő forgalom veszélye, és a település szívében egy 
modern, szép és rendezett központ fogadja az itt átha-
ladókat, vagy ide érkezőket. A helyi lakosság büszke 
lehet az elkészült beruházásra. Az építés alatt min-
denki bizonyosságot tehetett empátiából, türelemből 
és odafigyelésből. Nagyon köszönjük mindazoknak, 
akik megértéssel és óvatosan közlekedtek a pár hónap 

(Folytatás a 2. oldalon)

Az utolsó aszfaltréteg is felkerült
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(Folytatás a következő oldalon)

alatt. De sok embernek van még mit fejlődni ezen a té-
ren, hiszen ez nem mindenkinek sikerült, melyet néha 
keservesen kellett megtapasztalni. Vagy a KRESZ is-
meretének hiánya, vagy pedig néhányuknál az emberi 
műveletlenség és önzés nem éppen jó oldalát mutatta 
be embertársainknak. Nem lehet szó nélkül elmenni 
amellett sem, és szeretnénk, ha lakosságnak tudomá-
sa lenne arról, hogy a beruházás alatt a lopás néha ha-
talmas méreteket öltött. A lezárt telep ellenére is sok 
szerszám, szegélykő, térkő raklappal együtt tűnt el! 
Sajnos rendőrségi nyomozás indult ismeretlen tettes 
ellen hiszen a zárt helyről közel 1 millió forint értékű 
munkagépet is eltulajdonítottak. Nem tudjuk kinek 
vagy kiknek köszönhetjük ezt aszégyent, de mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy segítsük a nyo-
mozást, hogy a tettes kézre kerülhessen.
Reméljük, hogy ez a beruházás sokáig szolgálja az 
itt és a térségben élő emberek mindennapi közleke-
dését.
Néhányan jelezték, hogy a kerékpárosok nem minden 
esetben használják szabályosan a körforgalmat. Az 
alábbi kis összefoglalót a kisbéri rendőrkapitányság-
tól kaptuk, hogy tájékoztassuk a lakosságot a helyes 
közlekedésről.

Közlekedés 
a körfogalomban

A körforgalom olyan forgalomszervezési megoldás, 
amit főleg nagy forgalmú, vagy veszélyes keresz-
teződésekben alakítanak ki. Előnye, hogy lelassítás 
nélkül nehezen lehet áthaladni rajta, illetve csak egy 
irányba kell figyelni a behajtásnál.

 „Körforgalom'' jelzőtábla azt jel-
zi, hogy a következő útkereszte-
ződésben körforgalmú forgalmi 
rend van. (Előjelző tábla)
A tábla és a körforgalom között a 
távolság

• lakott területen kívül 150-250 méter
• lakott területen 50-100 méter, kivéve ha a jelzőtábla 
alatt elhelyezett kiegészítő tábla rövidebb távolságot 
jelöl meg

 „Körforgalom” jelzőtábla olyan 
utat jelez, amelyen úgy kell halad-
ni, hogy az út által körbezárt terü-
let a vezetőtől balra essék;
E tábla, csak az „ÁLLJ! Elsőbb-
ségadás kötelező!” vagy az „El-
sőbbségadás kötelező!” jelzőtáblá-

val együttesen kerül kihelyezésre. A körforgalomban 
haladó járműveknek elsőbbségük van a körforgalom-
ba behajtó járművekkel szemben
A tábla és a körforgalom között a távolság
• lakott területen kívül 5-10 méter,
• lakott területen 5-10 méter
A körforgalom miatt az útkereszteződések bizton-
ságosabbak, és gyorsabb áthaladást biztosítanak. A 
körforgalom „működik” éjjel is, gyér forgalomban és 
csúcsforgalomban is. A cipzár módszerhez hasonló 
bekapcsolódás - a keresztirányú forgalomba foko-
zatos behajtás - érvényesül. Ugyanakkor forgalom-
csillapító hatása is van, mert rendre és rangra való 
tekintet nélkül (valamennyi irányból érkező sebes-
ségcsökkentésre kényszerül, de haladásuk ekkor is 
folyamatos. Előnye a biztonságon túl, hogy ha vala-
ki eltéveszti a kihajtást (vagy meggondolja magát és 
máshol akar kimenni), akkor újra körbejárva korri-
gálhat. Elmondható, hogy az átgondoltan megépített 
körforgalmú csomópontok a járművezetők bizton-
ságérzetét is fokozzák, de ezt is - sajátos logikája mi-
att - meg kell érteni, meg kell tanulni. A közlekedési 
morál kialakításának egyik legjobb lehetősége is.
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• Behajtásnál nem kell irányjelzést adni, de ez kilé-
pésnél kötelező
• Körforgalmú úton megfordulni és hátramenetet 
végezni tilos
• Tilos megállni és várakozni körforgalmú úton
• Bár útkereszteződésben tilos előzni, de körforga-
lomban, ha az előzés feltételei adottak végrehajtha-
tó az előzés
Kerékpárral a KRESZ 25. § (2) bekezdés első mon-
data általános szabályként úgy rendelkezik, hogy 
járművel az úttesten – az előzés és kikerülés esetét 
kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az 
út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mérték-
ben jobbra tartva kell közlekedni. A körforgalomba 
történő behaladást megelőzően a körforgalomban 
haladó járművek részére elsőbbséget kell adni. A 
körforgalomban történő közlekedés során szintén 
az általános szabály érvényesül, miszerint az út- és 
forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben 
jobbra tartva kell közlekedni. Ahogy a gépjármű-
vek esetén is, a kerékpárosokra is vonatkozik a sza-
bály, hogy a behajtásnál nem kell irányjelzést adni, 
de a kilépésnél, a körforgalomból történő kihajtás-
nál kötelező, azaz jobbra irány jelezni (jobb kezet 
oldalra kinyújtva) kell. 

Csiga lassúsággal halad az engedélyeztetési 
eljárás az új óvoda és bölcsőde épületnél.

Sajnos már egyre fogyó türelemmel viseljük az enge-
délyeztetési eljárást. A használatba vételi engedélyhez 
szükséges dokumentáció nagyon nehézkesen halad. Je-
len pillanatban a konyhai rész engedélye körüli "vita" 
nehezíti a feladatokat. A szükséges tálaló konyhai be-
rendezések, gépek beszerzését követően adhatjuk be 
az engedélyeztetési eljárást. A beszerzés folyamatban 
van. 
Az óvodai és bölcsődei berendezésre is kaptunk ígére-
tet, így október 6-án az Irányító Hatóság közreműködé-
sével többlettámogatási kérelmünket 38 millió forint 
értékben az óvoda eszközbeszerzésére benyújtottuk a 
Pénzügyminisztérium felé. Várjuk ennek elbírálását. 
Amennyiben ezt a támogatást is megkapjuk akkor tel-
jesen új bútorzat kerülhet az intézménybe.
A parkolók engedélye megérkezett. Az akadály-
mentesítés vizsgálata és véleményezése megtör-
tént. Az udvarok és előterek füvesítését Kállai 
István alpolgármester vállalta és végezte el. Kö-
szönjük segítségét.

Pályázatok, önkormányzati munkák

A Magyar Falu program nyertes pályázatai közül a 
járdaépítés kevés munkaerővel, de szépen halad a 
Táncsics utcában. 

Az orvosi eszköz beszerzés a bútorzat kivételé-
vel megtörtént és képviselő asszony közreműkö-
désével átadásra is került. A közel 2 millió forin-
tos támogatásból defibrillátor és érszűkület mérő 
berendezés került rendelőnkbe. Ezen kívül még 
bútorzat beszerzésre van lehetőség mely szintén 
folyamatban van.

A Magyar Falu program keretein belül harmadszor 
próbáltuk meg a katolikus egyház pályázatával a te-
mető kerítés és kapu felújítását. Sikeres elbírálásnak 
köszönhetően 140 méter hosszú betonkerítés épülhet 
meg. A kovácsoltvas jellegű kapu elkészült. A kerí-
tés oszlopok helyre kerültek. Október 25-én hétfőn 
érkeznek meg a hiányzó betonelemek és reméljük, 
hogy halottak napjára a teljes beruházás elkészül. 
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A felelős állattartásra benyújtott pályázatunk sajnos 
nem kapott támogatást. Szintén nem kaptunk támo-
gatást a másodszorra benyújtott VIS MAJOR pályá-
zatunkra, melyből a Művelődési Ház melletti meg-
rongálódott nagy árok helyreállítását szerettük volna 
megvalósítani.

A napokban értesültünk arról, hogy a Polgárőr Egye-
sület pályázata sikeres elbírálásban részesült, így a 

6 millió forintos támogatásból a tűzoltó ház belseje is 
elkészülhet!
Október 5-től elkezdődött a szociális fűzifa szállítása 
is. Összesen 90 m3 támogatásban részesültünk. Szoci-
ális tűzifa támogatásra október 26-tól lehet benyújtani 
a kérelmet. A jogosultság feltételeiről, és a szükséges 
nyomtatványról a polgármesteri hivatalban kaphatnak 
tájékoztatást.

Október 12-én és 13-án helyszíni szemlén vettünk részt 
a szennyvíz tisztító telepen. Több jelzés is érkezett a ki-
folyó víz minőségével kapcsolatosan. A víz minőséggel 
nem találtunk semmi problémát, de egy bizonyos szaka-
szon állott fekete, iszapos és bűzös telep található mely 
fertőzés veszélyt jelenthet a vadállomány számára is. A 
telep vezető ígéretet tett, hogy a hideg idő beálltával sa-
ját gépjeikkel a medret ki fogják takarítani. Az érintet-
tekkel együtt ezt megnyugvással vettük tudomásul.

Október 13-án a Bakonyszombathelyért Alapítvány 
kuratóriumi tagsága benyújtotta lemondását. Köszöne-
tet mondunk az elmúlt években végzett munkájukért. 
Az új kuratóriumi tagok megválasztása az októberi tes-
tületi ülésen fog megtörténni.

A viharos szél megint romboló munkát végzett a Kastély-
park területén. Természet védelmi területünk hatalmas ér-
téket képvisel, melyet óvnunk és védenünk kell. A késő 
ősz folyamán felmérést követően, helyi összefogással 
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8. osztályos kirándulás

Röviddel az iskolakezdés után pályáztunk a „Sport43” 
elnevezésű programra, aminek segítségével osztá-
lyunk egy közösségépítő programon vehetett részt. 
Tanulóink több lehetőség közül a Velencei-tavi túra-
kenuzást választották. 
Izgatottan készülődtünk a kirándulásra, de sajnos 
azon a napon éppen esett az eső. De ez sem vette el a 
kedvünket, így is elindultunk Székesfehérvárra, ahol 
a délelőtt folyamán a Bory várat fedeztük fel. Re-
ménykedtünk, hogy eláll az eső, és a viharjelzést is 
feloldják a tavon, de sajnos nem így történt. Amikor 
odaértünk, a túravezető nem vállalta a program leve-
zetését. Ezután gyors „B” tervet kellett kieszelnünk. A 
hajóállomáson a rossz időjárási viszonyok miatt egy 
csoport lemondta a bejelentkezését, így mindannyian 
sárkányhajóba szálltunk, és közösen szeltük a Velen-
cei-tó hullámait. Egy hajóban eveztünk, így minden-
kinek azonos volt az élmény. Fáradtan, kissé vizesen 
szálltunk partra, mindenki hálás volt, amikor újra 
megérkeztünk a szárazföldre. 

Hazafelé szabad program keretében mindenki sétál-
hatott egy kicsit Székesfehérvár belvárosában. A kora 
esti órákban értünk haza.

Kovácsné Czimora Zita
osztályfőnök

Bábelőadás

Szeptember 17-én, pénteken délelőtt a könyvtár jó-
voltából 1. és 2. osztályos tanulóink a Közművelődés 
Házában az Ákom-Bákom bábcsoport előadásában a 
Csizmás kandúr című előadást nézték meg. Az ismert 

megkezdjük a park tisztítását és rendbetételét. A társa-
dalmi munkára felhívásban fogunk fordulni a lakosság 
felé.

Az új buszfordulónál lévő buszmegállót ismeretlenek 

megint megrongálták. A szemétgyűjtő edényt ismé-

telten elvitték. Igyekszünk mindent megtenni azért, 

hogy településünk szépüljön és épüljön, de felháborí-

tó, hogy vannak, akik nem így gondolják. Kérjük a la-

kosságot, hogy ne menjünk ezek mellett el szó nélkül! 

Ha van valaki, aki esetleg információval tud szolgálni 

az elkövető személyéről kérjük jelezze.

Géringer Istvánné

polgármester

Anyakönyvi 
 hírek

Házasságot kötöttek:

Vizy Mária és Sáhó Győző

Köszöntjük községünk 
új állampolgárait:

Óvári Patrícia és Kuglics Péter 

kisfiát: Óvári Milánt

Nagy Vivien és Sarkadi Kristóf

 kisfiát: Nagy Igor Nadimot

Morócz Eszter és Horti Vince 

kisfiát: Horti Marcellt

Veréb Ilona és Kempf Antal 

kisfiát: Kempf Ákos Kendét

Búcsút vettünk 
elhunyt 

állampolgárunktól:

Nagy Lászlónétól (Szabadság u)

ISKOLAI HÍREK

Nyolcadikosaink vízre szálltak

(Folytatás a következő oldalon)
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mese bábos megjelenítése kellemes szórakozást 
nyújtott a gyerekeknek. 

Benedek Elek-nap
 

A magyar népmese napja, intézményünk névadó-
jának, a nagy mesemondó, Benedek Elek születés-
napja. Igazából szeptember 30-a az ünnep, de mi 
hagyományosan szeptember utolsó péntekén szok-
tuk erről megemlékezni, idén szeptember 24-én.
Sajnos tavaly elmaradt a közös, nagy ünneplés, és az 
idén is csak magunk ünnepeltünk, gútai testvérisko-
lánk, vendégeink nem tudták magukat képviseltetni 
rendezvényünkön. Kányádi Sándor költő így ír:

„De énnekem, de énnekem
csak egy táltos paripám van,
s egy jókora hamubasült
pogácsa a tarisznyámban. „

Mi az a kincs, az a varázseszköz, a táltos paripa, 
amivel rendelkezünk mindannyian, felnőttek és 
gyerekek? Ez a magyar népmese. A mesék táltos 
paripájával képzeletünk szabadon, határtalanul 
szárnyalhat. Akit elragad, rabul ejt ez a csodálatos 
világ, az gyönyörű tájakra juthat el általa. A tarisz-
nyába került hamuba sült pogácsa erőt és energiát 
ad ezen a hosszú, izgalmas, kalandos úton. És aki-

nek mindezt köszönhetjük, az nem más, mint névadónk, 
Benedek Elek, aki örökségül hagyta ránk a minden ajtót 
megnyitó varázsszót, az örök ifjúság forrását: a mesét. 
A népmesék népművészetünk, népi örökségünk cso-
dálatos, egyedülálló gyöngyszemei. Értékek, melyre 
vigyáznunk kell, melyet óvnunk kell. Európában nem 
ismerik a tündért, a sárkányt és hetedhét országról sem 
hallottak. Ez kizárólag csak a miénk. A meseolvasás, a 
mesemondás, a mesehallgatás elgépiesedett világunk-
ban különleges jelentőségű nevelőeszköz, hisz varázsla-
tos módon a legbenső lélekig hat, és képes megmozgat-
ni bennünk valamit. Nemcsak „elvarázsol” gyermeket, 
felnőttet, hanem útmutatást is ad a világban való eliga-
zodáshoz, megoldást kínál a nehézségek leküzdésére.
Korunk ismert meseírója, Lázár Ervin így ír:„Nincs 
nagyszerűbb dolog annál, amikor a kisgyerek issza min-
den egyes szavát a mesélőnek, és képzelete elindul abba 
a csodálatos világba, amit együtt teremtett meg azzal, 
akinek a meséjét hallgatja.”
Reméljük, ez a nap, ez az alkalom segít tanulóinknak 
abban, hogy meseolvasóvá váljanak, mindennapi, rend-
szeres elfoglaltságuk legyen egy-egy mesekönyv fella-
pozása, a mese nyújtotta kalandos utazás.
Benedek Elek-napunkat reggel ünnepélyes megnyitó-
val, az énekkarosok fellépésével és koszorúzással kezd-
tük. Ezt követően az alsósok mesedélelőttöt tartottak, a 
felsősök pedig vetélkedőn vettek részt. 
10 órától az 1. és 2. osztályosok az óvodásokkal soly-
mászbemutatót láthattak, a többi osztály két olimpikon, 
dr. Faragó Tamás (vízilabdázó) és dr. Hegedüs Csaba 
(birkózó) előadását hallgatták az aulában. A rendezvény 
a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének támo-
gatásával jött létre. Két nagyszerű személyiséggel talál-
kozhattunk, akik nemcsak kiemelkedő sportolók, hanem 
nagyszerű emberek is. Mindketten hangsúlyozták, hogy 
kimagasló eredményeket elérni kitartással, rendkívüli 
akarattal, kemény munkával és a sporttal szembeni alá-
zattal lehet elérni. A velük folytatott beszélgetés emlé-
kezetes marad számunkra, tanulóink és tantestületünk 
számára is egyaránt. A beszélgetésen túl kézbe foghat-
tunk egy igazi olimpiai aranyérmet, történetesen dr. Fa-
ragó Tamás 1976-ban Montrealban kapott érmét.
A régi mondás szellemében, „Ép testben ép lélek”, 
sporttal folytatódtak a programok a Kastélyparkban. 
Volt foci, tájfutás, sportlövészet, célba dobás, sakk, 
csocsóbajnokság, akadályverseny, kézműveskedés és 
táncház. Délután egy kellemes, sportos Benedek Elek-
napot zárhattunk. 

(Folytatás a következő oldalon)
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Mesedélelőtt a 2. osztályban

Mesedélelőtt a 3. osztályban

Mesedélelőtt az elsőben

Koszorúzás

A 7. osztály dr. Hegedüs Csabával 

A 4. osztály 
dr. Faragó Tamással



8 HÍRMONDÓ 2021. SZEPTEMBER-OKTÓBER

(Folytatás a következõ oldalon)

Sportlövészet

Vetélkedő a 6.-ban

Filharmónia előadáson voltunk

  A 2021-22-es tanévben a felső tagozatosaink-
nak ismét lehetősége nyílt Filharmónia bérletet vásá-
rolni az általános iskola szervezésében. 
Az első koncertet október 12-én Kisbéren, a Wass 
Albert Művelődési Központban tartották meg. Az 
előadók a Bordó Sárkány Régizenei Rend együttese 
volt. Egy izgalmas koncerttel kezdtük bérletünk első 
előadását. Az egyik diák vidáman mondta az előadás 
után: „Nahát, ezek egy középkori rock csapat!” Való-
ban öröm volt hallani a több évszázados hangszereken 
a virtuóz, friss lendületes zenét. A diákok minden mű-
sorszámot kitörő tapssal jutalmaztak. A közel egy órás 
előadás alatt megszólaltatták és egyesével bemutatták 
a nézőknek a középkori hangszereket. Hallottunk kö-
zépkori magyar dudát és sípot, ír és moldvai furulyát. 
De megszólaltatták a hegedű mellett a kobozt, a cistert, 
a kétfenekű dobot. A magyar mondás szerint nem le-
het egy fenékkel két lovat megülni, amit arra szoktunk 
mondani, hogy egyszerre nem lehet két dolgot ren-
desen csinálni. Hát a zenészek ezt most megcáfolták 
Dickmann Roland dudás két furulyával a szájában két 
szólamban olyan virtuóz bemutatót tartott, hogy a lé-
legzetünk is elállt.
A Bordó Sárkány Régizene Rend, saját meghatározá-
sa szerint „középkori világzenét” játszik. Ezalatt azt 

értik, hogy a középkori táncokat és dalokat önkife-
jező módon közelítik meg, a saját szerzeményeik vi-
szont magukon viselik a középkori zene stílusjegyeit. 
A kisbéri koncerten is a magyar dallamok mellett ír, 
moldvai, sőt híres filmslágerek, valamint saját szer-
zeményük is felcsendült, e sokféleség mégis egy egy-
séges középkori hangzásvilággal párosult. A fiatal 
együttesről látszott, hogy örömmel zenélnek együtt, 
s ez átjött a színpadról.
Nagyszerű élmény volt.

  Kovácsné Sándor Éva
  munkaközösség-vezető

Színházlátogatás

2021. október 7-én 40 tanulóval ellátogattunk a 
Veszprémi Petőfi Színházba, ahol a „Hagymácska 
„című előadást néztük meg.  
Gyümölcsök és zöldségek mesebeli világába csöp-
pentünk, ahol Hagymácska küzd Hagymapó jogaiért 
a zord Tormagasságos urasággal és uborka hadsere-
gével szemben. Segítségére vannak barátai, akik kü-
lönböző csínytevésekkel, tréfákkal törnek borsot az 
uraság orra alá. A barátság, egymás segítése mindent 
legyőz. 
Az előadás mindenkinek nagyon tetszett.    
              Lengyel Tímea

munkaközösség-vezető

Rendhagyó fizikaóra
A műegyetemisták által alapított, a Wigner Jenő Szak-
kollégium részeként működő Kísérleti Kör lelkes fizi-
kus hallgatói látogattak el iskolánkba október 22-én. 
A kör tagjai látványos, érdekes kísérleteket mutattak 

Kicsikkel a veszprémi színházban
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Az egyéni munkák közül Stokker Csanád sárkánya 
lett az első helyezett. Második helyre Stokker Villő 
mopsza került. A bronzérmet Majoros Mirkó sárká-
nya és sárkánytojása kapta. 

Szeretnénk köszönetet mondani Csikár Imrének 
az érmekért és kupákért. 

Köszönjük a szülők segítségét. 
Reméljük, hogy Márton napon együtt 
vonulhatunk a lámpás felvonuláson.

       
Panákné Miszlai Margit

DÖK segítő tanár

Emléknapok és ünnepek

Október 6-a nemzeti gyásznap. Ezen a napon határa-
inkon belül és azon kívül is megemlékezéseket tarta-
nak az 1849-ben kivégzett aradi vértanúk, valamint 
gróf Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére. Ha-
gyományaink szerint iskolánkban a 6. osztályosok 

be. Bebizonyították, hogy a fizika nemcsak képletek-
ből és számolásokból áll, hanem érdekes, színes, látvá-
nyos reakciókból, hihetetlen és brutális jelenségekből. 
Ezen a rendkívüli fizikaórán a 7. és 8. osztály tanulói 
vettek részt.
Ezúton is köszönjük az ifjú fizikusok lelkes munkáját! 
Reméljük, hogy tanulóink (még nagyobb) kedvet kap-
tak a fizika tanulásához.

Tökfaragó verseny
 „Az iskolai DÖK tökfaragó versenyt hirdetett.

Nevezni bárkinek lehetett.
Csütörtökön vártuk a tököket.
Egyeske szerdán megérkezett.
Feltettük rögtön a facebookra,

Hogy a gyerekek kedvét meghozza.
Elérkezett a csütörtök.

Megérkezett 24 versenytök.
Délután készült az utolsó kompozíció.
Megálmodó a legidősebb generáció.

Köszönjük a szép alkotásokat.
Szülők, gyerekek faraghattak sokat.

Az őszi szünet előtti napokon
nevetgéltünk az ötletes alkotásokon”.

A beérkezett munkákra nevelők és az osztályok képvi-
selői is szavaztak. A díjazottak: 
Kompozíció: A legtöbb szavazatot a nyolcadik osz-
tály alkotása kapta. Második helyen Németh Kornél 
és Spirk Alex alkotása végzett. A harmadik helyezésért 
járó kupát Mocsári Dávid és Pádár Dominik kapta.

Rendhagyó fizikaóra

Az első helyezett csapat

Stokker Csanád
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készültek a megemlékezésre. Műsorukban felidézték 
a 172 évvel ezelőtti eseményeket, a vértanúk alakját, 
emberi nagyságát.

Október 23-a nemzeti ünnepünk. Az 1956-os ese-
ményekre való emlékezésben a 8. osztályos tanulók 
segítettek. Verses-zenés összeállításukban nemcsak 
a nap eseményei elevenedtek meg, hanem a bukással 
végződött történések sorozatára, mai napig tartó ha-
tására is rávilágítottak tanulóink műsorukban.

Kicsi a gyalog, de erős

Iskolánkban a negyedik osztályban bevezettük a Pol-
gár Judit Sakk Alapítvány egyedülálló módszertani 
programját, a Sakkpalota programot. Ezt a módszert 

Emlékműsor az aradi vértanúk tiszteletére

Október 23-ai megemlékezés

az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív 
gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő 
gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására dolgoz-
ták ki. Itt a sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem esz-
köz. Nem sakkjátékosokat képezünk, hanem használjuk 
ezt a hatékony eszközt a logikus, kreatív gondolkodás 
fejlesztésére. 
Éppen ezért okozott erős dilemmát nekem, amikor meg-
hívást kaptunk a Kisbér járási ifjúsági sakkversenyre. 
Vajon a kis tízéveseknek egy korai kudarc nem veszi-e 
el a kedvét attól, hogy örömmel játszanak? Azonban 
a gyerekek lelkesedésének, aranyos érvelésének: „Fo-
ciban is ki szoktunk kapni, mégis szeretünk focizni!”- 
nem lehetett ellenállni. Szóval úgy döntöttem, elviszem 
azokat a tanulókat, akik szívesen versenyeznek és az 
esetleges vereséget nem élik meg kudarcként.
Így október 21-én Ászáron nyolc diákkal részt vettünk a 
XI. Bakonyalja Kupán. Alsósok közötti körmérkőzések-
re számítottunk, de a helyzet úgy hozta, hogy a felsősök 
mezőnyében kellett versenyeznünk. A helyszínen még 
csapatversenybe is beneveztünk. Ez azt jelentette, hogy 
négy diákunk, Csomor Jázmin, Kozsán Bálit, Simon 
Balázs és Tihanyi Dorka a körzet iskoláinak legjobb 
felsős sakkozóival mérte össze az erejét, és nem vallot-
tak szégyent. Amikor Malomsoki László az eredmény-
hirdetésén bejelentette, hogy: „Nagy meglepetésünkre 
az először versenyző kis csapat, a Bakonyszombathelyi 
Benedek Elek Általános Iskolából érte el a harmadik 
helyezést.”- hát az örömünk határtalan volt. S ez csak 
fokozódott, amikor az egyéni verseny eredményeit is 
megtudtuk. Turi Patrik 2. helyezést, Zámbó Ádám 3. 
helyezést, Tóth Petra 4. helyezést, Mészáros Péter pe-
dig hatodik helyezést ért el.

Jó volt látni őket, ahogyan küzdöttek, ahogy egy-egy 
vesztes meccs után újra kezdték és nyertek. Ezért ja-
vasolom minden szülőnek, nagyszülőnek, játszanak a 
gyermekeikkel sakkot, malmot, dámát vagy bármilyen 

A sakkos csapat és felkészítő tanáruk,
 Kovácsné Sándor Éva
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Benedek Elek nap az óvodában! 

Intézményünk névadója az 1859-ben született Benedek 
Elek mesemondó.  Az Ő tiszteletére az idei évben is 
megrendezésre került 2021.szeptember 24-én a hagyo-
mánnyá vált Benedek Elek nap. Ezen a napon színes 
programokkal vártuk a gyermekeket. Délelőtt folyamán 
vendégségbe érkezett az 1-2. osztály és az ácsteszéri 
nagycsoportos óvodások, akiket vendégül láttunk. 
      Közösen megtekintettük Kisteleki Gergely madárbe-
mutatóját, aki a Hortobágyi Madárpark- Madárkórház 
Alapítvány munkatársa. Gergely röviden bemutatta a 
magával hozott madarait, válaszolt a kérdésekre, majd 
a gyermekek nagy örömére röptette őket az udvaron. 

társasjátékot, mert ezzel a gyerekeknek megtanítjuk, 
hogy a vereség, a kudarc után a bábukat újra fel lehet 
állítani, és újra van lehetőség a győzelemre!

Kovácsné Sándor Éva

„CseppetSem”
Iskolánk csatlakozott a „CseppetSem” programhoz. 
A program a lakosság körében keletkező használt sü-
tőolaj, sütőzsiradék, kókusz-és pálmaolaj begyűjtését 
irányozza elő. Az iskola kerékpártárolója mellett elhe-
lyezett sárga gyűjtőedénybe kizárólag csak lezárt mű-
anyag palackban vagy befőttes üvegben tartott zsiradé-
kot lehet berakni. A Biotrans Kft. minden összegyűjtött 
hasznos kilogramm után 25 forintot fizet az iskolai ala-
pítványnak. 
Kérjük Önöket, hogy éljenek a gyűjtés lehetőségével, 
működjünk együtt környezetünk védelméért! 
Köszönjük!

Pintérné Ballabás Márta
      int.vez.

Óvodai hírek

  Ebéd után nem a megszokott napirend folytatódott, 
hanem a mozgásé volt a főszerep. Játékos jógafoglal-
kozást tartott Jány Tamás jógaoktató. A gyermekeket 
a cirkusz világába varázsolta, ahol különféle állatok-
kal találkozhattak és mozgásukat utánozhatták.

A jóga után következett a jól megérdemelt hot-dog, a 
csillámtetoválás és a várva-várt  trambulinozás.
       Az intézmény gyermekei, dolgozói nevében köszö-
netemet szeretném kifejezni a szülőknek, résztvevők-
nek, pedagógusoknak a tartalmas nap lebonyolításáért!

Benisné Schveighardt Anita                                                                                                                                            
                                 óvodapedagógus
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Bemutatkozás 
Nagy Dániel, 

evangélikus lelkész
 
Somogy megyében, 
Siófokon szület-
tem és az attól nem 
messze, délre fek-
vő kis falucskában, 
Bedegkéren nőttem 
fel. Szüleim és nagy-
szüleim szintén itt, 
és a közelben lévő 
kisvárosban élnek. 
Általános iskolába 
Bedegkérre, később 
pedig Tabra jártam. 
2008-ban kezdtem 

meg középiskolai tanulmányaimat a Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Bonyhádon 5 évet 
töltöttem, ugyanis nyelvi előkészítős tagozatba jártam. 
Itt lehetőségem volt sok mindent kipróbálni, kezdve a 
matematika és a fizika iránti érdeklődésemmel egészen 
a színházi világig. Az érettségi előtti időszakig me-
zőgazdasági mérnöknek majd színésznek készültem, 
de mégis a teológiai tanulmányok mellett döntöttem. 
2013-ban érettségiztem és még ugyanabban az évben 
megkezdtem egyetemi tanulmányaimat Budapesten az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész 
szakán.
Az egyetemi évek alatt aktívan részt vettem az evan-
gélikus közéletben. Segítője és munkatársa voltam a 
Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos 
Irodája Ökumenikus és Külügyi Osztályának, akikkel 
együtt több nemzetközi rendezvény megszervezésébe 
és háttérmunkájába láhattam bele és vállalhattam fel-
adatot benne. Aktív tagja lettem a Szélrózsa Evangéli-
kus Ifjúsági Találkozónak is. Sofőrje és segítője voltam 
a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség bárka cso-
portjának, akik mozgássérülteket táboroztatnak minden 
nyáron. Volt lehetőségünk Drezdába is eljutni velük, de 
jártunk már a közeli faluban, Nagyvelegen is szintén 
egy nemzetközi berkeket is megmozgató táborban. Dol-
gozhattam az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
működtetett Reformáció Emlékbizottságban a „Menő 
Reformáció” mozgó kiállítás projektkoordinátoraként. 
Evangélikus egyházunk Gyülekezeti és Missziói Osz-
tályához a mai napig élő kapcsolat fűz, hiszen jelenleg 

az osztály által vezetett Keresztény Könnyűzenei 
Program koordinátora vagyok. Az egyetem elméleti 
képzését követően védtem meg szakdolgozatomat, 
amit a gyakorlati teológia vigasztalás témakörében 
írtam. Gyakorlati évemet Budapesten a XIV. kerü-
letben, Cinkotán töltöttem, ahol sok hasznos dolgot 
tanulhattam, emellett kamatoztathattam ismeretei-
met és tapasztalataimat. Ezt követően 2021. július 
3-án Egyházunk Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerületének püspöke, Szemerei János egyik, 
szintén innen származó teológus társammal együtt 
lelkésszé szentelt a tabi evangélikus templomban. 
Ezen ünnepi alkalom során kaphattam meg lelké-
szi kiküldő levelemet, melyben püspök úr rám bízta 
a Bakonyszombathelyi-, és a Hánta-Ászár-Kisbér 
Társult Evangélikus Egyházközségben a beosztott 
lelkészi szolgálat ellátását.
Augusztus 15-én kezdtem meg szolgálatomat a tele-
püléseken és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Otthon 
érzem magam itt, Bakonyszombathelyen, hiszen a 
Bakonyalja nagyon hasonlít szülőföldemre, a somo-
gyi dombságra. Ezúton is köszönöm a gyülekezet 
tagjainak, a falu lakóinak és az önkormányzatnak a 
segítséget, mindent, amit beköltözésem során tettek.

Erős vár a mi Istenünk!

Egyházi hírek

Szeptember utolsó vasárnapján nagyon jó hangulat-
ban telt az Idősek napja rendezvényünk.
Köszönjük a közel 60 résztvevőnek, hogy elfogad-
ták meghívásunkat. A finom ebédet követően Pintér 
Timi előadó szórakoztatta a megjelenteket.

Művelődési Hírek
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Kedves Lakosaink!
Bakonyszombathely az otthonunk a Bakonyalján. 
Ismerjük, szeretjük, de kevesen szoktunk sötétben 
sétálgatni az utcákon. Hát most erre lehetőség lesz, 
ha csatlakozol hozzánk 
november 20-án (szombaton)
Egy könnyű esti sétát szervezünk, hogy megcsodál-
hassuk településünket esti fényben is.
A séta után a Művelődési házban meleg tea és zsíros 
kenyér várja az „elfáradt”sétálókat, valamint egy jó 
kis társasjátékozás!
Gyülekező a Művelődési háznál november 20-án 17 
órakor!
Várunk kicsiket és nagyokat!

Közösségi Színtér és Könyvtár
Együtt túrázni jó csoport

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-
vetően az önkormányzat belső udvarára telepíttet-
te a 240 literes, kifejezetten használt sütőolaj begyűj-
téséhez kialakított kukát. 

A kukák matricáján megtalál-
ható minden tudnivaló a gyűj-
tő helyes használatáról!

A „CseppetSem!” program 
által nyújtott új, lakóhelyi 
szinten elérhető szolgáltatás 
nyomán közvetett gazdasági 
hatásokkal is számolni lehet: 
A használt sütőolaj és sütő-
zsiradék 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!

Közérdekű információk
A háziorvosi rendeléssel
 kapcsolatos tudnivalók:
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