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(Folytatás a következő oldalon)

2021. júliusában pályázatot nyújtottunk be az országos 
Településfásítási Programba melyben 30 db fa ülteté-
sére kaptunk lehetőséget. Május 3-án az országos faül-
tetés keretein belül 30 db fát ültettünk el. A fák három 
helyszínen – a Kastélyparkban, az Eszterházy téren és 
az új óvoda udvarában kaptak helyet. Az 5 db amerikai 
hárs, 12 db gömb szivarfa, 5 db keskenylevelű kőris, 
5 db magas kőris, és 3 db nyírfa ültetését Laki Balázs 
és Párizs Lajos erdészeti szakemberek felügyelték.Re-
méljük, hogy nagyon sokáig gyönyörködhetünk majd 
szépségükben.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Május 25-én otthonában köszöntöttük településünk 
legidősebb lakóját Farkas Etel nénit 99. születésnap-
ja alkalmából. Ezúton is további jó egészséget kívá-
nunk Neki!

Június 14-én a Környezetvédelmi hatóság lakossági 
bejelentést követően vizsgálatot folytatott le a Baross 
utcai sertés telepen. Az eredményről későbbiekben 
kapunk értesítést, melyről a lakosságot tájékoztatni 
fogjuk. A terület bejáráson részt vettünk és javaslatot 
tettünk a vállalkozónak, hogy az őszi közmeghallga-
táson vegyen részt, ahol válaszokat adhat a lakosság 
felmerülő kérdéseire.

2019-es Leader pályázat befejezése valósult meg az 
elmúlt napokban. Az Eszterházy tér idegenforgalmi 
bővítése: kerékpáros pihenőhely létrehozása című 
VP6-19.2.1.-8-1-17 kódszámú pályázaton 3.910.266 
Ft-os támogatásban részesültünk. A kivitelezést a ta-
tai „BAZALT” Út, Híd- és Parképítő KFT végezte 
el.  A Kastélypark Baross utcai bejáratánál. 2 db pad, 
kerékpár tároló és hulladékgyűjtő edény kihelyezé-
se történt meg. Vigyázzunk rá, hogy sokáig szolgálja 
célját és színesítse településünket!

Fásítás
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A bölcsőde udvar játékai megérkeztek. Az óvoda oldal-
só részébe is telepítésre kerültek új játékok, valamint 
felköltözik a régi homokozó is.Az áttelepítést Kállai 
István és Borbély Imre önkéntes munkában végezte. 
Köszönjük segítségüket. 

A hátsó nagy udvar bekerítése július közepe után fog 
elkészülni, az odavaló nagyjátékok rendelése meg-
történt és reményeink szerint már ősszel birtokba ve-
hetik a kicsik.

Bölcsiudvar

Pihenőhely

Oviudvar

Készül a homokozó
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Iskolai hírek

(Folytatás a következő oldalon)

Június 22-én szerdán 14 órakor megtörtént a Táncsics 

utca munkaterület átadása. A kivitelező és a műszaki 

ellenőr egyeztették a feladatokat és várhatóan 2 héten 

belül megkezdődnek a várva várt munkálatok is.

Falunap 2022
 

  Két év „kényszerszünet után településünk legna-

gyobb szabadtéri rendezvényére készülünk. Falu-

napunk hosszú éveken át a térség leglátogatottabb 

eseménye volt. Büszkék lehetünk arra, hogy ismert 

nagy előadók és zenekarok léptek fel a Kastélypark 

szabadtéri színpadán. Ezeket a műsorokat akkor be-

lépős rendszerrel tudtuk kigazdálkodni. Belépődíj 

nélkül pedig szerényebben lehet szervezni, hiszen az 

önkormányzat gazdálkodását figyelembe kell venni. 

Az idén is megpróbáltunk színvonalas programot ösz-

szeállítani, de fő szempont költségvetésünk helyzete 

volt. Nehéz évet zártunk és előreláthatóan a jövő év 

sem lesz könnyebb.

Önkormányzatunk és civil szervezeteink most is min-

dent megtesznek azért, hogy a településen élők közül 

minden korosztály megtalálja a szórakozási lehető-

ségét. Főzőversenyt is hirdetünk melynek jelentke-

zési határideje: 2022. július 11. (Ferenci Andrea – 

30/7844449)

Ezen kívül új dolog a „kastélyparki marketplace” ahol 

helyet biztosítunk ingyenes adás vételre. Kijelölt te-

rületen bárki árusíthatja az otthonában feleslegessé 

vált eszközöket. A szórakoztató programokon kívül 

a gyerekeknek lesz ingyenes ugrálóvár, csillámfestés, 

kézműveskedés és állatsimogató is. Megkóstolhatjuk 

és megvásárolhatjuk a Hugi sajt színvonalas terméke-

it is. A faluebéd sertéspörkölt, mely 1000 Ft-os áron 

árusítunk az önkormányzati sátornál.Ahogy azt meg-

szokhattuk záróprogramként a Syncron együttes szol-

gáltatja a talp alá valót hajnalig!

Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakosságát egy kö-

zös kikapcsolódásra és szórakozásra!

Géringer Istvánné

polgármester

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

Németh Ildikó és Panák Péter
Mendöl Dzsenifer Vivien és Baki Gábor

Köszöntjük községünk 
új állampolgárait:

Nagy Alexandra és Tóth István 
kislányát: Tóth Mirellát

Egresi Leszja Vaszilivna és Zinkevics Mihály 
kislányát: Zinkevics Noémit
Hantos Anita és Takács Péter 

kisfiát: Takács Marcellt

Búcsút vettünk-veszünk
elhunyt állampolgárainktól:

Kovács Istvántól (Szabadság u)
id. Vecsei Józseftől (Dózsa u)

Ferenci Róberttől (volt Széchenyi u. lakos)
Cserháti Gyulánétól (Dózsa u)
Mendöl Lászlótól (Rákóczi u)

Molnár  Mihálynétól (Szabadság u)
Csikár Imrénétől (Kossuth u.)

Mobilis
Május 3-án a 7. és a 8.osztály tanulmányi kirándulá-
son vett részt Győrben a Mobilis interaktív Kiállítási 
központban. 
A program első részében robotot építettek, majd prog-
ramoztak a tanulók.
A második részben nagyon látványos fizikai kísérlete-
ket láthattunk az elektromosság témakörében, a levegő 
és a sóoldat áramvezető képességével kapcsolatban.
Az utolsó részben az interaktív kiállításon kipróbál-
hattuk például:
- lapátkerekek forgatásával tapasztalhattuk meg a le-
vegő ellenállását,
- kipróbálhattuk a fékező erő nagysága hogyan válto-
zik a sebesség nagyságának változásával, 
- megmérhettük a reflex-időnket,
- foszforeszkáló falfelületen láthattuk az árnyékunkat 
a fény kikapcsolása után, 
- olyan terepasztalon építhettünk homokból, ahol ki-
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csinyítve, a „térkép szerinti magassági szintek színe-
it” kapták az „építményeink”. 
Nagyon érdeklődők, fegyelmezettek voltak a részt-
vevők. 
Már szervezem a következő tanulmányi kirándulást 
Bakonybánkra, ahol június 4-én, Bánki Donát szüle-
tésnapját ünnepelve, a Hidvégi János Péter rendezte 
és vezette kiállítás megnyitójának leszünk részesei. 

Hidvégi Mária

A XII. BAKONYALJA KUPA

„A sakk az egyik valaha volt leghatékonyabb képes-
ségfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyere-
keket be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás 
világába.”                                             Polgár Judit

A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általá-
nos Iskolát a XII. Bakonyalja KupaKisbér járási 
ifjúságisakkversenyén tizennégy diák képviselte má-
jus 16-án, Ászáron. Legerősebb versenyzőinkből két 
csapatot indítottunk a felsősök mezőnyében. A téli 
nagy sakkjátékon, ahol több mint negyven tanulónk 
kipróbálta a versenyszerű sakkozást iskolánkban, jó 
pár felsős diákunk kedvet kapott a versenyszerű já-
tékra. Így a csapatokban a negyedikeseink mellett 
felsős gyerekek is helyet kaptak. A Bakonyalja Kupa 
tavaszi fordulóján sem vallottunk szégyent. I. csapa-
tunk negyedik, míg második csapatunk ötödik helye-
zést ért el.
A csapat tagjai erősorrend szerint:
Az 1. csapat:
1. Mente Koppány    7. osztály
2. Tihanyi Dorka    4. osztály
3.  Kozsán Bálint  4. osztály
4. Ravasz Levente    7. osztály

A 2. csapat:
1.Turi Patrik           4. osztály
2. Simon Balázs      4. osztály
3. Saska László  Márk   6. osztály
4. Járfás Zoltán       7. osztály 

Itt ki kell emelünk a negyedikes Kozsán Bálintot, aki 
harmadik táblán egy döntetlentől eltekintve minden 
felsős ellenfelén diadalmaskodott, így a harmadik táb-
la legjobb játékosának kijáró oklevelet kapta meg.
Egyéni versenyben hat tanulónk vett részt, örömünkre 
nagyon szép eredménnyel. Az alsó tagozatosok verse-
nyén elhoztuk az első öt helyezést.
Tóth Petra első, Mészáros Péter második, Zámbó 
Ádám harmadik, Csomor Jázmin negyedik, Laszák 
Enikő pedig az ötödik helyezést érte el.
 A felsős egyéni kategóriában Maráczi Zsolt a bronz-
érmet szerezte meg. 
Hihetetlen örömmel és jókedvvel értünk haza. 
Malomsoki László az egyesület vezetője és egyben a 

Kísérleteztünk

A sakkozós csapatunk

A felsős győztesek

Egyéni győztesek
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verseny szervezője elmondta, hogy ez volt az utóbbi 
idők legnépesebb versenye, hiszen ötven diák mérte 
össze a tudását. Mivel a mi iskolánk nevezett a legna-
gyobb létszámmal, így végül még ajándék sakk-kész-
leteket is kaptunk.
Ki hitte volna, hogy ősszel még műanyag kupakokra 
ragasztott sakkfigurákkal laminált lapon játszottunk, 
s mára az iskolai alapítványunknak és a Sakkbarátok 
Egyesületének köszönhetően van elegendő sakk-kész-
letünk, sakkóránk, hogy tanulóink megfelelő körülmé-
nyek között tanulhassanak, játszhassanak. 
Habár ez ismét egy verseny volt, ahol iskolánk jó hírét 
öregbítettük, mégis felkészítő tanárként továbbra is 
azt hangsúlyozom, hogy a sakkjáték elsajátítása nem 
cél, hanem eszköz. Nem sakkjátékosokat képezünk, 
hanem használjuk ezt a hatékony eszközt a logikus, 
kreatív gondolkodás fejlesztésére. Használják, kérem, 
Önök is! Játsszanak a gyermekeikkel, unokáikkal!
                                    Kovácsné Sándor Éva Mária

Ismerkedés a kézilabdával

Iskolánk a nyertesek között szerepel az MKSZ által 
kiírt Velünk kerek a világ – Sulikézi sportfesztivál c. 
pályázatán. 
2022. május 4.-én 1.-2. osztályos és május 11.-én 3.-4. 
osztályos tanulóink élményközpontú foglalkozáson 
vettek részt a tornateremben. A gyerekek a kézilab-
da sportág alapmozgásaira épülő, játékos feladatokat 
végeztek kézilabdaedzők, fiatal segítők és iskolánk 
pedagógusai irányításával. A foglalkozásokat nagyon 
élvezték kisiskolásaink, különösen örültek Tricky-
nek, a kabalafigurának. Reméljük, szeptembertől lesz 
lehetőségünk a program folytatására.

Hrabovszki Márta

Kirándult az 1. és a 2. osztály

Tatán voltunk kirándulni, egyszerűen gyönyörű volt. 
A tanösvényen láttunk nagyon sok szitakötőt, bé-
kát, halat, teknőst, jó kis túra volt. Voltunk a tatai 
malomban, ahol még őrölhettünk is búzát, amiből 
lisztet csináltunk. Megmutatták nekünk a búza útját. 
Fagyiztunk a tatai tónál. Nagyon jól éreztük magun-
kat, még visszamennék oda szívesen.

Csillag Zoé, 2. osztályos tanuló

Körzeti anyanyelvi verseny

Hét környékbeli településről 29 harmadik és negye-
dik osztályos versenyző vett részt Kisbéren, a körze-
ti anyanyelvi versenyen.  A feladatok megoldásához 
nyelvtani és helyesírási ismeretekre volt szükség. 
Volt gondolkodtató és több megoldásos feladat is. 
Iskolánkat Ruff Balázs, Ferencz Karolina és Fodor 
Vanda Stella tanulók képviselték. Nagy örömünkre 
Fodor Vanda Stella az 1. helyezést érte el. 

Lengyel Tímea
Kézilabda a nagyobbaknak

Kézilabda kicsiknek

Megyeri Netti Lia rajza
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(Folytatás a következő oldalon)

Osztálykirándulás

2022.05.26-án a negyedik osztály kirándulni indult, 
méghozzá a csodás városba, Győrbe. Első állomásuk a 
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ volt. A gyerekek 
felfedezhették a hétköznapok rejtelmeit és napjaink 
legújabb technológiáit. Az interaktív kiállító terem-
ben kipróbálhattak sok érdekességet, a szélcsatornától 
a tükörlabirintuson át az áramvonalas karosszériáig. 
Megnézhettek egy látványos kísérleti bemutatót is. A 
gyerekek játszva tanulhattak, megismerkedhettek a 

legújabb infokommunikációs és digitális eszközök-
kel. Dél körül megebédeltek a Széchenyi Étteremben, 
ahol 4 fogás közül mindenki kedvére választhatott. 
Jóllakottan elindultak az állatkertbe, ahol már min-
den földrészről megtalálható néhány állat. Azonban 
különös hangsúlyt fektetnek itt az afrikai állatokra. 
Főbb látványosságai többek között az Afrika-kifutó 
(zebrákkal, antilopokkal, zsiráfokkal), a Dél-Ameri-
ka ház (tapírok, lajhárok, pampanyulak, vízidisznók), 
a Jaguár ház, különlegessége a Gibbon sziget. A na-
gyon szépen felújított állatkertben mindenki nagyon 
jól szórakozott. A látogatás végén az ajándékboltban 
lelkesen válogattak az ajándéktárgyak között, hogy 
egy kis meglepetést vigyenek családtagjaiknak. Min-
denki nagyon jól érezte magát és kellemesen elfárad-
va tért haza. 

 Lengyel Tímea

Országos Sakk Diákolimpia: 
május 27-29. Szolnok 

Az országos versenyen iskolánkat Tihanyi Dorka 4. 
osztályos tanuló képviselte, aki nyílt kategóriában a 
II. korcsoportos lányok között versenyzett. Ezt meg-
előzően a február 5-én Tatabányán megrendezett Me-
gyei Sakk Diákolimpián Dorka 2. helyezést ért el, 
amellyel jogot szerzett arra, hogy az országos döntő-
ben részt vegyen.

A diákolimpián minden megye és a budapesti kerüle-
tek legjobb első két diákja vehetett részt. A versenyre 
a gyerekeket többnyire szüleik vagy edzőik kísértek 
el. Szombaton délelőtt 9-től délután 16 óráig folya-
matosan zajlottak a mérkőzések, kisebb szünetekkel 
és egy ebédszünettel. A gyerekek hat korcsoportra 
osztva, nemenként külön, a 9 fordulós svájci rend-
szer szabályainak megfelelően mérkőztek meg egy-

Fodor Vanda Stella

Kirándult a 4. osztály

Tihanyi Dorka
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mással. Vasárnapra már csak 3 mérkőzésük maradt 
hátra. A helyezéseket a mérkőzéseken szerzett pontok 
alapján számolták ki. Nagy örömünkre Dorka a II. 
korcsoportban a 43. helyet szerezte meg az országos 
döntőben. A szombati nehezebb kezdés után másnap 
két játszmában is ő került ki győztesen. Felkészítő ta-
nára Kovácsné Sándor Éva tanárnő volt. A negyedike-
sek az ő vezetésével már lassan másfél éve a Polgár 
Judit-féle képességfejlesztés, a logikus gondolkodás 
fejlesztésének egyik módszerével, a Sakkpalota Prog-
ram keretein belül foglalkoznak sakkal.
 A több órás oda- és visszaút fáradságát végül a sikeres 
versenyeredmény miatti öröm feledtette. Büszkeség-
gel tölt el, hogy a mi kis falunk iskolájából került ki az 
egyik tanuló, Tihanyi Dorka, aki Komárom- Eszter-
gom megyét képviselte a Sakk Diákolimpia országos 
döntőjében.   
Gratulálunk Dorkának és felkészítő tanárának, 

Kovácsné Sándor Évának!
       

Fehér Virág Zsuzsanna

Osztálykirándulás

Egy szép májusi napsütéses napon a 6. osztály kirándul-
ni indult. A Sobri Jóska Élménypark volt az úticélunk, 
ami egy híres bakonyi betyárról kapta a nevét. Az út 
hosszú volt, már alig vártuk, hogy odaérjünk. Végre 
leparkolt a busz, már látni lehetett a pályákat. Első-
ként a hullámvasutat próbáltuk ki. A pályán gyorsan 
mentünk, mindenkinek nagyon tetszett. Ezután az ext-
rém bringán is jól szórakoztunk. A tónál vízi akadály-
pályák voltak, ezt az idő rövidsége miatt nem tudtuk 
kipróbálni, annyi jó pálya várt minket, alig tudtunk 
választani. Nagy sikere volt a bobnak, ezt mindenki 
kipróbálta. Hosszú, kacskaringós út vezetett, ami tó 
mellett is elhaladt. Ebédidőben az óriás palacsintát is 
megkóstoltuk. A hófánk pályát sem hagytuk ki, a me-
redek pályán gyorsan csúsztunk lefele. NauticJet nevű 
játékot is kipróbáltuk. Fárasztó nap után élményekkel 
gazdagodva tértünk haza.

Molnár-Temesi Amina

Vívó Diákolimpia

Május 19-én lehetőséget kapott a 3. osztályunk, hogy 
részt vegyen az országos Vívó Diákolimpián, a KK 
szervezésének segítségével. Nagyon korán, nagy iz-
galmakkal indultunk útnak Budapestre. A helyszínen 
Gergő bácsi és Mimó néni már vártak minket, és el-

vezettek minket a Hungexpo egyik épületébe, ahol 
megrendezésre került a verseny. A meghívott osztá-
lyoknak is szerveztek sorversenyt, amelyen lelkesen, 
ügyesen szerepelt az osztály. Minden jelen lévő is-
kolát hangosbemondón szólítottak, hogy melyik ál-
lomáson kell a versenyt időre végigcsinálni. Nagyon 
szép eredményekkel zártunk, SzvákMira 1:19-es 
eredménye lett az osztályban a legjobb. A nap további 
részében az olimpia versenyzőinek vívását követhet-
tük figyelemmel, és a gyerekek nagy örömére talál-
kozhattak Tóth Janka olimpiai bronzérmes tőrvívónk-
kal, akit természetesen a Tv2 Exatlon Hungary című 
műsorából ismertek fel. Autogramot, fotót is készítet-
tünk vele. Rengeteg ajándékkal és nagy élményekkel 
tértünk haza. Izgalmas, élménydús napra emlékezhe-
tünk vissza. 

Köszönjük szépen az AvEnGarde Vívó Sport-
egyesületnek és  KK-nak az utazás lehetőségéért!

Szteblák Zsuzsa

Versenyeredmények

Tudásbajnokság
Ruff Eleonóra 5.o. angol kezdő megyei 6. hely
Ruff Eleonóra 5.o. anyanyelv megyei 4. hely
Molnár-Temesi Amina 6.o. anyanyelv megyei 6.hely
Vuts Ádám 8.o. biológia megyei 1. hely országos…
Vuts Ádám 8.o. irodalom megyei 1. hely országos…
Stokker Villő 5.o. természetismeret megyei 7. hely
Stokker Villő 5.o. matematika megyei 8. hely
Csomor Jázmin 4.o. irodalom megyei 8. hely

Mozaik tanulmányi verseny

Brey Bence Péter német haladó 6. hely
Csomor Jázmin matematika 185. hely
Fodor Vanda Stella matematika 167. hely

Tóth Janka és a 3. osztály
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Járfás Zoltán német haladó 27. hely
Kovács Vivien Noémi angol kezdő 34. hely
Kovács Vivien Noémi történelem 212. hely
Majoros Hanna Alexandra német haladó 8. hely
Molnár-Temesi Amina angol kezdő 103. hely
Németh Maja Georgina angol haladó 16. hely
Vuts Ádám angol haladó 19. hely
Wolf Zoé Barbara angol kezdő 18. hely

Versenyek magyarból

1. Benedek Elek Mesemondó Verseny
   Bakonyszombathely  Ruff Eleonóra 5.o. 
2. Jászai Mari Prózamondó Verseny
    Ászár Stokker Villő 5.o. 5. helyezés
3. Bakonysárkányi Járási Szavalóverseny 
    Ruff Eleonóra Kolonics Dóra 5.o. 
    Kolonics Dóra:  1. helyezés
4. Tudásbajnokság 
  Ruff Eleonóra 5.o. Magyar nyelv: megyei 4. helyezés
  Tudásbajnokság Molnár-Temesi Amina 6.o. 
  Magyar nyelv: megyei 5. helyezés
  Tudásbajnokság Vuts Ádám 8.o. 
  Irodalom: megyei 1.helyezés, országos 13. helyezés
5.Tudásbajnokság - levelezős 
  Ruff Eleonóra 5.o. magyar nyelv: arany fokozat
  Tudásbajnokság - levelezős 
  Molnár-Temesi Amina 6.o. Magyar nyelv: arany fokozat
  Tudásbajnokság - levelezős 
  Vuts Ádám 8.o. Irodalom: arany fokozat

Továbbtanulás

Végzőseink számára lezárult a középiskolai felvételik 
időszaka. Reméljük, mindannyian jól választottak, és 
jövőre megállják helyüket a választott középiskolákban.

Andrási József 
Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai 
Technikum és Kollégium nyelvi előkészítő csoport, 
gépész
Bagi István Elemér 
Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szak-
képző Iskola, Kisbér gépi és CNC forgácsoló
Dákai Ferenc Barnabás 
Tatabányai SZC Széchenyi István Gazdasági és Infor-
matikai Technikum, Komárom nyelvi előkészítő, infor-
matikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus
Flekács Márk Tatabányai Szakképzési Centrum Bán-
ki Donát Szakképző Iskola, Kisbér asztalos

Horváth Fanni  
Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium pék-cukrász
Horváth Fanni Nóra
Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium
fodrász
Horváth Zsófia 
Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari 
Technikum cukrász
Hullám Alexa Lilla TSZC Bánki Donát – Péch An-
tal Technikum, Tatabánya elektronikai technikus
Kovács Borbála 
Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium sportedző
Lakatos Bence 
Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sport-
iskolai Technikum közlekedés és szállítmányozás (lo-
gisztikai technikus – vasúti árufuvarozás)
Majoros Hanna Alexandra 
Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium 4 évfolyamos gimnáziumi tagozat
Németh Maja Georgina 
Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimná-
zium, Általános Iskola, Óvoda és Technikum
nyelvi előkészítő tagozat
Nochta Laura 
Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Esz-
tergom cukrász
Pádár Petra Tatabányai Szakképzési Centrum Bán-
ki Donát Szakképző Iskola, Kisbér kereskedelmi érté-
kesítő
Sarkadi Roland  
Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szak-
képző Iskola, Kisbér gépi és CNC forgácsoló
Strausz Barbara 
Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szak-
képző Iskola, Kisbér kereskedelmi értékesítő
Vuts Ádám 
Apor Vilmos Római katolikus Óvoda, Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium 4 évfolyamos gimnáziumi tagozat
Zsargó Roland 
Győri Szakképzési Centrum, Hild József Építőipari 
Technikum alaptechnikus képzés
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Gyereknap a Katélyparkban

Június eleje sok érdekességet tartogatott iskolánk tanu-
lói számára. 
Hetedikén a tanítás helyett a szülőkkel összefogva sok 
izgalmas feladattal készültünk. Iskolatáskát senkinek 
nem kellett hozni. Egy kellemes, kissé meleg délelőt-
töt töltöttünk el a parkban. A gyerekek válogathattak 
a sokféle tevékenység közül. Mindenki találhatott 
magának érdekes programot. Volt fonás, gyöngyfű-
zés, csillámtetkó készítés, sakk, különféle társasjáték-
ok, célba dobás, foci, labirintus játék, képkiegészítés, 
csocsó, különféle ügyességi és gyorsasági játékok. 
Vásárhelyi Tass vezetésével tájfutás és célba lövés is 
szerepelt a választható tevékenységek között. Az orvosi 
rendelő dolgozói is kivonultak. Rajzpályázatuk részt-
vevői jutalmat kaptak. Fontos dolgokat tudhattak meg 
az emberi testről, az újraélesztésről és az egyes orvosi 

műszerekről. Nagyon sokan gyönyörű hajfonatot is 
kaptak ügyes kezű anyukáknak köszönhetően. Az 
íjászat is nagy sikert aratott. Ne feledkezzünk meg 
az ugrálóvárról sem, ami a Szülői Szervezet ajándé-
ka volt, ahol végig sor állt. 
Nagyon sok segítséget kaptunk a szülőktől, az or-
vosi rendelő munkatársaitól, az önkormányzat dol-
gozóitól. 

Táncsics - nap

Minden évben megünnepeljük Táncsics Mihály 
születésnapját. Ebben a tanévben erre június 9-én, 
egy borús napon került sor. A 3. osztály tanulói 
nem mertek elindulni a kalandparkba a rossznak 
ígérkező idő miatt. Reggel kilenc órakor beül-
tünk a buszba, és Ácsteszérre indultunk. Félve 
az esőtől először Táncsics Mihály szülőházához 
mentünk. Itt énekeltünk, koszorúztunk, majd az 
emlékház gondnoka, Sekk Józsefné mesélt ne-
künk Táncsics Mihályról. Innen a kultúrházba 
mentünk. Éva néni egy fantasztikus hangulatú 
vetélkedőt készített elő. Tíz csapatot alkottunk. 
Minden tanuló csapattag volt. A feladatok gyor-
sak, izgalmasak, mulatságosak voltak. Pl. gólya 
viszi a fiát, titkosírás, kutyakeresés, célbadobás, 
madarak felismerése, dalok felismerése furcsa 
leírás alapján. Mindenki finom ebédet kapott, 
majd Ica néninek köszönhetően egy koncerten 
vehettünk részt. Az előadó a Most jó zenekar 
volt. Valóban nagyon jó volt! 

Két tartalmas, szép napot tölthettünk együtt mi: 
szülők, gyerekek és nevelők. 

Köszönjük mindenkinek a segítséget, támogatást. 
Remélem, hogy a következő tanévben is 

együtt lehetünk.
Panákné Miszlai Margit

Gyereknapon

Táncsics-napon a Táncsics-házban
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Több ezer lépés 
az ezeréves határig…

  Ezzel a címmel nyújtottunk be pályázatot a Bethlen 
Gábor Alapkezelőhöz még 2020-ban. A pályázatunk 
sikeres volt, de sajnos abban az évben, sőt 2021-ben 
sem tudtunk utazni a járványhelyzet miatt. Idén sike-
rült az akkori terveket megvalósítani, és 2022. június 
6-a és 11-e között 6 csodás napot tölthettünk el Erdély-
ben 28 felső tagozatos tanulóval.
   Utunk első napján Erdély kapujánál, a Király-
hágónál álltunk meg, ahonnan csodás kilátás nyílt 
igazi úticélunkra. Átlépve Partium határát, egy más 
világba csöppentünk, magunk mögött hagyva roha-
nó világunkat. Mintha lassabban telt volna az idő, 
szekereket, lovaskocsikat hagytunk magunk mö-
gött. 

   Következő állomásunk Körösfő volt, ahol egy kü-
lönlegesen szép, fakazettás, varrottas terítőkkel díszí-
tett református templomot néztünk meg. Egy keveset 
időztünk az út melletti kirakodó vásárosok portékái 
között.

   Ezt követően érkeztünk meg első szálláshelyünkre, 
Torockóra, ahol a vendégházban már finom, meleg 
vacsorával vártak bennünket. Vacsora után meg-
csodáltuk a falut, az egységes stílusban épült fehér-
re meszelt házakat, valamint a falu fölé magasodó 
Székelykövet. Azt mondják, hogy Torockón kétszer 
kel fel a nap, mert mikor először előbukkan, utána 
eltűnik, mert a Székelykő mögé kerül, aztán ismét 
felragyog.
   Másnap a bőséges reggeli után indultuk tovább a 
Székelyföldre. Első megállónk a híres Medve-tó volt.  
Sajnos megmártózni nem tudtunk a tóban, mert még 
nem nyitott ki a fürdő, ezért csak körbesétáltuk a ta-
vat. Innen hamar Parajdon voltunk, ahol a sóbányát 
tekintettük meg. 

  Útba ejtettük még a fazekasfalut, Korondot, ahol 
ismét vásárolni, nézelődni lehetett. Rövid pihenőt 
tartottunk Farkaslakán is, ahol tiszteletünket tet-
tük a híres erdélyi író, Tamási Áron síremlékénél.
Ezt követően értünk el következő szállásunkra, 
Székelyudvarhelyre, ahol szintén meleg vacsorával 
fogadták csapatunkat.
   A harmadik napon Gyimesbükk felé vettük az 
irányt, itt húzódik az Ezeréves határ. A valamikori 
határ helyén egy kis vasúti őrház áll, valamint egy 
romos vár, a Rákóczi-vár. Megmászva az ide vezető 
95 lépcsőt, csodás kilátás tárult elénk. 
   Csíkszeredára érve finom ebédet kaptunk, majd a 
közelben lévő Csíksomlyóra indultunk. Csíksomlyó 
híres búcsúhely, zarándokhely, ahol évente pünkösd-
kor rengeteg magyar ember jön össze, hogy együtt 
hallgassa meg a szentmisét és megélje a magyarság 

Az Ezeréves határ

Parajdon, a sóbányában

(Folytatás a következõ oldalon)
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összetartozását. Megnéztük mi is a kegytemplomot, 
az itt felállított Mária szobrot, a Salvator kápolnát, va-
lamint elsétáltunk a nyeregbe, a hármas oltárhoz, ahol 
a mise szokott lenni. Ez a hely is bővelkedett termé-
szeti szépségekben. 
   Innen Erdővidék következett, ahol Barót mellett, a 
Setétpatak panzióban vártak bennünket. A világtól tá-
vol, az erdő közepén találtuk magunkat. Lehetett sza-
ladgálni, hangoskodni, itt senkit sem zavartunk. Bár 
az igazat megvallva a szaladgálás oka az volt, hogy 
bizony nem mindenhol volt térerő, eltűntek a telefo-
nokról a szolgáltatók, és a telefonhoz szokott gyere-
kek ezt nehezen viselték. 
   Másnap reggel Kisbaconba mentünk, iskolánk név-
adója, Benedek Elek szülőfalujába. 10 évvel ezelőtt 
már jártunk itt iskolásainkkal, akkor testvérkapcsola-
tot létesítettünk az itteni elemi iskolával. Most is nagy 
szeretettel vártak és fogadtak bennünket. Népviselet-
be öltözötten kis műsorral kedveskedtek nekünk. 

  Nem mentünk üres kézzel, ajándékkal készültünk. 
Simon M. Veronika Benedek Eleket ábrázoló fest-
ményét ajándékoztuk az iskolának, valamint a tanu-
lóknak kézműves dolgokat, társasokat vittünk. Az itt 
töltött nap tartalmas volt. A „Kenyér útja” program-
mal készültek vendéglátóink. Megnéztük, hogy a 
helyi pék, hogyan készíti a kenyeret, és amíg kelt a 
teknőben a jó adag tészta, ellátogattunk a híres kis-
baconi vízimalomhoz, ami még most is működik. 
Meglátogattuk Benedek Elek emlékházát is, ahol a 

nagy mesemondó élt és alkotott. Megkoszorúztuk a 
falu temetőjében névadónk és felesége sírját, ahol el-
énekeltük az „Isten áldja meg a magyart…” kezdetű 
éneket. Ezután visszasétáltuk a „papilakhoz”, ahol 
kis tésztadarabkákból kenyérmadárkákat készítet-
tünk. Ezután megtörtént a kenyér és a kenyérmadár-
kák „bevetése”, vagyis a kemencébe tevése. Míg sült 
a kenyér, készült a kürtőskalács, lehetett sütögetni 
és megkóstolni ezt a finom csemegét egy-egy pohár 

tea kíséretében. Ebéd után egy nagyobb túrára indul-
tunk a Vargyas-szorosba. A szoros természetvédelmi 
területén elsétáltunk az Almássy-barlanghoz is. Miu-
tán elköszöntünk vendéglátóinktól, visszamentünk a 
Setétpatakpanzióba, ahol vacsoráztunk. Lehet, hogy a 
gyerekek találkoztak néhány „bogárral”, lehet, hogy a 
szálláson nem voltak minőségi csillagok, de lehetett 
olyat csinálni, amit máshol nem. Például este tábortü-
zet rakni, körülülni, vicceket mesélni, jókat nevetni, 
aztán a parázson szalonnát sütni.
   Másnap indultunk tovább Dévára. Útközben megáll-
tunk a Fogarasi-havasok lábánál a Tündérek-völgyé-
ben, ahol valóban egy mesebeli kastély tárult a sze-
münk elé. Egy olyan kastély, melyet csak természetes 
anyagokból építettek, agyagból, fából, kőből.  Egy rö-

A kisbaconi iskolásokkal

Benedek Elek sírjánál 
Kisbaconban

Készülnek a kenyérmadárkák
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vid ideig csodáltuk a különös építményt, a környezetét, a 
határában csordogáló patakot, majd indultunk tovább.
   A délutánt már Déván töltöttük. Egy kollégiumban 
volt a szállásunk. Lepakoltunk, majd indultuk fel a 
várba. A felvonót nem lehetett használni, mert felújít-
ják, így gyalog kellett megküzdenünk a magassággal.  
Nehéz volt felfelé az út, de fentről a kilátás kárpótolt 
bennünket a fáradalmakért. Vacsora után az iskola ud-
varán a sportpályát vettük birtokba, focimeccsek zaj-
lottak. A kollégiumban még szarvasi középiskolások 
is voltak, így ők is csatlakoztak a focihoz.

Tündérek-völgye

  Másnap délelőtt Vajdahunyad várát néztük meg. A 
vár egy részében felújítási munkálatok folytak, de a 
látogatható termek nagyon impozánsak voltak, kora-
beli bútorokkal, tárgyakkal berendezve, és a várfalról 
is pazar volt a kilátás.

 Vajdahunyadot elhagyva indultunk haza. Az úton 
felhangzott az ismert ének, a „Visszajövök…” Való-
ban, Erdélyt csak úgy lehet elhagyni, hogy ide még 
vissza kell jönni, egyszerűen nem lehet vele betelni. 
Aki teheti, menjen vissza!

Pintérné Ballabás Márta

Kirándult a 7. osztály

Nagy-Magyarország Park kapujánál

  2010 óta nemzeti emléknap június 4-e: a Magyar 
Nemzeti Összetartozás Napja. De mit is jelent az, 
hogy „…a több állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössége része az egysé-
ges magyar nemzetnek…”? Van egy hely a bakonyi 
Burok-völgy tisztásán, ahová ellátogatva választ ka-
punk e kérdésre. Ez a Nagy-Magyarország Park.  Ide 
kirándult a 7. osztály, és itt töltött egy tartalmas és 
izgalmas napot.

  A park középpontjában elterülő díszparkban a tör-
ténelmi Magyarországot járhattuk körbe a Trianon 
Múzeum történészének vezetésével. A történelmi 
határt a határátkelőkkel a Kárpát-medence jellemző 
virágaival ültették körbe. Ezen a területen láthatók az 

Vajdahunyad várában

Nagy-Magyarország Park kapujánál
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1896-ban felavatott emlékoszlopok hatalmas makettjei, 
melyeknek köszönhetően Dévény, Pannonhalma, Mun-
kács, Pusztaszer, Zimony, Brassó és Nyitra egykori lát-
ványosságaival ismerkedhettünk meg.
   A parkban található jurtában a trianoni döntésről és 
annak súlyos következményeiről szóló kiállítást tekin-
tettünk meg. Sétánk során több apartmanházat is lát-
tunk, mindegyik egy-egy elszakított országrész nevét 
kapta.
   A gyerekek csapatokat alakítottak, majd a megismert 
történelmi események és kisfilm alapján dolgoztak. A 
csapatok egy-egy elszakított terület nevét kapták, és 
arra jellemző információkat kellett gyűjteniük. Ezeket 
a szabadban rejtette el a foglalkozásvezető, ott történt 
a „kincskeresés”. 
   A hetedikesek lelkes munkájának köszönhetően kép-
zeletbeli utazást tettünk Nagy-Magyarországon. Min-
den csapat jól dolgozott, értékes beszámolókat tartottak 
a versengés végén.

Vár-berek, a természetes kilátóhely

   Még a finom ebéd előtt megérkezett a túravezetőnk. 
A Burok-völgy csodálatos erdei környezetében halad-
tunk. A Vár-berek természetes kilátóhelyéről lenyűgö-
ző látvány nyílt a bakonyi rengetegre, Várpalotára, de 
láttuk a Balatont is. 
   Délután kürtöskalács sütésével foglalatoskodtak a 
gyerekek, illetve szabadidejükben sportoltak vagy a 
játszótéren voltak.
   Noha 16 órakor vége lett a programnak, mi olyan 
jól éreztük magunkat, hogy még tovább maradtunk a 
parkban.
  A kirándulásra elkísért minket Kardos Andrea, szülő 
is. Köszönet érte!
     Borbély Ilona, 

osztályfőnök

Évzáró
Lezárult a 2021/2022-es tanév. A tanévzáró ünne-
pélyre június 18-án került sor. Az 5. osztályosok 
műsorát követően a legjobban teljesítők okleveleket 
és jutalomkönyveket vehettek át. Az ünnepség vé-
gén Cserháti Milán 1. osztályos tanuló egy hatalmas 
„kulccsal” bezárta a mögöttünk hagyott tanévet. 

Kívánunk mindenkinek kellemes nyarat, 
jó pihenést a nyári szünetre!

Vár-berek, a természetes kilátóhely

A műsort adó 5. osztály a tanévzárón

Évzáróra gyülekezve

Bezártuk a tanévet
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Ballagás 2022’
.„Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős 
vagy minden emberért, aki veled él, 
s el kell számolnod minden fillérrel, amit ma-
gadra költesz, 
minden örömmel, amit magadba zártál, 
és minden boldog pillanattal, amit magadnak 
tartottál meg. 
Most eredj és élj, mert a világ a tied!”

 (Hamvas Béla)
Ezekkel a szavakkal, útravalóval bocsátottuk útjukra 
végzős diákjainkat június 18-án ballagási ünnepé-
lyünk keretében. A 7. osztályosok búcsúztató műso-
rát követőink a ballagó diákok elbúcsúztak iskolánk-
tól, tanáraiktól. 

Ezt követően oklevelek és jutalomkönyvek átadására 
került sor, melyet az alábbi tanulók vehettek át ki-
emelkedő munkájukért: 

Andrási József
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jó tanul-
mányi eredményéért

A végzősök műsora

Dákai Ferenc Barnabás
Kimagasló közösségi munkájáért

Kovács Borbála
Példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért, a 
sportban nyújtott kimagasló teljesítményéért

Lakatos Bence
A sportban nyújtott teljesítményéért

Majoros Hanna Alexandra
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő ta-
nulmányi eredményéért, kimagasló közösségi munká-
jáért, valamint a Mozaik tanulmányi versenyen német 
nyelvből elért országos 8. helyezéséért

Németh Maja Georgina
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő ta-
nulmányi eredményéért, a Diákönkormányzatban vég-
zett munkájáért, a mazsorett versenyeken elért ered-
ményeiért, valamint a Mozaik tanulmányi versenyen 
angol nyelvből elért országos 16. helyezéséért

Vuts Ádám
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, a Diákön-
kormányzatban végzett munkájáért, a Tudásbajnokság 
tanulmányi versenyen magyar irodalomból elért me-
gyei 1., országos 13. helyezéséért, biológiából megyei 
1., országos 20. helyezéséért, a Mozaik tanulmányi 
versenyen angol nyelvből elért országos 19. helyezé-
séért, valamint szavalóversenyeken, kulturális műsoro-
kon való szereplésért

Zsargó Roland
Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő ta-
nulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, vala-
mint kulturális műsorokon nyújtott szerepléséért

Azon tanulóinknak, akik a 8 év alatt végig kitűnő tanul-
mányi eredményt értek el, emlékplakettel jutalmaztuk. 
Az idei évben három tanulónk vehette át az iskolánk 
jelképével, a tulipánnal díszített plakettet, melyet fehér 
Virág tanárnő készített: Németh Maja Georgina, Vuts 
Ádám és Zsargó Roland.

Ballagási pillanatok

Az emlékplakettel díjazottak



16 HÍRMONDÓ 2022. MÁJUS-JÚNIUS

Az április, május hónap az óvodában minden évben 
feladatokkal, programokkal teli. Ez nem volt másképp 
idén sem. Nagyon örültünk, hogy rendezvényeinket, 
programjainkat a második félévben már vírusmente-
sen, vendégeinkkel, szülőkkel együtt és az ők részvé-
telével szervezhettük meg.
Az Ákom-bákom bábcsoport előadását kétszer élvez-
hettük és ellátogatott hozzánk „Csavargó” is zenés 
műsorával.

Minden végzősünknek kívánunk 
további széperedményeket, 

sikereket, jó tanulást!

Köszönjük Molnár István, Kovács Csaba és 
Szabó Áron Vince segítségét, hogy az ünnepi 
dekorációban segítettek, felhelyezték a színes 
ernyőket, melyek igazi, vidám, nyári hangula-
tot varázsoltak az iskolaudvarra.

Pintérné Ballabás Márta
     int.vez.

ÓVODAI HÍREK
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Tanító nénik látogatása

2022.04.25 – én a középső-nagycsoportosokat meg-
látogatták a leendő tanító nénik, melynek során lehe-
tőségük volt kicsit megismerkedni egymással, beszél-
getni.

Iskolalátogatás

2020.05.12 – én az ácsteszéri, és a bakonyszombathelyi 
ballagó nagycsoportosokkal meghívást kaptunk az ál-
talános iskolába, ahol az első osztályosok egy tanórá-
ját figyelhettük meg. A tanító nénik az óvodásokat is 
igyekezték bevonni a feladatokba. Ezután az iskola 
udvari játszóterén töltöttünk egy kis időt. A gyerekek-
nek hatalmas élmény volt az iskolalátogatás. Köszön-
jük a lehetőséget.

Idősek látogatása
2022.06.02-án a ballagó gyerekekkel megvendégel-
tük az időseket a csoportszobánkban. Bemutatkoztunk 
egymásnak, ismerkedtünk. Ezt követően az óvodások 
elmondták ballagó verseiket, énekeltek, és táncoltak 
az időseknek, akik minden ballagónknak kedvesked-
tek 1-1 szál rózsával, színezővel, és könyvjelzővel, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Lezajlott a mozgásszervi és fogorvosi szűrővizsgá-
lat. Az iskolába induló gyerekeket meglátogatták a 
leendő tanító nénik és ők is voltak órát látogatni az 
elsősöknél. A ballagókat a Nyugdíjas klub tagjai is 
köszöntötték egy szép rózsával és egy foglalkoztató 
könyvvel. Voltunk kirándulni Veszprémben és Bá-
bolnán. Köszöntöttük Anyák napján az anyukákat, 
nagymamákat. Elbúcsúztattuk az évet és ballagó-
inkat. Mindezek közben április közepén nagy örö-
münkre átköltözhettünk az új épületbe. Úgy gon-
dolom mind a gyerekeknek, mind az óvó néniknek, 
dadus néniknek jól fog esni a nyári pihenés, kikap-
csolódás.

Veszprémi kirándulás

Idén áprilisban a veszprémi állatkertbe tettünk láto-
gatást az óvoda gyerekeivel. Már hetekkel, napokkal 
előtte izgatottan várták a kirándulást. Szerencsére az 
idő kegyes volt hozzánk, nem esett az eső és kellemes 
kiránduló idő volt. 

A gyerekek már megreggelizve érkeztek az óvodába. 
A busz megérkezésekor magunkhoz vettük az elemó-
zsiával teli hátizsákokat és elindultunk. Az állatkertbe 
vezető utat is élvezték.

Az úticélhoz megérkezve először elfogyasztottuk a 
tízórait, majd bebarangoltuk az állatkertet. A gyere-
keknek lehetőségük volt kecskét etetni, a helyben vá-
sárolt eleséggel. A nap másik nagyon várt eseménye 
az állatkert területén elhelyezkedő legújabb szuper 
játszótér birtokba vétele volt. A nap hamar eltelt és él-
ményekkel telve, mindenki kellemesen elfáradva tért 
haza a kirándulásból.
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Évzáró, Ballagás
Hagyományainkhoz híven, ezen a délelőttön a két cso-
port búcsúzóul megajándékozta egymást verssel és 
apró ajándékkal. A ballagók az óvó nénik, konyhás né-
nik munkáját is megköszönték 1-1 szál virággal, vers-
sel, énekkel.
Az új óvodánk első évzáró és ballagási ünnepélye 
2022.06.03-án került megrendezésre. Először a kis-kö-
zépső csoportosok, majd a középső-nagycsoportos gye-
rekek mutatták meg miket tanultak a nevelési év során. 
A vendégek néhány verset, mondókát, éneket, körjáté-
kot, ill. egy táncot láthattak a gyermekek előadásában. 
Az évzáró műsor után a 10 ballagó nagycsoportossal 
vállunkra akasztottuk a tarisznyát, kezünkbe vettük a 
virágot, és utoljára körbejártuk énekelve az óvodát. A 
ballagóktól verssel búcsúztak a kiscsoportosok, majd a 
középsősök is. Az iskolába készülők, miután elbúcsúz-
tak óvodájuktól, 1-1 szál virággal mondtak köszönetet 
azoknak, akik segítették őket fejlődésükben az óvodás 
évek alatt.

Iskolába induló gyerekeink: Baky Dániel, Baky Mar-
cell, Bogdán Fruzsina, Fehér Boglárka, Kozári Róza, 
Németh Alíz Barbara, Orsós András László, Reiszer 
Natália Mária, Salakta Csaba, Sárpátki Janka Lili, Ta-
kács Áron, Varga Boglárka
Az óvoda dolgozói nevében kívánok minden ballagó 
kisgyermekünknek nagyon boldog iskolás éveket! 

Gyermeknapi kirándulás

A naptárban megszokott gyermeknapi időponttól elté-
rően idén az oviban, június 14-én ünnepeltük gyerme-
keinket. Az idei évben szokásainktól eltérően egy ki-

rándulást szerveztünk Bábolnára. Az égiek velünk 
voltak, ezen a napon nagyon szép idő volt. 9 órai in-
dulás és a megérkezést követően bebarangolhattuk 
a Bábolnai Ménesbirtokot. Idegenvezetőnk meg-
mutatott nekünk egy kis kiállítást a lovakról. Ezután 

(Folytatás a következõ oldalon)



már élőben is láthattunk, sőt simogattunk és etethet-
tünk lovakat, amit a gyerekek nagyon élveztek.
A pacik után jöhetett a szabadidő parkban található 
szuper játszótér birtokba vétele. Előtte azért egy kis 
pikniket rendeztünk a fűben, ahol elfogyasztottuk a 
konyhás nénik által elkészített finom szendvicseket. 
Tele pocakkal már igazán jól esett mindenkinek a já-
ték. A hazafelé vezető úton már több kisgyermeket is 
elnyomott az álom. Sok élménnyel telve és kelleme-
sen elfáradva érkeztünk haza.

Az óvoda nyári zárásának 

időpontja:

 2022. július 25 – augusztus 19-ig.
Dákai Szabina

Hajdu Nóra

Farkasné Pákozdi Anikó

                                       tagóvoda vezető
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