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Október 9-én sikeresen és jó hangulatban zajlott le idő-
sek napi rendezvényünk. A résztvevők száma mesz-
szemenőkig meghaladta az elmúlt éveket. A finom ebé-
det követően óvodásaink és Oszvald Marika előadását 
élvezhették a vendégek. A jó hangulatról most is a 
Mocsári zenekar gondoskodott. Köszönjük, hogy ilyen 
szép számmal elfogadták meghívásunkat és tartalmas 
délután tölthettünk együtt. 

Október 14-én országgyűlési képviselőnk közremű-
ködésével átadásra került az új felületizárásos tech-
nológiával készült, közel 16 millió forintból felújított 
Táncsics út. 

(Folytatás a következő oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A Táncsics utcai járda építése is a befejezéséhez kö-
zeledik. Mivel a munka határidős ezért minden mást 
megelőzve kislétszámú csapatunk csak erre összponto-
sít. Az utolsó méterek remélhetőleg november elejére 
elkészülnek.

Megérkeztek és telepítésre kerültek az óvoda udvar 
legnagyobb játékai is. Ha az időjárás megengedi még 
az ősz folyamán szeretnénk a területrendezés (ge-
reblyézés, sövény ültetés) első szakaszát elvégezni. 
Ehhez a szülők és önkéntesek munkáját fogjuk majd 
kérni.

Mindenki számára ismeretes, hogy a megnövekedett 
energiaárak miatt át kell gondolnunk, hogy az előt-
tünk lévő időszakban hogyan tudunk okosan gazdál-
kodni az árammal és a gázzal. Ez a probléma nem 
csak az egyéni felhasználást érinti, nagyban befolyá-
solja az önkormányzat gazdálkodását is. Hasonlóan a 
többi településhez nekünk is döntéseket kell hoznunk 
a megszorításokat illetően.
Ezek a döntések a képviselő testület soron következő 
ülésén fognak realizálódni. Terveink szerint a pol-
gármesteri hivatal és az orvosi rendelő fűtése csak 
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aprítékkal fog történni. Alkalmazkodunk a nagyobb 
hivatalok téli nyitvatartásához mely szerint december 
közepétől úgynevezett fagyszabadság kiadására ke-
rül sor. Január és február hónapban elképzelhető a 4 
napos munkahét bevezetése is. A munkavégzés során 
használt anyagok (papír, nyomtató festék) körültekin-
tő felhasználása szintén kívánatos lesz.
A művelődési ház nyitvatartása november 1-től szü-
netelni fog. Kivételt képez a heti 1 alkalom amikor a 
községi könyvtár fogadja majd a látogatókat.
Különösen aggasztó az új óvoda épület nagy energia 
felhasználása, ezért a kevésbé vagy nem használt he-
lyiségekben a fűtés tartalékon fog működni.
Jelen helyzetben át kell vizsgálnunk, melyek azok az 
ingatlanok és mik azok a berendezések, használati esz-
közök melyek értékesítésével bevételhez juthatunk.
A konkrétumokról testületi döntést követően fogjuk 
tájékoztatni a lakosságot.

Önkormányzatunk pályázat útján 93 m3 szociális tű-
zifa támogatásban részesült. Előző évben szintén ek-
kora mennyiséget kellett 73 igénylőnek kiosztani. Az 
idei évben eddig már több mint 40 igénylés érkezett. 
Az elbírálás továbbra is a szociális tűzifa rendeletünk 
alapján történik. 
Jövedelemhatárok: 
egyedülállók esetén 114.000.-Ft/fő
családban élők esetén: 85.500 Ft/fő
Kérjük ezeket a kérvény benyújtásakor szíveskedje-
nek figyelembe venni!

Egy évvel ezelőtt örömmel adtuk át a felújított temető 
kerítést és kaput. Sokként ért bennünket, hogy októ-
ber 22-én szombat délután 3 óra és vasárnap délelőtt 
10 óra között egyelőre ismeretlen tettes megrongál-
ta az új temető kapu és kisajtó tartó oszlopát. Ennek 
következtében a kapu fél szárnya megemelkedett, a 
kisajtó elhúzódott (nem lehet becsukni), a festés több 
helyen károsodott.
A lakosság részéről több felháborodott bejelentés ér-
kezett. Felhívást tettem közé a közösségi oldalon ezzel 
kapcsolatosan és kértem a lakosok további segítségét. 
A helyreállítást Kovács Nándor és fia elvégezte me-
lyet ezúton megköszönünk. Az ilyen és hasonló esetek 
elkerülése miatt a kapu lezárásra került. Autóval az 
első kapun csak a temetkezési vállalkozók mehetnek 
majd be, a lakosság autós közlekedésre csak a hátsó 
kaput veheti igénybe.
Szintén szombat este, a műfüves pálya szabálytalan 
használata miatt szándékos rongálás történt. A pálya 
világítását biztosító lezárt szekrény ajtaját kifeszítet-

ték és széttörték. A fiatalkorú elkövetők a Polgárőrség 
megjelenésekor elfutottak, de tettüket később beismer-
ték. 
A pálya szabályos használatára már többször felhívtuk 
a figyelmet, ezért most főként az anyagi kár miatt is 
kértük a hivatalos szervek segítségét. A rongálás során 
bekövetkezett kárt az érintetteknek meg kell téríteni, 
ellenkező esetben az eljárás megindul.

A múlt hét folyamán elkezdődött a népszámlálás, ösz-
szeírás. A számláló-biztosok minden olyan háztartást 
felkeresnek, ahol nem történt saját online adatszolgál-
tatás.
Valamennyi számláló biztos helyi lakos, fogadjuk őket 
bizalommal és működjünk együtt a sikeres összeírás 
lefolytatása érdekében!

November 1-én kedden Mindenszentek Ünnepén a 
szokásos ökumenikus megemlékezés 16.30-kor lesz 
a temetőben.

Géringer Istvánné
polgármester

Egy „korty derű”.

V. Kulcsár Ildikó a Nők Lapja újságírója, számos 
könyv szerzője volt vendégünk a Művelődési házban. 
Az ismert és számos elismerést kapott szerzőt sokan 
kedvelik és szeretik.
A másfél óra, amit vele töltöttünk felüdülés és „kalan-
dozás” volt. A napi élet szépségei, nehézségei, az em-
beri kapcsolatok színessége épp úgy jelen volt az est 
folyamán, mint a párkapcsolati buktatók kezelése, apa-
lány, anya-fiú viszonyok rejtelmei. A este legfontosabb  
üzenete  mégis a szeretet, a megértés, az elfogadás, szí-
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nezve mosollyal, néha könnyekkel és az elmaradhatat-
lan olasz életigenléssel.
Köszönjük Farkasné Fejér Klára közreműködését az 
írónő novelláinak tolmácsolásáért.
Emlékezetes, szép este volt, feltöltődve mentünk haza.

Ferenci Andrea

Anyakönyvi hírek

Köszöntjük községünk 
új állampolgárait:

Gál Zsófia és Horváth Csaba
kisfiát: Horváth Benedeket

Németh Anett és Herman László 
kisfiát: Herman Dénest

Letenyei Hajnalka és Tóth Zoltán 
kislányát: Tóth Letenyei Zorinát

Búcsút vettünk elhunyt
 állampolgárainktól:

Dákai Mihálytól (Kossuth u – Június hó)
Horváth Attilától (Petőfi u)
Juhász Attilától (Petőfi u)

90. születésnap!
Ismét örömteli eseményen vettünk részt. Almási 
Lajosné Terike nénit köszöntöttük szeptember 2-án 
születésnapja alkalmából. Jó egészséget kívántunk 
Neki szerető családja körében! Isten éltesse!

Tanévkezdés
Mint arról mindannyian értesültünk, a Kormány egy 
újabb rendeletben változtatott a 2022/23-as tanév rend-
jén. A változást figyelembe véve így alakul tanévünk:

A tanév szorgalmi időszaka:
Első nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)    
Utolsó nap: 2023. június 16. (péntek)
A tanítási napok száma: 183
Tanítási napokon felül tanítás nélküli munkanap: 4
A szorgalmi időszak első féléve 2023. január 20-áig 
tart. Az első féléves tanulmányi eredményekről a ta-
nulót, illetve gondviselőjét 2023. január 27-éig tájé-
koztatjuk a félévi értesítő által.

Iskolai tanítási szünetek:
Téli szünet: 2022. december 22 – 2023. január 8.
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2022. december 21. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 
2023. január 9. (hétfő)
Tavaszi szünet: 2023. április 6. – 2023. április 11. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
2023. április 5. (szerda)
A szünet utáni első tanítási nap: 
2023. április 12. (szerda)
Szeptember 19-én tartottuk meg a tanév első szülői ér-
tekezletét. A szülők az osztályfőnököktől tájékoztatást 
kaptak a tanév tervezett iskolai programjairól, valamint 
a tanévkezdéssel kapcsolatos főbb tudnivalókról.
Szeptember 26-án délután Ácsteszéren, Bakony-
szombathelyen és Csatkán papír-és elektromoshul-
ladék-gyűjtést szerveztünk. Köszönjük az önkor-
mányzatok segítségét!
A polgárőrség minden tanév első hónapjában regge-
lente az iskola előtt segíti a biztonságos közlekedést. 
Kérték, hogy a szülők az iskola parkolóját használják 
megálláskor, mert az út szélén a kiszállás veszélyes. 
Köszönjük a szolgálatot a polgárőrségnek!

Legyen a kisbaconi iskolásoknak is 
interaktív táblájuk!

Ezzel a címmel tettünk közzé az újság előző számá-
ban egy felhívást. Az volt a célunk, hogy Benedek 
Elek szülőfalujának, Kisbaconnak, az ottani elemi 

ISKOLAI HÍREK

(Folytatás a következő oldalon)
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iskolásoknak segítsünk hozzájutni modern informa-
tikai eszközökhöz. Ehhez anyagi támogatást nyújtot-
tak:

Borbély Piroska
Kovácsné Villand Lívia

Lengyel Tímea
Pintérné Ballabás Márta

Szabó Áron Vince
a tavalyi 8. osztályosaink

Az összeget utaltuk az egyesületük számlájára.
Köszönjük az adományokat! 

Benedek Elek-nap

„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök élet-
re, amely meg tudja becsülni nagyjait, 
és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó 
munkássága.” (Esterházy János)

Egyetértve a fenti sorok írójával, hisszük és valljuk, 
hogy nagyjaink emlékét minden közösségnek, fő-
ként, akik a nevét viselik, ápolniuk kell. Névadónk, 
Benedek Elek a mi iskolánk közösségének különösen 
fontos. Összeköt és közösséggé kovácsol bennünket. 
Nevét büszkén viseljük iskolai nyakkendőnkön, pó-
lónkon, naponta csodálattal nézzük az aulánkat dí-
szítő festményen, és gyönyörködünk a meséi által 
ihletett tűzzománc mesefánkban. Ettől vagyunk mi, 
közösen „benedekelekesek”.

Az idei júniusi utunk során ismét ellátogattunk Erdélybe, 
Benedek Elek szülőföldjére, többek között Kisbaconba 
is. Kiutazó tanulóinak nagy része a tavaly elballagott 
8. osztályosaink voltak. Ők maradék osztálypénzüket 
testvériskolánk, a kisbaconi diákok megsegítésére aján-
lották fel, akik interaktív táblára gyűjtenek. Azt hiszem, 
nemcsak a kisbaconiaktól, akik rendületlenül őrzik hí-
res szülöttük emlékét, hanem ezzel a gesztussal diákja-
inktól is felejthetetlen leckét kaptunk hazaszeretetből. 
Büszkék lehetünk rájuk!

Lengyel László szerint a mese emberré tesz. Megtanít 
a nemes küzdelemre, a kitartásra. A mese értékrendje 
mindig egyértelmű, világos, útmutatást ad a világban 
való eligazodáshoz, megoldást kínál a nehézségek le-
küzdésére. Benedek Elek neve összeforrt a népme-
sékkel és rajta keresztül a gyermekvilággal, hisz Elek 
apó ismerte és tisztelte a gyerekeket, felelősséget ér-
zett irántuk, tudta, hogy a mese a lélek leghatásosabb 
gyógyszere. Egy nép mesekincse soha nem mehet ki a 
divatból, és nem merülhet a feledés homályába. Ezért 
dolgozni kell, ez magától nem megy. Ezt a küldetést 
vállalta és teljesítette Benedek Elek, és ez a küldetés 
bennünket, a nevét viselő iskola közösségét is kötelezi 
erre a nemes feladatra. 
Ennek a küldetésnek eleget téve minden évben Bene-
dek Elek születésnapjához, a népmese napjához kap-

Az ünnepség pillanatai

Énekkarunk

A bábelőadás
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(Folytatás a következő oldalon)

csolódva megemlékezünk névadónkról. Idén szep-
tember 29-én rendeztük meg hagyományos Benedek 
Elek-napunkat. A délelőtti ünnepséget és koszorúzást 
követően a Közművelődés Házában a Grimask Szín-
ház előadását, az Ördöngös Jankó című bábelődást 
néztük meg. Remek, szórakoztató interaktív előadást 
láthattunk Komor László előadásában. A legkiseb-
bektől a felnőttekig mindenkinek színvonalas kikap-
csolódást nyújtott. A nap további részében különböző 
helyszíneken kézműves foglalkozások zajlottak: le-
hetett rajzolni, festeni, gyöngyöt fűzni, pötyizni, diót 
törni, mesét hallgatni, olvasni, sportolni, sakkozni. 
Délután csapatjátékkal folytatódtak a rendezvények 
a tornacsarnokban. Színek szerint vegyes csapatokra 
bontottuk a tanulókat. A csapatok összemérhették tu-
dásukat különböző játékos, ügyességi feladatokban. 
Tartalmas napot töltöttünk el közösen a „mesék biro-
dalmában”.
Köszönjük a kedves Szülőknek a nap sikeres lebo-
nyolításában nyújtott segítségét!

A délutáni csapatverseny

Diótörés

Vetélkedő

„Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,

Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,

Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget

Az aradi tizenhárom.” (Ady Endre)

Október 6-án délelőtt a 6. osztályosok műsorával 
emlékeztünk meg a 173 évvel ezelőtt kivégzett vér-
tanúkról. Tanulóink igényesen összeállított műsoruk-
ban méltó emléket állítottak a magyar szabadságért 

Az október 6-ai megemlékezés
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mártírhalált halt hősöknek. A műsort összeállította és 
betanította osztályfőnökük, Szabó Áron Vince.

Pályaorientációs nap
Október 15-én, szombaton rendeztük meg iskolánk-
ban ezt a tanítás nélküli munkanapot. Projektnapunk 
célja az volt, hogy tanulóink ismerkedjenek meg mi-
nél több szakmával, hivatással, azért, hogy majd a pá-
lyaválasztás könnyebb legyen. 
A délelőtt első részében forgószínpadszerűen lehetett 
szakmákkal, hivatásokkal megismerkedni: orvos, asz-
szisztens, rendőr, tűzoltó, mentős, lézergravírozó, mű-
körmös, nemezelés, autószerelés (kerékcsere). 

A rendelőben

Rendőrségi előadás

Tűzoltás

Tűzoltó felszerelésben

Mentősök
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Lézergravírozás

Műköröm készítése

Kerékcsere

Nemezelés

A kutyaiskola és az állatmentők bemutatója

Lénával
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Kiflivel

A lovasiskola előadása

A délelőtt második felében a Tamzsi Kutyaiskola és az 
Életet az Állatoknak Egyesület önkéntesei tartottak tá-
jékoztatást az állatmentők munkájáról, majd az iskola 
mögött felállított akadálypályán egy kutyás ügyességi 
bemutatónak is tanúi lehettünk. A tatai SiglavyCapriola 
Lovarda is bemutatkozott. Előadásukban kitértek a lo-
vakkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókra, valamint a 
lóápolás és gondozás legfontosabb kérdéseire.

Köszönettel tartozunk a nap sikeres 
lebonyolításában közreműködőknek:

Bónyai Tiborné
Borbély Piroska
dr. Buják Szilvia

Csomor Dénes
Horváth László
Jónás Emőke
Kállai István

Sárpátki Attila
Szabó Áron Vince

Takács Bálint
Tamzsi Kutyaiskola 

(Molnár-Temesi Zsuzsanna, Molnár Tamás,
 Béber Anna, 

valamint a kutyusok: Azúr, Kifli és Léna)
SiglavyCapriola Lovarda, Tata (Nagy Erika és 

Fanni)
Életet az Állatoknak Egyesület
 (Kun Zoltán, Golub Levente)

Wolf Richárd

Nemzeti ünnepünk: október 23.

„Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett apró kamasz!

Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted

hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!”

(Szentkúti Ferenc)

Megemlékezés 56-ról

Az ünnepi műsort adó 8. osztály
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Óvodai hírek
Október 21-én megemlékezést tartottunk közelgő 
nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére. Nyolca-
dik osztályosaink színvonalas műsorukban az akkor élt 
fiatalok, gyerekek szemszögéből láttatták az 1956-os 
októberi eseményeket. Jelenetekkel, zenés-verses be-
tétekkel színesített összeállításuk méltán aratott sikert, 
megérintette a hallgatóságot. Tanulóink sokat dolgoz-
tak, tanultak és készültek erre az alkalomra. A műsort 
osztályfőnökük, Borbély Ilona tanárnő állította össze 
és tanította be. 

Köszönjük munkájukat!
Pintérné Ballabás Márta

int.vez.

Nagyon vártuk szeptember 24-ét, ugyanis ekkor tartot-

tuk 40 éves osztálytalálkozónkat, ami nagyon jó hangu-

latban telt, jó volt találkozni rég nem látott osztálytár-

sainkkal. A képen kedves osztályfőnökünk Mészárosné 

Szilágyi Erzsébet, Tóth István, Horváthné Neuhauser 

Katalin, Horváth Dénes, Spitzner Éva/Tóth Irén/, 

Kiss Erika, Czeglédi Pál, Kajári Ferenc, Csikár Ilona, 

Csesznekiné Varga Márta, Kiss Andrea, Dákai János, 

Ősz Tibor, Szücsné Győri Olívia, Pintérné Venczel El-

vira, Vizy József, Pápai János, Henzer Czigány And-

rea, Baranyai Magdolna. Sajnos személyesen nem, de 

a technika segítségével velünk tudott lenni Lattestein 

Éva/Tóth Éva/ is.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Pintérné Ballabás 

Márta Igazgatónőnek a hely biztosításáért, valamint 

Kovácsné Villand Líviának és Szteblák Zsuzsának se-

gítségükért.

kép: osztálytalálkozó

Az 1982-ben végzett diákok nevében 

Csesznekiné Varga Márta

Idősek napja
Idősek napja alkalmából, a felkérésnek eleget téve 
2022.10.09-én a középső-nagycsoportos gyerekek-
kel felléptünk a községi ünnepségen, hogy örömet 
szerezzünk nagymamáknak és nagypapáknak. Az 
előző hetekben már izgatottan készültünk az ese-
ményre: tanultuk a verseket, énekeket, és gyakorol-
tuk a táncot. A fellépés előtti napokban sajnos töb-
ben is megbetegedtek, így vasárnap csak 13 gyermek 
szerezhetett örömet az időseknek. Az óvodások a sok 
dicséreten kívül csokit és üdítőt is kaptak ajándékba 
köszönetképpen. A gyerekek ügyesek voltak, büsz-
kék vagyunk rájuk. A szülőknek pedig köszönjük, 
hogy a gyermekek szereplését lehetővé tették
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Benedek Elek nap és családi 
délután az óvodában

Az idei évben is megemlékeztünk óvodánk névadójá-
ról: Benedek Elekről, a nagy mesemondóról. Hagyo-
mányainkhoz híven reggel részt vettünk a középső-
nagycsoportos gyerekekkel az iskola által rendezett 
ünnepségen és koszorúzáson. Ezután vendégül láttuk 
az Ácsteszéri óvodásokat. A finomságok elfogyasztása 
után kezdetét vette a játék és a vidámság. Az óvó né-
nik vezetésével a csapatokra osztott gyerekek külön-
böző próbatáteleken vettek részt, a népmesék világát 
felidézve. A királykisasszony gyűrűjének megkeresése 
után puzzlet rakhattak ki és célba is dobhattak, majd 
ügyességüket akadálypályán bizonyíthatták. A délelőtt 
nagyon hamar eltelt és búcsút kellett vennünk vendé-
geinktől.
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Végre lehetőségünk nyílt újra megszervezni Őszkö-
szöntő családi délutánunkat, ahol a gyerekek és szüle-
ik közös programokon vehettek részt. Lehetőség volt 
csillámtetoválást készíttetni, kézműves foglalkozáson 
koronát barkácsolni. A szülőkkel közös sorversenyen 
mindenki megmutathatta ügyességét. A mozgás után 
uzsonnára jól esett a gyerekeknek a hot-dog, meg per-
sze a sok gyümölcs és nasi, amit a szülők jóvoltából 
fogyaszthattak el. Mindezekhez pedig dukált egy kis 
zenei aláfestés is, és az udvar őszi díszbe öltöztetése. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki valamilyen for-
mában hozzájárult a délután sikeréhez.

Farkasné Pákozdi Anikó
  tagóvoda vezető

Kedves Bakonyszombathelyiek!

Településünkön mindig fontos feladatnak számított a 
falu szépítése, zöldítése, a falukép alakítása. Mindez, 
napjainkra számos helyszínen nyomon követhető. A 
helybeliek véleményének, és átmenő forgalmi hely-
zetünknek köszönhetően, már sok elismerő dicséret 
hangzott el lakóhelyünkről.
Sok évvel ezelőtt az akkori faluszépítő csoport is so-
kat dolgozott azért, hogy környezetünk szebb legyen, 
ezzel segítve az önkormányzat faluszépítő munkáját. 
Az önkormányzat az eddigi közmunka programnak 
köszönhetően vette vállára ezt a nem kis energiát 
igénylő feladatot.
Az elmúlt évben kialakított körforgalom és környeze-
te a biztonságos közlekedés mellett egy újabb, szépen 
parkosított területtel gazdagít bennünket. A februári 
és márciusi alkalomra meghirdetett „parktakarítási 
akció” lelkes tagjai is hozzájárultak Kastélyparkunk 
szebbé, élhetőbbé tételéhez.
Munka tehát van bőven, szerencsére a faluért tenni 
akaró emberek is megtalálhatók. Ha összefogunk, kö-
zösen sok mindent el tudunk érni!
Mostani tervünk, hogy újból „életre keltsünk” egy 
alulról szerveződő faluszépítő civil közösséget az 
együttgondolkodás, együttműködés jegyében. A falu-
vezetés örömmel támogatja az elképzelést.
Milyen célok megvalósításáért dolgozhatnánk többek 
között?
- újabb civil közösség létrehozásával segíteni a község 
szépülését, fejlődését
- a faluszépítés során elért eredmények megtartása, 
folytatása, kiterjesztése településünkön
- zöldterületek gondozása, tisztán tartása, virágosítás
- igényes, szép környezet kialakítása
- a faluközösség összekovácsolásának elősegítése
- kapcsolatok ápolása a helyi civil szervezetekkel
- szemléletformálás
Minél többen vagyunk, annál erősebbek leszünk ah-
hoz, hogy céljainkat elérjük!
Aki szívesen részt venne a fenti célok, gondolatok 
megvalósításában, hívjuk és várjuk, nemre, korra te-
kintet nélkül faluszépítő akcióra, melynek részleteiről 
később szólunk.
      Homoki Péterné    Géringer Istvánné
            szervező         polgármester
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