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Kedves Olvasó! 

Augusztus hónap a nyár utolsó hónapja, általában ebben a 

hónapban állnak le a gyárak és ebben a hónapban van lehetősége 

még pihenni, nyaralni, kirándulni. A hó vége felé elkezdődnek a be-

takarítások, lekvárt főzünk, befőttet készítünk, savanyítunk, asza-

lunk és feltöltjük készleteinket.  A hónap vége felé már a nap sem 

süt olyan melegen, mint korábban. 

Augusztus végén megrendezésre került a Szent István napi 

búcsú – Augusztus 20. - , ami az idei évben egy kicsit másként zaj-

lott, ezen a napon ünnepi szentmisén vehettek rész a falunk lakó a 

Szent István király római katolikus templomban. A vásárosok, bú-

csúsok 22-én érkeztek falunkba, ekkor került megrendezésre a 30. 

Sárkányi őrület is, melyen igazán szép számmal vettek rész falunk 

lakosai is.  

A Fekete István Általános Iskola tanulói kettő kiránduláson 

is részt vehettek még a 2021/2022-es tanév megkezdése előtt. A 

Bakonysárkányi Sport Egyesület csapatai is megkezdték edzéseiket 

és elindultak a focimérkőzések is. A Polgárőr Egyesület is két ifjú 

polgárőrrel gazdagodott idén nyáron.  

Nyugdíjas klub tagjai augusztus hónapban kiránduláson 

vettek rész, melyről bővebben a szeptemberi számban olvashatnak. 

Könyvtárunk az idei évben olvasás kihívást szervez, melyről bőveb-

ben szeptemberben adunk tájékoztatást. Reméljük az idei évben 

már nem lesznek leállások, korlátozások a pandémia miatt.  

Kérnék mindenkit, hogy vigyázzon magára és másokra is! 

       

Tisztelettel: 

Schiffer Katalin 
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 ISKOLÁSOK/ÓVODÁSOK TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSA 

 A Bakonysárkányi óvodások, iskolások szülei lázas készülődésben vannak, hiszen a jövő héten kezdődik a 
suli, az új óvodai év. Sok feladat és kiadás terheli a szülőket, melyhez anyagi segítséget nyújt a Bakonysárkányi 
Önkormányzat. Mindenkit személyesen értesítettünk a lehetőségről, a leggyorsabb igénylők 22 család, 47 
gyermeke már 2021. augusztus 25-től felveheti a gyermekenkénti 15 000,- forintos támogatást, amellyel ön-
kormányzatunk az iskolások/óvodások tanévkezdését segíti. A beérkező igényléseket folyamatosan bíráljuk el, 
aki eddig még nem tette, szeptember végéig igényelheti, a szükséges kérelem kitöltésével az iskolakezdési tá-
mogatást. Iskolánkban, óvodánkban több mint 230 gyermek kezdi a 2021/2022-es tanévet.  

AZ ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE FOLYAMATBAN 

  

 Az új Csukás István Óvoda 

munkálatai folytatódtak. Ebben 

a hónapban megkezdődött az 

épület vakolása, a vakolóanya-

got géppel keverik és szórják fel 

a több száz négyzetméteres fal-

felületre.  

DONNER JÁNOS EMLÉKKUPA 
 
Az U16os csapatunk Kisbéren a Donner János emlékkupán vett részt. Szoros és jó meccseket ját-

szottunk, de a III. helyezést sikerült "csak" elérnünk. Az egyik meccset nagyon jól kontrolláltuk, mégsem si-
kerüt nyernünk. A másik meccsen az ellenfélé volt az 1. félidő, a 2. félidő 
a miénk, de szűk vereség lett. Egyenlőre még sok hibával játszottunk, de a 
helyzeteink így is megvoltak. Összességében nem zártunk rossz napot. 
Kapusunk, Balogh Viktor lett a kupa legjobb kapusa! 
Bakonysárkány-Ászár 1:1 
Bakonysárkány-Kisbér 0:1 
Köszönjük a meghívást! 
Hajrá Sárkány! 

AUGUSZTUS 24. Facebook: 
100 %-os hétvége! Elkezdődött a megye I-es U19 is. 
Megye I. U19: Bakonysárkány-Oroszlány 11:3 
Gólszerzők: Rakita Alexander 4, Lakatos Levente 3, Lang Márk, Nagy Levente, Horváth Márió, Gazdag Zalán. 
Csapatunk a tavalyi felsőházas Oroszlányt látta vendégül. Mindkét együttesben volt változás, nálunk kiörege-
dők, náluk inkább távozók. Minket ez annyira nem zavart meg és jó játékkal, magabiztosan nyertünk. 
Szombaton Nyergesújfalura látogatunk. 
Megye III. Felnőtt: Bakonysárkány-Tárkány 6:1 
Az "újonc" Tárkány csapatát fogadtuk. Az 1. félidőben jól és ötletesen játszottunk, így rengeteg helyzetet sike-
rült kialakítanunk, amiket sajnos ki is hagytunk. Ez egy kicsit görcsössé tette a csapatot, de a győzelem összes-
ségében nem forgott veszélyben.  
Vasárnap a másik "újonc" Oroszlányhoz látogatunk. 
Hajrá Sárkány!!! 

AUGUSZTUS 11. Facebook: 

 A hétvégén a Magyar kupa 2. fordulójában a Megye I.-es Tata csapatát fogadtuk. Nem titkoltan tovább 
szerettünk volna jutni. Sajnos 4 kezdő hiányzónk volt, de a keret mélységét mutatja, hogy még így is masszívan 
fel tudtunk állni. Egy kis kreativitás hiányzott előről, illetve a mérkőzés végére az erő is fogyóban volt, de még 
ezt is megoldottuk, hála a sok saját nevelésű fiatalunknak. Az 1. félidőben jól játszottunk, meg is leptük az el-
lenfelünket vele. 4 nagyon komoly helyzetünk volt, amiből sajnos egyet sem váltottunk gólra. Egy védelmi 
megingást viszont az ellenfél kíméletlenül kihasznált, így 0:1 volt a félidő! A 2. félidőben az ellenfél tudott fris-
síteni, mi kevésbé, így fölénk is nőttek mezőnyben. Csak szögletekből és távoli lövésekből tudtak veszélyeztet-
ni, komolyabb helyzetekig nem jutottak, de sajnos már mi sem. Egy jó mérkőzést játszottunk egy 2 osztállyal 
feljebb lévő csapattal, de hiányérzet azért van, mert kialakítottunk elég lehetőséget a tovább jutáshoz, de nem 
éltünk vele. Nagyon fiatal a csapat, több ilyen mérkőzésre van még szükség. A szurkolók támogatását köszön-
jük, igyekszünk a szezonban meghálálni a pályán.  
Vasárnap már bajnoki! Naszályon vendégszereplünk 17:00-tól! 
Hajrá Sárkány!!! 

BÚCSÚSOK 
 

 A hagyományos búcsúsok az idén augusztus 22-én ér-
keztek falunkba. A falunkba látogatók és községünkben élő 
lakók ingyenesen használthatták az ugrálóvárakat és a kör-
hintát. Idei évben több vásáros érkezett a tavalyi évhez ké-
pest.  
  Reméljük jövőre  még színesebb kínálattal tudunk szol-
gálni. 

IFJÚ POLGÁRŐRÖKET AVATTAK 

 
 Augusztus 21-én ifjú polgárőröket avattak 

községünkben. Valki Ákos és Ősz Gergő vizsgázott 

és tette le az esküt. Ezzel bővült a helyi Polgárőr 

Egyesület létszáma.  

Gratulálunk nekik! 



 Iskolai hírek Önkormányzati hírek 

6 3 

30. SÁRKÁNYI ŐRÜLET ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY 

 
Idén 30. alkalommal rendezte meg a tatabányai Sprint Futóklub a Sár-

kányi őrület elnevezésű futóversenyét. Az idei évben is 21 km-en, 4 km-en és 

200 méteren futhattak a jelentkezők. Bakonysárkányiak közül a 21-es távra – 

melyre idei évben 31-en vállalkoztak - Székely Márton tanár úr jelentkezett, 

melyet igen szép eredménnyel zárt, korosztályában 1 helyen futott be a cél-

ba. A 4 km-es távra – idén 85 fő vett részt ezen a távon - 14 sárkányi verseny-

ző is benevezett. Szép eredmények születtek ezen a távon is.  

10 éves korosztályban Horváth Helga (2. hely) és Bakai Ré-

ka (3. hely) kerültek dobogóra. 

11-13 éves korosztály dobogósai: Bakai Anna (1. hely) és 

Bakai Borbála (2. hely) 

14-19 éves korosztályban Pekács Beatrix (3. hely) állhatott 

fel a dobogóra.  

A 60-69 éves korosztály és a 70-79 éves korosztályban is 

volt idén bakonysárkányi nevező Mikola Gézáné és Veréb Lászlóné 

vállalkoztak a 4 km legyaloglására.  

Idei évben 200 méteren 13 kisgyermek vett részt. Minden 

befutó érmet, chipset és csokit kapott. 

Mint minden évben, így idén is megválasztották a „Legjobb 

tyúk” és a „Legjobb kakas” futót, akik egy élő tyúkkal és élő kakas-

sal térhetett haza. A „Legjobb Sárkány feleség” díját Varga András 

vihette haza, aki Tordasról érkezett.  

Minden résztvevőnek gratulálunk a teljesítményéhez! Kö-

szönjük a Sprint Futóklubnak, hogy az idei évben is megrendezésre 

került az országúti futóverseny és köszönjük Ferenczi Gábornak és 

segítőinek a szervezést. 

A tábor utolsó napján Budaörsre látogatott csoportunk. Első úticél a Jakob Bleyer Heimatmuseum volt, ahol 

korabeli használati tárgyakat, ruhaneműket, bútorokat láthattak tanulóink, és betekintést nyerhettek elődeink 

mindennapjaiba, hagyományaiba. Ezután sétát tettek Budaörs központjában. Megtekintették a régi leányisko-

lát és az ótemetőt, amely hazánk legnagyobb egybefüggő német nemzetiségi sírkertje, országos német emlék-

hely. Hosszú lépcsősor vezetett a Kő-hegyre, a Szeplőtelen fogantatás kápolnához. Mindenki megcsodálta a 

gyönyörű panorámát, és a budaörsi Passiójátékok helyszínét is. Kellemesen elfáradva, finom ebéd után indult 

haza a csoport. 

 Köszönet a színvonalas szakmai programért és a felejthetetlen élményekért Magdi néninek, Zsófi néni-
nek és Timi néninek. 
 A csoport elutazását Budajenőre, illetve hazautazását Budaörsről a Bakonysárkányi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fizette. Köszönet érte! 

 Egyházi hírek 

AUGUSZTUS 20-A SZENT ISVTÁN KIRÁLY ÜNNEPE 
 

Szent István király római katolikus templomunk búcsúünnepét az idei 
évben is szentmisével tettük szebbé. Magyaros László plébánia kormányzó az 
idei évben Németh László, pápai prelátust, győri székesegyház nagyprépostját 
hívta meg vendégül. Németh László atya celebrálta az ünnepi szentmisét és a 
mise előtti népvesperást. A szentmise végén megáldotta a nemzeti színű sza-
laggal átkötött kenyeret, melyet a mise végén felszeltek és a hívek elvittek.  
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ÚJ RUHÁBAN KÖSZÖNTIK A TANÉVET KEZDŐ 
KISDIÁKOKAT AZ ALSÓS UDVAR FÁI  

„HATÁRTALANUL”-TANULMÁNYÚT ERDÉLYBEN 

 Nyolcadik osztályosaink ma kora reggel – augusztus 25. - négy napos kirándulásra indultak Erdélybe, 
egy sikeres pályázat keretében. Nagyváradon városnéző sétát tett a csoport. Megtekintették a csodás ba-
rokk székesegyházat, majd a Körös feletti hídon átsétálva, az Ady Endre Múzeumot látogatták meg. Itt sok 
érdekességet láttak, többek között Ady íróasztalát. A diákok megkoszorúzták a költő szobrát, majd a belvá-
ros gyönyörű szecessziós épületei között sétáltak el a Főtérre. A csoport ezt követően tovább utazott, és 
estére megérkeztek a szálláshelyre, Magyarlónára. Mindenki remekül érzi magát! A csoportot Szroghné Pat-
varos Zsuzsanna tanárnő és Molnár Gábor tanár úr kísérte el.  
 Ma reggel  - augusztus 26. - elsőként a csodálatos kalotaszegi írásos hímzésekkel és kazettás mennye-
zettel díszített magyarlónyai református templomban jártak kirándulóink. Ezután a sóvidékre utaztak. Szo-
vátán a sós vizű Medve-tó partján pihentek, ebédeltek, majd a parajdi Sószoros különleges képződményei 
között tettek egy sétát. A sóbányában 120 méter mélységben barangoltak. Különleges élményt jelentett a 
tanulóknak, hogy a 3000 méter mélyre nyúló sótömb belsejében étterem, templom, múzeum, játszótér és 
kalandpark is található. A nap zárásaként Korondon egy sóvágó mester munkáját figyelhették meg. Látták 
hogyan készül a sólámpa, a sószappan vagy a fürdősó. Végül pedig a korondi kirakodó vásárban is nézelőd-
hettek. 
 A harmadik nap városnézéssel indult Székelyudvarhelyen. Tanulóink a város hangulatos főterén sétál-
tak, és megtekintették a nevezetességeket. Innen indult a csoport a Madarasi Hargitára, a székelyek szent 
hegyére. A terepjárók platóján elképesztően izgalmas volt az első 8 km-es szakasz. A menetszél mindent 
vitt! Bár a hegy tetejére gyalog kellett felmenni, a csodálatos panoráma megérte a fáradságot. 
Ezt követően tanulóink Orbán Balázsnak, a legnagyobb székelynek a sírját koszorúzták meg Szejkefürdőn. A 
sírhoz gyönyörű székelykapuk alatt vezetett az út.  

A Mini Erdély Parkba is ellátogattak, mely látványosan szemléltette Erdély nevezetes épületeit.  A nap utolsó 
állomása Farkaslaka volt, ahol a diákok megkoszorúzták Erdély első Trianon emlékművét és Tamási Áron, a 
legnagyobb székely író sírját.  
A napot egy fergeteges táncház zárta, a Boróka táncegyüttessel. 
 Az utolsó napon Fehéregyházára vezetett a kirándulók útja. Itt megkoszorúzták Petőfi Sándor emlékhe-
lyét, ahol utoljára látták élve a költőt, mielőtt örökre eltűnt a segesvári csatában. Ezután Segesvár történelmi 
központjában tettek egy rendkívül izgalmas időutazást. A várost a 12. században a szászok építették, igazi kö-
zépkori hangulatát máig megőrizte. Jól megfigyelhették a középkori városok tipikus szerkezetét, felidézték a 
történelem órán tanultakat a céhek működéséről. Délben meghallgatták, ahogy a 14. században épült órato-
ronyban a város dobosa jelzi a pontos időt. A diákok azt is megtudták, hogy itt született Vlad Tepes, ismer-
tebb nevén Dracula, akinek igazi története jócskán eltér a róla elterjedt mítoszoktól. Segesvárról hazafelé 
vette a csoport az irányt, és több kisebb megállóval végül éjféltájban érkeztek haza, közel 2000 km-es útjuk 
végén. Csodálatos utazás volt, tele élményekkel. 
Köszönet Szroghné Patvaros Zsuzsanna és Molnár Gábor pedagógusok munkájáért! 
Köszönjük a Császári Zrínyi Ilona Általános Iskolának és pedagógusainak a partneri együttműködést! 

"A HIT KÖZÖSSÉGET TEREMT"-HÁROM NAPOS TÁBOR 

 
Honismereti jutalomkirándulásra utazhattak iskolánk diákjai. Első nap Budajenő nevezetességeihez 

sétáltak el: a több, mint 800 éves ótemplomhoz, a pincesorra és a Kálváriadombra. 
Szállásuk a felújított Magtár épületében van, mely egyúttal fotó- és zarándokkiállításnak, valamint Ruppert 
János képzőművész alkotásainak is otthont ad. A tárlatvezetés során legaktívabb gyerekek jutalomban része-
sültek. 
Az épület mellett szépen gondozott park található dísztóval, melynek partján Ulmi dereglye látható. Ilyen jár-
műveken érkeztek hazánkba a 17. században az itt élő németek ősei. Este játszótéri szórakozás zárta a napot. 
A programot szervező és lebonyolító pedagógusok: Szabó Magdolna, Horváth-Gál Zsófia, Vecseiné Trosztmér 
Tímea 

A második nap délelőttjén Zsámbékra látogattak el a kirándulók. A település legfőbb nevezetessége a 
13. századi csodálatos templomrom, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre. Délután a budajenői Öreg 
Tölgy erdei tanösvényt járták be igazi kihívást jelentő, kalandos túraútvonalon. Este pedig helyi íjászok segít-
ségével megismerhették és kipróbálhatták a nyilazás alapjait. A szálláson vetélkedő és játék volt a program 
elalvás előtt. 
  


