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Papok a szabadságharcban

CSENDES 
MEGEMLÉKEZÉS 
MÁRCIUS 15. 
ALKALMÁBÓL

Megemlékezés és koszorúzás az emlékműnél a kommunizmus áldozatainak emlék
napján Gyarmati Katalin polgármester és Szabó Péter alpolgármester

Az 1848-49-es szabad
ságharc nemcsak a ma
gyar nép, hanem a ma
gyar néppel sorsközös
séget vállaló magyar 
papság történetének 
dicső eseményei közé 
tartozik.

Mikor 1848 tavaszán megala
kult az első független magyar 
kormány, az ország hercegprí
mása arra kérte a katolikus pap
ságot, hogy a népet rendre és 
nyugalomra intse, hogy ne pro
vokálják a bécsi kamarillát. Ez 
a felhívás minden templomban 
elhangzott. A szabadságharc 
mellett 1848 decemberéig a ka
tolikus főpapok egy emberként 
kiálltak, és küldöttséget me
nesztettek a bécsi udvarba a 
császári csapatok Magyaror
szágról történő kivonását kérve. 

A püspöki kar egysége részben 
a katonai helyzet változása, 
másrészt a trónfosztás miatt, 
1849 januárja után megbom
lott, de a katolikus alsópapság 
mindvégig kitartott a szabad
ságharc ügye mellett.
A honvédő harcokban 600-ra 
tehető azon papok és kispapok 
száma, akik fegyvert fogtak az 
ország védelmére. Egy részük 
tábori lelkésznek, többségük a- 
zonban közkatonának jelentke
zett. Közülük körülbelül 20-an 
haltak hősi halált. Emellett a 
papok és lelkészek a szószékről 
lelkesítették az embereket a 
forradalom és a szabadságharc 
idején. A kormány pedig el
várta tőlük a jogszabályok ki
hirdetését.
A törvények és intézkedések 
felolvasása azonban végzetessé 

válhatott a szabadságharc leve
rése után, így a Függetlenségi 
Nyilatkozat kihirdetésért, amely 
kimondta Habsburg ház trón
fosztását, többeknek várfogság 
lett a részük felekezetiéi füg
getlenül. Többeket csak a nyi
latkozat felolvasása miatt ki is 
végeztek, a harcokban résztve
vő kispapokat pedig kényszer
katonáskodásra hurcolták vala
melyik távoli osztrák tarto
mányba. Közülük ismert név 
Rómer Flóris bencés szerzete
sé, akit fegyveres harc miatt í- 
téltek 8 év várfogságra amit kü
lönböző osztrák börtönökben 
töltött le. 1857-ben szabadult és 
kezdett újra tanítani a ma is 
működő győri bencés gimnázi
umban.

Folytatás a 16. oldalon. 
(Papok a szabadságharcban, címmel.)
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Önkormányzati hírek
A Katasztrófavédelem
ről és a hozzá kapcsoló
dó egyes törvénvekről 
szóló 2011. évi CXXVI1I. 
törvény 46. §. (4) bekez
dése rögzíti a veszély
helyzetre vonatkozó sa
játos irányítási szabá
lyokat.

Ezek szerint veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat kép
viselő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester gya
korolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szol
gáltatási körzeteiről, ha a szol
gáltatás a települést is érinti. 
Fentiek alapján ebben a rend
kívüli veszélyhelyzetben a pol
gármester dönt a Képviselő
testület helyett. A polgármesteri 
döntések előtt azonban mindig 
kikértem a képviselők vélemé
nyét. Jelen helyzetben a dönté
sek (határozat, rendelet) polgár
mesteri határozatok, rendeletek 
lettek.
2020. november óta született 
polgármesteri döntésekről sze
retnénk Önöket tájékoztatni.
2020. november 25-én a dön
tés-előkészítő megbeszélésen 
az alábbi polgármesteri dön
tések születtek:
- elfogadásra került a Balaton
almádi Szociális Társulás Tár
sulási Megállapodásának elő
terjesztés szerinti módosítása 
-A Bursa Hungarica Felsőok
tatási Ösztöndíjpályázatra 
beérkezett „A” típusú pályá
zat keretében 8 pályázót ré
szesítünk támogatásban 
8.000,-Ft/fö/hó összegben 
-Szentkirályszabadj a Község 
Önkormányzata támogatási ké
relmet kíván benyújtani a „ He
lyi önkormányzatok tevékeny
ségének LEADER szellemiségű 
fejlesztése” munkacímü felhí
vásra 3.432.000,-Ft keretösz- 
szeg erejéig 100%-os támoga
tási intenzitás mellett.
A Képviselő-testület vállalta, 
hogy a Bakony és Balaton Ke
leti Kapuja Közhasznú Egyesü
let számára a 2021. évben 
780.000.-Ft tagdíjat fizet az a- 
lábbiak szerint:
a.) a tagdíj 50%-át 2021. már
cius 31-ig 

b.) a tagdíj 50%-át 2021. szep
tember 30-ig
2020. december 16-án a dön
tés-előkészítő megbeszélésen 
az alábbi polgármesteri dönté
sek születtek:
-elfogadásra került a lejárt ha
táridejű határozatokról szóló 
jelentés, a Védőnői Szolgálat 
2020. évi munkájáról szóló be
számoló, a 2020. évi közműve
lődési tevékenységről szóló be
számoló, a Szentkirályszabad
jai Polgármesteri Hivatal 2020. 
évi tevékenységéről szóló be
számoló, a Képviselő-testület 
2020. évi tevékenységéről szó
ló beszámoló, valamint Szent
királyszabadja Község 2020- 
2024. időszakra vonatkozó 
Gazdasági Programja
-megbízási szerződést kötöt
tünk Szentkirályszabadja ve
gyes fogorvosi körzet fogá
szati feladatainak helyettesí
téssel történő ellátására 2021. 
január 1-től 2021.június 30-ig 
a Maya-Dent Fogászati és 
Szolgáltató Kft-vel (8200 
Veszprém, József A.u.6.). 
-elfogadásra került Szentki
rályszabadja község vegyes 
fogorvosi körzet Szakmai 
Programja, az Önkormány
zat 2021. évi belső ellenőrzési 
terve
-A Bakonykarszt Zrt. a tele
pülési víziközmü vagyon va
gyonértékeléséhez a felek kö
zötti együttműködési megál
lapodás alapján szükséges 
pénzügyi fedezetet a 2018. és 
2019.évi használati díjakból 
biztosította. Az Önkormány
zat engedélyezi a Bakony
karszt Zrt. részére a haszná
lati díjak 2018.és 2019.évi 
492.475,-Ft összegű marad
ványának felhasználását a 
szolgáltató által benyújtott 
pályázatok megvalósításához 
víz- és szennyvíz-technológiai 
gépek, berendezések beszer
zésére a víziközmű-szolgálta- 
tásról szóló 2011.évi CCIV. 
törvény vonatkozó rendelke
zéseinek maradéktalan betar
tásával. A felek ennek kereté
ben megállapodást kötnek és 
gondoskodnak annak aláírá
sáról.
Az Önkormányzat hozzájá
rult ahhoz, hogy a település 
tulajdonában lévő víziközmü 

vagyon Bakonykarszt Zrt. ál
tali üzemeltetése során 2020. 
január 1 -töl keletkezett hasz
nálati díjat a Szolgáltatónál 
hagyja kezelésre.
A használati díj kezeléséhez, 
felhasználásához kapcsolódó 
tevékenység során a Bakony
karszt Zrt-nck maradéktala
nul be kell tartania a víziköz- 
mü-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvényben és a 
kapcsolódó jogszabályokban 
rögzített előírásokat. A felek 
ennek keretében megfelelő 
tartalmú megállapodást köt
nek és gondoskodnak annak 
aláírásáról
-az önkormányzat Szentki
rályszabadja község közvilá
gításának villamos energia 
ellátására és a karbantartá
sára vonatkozó, a Fényforrás 
Közvilágítás Üzemeltető és 
Karbantartó Kft-vel (Litér, 
Petőfi u. 15. Cégjegyzékszám: 
19-09-513621) kötött szerző
déseit meghosszabbította 
2021. december 31 -ig
2021. január 21-én a döntés
előkészítő megbeszélésen az 
alábbi polgármesteri döntés 
született:
-a Képviselő-testület a Bala
tonalmádi Szociális Társulás 
által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó gyer
mekjóléti alapellátásokról 
szóló 20/2015. (VI.25.) önkor
mányzati rendelet módosítá
sáról szóló rendelettervezet
ben foglaltakkal egyetértett, a 
rendelet módosításához hoz
zájárulását adta Balatonal
mádi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének.
2021. január 27-én a döntés
előkészítő megbeszélésen az 
alábbi polgármesteri döntések 
születtek:
- elfogadásra került a 2021. évre 
vonatkozó munkatere'
-a testület elfogadta a BHB In- 
vest Kft. (székhely: 9200 
Mosonmagyaróvár, Kökény u. 
9.) és az Önkormányzat között 
a 617/3 hrsz-ú területre vonat
kozó vízvezetési és szennyvíz
elvezetési, a 617/9, 617/10, 
617/11, 617/12 és a 617/13 
hrsz-ú területekre vonatkozó 
szennyvízelvezetési szolgalmi 
jogok bejegyzésére vonatkozó 
szerződést
-a testület megismerte a Veszp
rémi Tankerületi Központ által 
megküldött, az iskolák felvételi 
körzetéhez kapcsolódó doku
mentumot és az abban foglalt 

2.
felvételi körzet meghatározás
sal az alábbiak szerint egyetér
tett:
Szentkirályszabadja község szá
mára a kötelező felvételt bizto
sító iskola:
203336 - Szent István Király 
Általános Iskola
8225 Szentkirályszabadja, 
József A. u. 6.
-az államháztartáson kívüli 
pénzeszköz átadásáról és át
vételéről szóló 15/2013. (XI.08.) 
önkormányzati rendelet alap
ján a Rákóczi Szövetség (1027 
Budapest, Szász Károly utca 1. 
IV. em. 1) részére (az általa 
meghirdetett Magyar Iskolavá
lasztási Program működtetésé
re) 4 x 10.000 Ft, azaz összesen 
40.000,-Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosítottunk az ön
kormányzat 2021.évi költségve
tésének terhére
- elfogadásra került az Észak- 
Balatoni Térség Regionális Te
lepülési Szilárdhulladék-keze
lési Ön kormányzati Társulás 
2020.évi tevékenységéről szóló 
beszámoló
-a testület kifejezte együttmű
ködési szándékát annak érde
kében, hogy a Veszprém, Avar 
utcában felállítandó Szent István 
és Koppány vezér kétalakos 
szobor megvalósulhasson.
Közreműködik abban, hogy a 
„Megbékélés ligete” projekt a 
lehető legszélesebb körben is
mertté váljon és ez segítse a 
megvalósításhoz szükséges 
adományok összegyűjtését. A 
Képviselő-testület az esetleges 
pénzügyi támogatásról későbbi 
időpontban, lehetőségeihez 
mérten fog majd döntést hozni. 
-Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata a tulajdoná
ban lévő 675/38. 675/39, 675/ 
40, 675/41, 675/42 és 675/43 
hrsz-ú ingatlanokat (az iskola 
alatti lakóparkban, az Alsó
domb utcában található) az 
önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabá
lyairól szóló 1/2013.(111.01.) 
önkormányzati rendelet alap
ján nyilvános pályázati eljá
rás keretében meghirdette ér
tékesítésre.
Bízunk benne, hogy sikerült 
hasznos információkhoz jut
tatnunk Önöket!

Gyarmati Katalin 
polgármester
Szántód László 
jegyző
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Szivárvány Mini Bölcsőde hírei
Örömmel tájékoztatom 
Önöket arról, hogy küz
delmes, hosszú egy év 
(sok-sok egyeztetés, tár
gyalás, rengeteg papír
munka) után január 27- 
én aláírásra került

a TOP-1.4.1.-16 nyertes pályá
zatunk Támogatói okiratának 
módosítása, mely alapján 
37.053.639,-Ft támogatást 
nyertünk Bölcsődei eszközbe
szerzésre. A kapott támogatás
ból a bölcsődénk nyitásához 
szükséges kötelező eszközök 
beszerzése, udvar rendbetétele 
valósulhat meg.
Pont egy évvel ezelőtt számol
tunk be ezen újság hasábjain 
arról, hogy 2019. december vé
gére elkészült az intézménynek 
otthont adó épület kormányzati 
támogatásból (70 millió Ft) és 
önkormányzati önerőből (50 
millió Ft), viszont nem volt for
rásunk arra, hogy az üzemelte
téshez szükséges eszközöket 
megvásároljuk. Még 2017-ben 
nyújtottunk be pályázatot böl
csődeépítésre és eszközbeszer

Ötös osztályzatot kapott 
az önkormányzat!

Az Állami Számvevőszék 
az Önkormányzatok elle
nőrzése Az önkormány
zatok integritásának elle
nőrzése program kereté
ben vizsgálta az összes 
magyarországi önkor
mányzat, illetve önkor
mányzati hivatal integ
ritását.

Az ellenőrzés célja annak érté
kelése volt, hogy a helyi önkor
mányzatoknál és annak gazdál
kodási feladatait ellátó önkor
mányzati hivataloknál kialakí
tották-e az integritási kontrol
lokhoz kapcsolódó, valamint a 
korrupció elleni védelmet szol
gáló szabályozásokat.
A Veszprém megyére vonatko
zó ellenőrzés eredményét tartal

zésre a TOP-programban, 
amelyre 2020 januárjában ítél
tek meg 107 millió forintot. Mi
vel addigra már a bölcsőde fel
épült, a támogatást nem tudtuk 
igénybe venni. A helyzet felol
dásában sokat segített Kontrát 
Károly országgyűlési képviselő 
és Polgárdy Imre, a megyei 
közgyűlés elnöke. Számos e- 
gyeztetés és tárgyalás folyt az 
elmúlt egy évben, mig eljutot
tunk oda, hogy idén január vé-

mazó jegyzőkönyvet 2021. ja
nuár 29-én tette közzé az Álla
mi Számvevőszék, melyben 
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata 5-ös osztályza
tot kapott. A kísérőlevélben el
nök úr gratulált a polgármester
nek ahhoz, hogy szervezete és 
az önkormányzat hivatala az 
integritás szempontjából a leg
eredményesebb, alacsony koc
kázatú önkormányzatok közé 
tartozik.

Polgármester asszony ezúton is 
szeretné megköszönni Szántód 
László jegyző úrnak, Petényiné 
Bana Judit pénzügyi csoportve
zetőnek és a pénzügyön dolgo
zó minden kollégának a megfe
lelő szabályozás kialakításával 
kapcsolatos munkáját.

gén hatályba lépett az a támo
gatói okirat, amelyből be tud
juk szerezni az üzemeltetéshez 
szükséges eszközöket. A követ
kező hónapokban azon dolgo
zunk, hogy mielőbb (remélhe
tőleg nyáron) megnyithassa ka

FELHÍVÁS 
szavaló és Mesemondó 

vevsen^e
Április 11-én - 

^ József Attila születésnapján - ünnepeljük a 
Magyar Költészet Napját.

Ebből az alkalomból szavalóversenyt hirdetünk, 
melyre mindenki a kedvenc versével jelentkezhet.

Akik szívesebben mondanak mesét, azok választhatnak
Lázár Ervin írásaiból - mivel az író ebben az évben lenne 85 éves.

Időpont: 2021. április 8.14.00 • helyszín: Nemzedékek Háza

fCatagériák
óvodások • alsó tagozatosok 
felső tagozatosok • felnőttek

A jelentkezéseket ezeken az 
elérhetőségeken várjuk április 1-ig: 

nemzedekekhaza@szentkiralyszabadja.hu 
88/780 748

puit a tizennégy gyermek befo
gadására alkalmas mini bölcső
dénk. Addig is egy kis türelmet 
kérünk mindenkitől!

Gyarmati Katalin 
polgármester

mailto:nemzedekekhaza@szentkiralyszabadja.hu
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niVÁRVÁNYOf HÍREINK
Az új esztendőtől 80 kis
gyermekkel folytatódik 
óvodai nevelésünk.

A 26 nagycsoportos korú gyer
mek közül 25 - en kezdik meg 
az iskolai életet szeptembertől. 
Szerencsésnek mondhatjuk ma
gunkat, mert a koronavírus in
tézményünket még csak most, 
február hónapban érte el.
Öt napra kellett az intézmény 
kapuit bezárni a Népegészség
ügy és az EMMI határozata a- 
lapján. Ezúton is szeretném 
megköszönni a szülők megérté
sét, együttműködését!
A járvány megfékezése érdeké
ben, a gyerekek fertőtlenítő 
kézmosószert kapnak, a játéko
kat, bútorokat rendszeresen fer
tőtlenítjük.
Mackós hetet tartottak a cso
portok, ami február másodiké
hoz kötődve már hagyománnyá 
vált nálunk.
Február 19-én farsangi mulat
sággal próbáltuk elűzni a telet. 
Nemzeti ünnepünkre a nagy
csoportosok készülnek műsor
ral kisebb társaiknak.
Húsvét előtt feldíszítjük Hús
véti tojásfánkat is az óvoda ud
varán, így várjuk a nyuszi érke
zését, és a tavaszt.
Az óvodai beiratkozást április 
19-23 között szeretnénk meg
valósítani. Az eljárásrendet az 
elhúzódó járvány miatt a ké
sőbbiekben, az óvoda honlapjá
ra fogjuk kiírni.
Május végén minden csoport 
remélhetőleg nyilvános évzáró 
ünnepséget tart, melyre ha úgy 
alakul- szeretettel várjuk a csa
ládokat is. Ezzel egybekötve az

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
2021.január 1-től megváltozott 
a felnőtt és a gyermek fogorvo
si alapellátás igénybevételének 
módja.
2021.január 1-től helyettesítő 
fogorvosi ellátásként a község 
lakosai a Maya-Dent Kft. 
Veszprém, József A.u.6. szám 
alatti rendelőjét kereshetik fel. 
A fogorvosi ellátást Dr. Strenner

iskolába készülök elbúcsúznak 
az óvodától.
Június elején gyermeknapi ovi 
hetet szervezünk, amikor is 
több program fogja színesíteni 
ovisaink napjait.
Nyári zárva tartásunk időtarta
ma: 2021. július 26 - augusztus 
23.
Az óvoda chello-s email címe 
megszűnt! Elérhetőségünk a 
továbbiakban a
szabadiovi@gmail.com
e-mail címen lehetséges.

Héninger Zsanett
Intézményvezető

Zoltán fogszakorvos végzi. 
A fogorvosi alapellátás hétfői 
és szerdai napokon 11.00-15.30 
óráig vehető igénybe. Az ellá
tás igénybevételéhez a korona
vírus járványra tekintettel elő
zetes bejelentkezés szükséges a 
88-406-463-as telefonszámon.

Szentkirály szabadj a Község 
Önkormányzata

Kedves olvasóink!
A Szabadi-Szó következő száma 
2021. augusztus 20-án jelenik meg.
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ISKOLfll HÍREK .. . ISKOLAI HÍREK ... iskolai kírsk ..s
Helvtörténeti monda:

AZ EMBER-SZIKLA MONDÁJA
Krisztus idejében élt egy törzs, 
akik szerettek volna letelepedni 
a környékünkön, mell már un
ták a nomád életet.
Egyszer megláttak egy sziklát, 
de túl meredeknek találták a 
kecskéik számára, ezért csáká
nyokkal elkezdtek formálni. Ma 
is látszanak a kis barlangszerü 
mélyedések. Hirtelen jött egy 
nagy vihar, és a cikcakkos vil
lámok még meredekebbre egye
nesítették ki a sziklát, a törzs 
tagjai meg leestek a mélybe. 
Egyedül Mohala törzsfönök lá
nya, Ibra élte túl, aki még csak 
4 éves volt. A sátrak között ját
szott, és a villámok elöl bebújt 
az egyikbe. Az árva kislányt a 
kecskék nevelték föl, és sok 
mindent megtanítottak neki: 
például, hogy hogyan kell bo
zótszajkóra vadászni, levelek

Kedves leendő első osztályosok!

kel táplálkozni, és jól elrejtőzni. 
Mikor a lány felnőtté vált, a 
sziklát elnevezte Ember-szik
lának törzse tiszteletére. Gyak
ran kiáll a peremére, és ezt a 
szöveget mondja:

- Köszönöm, Istenem, hogy ezt 
a népet ilyen csodálatos helyre 
vezetted! Sohase feledem el tet
teid kedvességét, segítségét és

Iskolás leszek...
Ovisuli foglalkozások

Nagyon sajnáljuk, hogy 
a jelenlegi járvány hely
zetben személyesen nem 
találkozhatunk, ezért 4 
fordulóból álló játékba 
hívunk Benneteket.

Az első forduló feladatsorát 
postai úton, a másodikét a helyi 
óvodában kaptátok meg. A hát
ralévő 2 feladatsort is az óvó
nénik segítségével juttatjuk el 
hozzátok.
Gyertek, és játszva tanuljatok 
velünk! Eredményhirdetés a 4. 

erejét. A népem nevében köszö
nöm.
A helyiek azóta is nagyon meg
becsülik a kecskéket, gyakran 
látni őket az iskola alatt a szikla 
felé vonulni.

írta és illusztrálta:
Kránitz Dóra és 
Kovács Vince 6. osztály 
2020. november 26.

forduló után lesz sok meglepe
téssel!
íme, akik versenyben vannak 
még, mert legalább 1 feladat
sort visszaküldték: Hofímann 
Ákos, Kovács Botond Gergő, 
Kiss Bianka, Török Boróka, 
Antal Kamilla Zsanna, Bartók 
Bianka, Szabó Hanna, Csajági 
Boglárka Ibolya, Csórom Csen
ge, Üveges Rikárdó Medox, 
Hajdú Csenge, Elekes Miklós 
Mátyás, Lovas Kristóf, C'astillo 
Farkas Esteban Zoard, Nyilasi 
Mór. Szabó Emma Rozália, 
Jékli Nolen Barnabás, Jungvirt 
Hanna Alexa.

Széplaki Zoltán 
intézmény vezető
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OVIBÓL SULIBA
„Ha egy évre előre gondolkodsz, vess el egy magot! 

Ha tíz évre előre, ültess fát!
Ha pedig száz évre előre, neveld az embereket!” 

(Konfuciusz)

A Szent István Király Általános Iskola a kisiskolák előnyeit ötvözi: 
biztonságos zöldövezetben, barátságos és szeretetteljes befogadó/elfo- 
gadó légkörben kellő szaktudással és empátiával rendelkező pedagó
gusok oktatják és nevelik a gyermekeket.
A hagyomány ti sztélét mellett a legújabb módszereket, a digitális tech
nikát is alkalmazva arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező diákok 
szívesen járjanak iskolába, ugyanakkor a lehető legjobb nevelést és 
képzést biztosítsuk számukra.
Nekünk minden tanuló egyformán fontos! Kiemelten figyelünk arra, 
hogy olyan lehetőségeket teremtsünk, amelyek során minden gyermek 
kibontakoztathatja tehetségét, hasznosan tölthesse el szabadidejét.
A szülői házzal szorosan együttműködve az vezérel minket, hogy hasz
nos tudással rendelkező, boldog és sikeres gyermekeket neveljünk.
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Szalai Emília vagyok, lassan 25 éve dolgozom a pedgógusi 
pályán. Főiskolai tanulmányaimat az egykori Zsámbéki Kato
likus Tanítóképző Főiskola német-nyelvoktató tanító sza
kán végeztem, majd a veszprémi Pannon Egyetem levelező 
tagozatán, német nyelv és irodalom szakos bölcsész diplo
mát szereztem. Pályám során tanítottam egészen kicsi gyere
keket és fiatal felnőtteket is.

r

Úgy érzem mindegyik korosztállyal sikerült jó kapcsolatot 
kialakítanom. Bár osztályfőnökként felsős és gimnazista diákokat tanítottam 
eddig, mindig is közel álltak hozzám a legkisebbek, az alsó tagozatos gyere
kek, akik őszinteségükkel, ragaszkodásukkal folyamatosan elvarázsoltak. 
Fontosnak tartom, hogy a tanulóimmal olyan viszonyt alakítsak ki, hogy bát
ran kérdezzenek, elmondják véleményüket, hogy az óráimon vagy délutáni 
foglalkozásokon örömmel, motiváltán vegyenek részt. Negyedik éve tanítok 
Szentkirály szabadján, ahol szakmailag nagyon jól felkészült kollégák kö
zött, családias légkörben igyekszünk formálni tanulóinkat, nem csak tudást, 
de egyéb olyan értékeket is közvetítve nekik, hogy a későbbiekben bátran, bár
hol megállják helyüket, megvalósíthassák céljaikat, álmaikat.

Mátyás Anikó vagyok, a Szent István Király Általános Is
kola pedagógusa. Gyakorló kétgyermekes édesanyaként 
tudom, milyen nehéz az iskolaválasztás. Egy rövid bemutat
kozással szeretném támogatni Önöket a döntésükben. 2011 
óta tanítok ebben az iskolában, ahol a testnevelés műveltség 
területemet és gyógypedagógus végzettségemet is folyamatosan 

kamatoztathatom. 2017/2018-as tanévben elsős osztályfőnök lettem, akik ma 
már negyedikesek. Nagyon jó látni, megtapasztalni, ahogy napról napra bő
vül a gyerekek tudása, ismerete. A felzárkóztatás mellett nagy figyelmet for
dítok a tehetséggondozásra is.
Nagyon fontosnak tartom már a legelején az alapok biztos megtanítását, az ol
vasás, írás és számolás készségszintű ismeretét. Sok mozgással, mondókával, 
énekkel, mesével teszem változatossá a gyerekek órai tevékenységét, szeret
tetem meg a tanulást. Igyekszem sok pozitív megerősítéssel és motivációval 
(piros pontok, nyomdák, matricák, jócselekedetek...) segíteni a gyermekek fej
lődését, ill. az iskolai szabályok megtanulását, betartását. Tanítványaimmal 
szeretek olyan viszonyt kialakítani, hogy merjenek kérdezni, szólni, beszél
ni arról, ha örülnek valaminek vagy esetleg problémájuk van. Célom, hogy 
a rám bízott gyerekek a világ dolgaira nyitott, érdeklődő, boldog kisiskolás
sá váljanak. Szeretettel várjuk a gyerekeket a szentkirály szabadjai Szent István 
Király Általános Iskola első osztályába!
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-Iskolai őszi kirándulás 
-Papírgyűjtés ősszel és tavasszal is ff
-Őszi és tavaszi színház és mozi 
látogatások

-Mikulás buli
-Advent
-Karácsonyi ünnepség
-Fekete István mesevetélkedő
-Szülők-nevelők bálja
-Farsangi bál
-Alsósainknak báb- és színielőadás 
a tornateremben

-Palánta Egyesület előadása 
-Költészet napja
-Gyermeknap keretében sportnap 
-Rajz- és fotópályázat 
-Tanulmányi versenyek 
-Szakkörök, tehetséggondozás 
-Népek tánca
-Úszás és síoktatás
-Hittan
-Erdei iskola
-Osztálykirándulások
-Nyári táborok
-Labdarúgás, kézilabda, kosálabda 
-Föld napi akadály verseny 
-Év-Gyűrűk-díj, Csemete-díj 
-Jó tanuló-Jó sportoló-díj
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ISKOLfll HÍREK .. . ISKOLAI HÍREK ... iskolai kírsk ..s
Osztályfarsang iskolánkban 

a járvány idején
Ez a farsang más volt 
mint a többi, mivel nem 
a megszokott módon 
tartottuk meg.

Sajnos a vírushelyzet miatt nem 
farsangolhatott együtt az egész 
iskola, csak osztályonként bu
lizhattunk.
Azért a nevetés és a szórakozás 
nem maradt cl, osztályszinten 
is jól éreztük magunkat!
Mi, hatodikosok nagy meglepe
téssel készültünk tanárainknak. 
Csodálkoztak, mikor bejöttek 
órát tartani, mivel a fiúk lá
nyokká, a lányok fiúvá változ
tak.
Osztályfőnökünk Heni néni 
vicces vetélkedővel készült és 
mi három csapatban játszottunk 
néhány délelőtti órán. Sokan

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a volt gyermekor
vosi rendelő udvarán 
(ABC mellett) 2 db sár
ga színű, 240 literes spe
ciális sütőolaj gyűjtésé
re szolgáló hulladék
gyűjtőedény került ki
helyezésre.

A kihelyezett gyűjtőedényekbe 
a háztartásokban keletkezett 
használt sütőolajat és sütőzsi
radékot „cseppmentesen ’ le
zárt csomagolásban (PET-pa- 
lackban vagy befőttesüvegben) 
szabad óvatosan elhelyezni, 
hogy a gyűjtő környezete ne 
szennyeződjön, a behelyezett 
palack ne sérüljön.
Máv hulladékot a gyűjtőedény
be rakni tilos!
A gyűjtőedényeket és azok kör
nyezetét az Önkormányzat 
munkatársai rendszeresen elle
nőrzik.
Az összegyűjtött olaj 100%-ban 
újra hasznosításra kerül: a fel
dolgozás során bioetanol készül 
belőle.
Magyarországon a háztartások
ban évente több tízezer liter sü
tőolajat és sütőzsírt használnak 
fel, mely egy része a lefolyók- 

próbálkoztunk az üveggolyók
kal eltalálni és feldönteni egy 
álló ceruzát és zoknilabdákkal 
beletalálni egy edénybe, de 
csak kevés gyereknek sikerült. 
Viszont kiderült, hogy gyorsab
ban el tudjuk fogyasztani a be
csomagolt Sport szelet csokit 
késsel villával, mint a menzán a 
rántott húst!
Buliból sem volt hiány: egész 
délután szólt a zene.
Ennek ellenére sokan azt kíván
juk ,hogy jövőre a már megszo
kott módon, - sütivel, tombolá
val, zsákbamacskával - farsan
golhasson együtt az egész isko
la újra, mint egy nagy család.

Kránitz Dóra és 
Balogh Kevin 
6 osztály 

mészetbe kerül. A többször fel
melegített sütőolaj és sütőzsír 
rákkeltő és toxikus anyagokat 
tartalmaz, mely a háztartásból 
kikerülve hatalmas károkat o- 
koz. Egyetlen liter használt sü
tőzsiradék 1 millió liter ivóvi
zet képes fogyasztásra alkal
matlanná tenni.
A hulladék kezelője a Biotrans 
Környezetirányítási és Hulla
dékgazdálkodási Kft.
A Biotrans Kft térítésmentesen 
helyezi ki a gyűjtőedényeket. 
Az összegyűjtött sütőolaj után 
25,-Ft/kg összeget biztosít ön
kormányzatunknak, amelyet a 
Szivárvány Óvoda és Mini Böl
csödé részére szeretnénk átadni. 
Kérjük, hogy a környezetünk 
védelme érdekében használják 
ki minél többen ezt a lehetősé
get!

Szentkirály szabad ja Község

.



Szabadi-Szó 11.

A Baráti Kör Egyesület hírei
A tavalyi különösre 
sikerült év után bi
zakodva várjuk a ta
vaszt, és a korlátozá
sok feloldását.

Reméljük idén újra együtt ké
szülődhetünk a nagy ünnepek
re, megőrizve a hagyományo
kat. Kíváncsian várjuk az első 
közösségi eseményeket, amikor 
újra együtt lehetünk.
Célunk továbbra is az Önkor
mányzattal, a Nemzedékek Há
zával, az iskolával, és a helyi 
szervezetekkel, a falu lakossá
gával közösen részt venni a te
lepülésünk életének jelentős e- 
seménycin, és színesíteni a 
programkínálatot.
A fontosabb programjainknak 
az alábbi időpontokat tűztük ki 
a 2021-es évre, (amennyiben 
az aktuális rendelkezések en
gedik a rendezvények megtar
tását):
- március 27.: évfordulós ün
nepség és éves közgyűlés

Illegális hulladéklerakók felszámolása
Önkormányzatunknak 
minden évben sok gon
dot és költséget okoz a 
település határában el
helyezett, illegálisan le
rakott szemét eltakarí
tása.

Elszomorító, hogy sokan nem 
figyelnek a környezetünkre, és 
bárhol elhajítják az üres fla
kont, energiaitalos vagy sörös
dobozt. Az erdőszélekre, elha
gyatott helyekre pedig zsák
számra hordanak ki építési tör
melékeket., kommunális hulla
dékot.
Decemberben önkormányza
tunk 2,8 millió forint támoga
tást nyert a „Tisztítsuk meg az 
Országot” projekt keretében az 
illegális hulladéklerakók fel
számolására. A kapott támoga
tást a szemét összegyűjtésére, 
elszállítására és kezelésére tud
tuk fordítani.
Vannak gócpontok, ahol meg
döbbentő mennyiségű szemét 
található. Az illegális szemét
ben a kidobott régi ágytól a 
mosógépig, illetve autóalkat
résztől a plüssjátékig szinte 
minden előfordul. Az erdőbe 
nagyon sok építési törmelék

- április 1.: húsvéti hagyomány
őrző játszóház
- május 8.: Föld-napjához kap
csolódó Akadályverseny
- szeptember 4.: XXIV. Sárká
nyok Napja
- október 28.: tök jó nap - kéz
műves játszóház
- december 16.: karácsonyi ha
gyományőrzőjátszóház
A "Magyar Falu Program civil 
szervezetek támogatása" pályá
zaton a Bethlen Gábor Alapke
zelő Nonprofit Zrt -tői elnyert 
1.762.683.- Ft támogatásnak 
köszönhetően (FCA-KP-1- 
2020/3-000828,S800-00906) az 
alábbi eszközöket tervezzük 
beszerezni:
egy 4x8m alapterületű valamint 
egy nagyobb 8x12m területű 
rendezvénysátor, aggregátor, 10 
sörpad garnitúra. Az eszközök 
beszerzésével rendezvényein
ket időjárásállóbbá, és füg
getlenné tehetjük, valamint a 
korábbi bérleti díjakat ezen
túl a programok színesítésére 

kerül ki. Régi ablakok, ajtók, 
szigetelő anyagok, veszélyes 
hulladékok rondítják és veszé
lyeztetik a környezetünket.
Február végén a pályázatnak 
köszönhetően több területet is 
sikerült megtisztítanunk. 15 db 
konténer szemetet sikerült ösz- 
szegyüjtenünk. amit a VKSZ 
Zrt. munkatársai szállítottak el. 
A szemétszedésben aktívan vet
tek részt az önkormányzat és 
hivatal dolgozói, falugazdánk 
és a közfoglalkoztatottak.

A hulladékok konténerekbe he

fordíthatjuk. Ezzel az eszköz
fejlesztéssel nem csak egyesü
letünk, de egész településünk 
gazdagodik.
A 2019. adóévi személyi jöve
delemadó 1% felajánlásokból 
95 288 Ft támogatás érkezett, 
melyet az idei évben tervezett 
rendezvényeink megvalósításá
hoz fogunk felhasználni.
Az idei évre vonatkozóan az 
egyesület ismét minden jogi 
és adminisztratív feltételnek 
megfelel, amely az adó 1% 
felajánlások fogadásához 
szükséges! Kérjük ajánlják fel 
adójuk 1 % -át egyesületünk 
számára:
Adószámunk: 18926899-1-1 9 
Az 1 % felajánlása nem kerül 
semmibe, nekünk mégis nagyon 
sokat ér.
Az így befolyt összegnek kö
szönhetően tudjuk továbbra is 
ingyenesen biztosítani minden
ki számára a programjainkat.
Rendezvényeink lebonyolításá

lyezését Barcza Kálmán végez
te.
Köszönjük példaértékű munká
jukat! 

hoz mindig jól jön a plusz se
gítség, ezért életkortól függet
lenül várjuk azok jelentkezését 
akik egyetértenek egyesületünk 
céljaival, és azt személyes köz
reműködésükkel vagy anyagi 
támogatásukkal elősegítenék. 
Szívesen fogadunk önkéntese
ket, várjuk a diákok jelentke
zését is, akik a kötelező 50 óra 
társadalmi munka keretében 
szeretnének feladatokat vál
lalni rendezvényeink szervezé
sében és lebonyolításában. 
Programjainkról az informáci
ók, fényképek, élménybeszá
molók megtalálhatóak egyesü
letünk honlapján a 
yvyvw.szbke.hu 
valamint a 
wyvw.facehook.com/szbke 
oldalon.
Felajánlásaikkal, ötleteikkel és 
program javaslatukkal, keresse
nek fel bennünket elérhetősé
geinken:
Tel: 06-30-416-5550, 
e-mail: szbaratikot/agmail. com

Bognárné Cseh Melinda 
Elnök

Bízunk benne, hogy a megtisz
tított területek továbbra is így 
maradnak!

Vigyázzunk környezetünkre!

yvyvw.szbke.hu
wyvw.facehook.com/szbke
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TÁJÉKOZTATÓ
Kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését 

ösztönző

GINOP-5.3.13-20 - Kisgyermeket nevelő szülők 
képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük 

támogatása című projekt

A projekt célja:
A kisgyermeket nevelő szülök képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, 
elhelyezkedésük támogatása.

A projekt célcsoportja és támogatási rendszere:
Kiemelt célcsoport az alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő 
szülők, akik a projekt keretében ösztöndíjban részesülhetnek (tervezetten: 1.922 fő), amennyiben általános iskolai 
vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják, vagy szakmai képzésben vesznek részt. Az ösztöndíj mértéke magas 
intenzitású képzés esetében legfeljebb havi 100.000 forint, amely maximum 12 hónapig folyósítható, alacsony 
intenzitású képzés esetében a képzés időtartama alatt havi 40.000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet. Az 
ösztöndíj a Magyar Államkincstárnál igényelhető.

Az OFA Nonprofit Kft. a projekt keretében további kisgyermeket nevelő szülők (tervezetten 1000 fő) képzését 
biztosítja, akik támogatott informatikai vagy nyelvi képzésben vehetnek részt.

A.) Ösztöndíj igénylésének feltételei:

Az ösztöndíj igénylése a Magyar Államkincstár informatikai rendszerén keresztül történik.

Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható amely:
• az általános iskola 5-8 osztály elvégzésére irányul, vagy
• középfokú oktatási intézmény 9-12. osztály elvégzésére irányul, vagy
• iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, Országos Képzési 

Jegyzékben szabályozott szakképzés.

Ösztöndíj annak a támogatást igénylőnek nyújtható, aki az elektronikus felületen a Magyar Államkincstár által közzétett 
1/2020. (X.21.)_számú Közlemény alapján, nyilatkozatokkal és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való 
megfelelést:

állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép-magyaroroszági 
régión kívüli településen van;
a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte;
a támogatási kérelem benyújtásakor az alábbiak közül valamelyikben részesül:
- csecsemögondozási díjban (CSED), 

gyermekgondozási díjban (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátásban 
gyermeknevelési támogatásban (GY
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• rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható;
• legmagasabb iskolai végzettsége:

a. legfeljebb középfokú, továbbá
b. szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a támogatási igény benyújtásának 

événél legalább 15 évvel korábban megszerezett szakképzettség;
• támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat 

tanulmányokat a támogatási kérelemben megjelölt képzésen.

További elvárások a támogatást igénylővel szemben:
• Az ösztöndíjban részesülő szülő a képzés ösztöndíjjal támogatott időtartama alatt nem részesülhet 

bértámogatásban.
• Az ösztöndíjban részesülő szülő nem vehet részt, a GINOP-5.3.13-20 program keretében az OFA Nonprofit Kft. 

által a célcsoport számára szervezett támogatott képzésben.
• Nem részesülhet ösztöndíjban, ha támogatott munkahelyi képzésben részt vesz.
• Ösztöndíjban részesülő szülő, a GINOP-5.3.11.-18 keretében családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, nem 

önkormányzati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde térítési díjához nyújtott 
támogatásban nem részesülhet egyidejűleg.

A Magyar Államkincstár 1/2020. (X.21.) számú Közleménye további részletes tájékoztatást nyújt a kisgyermeket 
nevelők részére, az ösztöndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és a speciális követelményeiről.

B.) Támogatott képzésbe való bekerülés feltételei:
Az OFA Nonprofit Kft. elektronikus felületén közzétett pályázati felhívás (GINOP-5.3.13-20) alapján nyilatkozataival 
és dokumentumokkal igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést:

• állandó lakhellyel, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a Közép-Magyarország régión kívüli 
településen,

• 18. életévét betöltötte a támogatási kérelem benyújtásakor,
• a támogatási kérelem benyújtásakor részesül az alábbiak közül valamelyikben:

csecsemőgondozási díjban (CSED), 
gyermekgondozási díjban (GYED), 
gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), 
gyermeknevelési támogatásban (GYET).

További elvárások a támogatást igénylővel szemben:
• A projekt keretében egy támogatott képzés választható, csak egyben vehet részt.
• Egy gyermekre tekintettel, csak egy szülő veheti igénybe a támogatást.
• A Felhívás keretében csak egyik támogatási forma választható, vagy az ösztöndíj vagy a támogatott nyelvi, 

informatikai képzés egyike.
• A támogatott képzésben részt vevő szülő a képzés időtartama alatt nem részesülhet bértámogatásban.
• A kisgyermeket nevelő szülő egyidejűleg nem vehet részt más egyéb a célcsoport számára szervezett 

támogatott képzésben.
• A támogatott képzésben részt vevő szülő részesülhet a GINOP 5.3.11-18 keretében családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde 
térítési díjához nyújtott támogatásban.

A
honlapján lesznek elérhetőek: www.ofa.hu

támogatott képzésbe kerülés további részletei, a pályázatok benyújtásának folyamata az OFA Nonprofit Kft.

Mentorálás, mentori tevékenység
A projekt célcsoportját a projekt teljes megvalósítási ideje alatt mentorok segítik, akik igény esetén, 
személyesen is segítséget nyújtanak a támogatásokkal kapcsolatban.
Elérhetőségük a qinop5313@ofa.hu e-mail címen keresztül kérhető.

További információk, elérhetőségek
A GINOP-5.3.13-20 projektre vonatkozóan tájékoztatás kérhető a 
hivatalos központi e-mail címen: qinop5313@ofa.hu

Az érdeklődők további információkat az
OFA MentorPont-okon kihelyezett 
szóróanyagokban is találnak, amelyek az
OFA Nonprofit Kft. regionális irodáiban érhetőek el. 
A regionális irodák címe, elérhetősége: 
https://ofa.hu/hu/kapcsolat

SZÉCHENYI

Európai Unió 
Európai Szociális 
Alap

MAGYARORSZÁG
Kormánya BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

http://www.ofa.hu
mailto:qinop5313@ofa.hu
mailto:qinop5313@ofa.hu
https://ofa.hu/hu/kapcsolat
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Az oltásról - Kérdések és válaszok

Valakik, valahol készí
tenek valamit, amit be
lénk akarnak szúrni, és 
azt mondják, hogy ez
zel megmentik az éle
tünket.

De fogalmunk nincs, hogy kik, 
hogyan és mit kotyvasztanak 
össze, csak azt tudjuk, hogy ó- 
riási a tét, élet-halál kérdése. 
Bízzunk az okosokban, gondol
kodás nélkül tegyük azt, amit 
mondanak?!
Hát pont ez az, amihez senki
nek sincsen kedve!
Nem bízunk a vezetőinkben, és 
meg vagyunk győződve arról, 
hogy a gyógyszergyárakat ki
zárólag a profit érdekli.
Miért gondolja magáról bár
ki, hogy néhány kétes eredetű 
Facebook-poszt vagy You 
Tube-videó megtekintése után 
egyenlő partnere lehet egy a 
témát évtizedek óta kutató 
professzornak, és jobban tud
hatja, mint az, aki az adott 
témából doktorált?
Nagyon fontos lenne, hogy az 
oltásokról tények és ne szóbe
szédek mentén alkossunk véle
ményt.
Ezért írtam meg ezt a cikket, 
hogy hiteles forrásból merített 
szakmai érveket soroljak fel. 
Nem fogom megmondani, 
hogy ki mit tegyen.
Igyekszem az oltások kapcsán 
felmerülő kérdésekre érthető 
válaszokat adni.
1. Hogyan működnek az oltá
sok - az autószerelő műhely 
példája
A testünk minden egyes nap 
rengeteg kórokozóval találko
zik. Amikor ezek bekerülnek a 
szervezetünkbe, az immunrend
szerünk speciális fegyvert vesz 
elő, minden egyes kórokozóhoz 
más- más félét, egyedi antites
teket.
Az antitestet úgy kell elképzel
ni, mint egy autószerelő műhe
lyében levő sokezres villás
kulcskészlet egy-egy darabját, 
ezek nagyon hasonlítanak egy
másra, de mégis nagyon külön
böznek.
Mindegyik csak egy bizonyos 
feladatra használható.

Ha nincsen meg a "megfelelő 
méretű villáskulcs", a szerve
zetnek magának kell legyárta
nia egyet.
A legtöbb esetben a szervezet 
viszonylag hamar legyártja az 
adott betolakodó ellen az an
titestet és pár nap gyengélke
dés után, az élet megy' tovább. 
Védettségünk így’ kialakult, 
ha legközelebb találkozunk 
ugyanezzel a kórokozóval, 
immunrendszerünk csak elő
veszi a sejtjei memóriájából a 
tervrajzot és hipp-hopp le
gyártja újra az antitestet.
A gond akkor van, ha ez vala
miért mégsem sikerül neki, 
vagy a betolakodó agresszí
vebb, és mielőtt elkészülne az 
antitest, már meg is öli a vé
dekező szervezetet.
Ezt a célt szolgálják az oltá
sok is: beadunk a szerveze
tünk műhelyébe egy próba
darabot, azzal a céllal, hogy 
elkészüljön a megfelelő „szer
szám”, az antitest
így nem eshet meg, hogy megöl 
minket a kórokozó mielőtt el
készülnének a megöléséhez 
szükséges eszközök. Rengeteg 
bevetésre kész eszközünk és 
"tervrajzunk lesz". Már felké
szülten várjuk a támadást.
De hogyan lehet ezt elérni?
Megmutatjuk az immunrend
szernek előre, hogy mivel kell 
majd szembenéznie. Legyen
gített kórokozókat vagy az élet
telen kórokozók egyes részlete
it fecskendezik belénk, hogy a 
szervezetünk megismerje azt, 
és megtanuljon védekezni elle
ne. Sőt, a legújabb oltásokban 
már nem is maguk a legyengí
tett kórokozók vagy azok da
rabkái, alegységei vannak, ha
nem csak a vírus tervrajza, ami 
alapján elkészülhetnek az anti
testek.
Magát a vírust nem is tartal
mazzák.
2. Hogy an tesztelik a vakci
nákat?
A kísérleti vakcinát először ál
latokon tesztelik. Amint az ol
tóanyag tovább jut ezen a fázi
son, elkezdődnek az embereken 
végzett kísérletek három fázi
sa.

Az első klinikai fázisban kis 
létszámú önként jelentkezőt 
vonnak be a kutatásba.
A második fázisban önként je
lentkezők százait oltják be a kí
sérleti vakcinával, akiket aztán 
szoros megfigyelés alatt tarta
nak, hogy megismerjék a szer 
pontos hatását, az immunválasz 
mértékét stb. A résztvevőket 
hasonló nemű, életkorú, alap- 
betegségű stb. emberekből vá
logatják össze, mint akiknek 
végül a kész vakcinát is szánják 
majd.
A harmadik klinikai fázisban 
sok ezer önként jelentkezőn 
vizsgálják meg az oltóanyagot, 
akárcsak a második fázis során. 
Mindkét esetben felállítanak 
egy-egy kontrollcsoportot is, a- 
kiket az oltás beadása nélkül is 
megfigyelnek, hogy lássák, mi
lyen eltérés lesz az oltott és 
nem oltott emberek egészségi 
állapota és a vírusra való fogé
konysága között.

3. Mi a helyezet az oltások 
mellékhatásaival?
Ki lenne olyan őrült, hogy be
vegyen valamit, aminek a tájé
koztatójában mindenki számára 
elérhetően és egyértelműen le 
vannak írva az alábbiak?!
A használói között jelentettek 
vesekárosodást és akut vesee
légtelenséget.
Használatakor előfordalhat 
gyomor-bélrendszeri gyulla
dás, átmeneti májkárosodás, ki
alakulhatnak túlérzékenységi 
reakciók (asztmásroham, bőr
kiütések, csalánkiütés, ödéma, 
szívvel és légzőrendszerrel 
kapcsolatos rendellenességek), 
de jelentettek hemolízist is, ami 
a vörösvérsejtek szétesését je
lenti.
Durva, de mi ez a gyógyszer?
A neve Aspirin.
Az Aspirinröl is tudjuk, hogy 
nagyon ritkán vesekárosodást, 
heveny vcseclégtclcnségct is 
okozhat, mégsem merül fel 
senkiben, hogy be kéne zárni a 
gyógyszertárakat és be kéne til
tani az orvosság forgalmazását. 
De az alábbi rendkívül ijesztő 
mondat is például az Algopyrin 
betegtájékoztatójából szárma
zik:

"Lehetséges mellékhatás "aller
giás reakciók által kiváltott é- 
letveszélyes állapot (...) néha 
halálos kimenetellel".
Minden gyógyszer - még a leg
hétköznapibb is! - járhat mel
lékhatással, néhány nagyon rit
ka mellékhatás pedig akár sú
lyos is lehet.
Mégis bevesszük ezeket a 
gyógyszereket gond nélkül, és 
nem látunk az Aspirin és az Al
gopyrin ellen tüntető tömegeket 
vonulni az utcákon.
Miért? Mert megértjük, hogy e- 
zek a mellékhatások ritkák. 
És hogy bár mindig lesznek a 
társadalomnak olyan tagjai, a- 
kiknél egy-egy szer használata 
balul sül el, a társadalom egé
sze szempontjából a szer 
megkérdőjelezhetetlenül és 
összehasonlíthatatlanul több 
hasznot hoz, mint amennyi 
kárt okoz.
Minden orvosi kezelés és bea
vatkozás bizonyos mennyiségű 
kockázattal jár, és azért vágunk 
bele mégis egy ilyenbe, mert 
tudjuk, hogy a haszna sokszo
rosan meghaladja a veszélye
it.
Pontosan ugyanez a helyzet az 
oltásokkal is.
4. Mi az a nyájimmunitás és 
hogyan működik?
Ha kellően sok immunis, vagyis 
antitesttel rendelkező ember 
lesz a társadalomban, a vírus 
terjedése megáll, sőt, el is tűn
het, még akkor is, ha egyébként 
nem minden egyes tagja a tár
sadalomnak védett.
Van egy "kritikus tömeg", a- 
mely a vírus féken tartásához 
szükséges. Ez COVID esetén 
valahol 50-65% körül lehet. 
Tehát a vírus akkor nem tud 
hatékonyan tovább terjedni, ha 
100 emberből maximum 35-50 
ember nincs beoltva (COVID 
ellen). Nem minden egyes be
oltott ember lesz védett (hiszen 
nincsen 100%-os hatékonyságú 
oltás). Oltásokkal viszont még 
akkor is milliók szenvedését le
het megakadályozni, ha esetleg 
lesznek is kis számban olyanok, 
akik rosszul reagálnak az adott 
oltásra. A létező, valós kocká
zatokat messze meghaladják az 
oltások előnyei.
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5. Az én döntésem, hogy beol- 
tatom-e magamat, vagy nem? 
A saját szempontból igen, de a 
társadalom szempontjából fen
tiek miatt mindenki beláthatja, 
hogy nem.
Vagy hozzájárul a kritikus tö
meg kialakulásához és meggá
tolja a vírus terjedését, vagy o- 
lyan személy lesz a vírus szá
mára, akin keresztül terjedni 
tud. Ez sok esetben saját maga 
vagy a gyermeke, környezete, 
a beoltatlan vagy beolthatat- 
lan emberek konkrét veszé
lyeztetését jelenti,
Nagyon sok olyan felnőtt és i- 
dős van, aki egyszerűen nem 
kaphatja meg az oltást: mert 
immunrendszere valamilyen ok 
miatt annyira gyenge, hogy 
nem tudna jól reagálni az oltó
anyagra. Ilyenek lehetnek pél
dául egyes vakcinák esetében 
a csontvelő átültetettek, az oltás 
valamely összetevőjére allergi
ásak, a várandós nők stb. (Ez a 
felsorolás NEM minden oltásra 
és mindig igaz).

Ha Ön nem oltatja be magát, 
szabad utat enged a vírusok
nak, és közvetve veszélyeztet
heti környezetét.
Ha sokan nem adják be maguk
nak a kötelező oltásokat, egy 
darabig el fogja bírni a társada
lom a potyautasokat, akik an
nak az előnyeit élvezik ki, 
hogy mások beoltatják magu
kat és a szeretteiket.
De egy ponton, ha túl sok em
ber lesz (a koronavírus esetén 
30-35%-nál több), aki nem a- 
datja be az oltást, a nyájim
munitás fellazul, és a vírus új
ra elszabadul, megfertőzve a be 
nem oltottakat.
6. A koronavírus elleni vakci
nákról
Ezek közül c cikk megírásának 
pillanatában mindössze nyolc 
érte el az engedélyezés korlá
tozott vagy teljes szintjét: két 
orosz, három kínai, a Moderna 
és a Pfizer terméke és a Brit 
Astra Zeneca oltása.
7. A szentkirályszabadjai hely
zet
2021. 02. 05-én szervezte meg 
a Háziorvosi Rendelő az első 
csoport oltását a veszprémi 

Kórházban. Azóta 2-szer szer
veztünk oltást a rendelőben és 
2-szer a Kórházban.
Minden hét végén megkapjuk 
a Veszprém Megyei Védelmi 
Bizottság mellett működő Oltá
si Központtól a következő hét 
teendőit. Megkapjuk az oltásra 
jelentkezők azon listáját, ahon
nan ki tudjuk választani azt a 
8-12 személyt, akiket be fo- 
gunk-fognak oltani azzal az ol
tóanyaggal, amit erre az alka-

A 2023-as évre való felkészülés jegyében tette közzé 
pályázati felhívását a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.

2021. október 31-éig 
megvalósuló projektek
kel pályázhatnak azok 
a szereplők, akik az 
Európa Kulturális Fő
városa 2023 program
hoz már csatlakozott 
településeken tervez
nek kulturális-művé
szeti programot meg
valósítani. A pályáza
tok beadása és elbírá
lása folyamatos, a pá
lyázati rendszer a ta
vasz folyamán továb
bi kategóriákkal bő
vül.

Folytatódik a felkészülés a 
2023-as évre, ennek jegyében 
tette közzé idei első pályázati 
felhívását a Veszprém-Balaton 
2023 Zrt. Első körben a 2021. 
október 31-éig megvalósuló, a 
felkészülést segítő projektekre 
pályázhatnak azok, akik a 
VEB2023 EKE programhoz 
már csatlakozott településeken 
terveznek kulturális-művészeti 
programot megvalósítani. A tá

(Folytatás az 1. oldalról.)

Papok a szabadságharcban
Nagyon szép tudományos és 
egyházi karriert futott be. Ré
gészként és művészettörténész
ként egyetemi professzori kine
vezést kapott, és tagja lett a 
Magyar Tudományos Akadémi
ának.

A hatalom a püspököket sem 
kímélte. Többeket leváltottak, 
vagyonukat elkobozták, eseten
ként száműzték őket. így járt 

lomra biztosítanak. Mindenki
nek bele kell egyeznie az oltás
ba és ezt aláírásukkal meg kell 
erősíteniük. Az oltás után 15-30 
percig az oltottak megfigyelése 
történik.
Mind ez idáig egyetlen alka
lommal sem észleltünk sem
milyen mellékhatást, egyetlen 
oltóanyag beadása során sem. 
Az oltás alatt fel vagy unk ké
szülve a legrosszabb esetre is. 
Az oltás alatt csak az oltandók- 

mogatható projektek sokrétűek 
lehetnek, például kiállítás, fesz
tivál, koncert, művészeti vagy 
kulturális témájú előadássoro
zat vagy akár felolvasóest, 
workshop, alkotótábor, hely
történetet feldolgozó program, 
illetve kulturális örökségvédel
mi esemény.
A most megjelent felhívás csu
pán első a VEB2023 Zrt. által 
tervezett pályázati lehetőségek 
között. A pályázati rendszer a 
tavasz folyamán további kate
góriákkal bővül. A következő 
ütemben a veszprémi kulturális 
élet kiemelt szereplőinek támo
gatása mellett a belváros kultu
rális életének élénkítésén lesz a 
hangsúly. Szintén idén tavasz- 
szal indul a Kultúrpontok és 
Pajta-program, melynek célja 
olyan művészeti és kreatív-ipa
ri alkotóközösségek támogatá
sa, akik tevékenységükkel a 
nyári turisztikai szezonon túl- 
mutatóan is képesek megszólí
tani a helyi civil társadalom 
legszélesebb rétegeit.
A kulturális tevékenységek tá

Hám János hercegprímás is aki 
élete hátralévő részét osztrák 
kolostorokban töltötte. Első fo
kon Rudnyánszky József besz
tercebányai püspököt 6 év fegy- 
házra, Béner László nagyváradi 
püspököt halálra ítélték. Ezeket 
az ítéleteket vatikáni közbenjá
rásra és a népharagtól tartva ké
sőbb enyhítették, de az alsópap
ságból 5 lelkészt kivégeztetett 
az osztrák vérbíróság, ezen kí- 

ra figyelünk, ilyenkor a rende
lés szünetel.
Aki csak teheti, kérem adas
sa be magának a koronavírus 
elleni védőoltást.
Forrás: Dr. Boldogkői Zsolt, 
molekuláris biológus, az MTA 
doktora, a Szegedi Tudomány
egyetem Orvosi Biológiai Inté
zetének tanszékvezető egyetemi 
tanéira által irt cikk

Dr. Kun-Gazda Melinda 
háziorvos 

mogatásán túl, több olyan pá
lyázati felhívás is van előkészü
letben, amelyek a helyi gazda
ság és kreatív-ipar egyes sze
replőinek, valamint a bor- és 
gasztronómia területének nyújt
hatnak támogatást. A környe
zeti fenntarthatósági és esélye
gyenlőségi fejlesztéseket pedig 
célzott vállalkozásfejlesztési 
felhívások és edukációs pályá
zatok fogják segíteni. Az ama
tőrsport és az egészséges élt
mód népszerűsítése szintén sa
ját pályázati felhívást kap. 
Szintén idei terv' a Kisléptékű 
közösségi támogatások című 
felhívás, amelynek célja a helyi 
közösség erősítése, hiánypótló 
helyi programok felkarolása 
Veszprémben és a régióban.
A felhívó sokkal kapcsolatban 
pályázati tanácsadás keretében 
ad segítséget az VEB2023 Zrt. 
csapata, további információ a 
Veszprém-Balaton 2023 hon
lapján érhető el.

https://veszprembalaton2023.hu/ 
hu/palyazatok 

vül 16 másik egyházi személyt 
szintén halára ítéltek. Miközben 
a siralomházban készültek a ha
lálra, hetek múlva közölték ve
lük, hogy kegyelmet kaptak. 
Dicsőség a hősöknek!

dr. Jámbor Tamás
a Szentkirály szabadjai Római 
Katolikus Egyházközség vilcigi 
elnöke

https://veszprembalaton2023.hu/


16.0 Szabadi-Szó
LOMTALANÍTÁS 2021.

Az Önkormányzat érte
síti a Tisztelt lakosságot, 
hogy 2O21.április 10-11. 
(szombat-vasárnap) na
pokon Szentkirálysza
badja településen lom
talanításra kerül sor.

A korábbi évekhez hasonlóan 
nem házhoz menő, hanem gvüj- 
tőpontos lomtalanításra kerül 
sor. Kizárólag a kijelölt átvevő 
helyen lehet ingyenesen meg
szabadulni a feleslegessé vált 
LIM-LOM jellegű hulladéktól. 
A lom jellegű hulladék tehát 
nem helyezhető ki az ingatlan

AKIJELÖLT
ÁTVEVŐ HELY: 

SZENTKIRÁLYSZABADJA, 
REFORMÁTUS 

TEMETŐ MÖGÖTTI 
ÖNKORMÁNYZATI

TELEPHELY 
(volt honvédségi terület)

A LIM-LOM elhelyezhető: 
2021. április 10. (szombat) 

9.00-16.00 óráig 
2021. április 11. (vasárnap) 

9.00-16.00 óráig

előtti közterületre, az oda ki
helyezett hulladék elszállítá
sára nem kerül sor és rendőr
ségi feljelentést von maga után. 
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt 
lakosságot, hogy a fenti idő
pontokban átvevő személyzet 
ellenőrzi a feleslegessé vált 
LIM-LOM jellegű hulladék le
rakását és csak a lomként meg
határozható hulladékok átvéte
lére kerülhet sor. Az előző évek 
kedvezőtlen tapasztalatai alap
ján a zsákban gyűjtött lomot le
hetőség szerint áttetsző zsákba 
tegyék. A fekete zsákok tartal
mát és lerakni kívánt hulladé
kokat a helyszíni személyzet 
ellenőrzi.
Az át nem vett, a lomtalanítás 
keretében le nem rakható hulla
dék elszállítása, kezelése a tu
lajdonos feladata. Kérjük szíves 
együttműködésüket!
Az Önkormányzat telephe
lyén nem vesznek át: építési 
törmeléket (ajtó, ablak, mos
dó, építőanyag, szigetelőa
nyag, bontott építőanyag, cse
rép, stb.), földet, háztartási, 

kerti, avar hulladékot, veszé
lyes hulladékot (festék, üres 
festékesdoboz, akkumulátor, 
vegyszerek, pala, kátrányos 
lemez, hullámpala, poliészter 
hullámlemez), csomagoló a- 
nyagból származó nikecellt, 
gépkocsi bontásból származó 
hulladékot, alkatrészt, gumi
abroncsot, gépkocsi felnit, ru
haneműt, szivacsot, ágybeté
tet, állati tetemet, sérült, tö
rött, bontott elektromos és e- 
lektronikai berendezéseket. 
A sértetlen elektromos és e- 
lektronikai készülékeket a ki
jelölt átvevőhelyen szintén 
nem veszik át. Aki ilyen (kö
vetelményeknek megfelelő) 
nem bontott elektromos, elek
tronikai berendezéstől szeret
ne megválni, az lakcímkár
tyával és személyazonosító 
okmány felmutatásával a 
veszprémi Kistó utcai hulla
dékudvarban díjtalanul elhe
lyezheti.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Veszprémi Hulladékudvar 
(8200 Veszprém. Kistó u.8.) e- 
gész évben ingyenesen átveszi 
a lom hulladékot, az elektroni
kait, a gumiabroncsot, a veszé
lyes hulladékot (pl. festékpat
ron, festékes, vegyszeres do
boz, akkumulátor, elem) vala
mint a zöldhulladékot lakossá
gi, háztartási mennyiségben.
A meghatározott mennyiségen 
felül keletkező építési-bontási 
hulladékot térítési díj ellenében 
fogadják. Igv a lomtalanítás so
rán le nem adható hulladék 
megfelelő elhelyezéséről ott 
gondoskodhat a lakcímkártya 
és a személyazonosító okmány 
felmutatásával. (Bővebb infor
máció: www.vhkn.hu)
Kérjük a lakosságot, hogy a 
lomtalanítási akcióval egy idő
ben gondoskodjék lakókörnye
zetének, a lakóháza előtti köz
vetlen környezet szebbé tételé
ről.
Az átvevő hely (volt honvéd
ségi ingatlan) gyalogosan, ké
zikocsival megközelíthető a re
formátus temetőn keresztül, 
(kérjük a temető tisztaságára 
szíveskedjenek ügyelni) gépko
csival a 7217.számú útról, Ba
latonalmádi irányában a refor

mátus temető után jobbra talál
ható bekötő út igénybevételé
vel.
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata
Tel.: 599-310
Fax: 599-320
e-mail: 
pnih(as~entkiralyszabadja. h u

Nemzedékek Háza
Sajnos ez az év nem 
kedvez a közösségi 
programok iránt ér
deklődőknek és a 
szervezőknek sem.

A munka azonban nem áll meg, 
a napokban felújítást végzünk a 
Nemzedékek Házában, hogy 
felfrissült, megszépült környe
zetben fogadhassuk a hozzánk 
érkezőket.
Töretlen optimizmussal össze
állítottuk az éves közművelő
dési programtervet, remélve, 
hogy a felsorolt rendezvények 
mindegyike - a járvánnyal kap
csolatos intézkedések fuggvé-

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMTERV 2021
Április 1. Szeptember 4.
Húsvéti játszóház Sárkányok Napja

Április 8. Szeptember 18. szombat
A Magyar Költészet Napja Szüretelő falunap
szavalóverseny Szeptember 28.
Május 8. Újszülöttek fái faültetés
Föld Napja akadályverseny Október 6.
Május 29. Koszorúzás az Aradi Vértanúk
Családi nap főzőverseny tiszteletére

Június 4. Október 15.
A Nemzeti Összetartozás Napja Radnóti emlékmenet és
koszorúzás megemlékezés

Október 22.Június 4. Ünnepi megemlékezésPedagógus Napi ünnepség
Október 28.

Június 23.
Szent Iván éji mulatság

Tökjó Nap
November 13.

Augusztus 6.-7.-8. Idősek délutánja
Szent Király Szövetség 
Találkozó
Augusztus 19.

November 20.
Böske Bál

Nemzeti ünnep December 16.
Szentkirály szabadj áért Adventi játszóház
kitüntetés és Díszpolgári Cím December 22.
átadása Falukarácsony

nyében - megvalósulhat.

Korbacsics Edit

http://www.vhkn.hu

