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Megnyitotta kapuit a Mini Bölcsődénk

SZENT
ISTVÁN
ÜNNEPI

AUGUSZTUS 19.
(csütörtök)

18.15 koszorúzás a
Szent István szobornál

18.45 Zenés köszöntő- 
a Nemzedékek Háza udvarán 
Balatonfűred Város Koncert 
Fúvószenekara
Az új kenyér megszentelése- 
Berkes Péter plébános
Díjak átadása-
Gyarmati Katalin polgármester 
Szent István Népdalkor dalai

19.30 kenyérkóstolás és 
koccintás

20.00 néptánc műsor-
Hajdú Péter „Sáti" és családja 
kísér Vizeli Bálint és zenekara

20.30 Halas Adelaida verses, 
zenés műsora

21.20 tűzijáték

AUGUSZTUS 20.
11.00 (péntek)

Ünnepi szentmise és 
kenyérszentelés 
a Római Katolikus 
Plébániatem plombán.

MINDENKIT 
SZERETETTEL 
VÁRUNK!

Héninger Zsanett, Vörösmarty Éva, Kontrát Károly, Gyarmati Katalin

Nagy öröm azt hiszem 
mindannyiunk számára, 
hogy számtalan nehézsé
get leküzdve, végre hiva
talosan is átadhattuk 
Szentkirályszabadjának 
ezt a gyönyörűen felépí
tett, új, mini bölcsődét.

Úgy érzem, mintha egy népme
sének a végére értünk volna, a- 
hol különféle próbákat kellett 
kiállnunk ahhoz, hogy elnyer
jük végső jutalmunkat. Hiszen 
ez a népmese 2017-ben indult, 
amikor a Képviselő-testület egy 
törvényi kötelezettségnek ele
get téve döntött arról, hogy böl
csődét kell építenünk. Ehhez 
terveket készíttettünk, telket vá
sároltunk, s kerestük a kivitele
zéshez szükséges forrási lehető
ségeket. Pályázatot nyújtottunk 
be, amelyet forráshiány miatt 
tartaléklistára tettek. Kontrát 
Károly képviselő Úr segítségét 
kértem, amelynek köszönhető
en kormányhatározattal 2018- 
ban 70 millió forint támogatást 

kaptunk bölcsőde építésére. A 
terveket többször kellett módo
sítanunk, hogy minél kevesebb 
anyagi ráfordítással tudjuk 
megépíteni az intézményünket.
2019 júniusában elindult végre 
az építkezés, de addig már több 
akadályt is leküzdöttünk. 2019 
decemberére befejeződött a ki
vitelezés, úgy, hogy a támogatá
son felül az önkormányzat még 
50 millió forintot biztosított a 
2019. évi költségvetéséből.
2020 januárjában itt álltunk a 
szép épületünk előtt, és azon 
törtük a fejünket, hogy hogyan 
induljunk tovább. Milyen mó
don tudjuk beszerezni a műkö
déshez szükséges eszközöket, 
hiszen anyagi lehetőségünk már 
nem volt erre. Februárban egy 
csoda ért bennünket, akár a me
sékben. Értesítést kaptunk, hogy 
a 2017-ben benyújtott TOP-os 
pályázatunk, amit tartaléklistára 
tettek, most nyert, így bölcsőde 
építésére és eszközbeszerzésre 
107 millió forint támogatást 
kapunk. Először sokként ért 

minket a hír, hogy hiszen már 
áll a bölcsődénk, még egyet 
csaknem építünk mellé, gon
doltuk. Viszont nem szerettünk 
volna a megítélt támogatásról 
sem lemondani. Mivel a TOP- 
os pályázatok a Veszprém Me
gyei Önkormányzathoz tartoz
nak, rögtön segítséget kértem 
Polgárdy Imre elnök úrtól, aki 
személyesen el is jött, s meg
nézte az elkészült bölcsődén
ket, meghallgatta az ötletünket, 
hogy miként lehetne mégis i- 
génybe vennünk ennek a támo
gatásnak legalább egy részét. 
Elnök úr segítségével nagyon 
hamar kaptunk is időpontot 
Budapestre a Pénzügyminiszté
riumba, ahol szintén meghall
gatták kérésünket, javaslatun
kat, s zöld utat kaptunk ennek a 
megvalósítására. A Támogatói 
Okirat módosítására volt szük
ség, amelyhez rengeteg papír
munkát kellett összekészíte-

Folytatás a 8. oldalon. 
(Megnyitotta kapuit a Mini Bölcsődénk, 

címmel.)
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszakban 
meghozott polgármes
teri illetve Képviselő
testületi határozatok
ról, döntésekről szeret
nénk Önöket tájékoz
tatni.

február 24-én az alábbi határo
zatok születtek:
-elfogadásra került a Balatonal
mádi Szociális Társulás 2021. 
évi költségvetése 
-megrendelésre került a Növény
orvos 2005. Kertészeti és Nö
vényvédelmi Szolgáltató Kft-töl 
(8445 Csehbánya, Fö u. 37/A) - 
az általa benyújtott árajánlat a- 
lapján- a településen található 
vadgesztenyefa állomány vad
gesztenyelevél aknázómoly el
leni védekezési munkái (évi 3x 
permetezéssel) 386.100,-Ft + 
ÁFA értékben.

március 11-én az alábbi határo
zatok születtek:
-Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatá
sára pályázat benyújtásáról 
döntött a testület a c) pont sze
rinti pályázati célhoz kapcsoló
dó beruházás megvalósítására. 
A pályázati beruházás bruttó 
összköltsége 20.728.841,-Ft, a 
25%-os saját forrás mértéke 
5.435.722,-Ft. A Képviselő-tes
tület a saját erőt a 2021.évi 
költségvetéséből biztosítja. A 
támogatási igény a 478/3 és 
506 hrsz-ú Radnóti utcát és a 
41 hrsz-ú Ady utcát érinti, (ez 
a pályázat támogatást nyert) 
-elfogadásra került az önkor
mányzat 2021 .évi közbeszerzé
si terve

március 30-án az alábbi határo
zat született:
-a Balatonalmádi Szociális Tár
sulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások
ról szóló 1/2014. (1.31.) önkor
mányzati rendelet módosítása 
tárgyú rendelettervezetében 
foglaltakkal a testület egyetér
tett, a rendelet módosításához 
hozzájárulását adta Balatonal
mádi Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének.
április 28-án az alábbi határo
zatok születtek:

-a Képviselő-testület úgy dön
tött, hogy a Magyar Falu Prog
ram keretében az alábbi alprog- 
ramok vonatkozásában nyújt be 
pályázatot:
1 .„Közösségszervezéshez kap
csolódó eszközbeszerzés és kö
zösségszervező bértámogatása”
- A kiírás kódszáma: 
MFP-KEB/2021
(ez a pályázat támogatást nyert)
2. „Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése” A 
kiírás kódszáma: MFP-ÖTIK/4/ 
2021 (a pályázat tartaléklistára 
került forráshiány miatt)
3. „Önkormányzati temetők inf
rastrukturális fejlesztése”
- A kiírás kódszáma:
MFP-ÖTIF/2021 (a pályázat 
tartaléklistára került forráshiány 
miatt)
4. „Út, híd,kerékpárforgalmi 
létesítményépítése/felúj ítása”
- A kiírás kódszáma:
MFP-UHK/2021.
(ez a pályázat támogatást nyert)
5. „Óvodai játszóudvar és köz
területi játszótérfejlesztése”
- A kiírás kódszáma:
MFP-OJKJF/2021
(ez a pályázat támogatást nyert) 
-a Képviselő-testület hozzájá
rult ahhoz, hogy a Szentkirály
szabadja Község Szabályozási 
Tervéről és Helyi Építési Sza
bályzatáról szóló 9./2007.(IX. 
01.) rendeletben foglaltak alap
ján a 093/9 hrsz-ú ingatlan bel
területbe vonásra kerüljön. A 
belterületbe vonáshoz kapcso
lódó költségek a kérelmezőt 
terhelik.
május 20-án az alábbi határozat 
született:
-a Képviselő-testület a Szivár
vány Óvoda és Mini Bölcsőde 
intézmény Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatának módosítá
sával egyetértett, azt jóváhagy
ta.
május 26-án az alábbi határoza
tok születtek:
- a testület elfogadta az Önkor
mányzat 2020. évi gyermekjó
léti és gyermekvédelmi felada
tainak átfogó értékeléséről szó
ló beszámolót és a Kelet-Bala
toni Térség Önkormányzati Tár
sulás 2020.évi zárszámadását 

-a Képviselő-testület jóváhagy
ta a 2020. évi belső ellenőrzé
sek értékeléséről szóló éves el
lenőrzési jelentést.
-Képviselö-testülete elfogadta a 
Szentkirályszabadjai Szivárvány 
Óvoda és Mini Bölcsőde vala
mint a Szentkirályszabadjai 
Polgármesteri Hivatal vezetői
nek a 2020.évi zárszámadáshoz 
kapcsolódó, a belső kontroli
rendszerre vonatkozó nyilatko
zatait.
május 27-én az alábbi határoza
tok születtek:
-a testület elfogadta a Balaton
almádi Szociális Társulás 2020. 
évi gazdálkodásáról szóló be
számolót és a Szentkirálysza
badja Község Önkormányzat 
szociális étkeztetésre vonatko
zó szakmai programjának mó
dosítását.
-a Képviselő-testület úgy hatá
rozott, hogy az Erkel Ferenc 
utca zsákutcái szakaszának asz
falt-felújítási, aszfaltozási mun
kálatainak elvégzésével a Stra- 
bag Általános Építő Kft-t (1117 
Budapest, Gábor Dénes u.2.) 
bízza meg. A vállalkozói díj 
mértéke bruttó 1.530.350,-Ft. A 
beruházás megvalósításához 
szükséges pénzeszközt a 2021. 
évi költségvetéséből biztosítja.

- a testület úgy határozott, hogy 
a Petőfi Sándor utca pályázati 
beruházással nem érintett, is
kola hátsó kerítésénél-alsó sza
kaszának aszfalt-felújítási, asz
faltozási munkálatainak elvég
zésével a Strabag Általános É- 
pítő Kft-t (1117 Budapest, Gá
bor Dénes u.2.) bízza meg. A 
vállalkozói díj mértéke bruttó 
2.821.242,-Ft. A beruházás 
megvalósításához szükséges 
pénzeszközt a 2021. évi költ

Kedves olvasóink!
A Szabadi-Szó következő száma 
2021. október 23-án jelenik meg.

BSzabadi-Szó
Kiadásért felelős: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata. - Szerkesz
tő: Orosz László - Engedélyszám: 66/1990 - Nyomda: Simon és Társa Nyom
daipari Bt.,Veszprém, Harkály utca 6. - Készült: 600 példányban - Elérhetősé
geink: Levelezési Cim: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata, 8225 
Szentkirályszabadja, Petőfi Sándor utca 12. - Telefon: (88)599-310 - Mobil: 
Orosz László: (20)55-626-55 - e-mail: hoffmann.orosz@outlook.hu

ségvetéséből biztosítja.

június 29-én az alábbi határo
zatok születtek:
-a testület úgy határozott, hogy 
megbízási szerződést köt Szent
királyszabadja vegyes fogorvo
si körzet fogászati feladatainak 
helyettesítéssel történő ellátásá
ra 2021.július 1-től illetve a vo
natkozó engedélyek kiadását és 
a finanszírozási szerződés jóvá
hagyását képező időponttól 
2O22.január 31-ig Dr.Lajos 
Ágota Edit fogszakorvos egyé
ni vállalkozóval (8220 Balaton
almádi, Radnóti u.8.)
- a Képviselő-testület úgy hatá
rozott, hogy a Szentkirálysza
badja község vegyes fogorvosi 
körzet működési engedélyét 
Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata nevére kéri 
meg és az Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel a finanszírozási 
szerződést saját nevében köt. A 
Képviselő-testület az engedély
hez kapcsolódó Szentkirálysza
badja község vegyes fogorvosi 
körzet Szakmai Programjának 
módosítását elfogadta.
július 21-én az alábbi határozat 
született:
-a testület úgy határozott, hogy 
Simon József 8225 Szentkirály
szabadja, Petőfi u.41.szám alat
ti lakost bízza meg a falugazdái 
feladatok ellátásával. A munka
szerződés határozatlan időre 
szól, 3 hónapos próbaidő kikö
tésével.
Bízunk benne, hogy sikerült 
hasznos információkhoz juttat
nunk Önöket!

Gyarmati Katalin 
polgármester 
Szántód László 
jegyző

mailto:hoffmann.orosz@outlook.hu
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A Baráti Kör Egyesület hírei
Sajnos úgy tűnik az idei 
év is még a bizonytalan
ság, az óvatosság jegyé
ben telik, próbálunk al
kalmazkodni a megvál
tozott követelmények
hez.

Tavasszal ugyan sorra elmarad
tak a rendezvényeink, ám most 
igyekszünk biztonságos körül
mények között megszervezni a 
legnagyobb eseményünket a 
Sárkányok Napját.
Célunk továbbra is élmények
kel teli programok biztosítása a 
szabadban, teljesen ingyen a 
helyi és környező családok szá
mára. Szórakoztató programok
ból idén sem lesz hiány, a pa
pírsárkányok építése és repteté- 
se mellett továbbra is állandó 
programelemeink a légvár, a lo
gikai és ügyességi játékok, a lo
vaskocsikázás, traktorok, vete
rán motorok és egyéb gépsárká
nyok mind megtalálhatóak lesz
nek a mezőn, aki pedig napköz
ben megéhezik, a büfések szé
les étel és ital kínálatára idén is 
számíthat.
A lebonyolításához mindig jól 
jön a plusz segítség, és életkor
tól függetlenül várjuk azok je
lentkezését akik személyes köz
reműködésükkel vagy anyagi 
támogatásukkal segítenék a 
program megvalósulását.
Várjuk a diákok jelentkezését, 
akik 50 óra kötelező közösségi 
szolgálat keretében tudnak fel
adatokat vállalni az előkészí
tésben és a lebonyolításában, 
(előkészületek: formák kivágá
sa, eresztőzsinór tekerés, terep
rendezés, vagy a rendezvény 
napján: sátorállítás, papírsár
kány építésben való segítés, ra
gasztás- festés felügyelete, ki
helyezett játékok felvigyázása, 
ki illetve visszapakolás) 
Szívesen várjuk felajánlásaikat 
a legszebb sárkányok díjazásá
hoz, és idén is lesz lehetőség 
Sárkányok Napja logós kitűzőt 
vásárolni a helyszínen, amivel 
támogathatják egyesületünk 
munkáját, és megteremthetjük 
a pénzügyi alapját a következő 
rendezvényeknek.
Felajánlásaikkal, ötleteikkel és 
program javaslatukkal keresse
nek fel bennünket elérhetősége
inken:

tel: 06-30-416-5550
e-mail: szbaratikorftgni ail. com 
Programjainkról az informáci
ók, fényképek, élménybeszá
molók megtalálhatóak egyesü
letünk honlapján a www.szbke. 
hu valamint a www.facebook. 
com/szbke oldalon.

Bognárné Cseh Melinda

Fogorvosi ellátás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2021. július 1-től megváltozott 
a felnőtt és a gyermek fogorvosi alapellátás 

igény bevételének módja.

A helyettesítő fogorvosi ellátást Dr. Lajos Ágota Edit fogszakorvos végzi. 
A fogorvosi ellátásra Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti rendelőben kerül 
sor (Volt SZTK épület, 3. emelet/3. ajtó).

A fogorvosi alapellátás
keddi napokon 9.00-13.00 óráig, 

csütörtöki napokon 13.00-18.00 óráig 
vehető igénybe.

Az ellátás igénybevételéhez a koronavírus járványra tekintettel előzetes 
bejelentkezés szükséges a 30/923-2356-os telefonszámon.
Ahogy már jeleztük Önöknek Szentkirályszabadja község vegyes fogor
vosi körzet ellátására az Androméda Dental Bt. és az Önkormányzat kö
zötti megállapodás 2020. december 31-i hatállyal megszűnt. Ezt a meg
állapodást Dr. Bréda Katalin fogszakorvos kezdeményezése alapján bon
tottuk fel. A vonatkozó jogszabályok szerint a feladat-ellátási megállapo
dás megszűnését (jelen esetben 2020.december 31.) követően még 6 hó
napig (2021. június 30.) Dr. Bréda Katalin rendelkezett a praxisjoggal. 
Ezen időszak alatt a fogorvosi alapellátás helyettesítéssel működött. A 
mi esetünkben a Maya-Dent Kft-vel sikerült hosszas tárgyalás után szer
ződést kötnünk ezen feladatok ellátására heti 9 óra időtartamban. Amíg a 
praxisjoggal az orvos rendelkezik, addig az Önkormányzat nem pályáz
tathatja, nem töltheti be az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladat
ellátást. Mivel a Doktornő nem tudta értékesíteni a praxisjogát, így az 
Önkormányzat 2021. július 1. után tehet intézkedéseket a fogorvosi ellá
tás tartós biztosítására. Amíg ez az eljárás folyik, addig csak helyettesí
téssel látható el a fogorvosi alapellátás. A Maya-Dent Kft sajnos tovább 
már nem tudta vállalni a helyettesítést, így új fogszakorvost kellett keres
nünk.
Bízunk benne, hogy a tartós ellátás biztosítására vonatkozó eljárás siker
rel jár és lesz jelentkező fogorvos, aki hosszú távra vállalja a település 
ellátását. Addig is türelmet kérünk!

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

http://www.szbke
http://www.facebook
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ÓVODÁNK ÉS MINI BÖLCSŐDÉNK HÍREI
Nevelési évünk elmúlt 
hónapjai izgalommal 
teltek, hiszen alig vár
tuk, hogy mini bölcső
dénk megnyithassa 
kapuit.

Nagyon sokat készültünk erre 
közösen a fenntartóval, a böl
csödé alkalmazotti közösségé
vel, és kedves családtagjaikkal, 
akik szabadidejükben is szíve
sen segítettek nekünk.
Ezúton is szeretném megkö
szönni nekik a sok önzetlen se
gítséget! Július 12-én megkap
tuk a működési engedélyünket 
és ugyanezen a napon a kisgyer
mekek beszoktatása is megkez
dődött.
Majd ünnepélyes keretek között 
július 22-én átadásra került, ame
lyen részt vett Kontrát Károly 
államtitkár úr, Vörösmarty Éva 
a megyei közgyűlés alelnöke, 
Gyarmati Katalin polgármester 
asszony. Zárásképpen Berkes 
Péter plébános és Szűcs László 
lelkész áldotta meg bölcsődén
ket. 14 férőhelyünk betöltése a 
nyár végéig megtörténik.
Az idei évben a koronavírus 
járvány miatt intézményünk egy 
ideig ügyeleti rendben műkö
dött /március 8- április 18. kö
zött/, de azoknak az óvodás 
gyermekeknek az ellátását ek
kor is folyamatosan tudtuk biz
tosítani, akiknek a szülei dol
goztak, dolgoznak. 25 nagycso
portosunk közül, 24-en készül
nek az iskolába lépésre. Balla
gásukat május 28-án a kormány 
intézkedési terveinek megfele
lően megtarthattuk, de a kis,- és 
középső csoportos gyerkőceink 
szüleit is megörvendeztettük 
oly módon, hogy az évzáró mű
sort online formában elérhetővé 
tettük számukra.
A beiratkozás az idei évben is 
hasonlóan a tavalyihoz, szemé
lyes megjelenés nélkül valósult 
meg. Óvodánkba azok a gyer
mekek kerültek felvételre, akik 
a törvényi előírásnak megfele
lően 2021. augusztus 31-ig be
töltik a 3. életévüket.
A következő nevelési évre is 
sok volt a jelentkező. Balaton
almádiból, Balatonfüzföröl, 
Balatonfüredröl, Veszprémből 
is érdeklődtek, de senkit sem 
tudtunk felvenni a vidéki gyer
mekek közül, mert az elsődle
ges cél a helyben élő gyerme
kek ellátása. így is 81 fős lét

számmal kezdjük a következő 
nevelési évet.
A Magyar Falu Program kere
tében, Szentkirályszabadja 
Község Önkormányzata segít
ségével benyújtott sikeres pá
lyázatunk az óvoda kerítésé
nek felújítása- szeptemberben 
esedékessé válik.
Az óvoda nyári zárva tartása a- 
latt karbantartási munkákat 
folytattunk:
- udvari játékok felújítása, fes

tése;
- nagytakarítás;
- iskolai tálaló konyhánk festé

se;
- egyéb munkálatok.
Augusztus 23-tól ismét meg
nyitjuk óvodánk kapuit.
Bölcsődénk nyitva tartása az 
idei nyáron folyamatos.
A nevelési év folyamán végig 
számíthattunk az önkormányzat 
dolgozóinak segítségére az iro
dai munkában, udvarunk rende
zésében, fűnyírásban, és a kar
bantartási munkák elvégzésé
ben is rendelkezésünkre álltak. 
Köszönjük támogató segítségü
ket!

Héninger Zsanett 
Intézményvezető

Köszönjük szépen hogy támogatja ggermekeink mindennapjainak

SZENTKIRÁLYSZABADJAI
ÓVODÁSOKÉRT ÉS 

BÖLCSŐDÉSEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

SZÁMLASZÁM:
71748083-24886723
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Király és apostol: Szent István Fehér gólyák gyürüzése
Tisztelt Ünneplő Település!

Augusztus 20-án a ma
gyarok első királyára és 
a magyar nép apostolá
ra, Szent Istvánra emlé
kezünk, aki méltán nyer
te el több, mint 1000 esz
tendővel ezelőtt a római 
pápától az apostoli király 
címet.

E cím elárulja nekünk, hogy 
Szent István olyan uralkodó 
volt, aki az ország vezetése, a 
földi haza közigazgatásának 
megszervezése, területének és 
határainak védelme és a kül
földdel való kapcsolatteremtés 
mellett nagy gondot fordított 
arra is, hogy az égi haza felé 
vezesse ennek a népnek tagjait. 
Első szent királyunknak meg
győződése volt, hogy nem ele
gendő csupán földi hazát terem
teni, hanem az égi hazára is 
szüksége van a magyarságnak.
Szent István személyében tehát 
különleges módon találkozott a 
királyi és az apostoli jellem.
Szent István királyi jellem volt, 
királyságát azonban nem ural
kodói elnyomásra használta fel, 
hanem népének szolgálatára.
Egész életét arra szentelte, hogy 
minden erejével, Istentől kapott 
tehetségével és képességeivel 
Krisztust és a magyar nemzetet 
szolgálja. Királyi erénye abból 
tűnik ki, hogy mind alattvalói
nak, mind pedig saját magának 
tudott parancsolni. Uralkodói 
sikerei nem tették öt elbizako- 
dottá és gőgössé, és a kudarcok 
sem törték meg lelki erejét.
Uralkodóként és családapaként 
egyaránt példakép keresztény 
életvitelében.
Korának más uralkodóival el
lentétben ö már nem volt híve 
annak, hogy háborúk révén 
gyarapítsa országának területét 
és vagyonát, hanem a béke em
bere volt, aki a szomszédos né
pekkel békére törekedett.
Szent Istvánt ugyanakkor apos
toli buzgóság jellemezte. A ke
resztény hit elterjedése érdeké
ben bencés szerzeteseket hívott 
Bajorországból és Itáliából, és 
kolostorokat létesített számuk
ra, amelyek missziós közpon
tokká váltak. Annak érdekében, 
hogy az emberek a vasárnapi 
pihenőnapot megszentelhessék 
és szentmisén vehessenek részt. 

elrendelte, hogy minden tíz falu 
építsen templomot, ahol a hí
vek találkozhatnak istentiszte
letre.
Az 1000. esztendő őszén 
Asztrik pécsváradi apát vezeté
sével előkelő küldöttség érke
zett Rómába, hogy a magyarok 
vezetője számára királyi címet 
és koronát kérjen a római pápá
tól. Miután II. Szilveszter pápa 
a küldöttek elmondásából meg
ismerte a fiatal uralkodó, István 
fejedelem jellemét, népének ke
reszténységre való elvezetésé
nek szándékát, és ennek érde
kében végzett eddigi tevékeny
ségeit, a pápa nagy lelkesedésé
ben c szavakkal fordult a kül
döttekhez: „Én csak apostoli 
vagyok, ő azonban valóságos 
apostol.” II. Szilveszter pápa 
Péter apostol utódaként még 
önmagánál is buzgóbbnak is
merte meg Istvánt, aki saját or
szágában Krisztus egykori a- 
postolainak lelkesedésével fá
radozott a hit terjesztésén. Az 
ezredforduló táján nem volt rit
ka, hogy az európai országok 
uralkodói igen sokat törődtek a 
keresztény hit terjesztésével, 
nem kis anyagi áldozatot is vál
lalva. Az azonban ritka, hogy 
ilyen rövid idő, tulajdonképpen 
egyetlen emberöltő leforgása a- 
latt egy egész nép kereszténnyé 
vált volna.
A magyarság megkeresztelke- 
désc nem csupán felszínes vagy 
külsődleges volt, hanem mély 
lelki hatással is járt, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy 
ezer esztendőn keresztül fon
tosnak tartottuk megőrizni azt a 
lelki kincset, amelyet Szent 
Istvántól kaptunk örökségként. 
Sőt, éppen a kereszténység kin
cse adott népünknek lelki erőt 
az elmúlt évszázadok nehézsé
gei során.
Szent István királyunk ünnepe 
emlékeztet bennünket, hogy ar
ra kell törekednünk, hogy Isten 
törvényei irányítsák nemzetünk 
és családjaink életét.
Szent István példája szerint úgy 
fáradozzunk földi hazánk építé
sén, hogy közben a mennyei 
haza felé is törekedjünk!

Szép ünnepet kívánva, 
tisztelettel:
Berkes Péter 
plébános

Az idei évben nagy ér
deklődés övezte a köz
ség gólya fiókáinak 
gvűrűzését.

Az óvodások, az iskolában tá
borozó gyerekek, illetve helyi 
érdeklődők is részt vehettek az 
eseményen.
A Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület szerve
zésében a fészekben nevelkedő 
4 gólyafit egy kosaras emelő 
segítségével kiemelték és a 
gyerekek körében rögzítették a 
lábukon a gyűrűket. Ezzel nyo
mon tudják követni az útjukat, 
párválasztásukat, szokásaikat. 
A költöpár egyikét a színes mű
anyag gyűrűje alapján tavaly 
beazonosították és kiderült, 
hogy 2016-ban született Veszp
rémben a Pajta utcai fészekben. 
A gyürűzést követően a bátrab
bak meg is simogathatták a fió
kákat és néhány érdekes infor
mációt is megtudhattak a fehér 
gólyákról. Hoffmanné Lenner Renáta

A tikkasztó hőség miatt a kis- 
gólyákat vízzel lelocsolták,- ez
zel hűtve őket,- majd ezt köve
tően mind a négyüket visszahe
lyezték a fészekbe.
A gondos szülők szépen nevel- 
getik utódaikat, hogy aztán ősz
szel útnak indulhassanak Afrika 
déli területeire.
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Nemzedékek Háza
Az év eleji optimizmu
sunk lassan indokolttá 
válik! Tavasszal még 
csak óvatosan, szűk kör
ben tervezhettünk prog
ramokat, de a nyár már 
aktívan telik.

A márciusi koszorúzáson tisz
telegve az 1848-as forradalom 
és szabadságharc emléke előtt 
a képviselő testület tagjai, az in
tézmények és a civil szerveze
tek képviselői vehettek részt.
A Magyar Költészet napjára on
line szavalóversenyt hirdettünk. 
Kevesen jelentkeztek, de ezt 
betudtuk annak, hogy elege volt 
már a gyerekeknek és a csalá
doknak a digitális térben töltött 
időből.
A nevezők óvodás korcsoport
ban: Munkácsi Petra Emma, 
Szabó Emma Rozália, a kisis-

Nemzeti Összetartozás napja

kolás csoportban Szabó Pál 
Péter, felnőtt kategóriában pe
dig Vitéz Káplán György. Aján
dékot már kaptak a szavalok, 
de az oklevelek átadására csak 
a Szüretelő falunapon (szeptem
ber 18.) fogunk sort keríteni.
Köszönjük, hogy részt vettek!
A Nemzeti Összetartozás nap
ján már az érdeklődők is csatla
kozhattak a megemlékezéshez.
Gyarmati Katalin polgármester 
beszéde után koszorút helyez
tünk el az emlékműnél, majd a 
Szent István népdalkor közre
működésével elénekeltük a 
Himnuszt.
Június 23-ra terveztük és meg 
is valósítottuk a Szent Iván éji 
mulatságot! Este 8 órai kezdet
tel vártuk az érdeklődőket, ün
nepi fényekbe öltöztetve a Nem-

Felfedezők tábora

zedékek Háza udvarát. Először 
tábortűzi dalokat hallhattunk, 
dúdolhattunk Dávid Roland gi
tárkíséretével, majd a szokásos 
tűzugrás következett, hogy tart
suk a jeles naphoz kötődő ha
gyományt. Király Anita vezeté
sével körültáncoltuk a tüzet. A- 
ki pedig elfáradt, és megéhe
zett, az bizonyára új erőt merí
tett a frissen sütött lángos elfo
gyasztásával. Köszönet Hugi 
néninek, Dobi Kati néninek és 
Németh Anikónak a finomság 
elkészítéséért!
Ajárványhelyzet miatt július e- 
lejére halasztódott a Családi 
nap és gulyásfőző verseny. Saj
nos több évről-évre közremű
ködő csapat jelezte, hogy nem 
tudnak részt venni ebben az i- 
dőpontban. Ezért az a döntés 
született, hogy a főzőversenyt 
elhalasztjuk szeptember 18-ra, 
és a Szüretelő falunap délelőtt
jén bonyolítjuk le, az iskola ud
varán. Már lehet jelentkezni!

Valószínűleg a gyerekekhez ha
sonlóan mi a Nemzedékek Há
za dolgozói is nagyon vártuk 
már, hogy megvalósulhasson a 
Felfedezők tábora, és élettel tel
jen meg a ház. 23 gyerekkel in
dult a tábor, július 12-én. Rög
tön az első napon eltértünk a 
tervezett programtól, mert a 
közelben található madárodú 
lakóihoz gyürüzésre érkezett a 
madártani egyesület munkatár
sa, hogy a fiatal vércséket meg
gyűrűzze. Ezt a lehetőséget nem 
akartuk kihagyni, a gyerekek 
nagy érdeklődéssel figyelték a 

folyamatot, és élvezték, hogy 
közelről láthatják a madarakat, 
sőt simogatni is volt lehetősé
gük.
Ezek után sor kerülhetett a csa
patnevek kiválasztására. Évek 
óta az a szokás, hogy a táboro
zok a település körül található 
dűlőnevek közül választhatnak, 
így lett ebben az évben Potyo- 
mány, Vizekuta, Panda és Vö
rösgödör csapatunk. Hétfőn el
készültek a csapattáblák, ked
den szélforgókat készítettünk. 
Szerdán különbusszal ellátogat
tunk a fűzfői Serpa kalandpark
ba, ahol mindenki kipróbálhatta 
a Karak ösvényt és a falmászást 
is, délután pedig a pólófestés 
következett. Csütörtökön kar
kötőt készítettünk, pénteken pe
dig több órás vízibomba csata, 
és mályvacukor sütögetés volt a 
program. A gyerekek majdnem 
minden nap felfedező utakat 

Szent Iván éji mulatság

tettek a faluban diákmunkása
ink, segítőink kíséretében és 
feltérképezték az utcaneveket. 
Ezeket később felírtuk a vaktér
képre, és megbeszéltük, hogy 
kiről, miről lettek utcáink elne
vezve. A fennmaradó időben 
sok sport, udvari játék volt még 
a programban. Reméljük, hogy 
valamennyien jól érezték ma
gukat ebben az öt napban!

Már készülünk a szeptember 
18-ai programokra, a főzőver
senyre és a Szüretelő falunapra! 
Még lehet nevezni a Szentkirály
szabadja leggondozottabb portá
ja címért!
Mindenkinek további szép nya
rat kívánok, kérem kísérjék fi
gyelemmel a honlapot és a hir
dető táblákat, hogy ne maradja
nak le programjainkról!

Korbacsics Edit
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MAI NŐK KLUBJA
Ismét szép programokon és esemény dús hónapokon van túl!

Amikor ismét engedé
lyezték az összejövete
leket mi is megtartot
tuk klubnapunkat, a- 
hol tervezgetni kezd
tünk, és igyekez
tünk meg is valósíta
ni!

Májusban séta a murva bányá
hoz, majd Fodorné Icuka kert
jébe tértünk be egy kis pihenés
re, uzsonnára, beszélgetésre. 
Köszönjük a lehetőséget.
Június 18-án meghívást kapott 
táncos csapatunk az Igali Orszá
gos Nyugdíjas Kulturális Talál
kozóra.
Örömmel fogadtuk el a meghí
vást, hisz a fellépésen kívül 
egy szórakoztató, illetve fürdős 
napunk lett kedvezményes áron! 
Klubunkból, illetve férjeink 
közül jöhetett bárki. Vidáman 
telt napunk, nagyon élveztük a 
fürdőzést is.
Június 22-23-án Balatonszár
szón táncolhattunk az Országos- 
gos Nyugdíjas Ki-mit-tud dön
tőjén, ahova a klubból hárman is 
elkísértek bennünket.
A "KIS" táncos csapatunk pro
dukciója a KIEMELT ARANY 
díjat nyerte el! Nagyon köszön
jük az anyagi-erkölcsi támoga
tást amit kapunk! Köszönjük 
Király Anitának aki tanitott 
bennünket. Hazatérés után 
részt vettünk a Szent Iván éji 
programon.
Július 6-án a Nemzeti Művelő

dési Intézet pályázati programja 
keretében -Kápolnásnyék- ki
ránduláson vehettünk részt. A 
meleg ellenére nagyon jól érez
tük magunkat. Programokban 
gazdag napot töltöttünk együtt.
Fáradtan, de vidáman tértünk ha
za.
Július 27-én az enyhe időjárás
ra hiába vártunk, így "bátrak" 
elmentünk Bakonynánára a Ró
mai fürdőhöz kirándulni. A lát
nivaló csodás volt. Az erdőben 

sétálva a nagy meleg is elvisel
hető volt.
Már most több meghívást kap
tunk. Reméljük részt is tudunk 
venni a programokon.

Mindenkinek jó egészséget kí
vánunk! Vigyázzunk egymásra, 
vigyázzunk magunkra.

Nagy Gáborné
klub vezető
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Tájékoztató a nyertes pályázatainkról
Az elmúlt pár hónapban 
nemcsak a bölcsődei be
ruházásunk fejeződött 
be, hanem több fejlesz
tés is elkészült a telepü
lésen.

A Magyar Falu Program kere
tén belül 4.3 millió,-Ft támoga
tást nyertünk Közterületi játszó
tér fejlesztésére, amelyből a 
Baba boltnál lévő játszóterün
ket újítottuk fel. 5 féle új játék 
telepítése történt meg.
Szintén a Magyar Falu Program 
keretén belül Belterületi utak 
felújítására nyertünk 22, 5 mil
lió Ft támogatást, amelyből új 
aszfaltréteget kapott az Erkel F. 
utca és a Petőfi utca vége, a la
kóparknál. Ehhez a támogatás
hoz még a Képviselő-testület 
az önkormányzat 2021 .évi költ
ségvetéséből 4,3 millió Ft-ot 
biztosított, így elkészült az 
Erkel F. utcában lévő zsákutca, 
és az iskola mögötti utca asz
faltozása is.
Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések pályázaton 
9.5 millió Ft támogatást nyer
tünk, amelyhez az önkormány
zat 1,6 millió Ft költséget biz
tosított a 2021. évi költségveté
séből, és így elkészült a Zrínyi 
és a Szente utca aszfaltozása. 
A beruházások mellett több pá
lyázatot is elkészítettünk, ame
lyek megírása és összekészítése 
rengeteg időt és energiát igé
nyelt. A pályázatokat jegyző úr
ral készítjük, így költséget is 
spórolunk, hiszen nem adjuk ki 
pályázatíró cégeknek. De úgy 
gondolom, megérte ennyit dol
gozni, hiszen az elmúlt hetek
ben csupa jó örömteli híreket 
kaptunk, a benyújtott pályáza
tainkkal kapcsolatban.
A Magyar Falu Programra be
nyújtott pályázataink közül 3 is 
támogatást nyert:
l.a  „belterületi utak felújítása” 
pályázatunk, melyre 40 millió 
Ft támogatást nyertünk. Eb
ből a támogatásból járda épül a 
Petőfi utca végétől az iskoláig, 
új közlekedési csomópont ala
kul ki a Tóth Á. és József A. ut
cai kereszteződésben, a Felső
domb utca mart aszfaltozást kap, 

a Kötéssürü utunk, Rákóczi u. 
vége és a Kossuth utca (Virág
bolttól az Erdősétányig szakasz) 
új aszfaltréteget kap, vízelveze
téssel.
2. „Óvodai játszóudvar fejlesz
tésére 5 millió Ft támogatást 
nyertünk. Ebből az óvoda ke
rítését újítjuk meg.
3. Közösségszervezési tevé
kenységekre 3.9 millió Ft tá
mogatást nyertünk. A támoga
tásból a közösségszervező szak
ember egy éves bérét és info
kommunikációs eszközöket tu
dunk beszerezni. (1 db laptopot, 
5 db táblagépet, nyomtatóhoz 
kellékanyagokat, másolópapírt) 
Az Önkormányzati feladatellá
tást szolgáló fejlesztések támo
gatása pályázaton „belterületi 
utak felújítására” 15.3 millió Ft 
támogatást nyertünk az Ady 
és Radnóti utcák aszfaltozására. 
Ezek a beruházások a közbe
szerzések után, legkésőbb ta

(Folytatás az 1. oldalról.)

Megnyitotta kapuit a Mini Bölcsődénk
nünk, de szívesen dolgoztunk, 
mert tudtuk, éreztük, hogy is
mét le fogjuk győzni az előt
tünk álló akadályt. Egy év vára
kozás után hivatalosan is meg
kaptuk 2021. februárjában az 
értesítést, hogy elfogadták a ké
résünket, és módosították a tá
mogatói okiratot, mely szerint 
37 millió forint támogatást kap
tunk a működéshez szükséges 
kötelező eszközök beszerzésé
re. Márciustól nagy hajrában 
álltunk neki a további munkánk
nak. Majdnem 300 féle termék 
beszerzését kezdtük meg, ápri
listól pedig elindult az udvar 
rendbetétele is. Most 2021 júli
usában pedig elérkeztünk a me
sénk végére, boldogan és büsz
kén álltunk az átadás ünnepsé
gén, hogy Szentirályszabadja 
települése ismét gazdagodott. 
Egy olyan modem, szép intéz
ménnyel gyarapodtunk, ahol a 
település legkisebbjei nevelésé
hez, oktatásához járulhatunk 
hozzá, hiszen ehhez minden 
feltétel adott. Az intézményben 
két csoportban, összesen 14 
kisgyermeket fogadhatunk és 6

vasszal megvalósulnak.
Tehát Szentkirályszabadja tele
pülés tovább fejlődik. Továbbra 
is szeretnénk minél több pályá
zatot benyújtani, így türelmet 
kérünk azon lakosoktól, akik
nek az utcájában most nem tör- 

főnek tudtunk munkát biztosíta
ni. Megragadom a lehetőséget, 
hogy itt az újság hasábjain is 
köszönetét mondjak mindazok
nak, akiknek része volt ennek 
az új bölcsödének a létrejötté
ben. Köszönöm a Magyar Kor
mány, Kontrát Károly Képvise
lő úr és Polgárdy Imre Elnök úr 
támogatását, segítségét. Köszö
nöm a Csillag-Szín-Tér Bt ter
vezőjének Szabó Andrásnak a 
munkáját. Külön szeretnék kö
szönetét mondani a Veszprém- 
Ber Építő Kft kivitelezőjének, 
Hajdú Attila ügyvezetőnek és 
Kiss Dénes Zsolt építésvezető
nek, akiknek hatékony munka
végzésüknek köszönhetően si
került a bölcsődénket időre 
felépíteni, s mindig igyekeztek 
az egyéni igényeinket, kérése
inket is teljesíteni, pedig abból 
akadtak bőven. Köszönet illeti 
Kokas Géza műszaki ellenőr 
munkáját is.
Külön köszönöm munkatársa
imnak, a Képviselő-testületnek, 
hogy számos nehéz helyzeten 
segítették át a projektet, nem 
csak az építkezés, a kivitelezés 

tént/történik felújítás! Sajnos 
egyszerre mindent nem lehet 
megoldani, de igyekszünk!

Gyarmati Katalin 
polgármester 

során, de az előkészítés idején 
is.
Köszönöm Héninger Zsanett 
intézményvezető és Szántód 
László jegyző úr kitartó, segí
tőkész munkájukat.
Köszönöm Pallósi Zoltán volt 
falugazda és Tujder Vince fa
lugazda helyettes munkáját is, 
akik a közfoglalkoztatottakkal 
együtt széppé varázsolták a böl
csőde játszóudvarát.
Természetesen köszönet illeti a 
Szivárvány Óvoda és Mini Böl
csőde dolgozóit, akik nagy lel
kesedéssel rendezték be ottho
nossá az épületet. Köszönet il
leti a szülőket is, akik türelem
mel várták, hogy birtokba ve
hessék az intézményt.
Kívánom, hogy minél több mo
solygós gyermek vegye birtok
ba bölcsődénket, s érezzék ma
gukat nagyon jól! A dolgozók
nak pedig kitartást kívánok c 
szép munkához!

Gyarmati Katalin 
polgármester
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Visszatekintés a 2020/21. tanévre

4

A tavalyihoz hasonlóan 
az idén júniusban is a 
hagyományoktól eltérő 
tanévet zártunk.

Sajnos a már közel 2 éve velünk 
lévő vírus iskolánk eddig meg
szokott munkarendjét is nagy 
mértékben befolyásolta.
A pedagógusok, diákok, szülők 
számára egyaránt nagy kihívást 
jelentett a világban uralkodó bi
zonytalanság, a mindennapjain
kat felborító járványhelyzet. 
A digitális oktatásra történő át
térés, a többszöri osztályokat 
vagy egyéneket érintő - karan
ténkötelezettség és a járványü
gyi intézkedések éve volt az 
idei, 2020/2021-es tanév.
Köszönöm mindenkinek - taná
roknak, szülőknek, diákoknak -, 
hogy türelemmel, megértéssel 
közösen győztük le az említett 
nehézségeket, és 2021.06.18-án 
sikeresen zárhattuk le a tanévet. 
Az alábbiakban szeretném Önö
ket tájékoztatni a Szent István 
Király Általános Iskola ez évi 
munkájáról, eredményeiről.
A tanulói létszámunk az elmúlt 
évekhez képest tovább stabili
zálódott: 109 fő nappali tagoza
tos diák járt iskolánk falai közé. 
Összesített tanulmányi ered
mények:
A 2-7. évfolyamon jeggyel tör
tént az osztályzás, míg az első 
évfolyamon szövegesen érté
keltük tanulóinkat.
2. osztály tanulmányi átlaga: 4,52
3. osztály tanulmányi átlaga: 4,41
4. osztály tanulmányi átlaga: 4,08 
alsó tagozat átlaga
(2-4. osztály): 4,36
5. osztály tanulmányi átlaga: 4,17
6. osztály tanulmányi átlaga: 3,86
7. osztály tanulmányi átlaga: 3,64 
felső tagozat átlaga
(5-8. osztály): 3,89 
iskolai átlag (2-7. évfolyam ta
nulmányi átlaga): 4,12

Kitűnő és jeles tanulmányi 
eredmények
Kitűnő tanulmányi eredményt 
18 fő ért el, ez a tanuló létszá
munk 16,05 %-a.
Jeles tanulóink száma 13 fő, ez 
a tanulói létszám 11,92 %-a.

Kitűnő tanulók Jeles tanulók
so

rs
zá

m
Tanuló neve

os
zt

ál
y

so
rs

zá
m

Tanuló neve

os
zt

ál
y

1. Csere Hunor Álmos 1. 1. Maurer Attila 1.
2. Holonics Zsombor Levente 1. 2. Szilágyi Kincső 1.
3. Schandl Gellért Béla 1. 3. Kuchta Linda 3.
4. Szlabey Hanna Rozina 1. 4. Nemes Rebeka 3.
5. Varga Judit 1. 5. Steinbach-Prépost Hédi 3.
6. Brazsil Dorián 2. 6. Rózsa Vendel 4.
7. Fábián Imre 2. 7. Csaba László 5.
8. Fekete Ámika 2. 8. Csaba Nóra Veronika 5.
9. Hoffmann Máté 2. 9. Csaba Zoltán 5.

10. Jékli Oszkár 2. 10. Szalai Dániel János 5.
11. Szabó Pál Péter 2. 11. Kránitz Dóra 6.
12. Bacchioni Róbert 3. 12. Balogh Hanna 7.
13. Kránitz Réka 3. 13. Schofíhauzer Nikolett 7.
14. Bódis Hanna 4.
15. Varga Kristóf 4.
16. Hoffmann Ádám 5.
17. Bacchioni Dániel 6.
18. Vass Boglárka 7.

A kitűnő és a jeles tanulók aránya a tanulói létszámunkhoz viszonyítva: 28,44 %
A járványhelyzet miatt osztá
lyonként szerveztük meg a bi
zonyítvány átadását. Sok diák
nak tudtunk és büszkén adtunk 
is elismerő oklevelet tanulmá
nyi eredményéért, közösségi 
munkájáért és egyéb kiemelke
dő teljesítményéért.

Alsó tagozaton mindvégig kie
melkedő tanulmányi eredményt 
és példamutató magatartást ta
núsított, ezért Csemete-díjban 
részesült Bódis Hanna 4. osz
tályos tanuló.
Intézményünkben az idei tanév
ben nem volt ballagó, azaz 8. 
osztály, így a végzős diákjaink 
számára alapított díjak nem ke
rültek kiosztásra. Itt szeretném 
megemlíteni, hogy a jövő tan
évtől újra 8 osztályos lesz a 
Szent István Király Általános 
Iskola. 2021. szeptember 01-től 
iskolánk teljes azaz 100%-os 
kihasználtság mellett, 120 fő ta
nuló oktatásával kezdheti meg a 
2021/2022-es tanévet.
A kötelező délelőtti tanórás el

foglaltságokon kívül iskolánk 
igyekezett a délutáni időpon
tokban szakkörök keretein be
lül változatos programkínálatot 
biztosítani diákjainknak. Az a- 
lábbi szakkörök működtek: an- 
gol, német, informatika, tömeg
sport, kézműves és rajz szakkör, 
matematika tehetséggondozás, 
magyar nyelv és irodalom te
hetséggondozás, biológia, kör
nyezetvédelmi, olvasószakkör, 
média- és kommunikációs, lo
gika, hittan, teremlabdarúgás, 
kézilabda.

Széplaki Zoltán 
intézményvezető

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 
tervezett időpontja a 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN: 
2021. augusztus 31. 18:00

Ezeken felül igyekeztünk isko
lánk és diákjaink életét külön
féle programokkal színesíteni, 
amelyek zöme a járványügyi 
előírásoknak megfelelően csak 
osztályszinten vagy online ke
rülhetett megrendezésre: 
-osztálykirándulás
-megemlékezés az aradi vérta
núkról
-megemlékezés október 23-ról 
-papírgyűjtés
-Mikulás-buli
-advent és karácsony 
-farsang
-megemlékezés március 15-ről 
-gyermeknap keretében sport
nap
-megemlékezés a nemzeti ösz- 
szetartozás napjáról
Végezetül szeretnék köszönetét 
mondani intézményünk minden 
alkalmazottjának azért a mun
káért, amellyel lehetővé tették, 
hogy a 2020/2021-es tanévet 
sikeresen zárta az iskolánk.
Nem utolsó sorban köszönetét 
kell mondanunk a fenntartó és 
működtető Veszprémi Tankerü
leti Központnak, amely a zavar
talan működés anyagi és erköl
csi feltételeit biztosította, vala
mint azoknak a külső segítők
nek - Szentkirályszabadja Ön
kormányzata, Start Sportegye
sület, védőnői szolgálat, iskola
orvosi szolgálat, hitoktatók, 
gyámügy, családsegítők és e- 
gyéb támogatók - akik velünk, 
értünk dolgoztak ebben a nem 
„megszokott” tanévben is.
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A hatodik osztály kirándulása Veszprémbe
Az online oktatás, távol
ságtartás hosszú hetei u- 
tán június elején végre 
lehetőségünk nyílt arra, 
hogy osztályunk, a hato
dik osztály közös kirán
duláson vegyen részt.

Kránitz Dóra
6. osztályos tanuló

A járványügyi előírásokat be
tartva hosszú és messzi kirán
dulásra nem is gondolhattunk, 
Veszprémbe mentünk, ahol elő
ször az Óváros tér felé vettük 
az irányt és a veszprémi várat 
csodálhattuk meg. Minden osz
tálytársam osztályfőnökünk, 
Heni néni segítségével Veszp
rém egy-egy történelmi helyszí
nét, nevezetességét mutatta be, 
mint például a veszprémi vár, a 
Tűztorony, a Szentháromság 
szobor, Érseki Palota, Hősök 
kapuja, stb. Ez felért egy törté
nelem órával! A beszámolók

START-os siker a Megyei 
Kosárlabda Bajnokságban

Szép sikereket ér el az 
utóbbi időkben a START 
Sportegyesület kosárlab
da szakosztálya.

A baráti társaságként alakult 
gárda három éve méretteti meg 
magát a Veszprém Megyei Ko
sárlabda Szövetség által meg
hirdetett felnőtt megyei kosár
labda-bajnokságban.
Az első évben 4. helyen végzett 
a csapat. Tavaly a bajnokság fél
beszakadt, a járványhelyzet mi

att beszüntették.
Ekkor a START SE csapata ve
zette a bajnoki pontvadászatot. 
Az első kupára azonban még 
egy évet várni kellett.
A 2020/2021-es kiírásban a 
Veszprém Megyei Kosárlabda 
Szövetség Megyei Bajnokságá
nak alapszakaszát megnyerte, 
és a rájátszásban a dicsőséges 
2. helyen végzett a START 
Sportegyesület férfi kosárlab
da-csapata. 

végén egy rövid totóval le is el
lenőriztük, hogy ki mit jegyzett 
meg a hallottakból. Eredmény
től függetlenül a gumicukor járt 
mindenkinek, a művelődés a rá
adás volt!

A Séd patakot követve elsétál
tunk a régi vidámpark területé
re a veszrémvölgyi apácakolos
tor romjaihoz. Ez a hely egy kis 
bújócskázáshoz is remek tere
pet biztosított. Itt fogyasztottuk 
el az ebédre rendelt pizzákat is. 

A csapat tagjai balról jobbra:
ülősor: Majkó Adóm, Bódy György, Bagó László, Gyimesi Balázs, Magyar József 
állósor: Wéber Martin, Eigner Bence, Eigner Dániel, Lukács Elek, Bölcsföldi Gábor, 

Gyimesi Máté, Bíró Barna, Szépalaki Zoltán, Kalló Nándor

Délután a szórakozásé volt a 
főszerep: bowlingozni men
tünk. Együtt örültünk társaink 
jó gurításának, a telitalálatok
nak.
Remek nap volt, jól szórakoz
tunk!
Remélem jövőre is lesz lehető
ségünk hasonló, közös élmé
nyekhez!
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Sporttáborok az iskolában

A nyári szünet az, amit 
minden diák vár, de na
gyon sok szülőnek okoz 
fejfájást a gyermek el
helyezése.

Szerencsére egyre több pályá
zat és a Start Sportegyesület is 
segít abban, hogy iskolánk ta
nulói ne maradjanak felügyelet 
nélkül. A nyári táborok ennél 
azonban sokkal többet nyújta
nak: vidám kalandot, színes él
ményt, önfeledt szórakozást és 
remek társaságot.
A Szent István Király Általános 
Iskolában nagyon sok lehetőség 
van arra, hogy a gyermekek 
hasznosan és aktívan töltsék a 
nyári szünet azon részét, me
lyet kénytelenek szüleik nélkül 
eltölteni. A hatalmas kínálatban 
minden gyerek talál számára 
megfelelő tábort, sőt egy gyer
mek akár több táborban is részt 
vehet. A júniusi táborainkat a 
Csodaszarvas program (EFOP) 
keretein belül tudtuk megvaló
sítani.
Június 21-25-ig az alsós kisdiá
kok, majd a következő héten a 
felső tagozatosok vehettek részt 
a sporttáborban. Fontos célunk 
volt, hogy a gyerekek tanulja
nak meg biztonságosan közle

kedni kerékpárral, éppen ezért 
szinte minden nap bicikliztünk 
a nagy meleg ellenére is. Emel
lett persze jutott idő a vidám 
sportprogramokra és népi játé
kokra is. A legnépszerűbb azon
ban az iskola udvarán felállított 
mobil vízicsúszda volt, és az 
ehhez kapcsolódó vizesjáték- 
blokk.
Mindkét tábor résztvevőivel 
meglátogattuk a Serpa Kaland
parkot és a Fövény Strandot 
Balatonfüzfőn. A felső tagoza
tos gyerekekkel még bobozni is 
eljutottunk.

Mind a gyerekek, mind a peda
gógusok rengeteg élménnyel 
gazdagodtak. A sportolásnak 
azonban nincs vége: augusztus
ban a Start Sportegyesület szer
vezésében további táborokat 
tartunk.
Kádár Renátó
testnevelő

Balatoni naplemente: médiatábor a magyar tengernél
Kis csapatunk június 
28-án, hétfőn délelőtt 
indult el Balatonlellére 
a hatnapos ottalvós ki
ruccanásra Lia nénivel 
és Alán bácsival.

A tábor során a filmforgatás, a 

reklámfilm- készítés és egyéb 
szakmai ismeretek mellett ju
tott idő a fantasztikus progra
mokra is: játékra, kézműves 
foglalkozásokra, strandolásra.
Nagyon élveztük, hogy estén
ként lementünk fotózni a nap

lementét.
Mindenki élménnyekkel gazda
gon és rengeteg fotóval érkezett 
haza.

Schofhauzer Nikolett



Napelem rendszerek telepítése továbbra
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is „SZALDÓ” elszámolással!
Megoldást kínálunk a június 30. után történő 
napelem rendszerek telepítésére, energetikai 
korszerűsítés kedvező finanszírozással, to
vábbra is szaldó elszámolással!

Egy döntés, ami egyszerre kíméli pénztár
cánkat és környezetünket
Talán az ipari forradalom idején fejlődött olyan ütemben 
az energiaipar, mint manapság a napelemek térhódításá
val. Ám amíg a XIX. századi modellváltás a környezet 
szennyezésével járt együtt, addig a mostani solar-rend- 
szerek pont ellenkezőleg, környezetterhelés nélkül biz
tosítják az energiát a mindennapokban. Ráadásul a nap
erőműfarmok mellett immáron könnyedén, a saját ház
tartásunkat is felszerelhetjük ilyen technológiával.
A veszprémi Solar Rendszerépítő Kft. szakembereivel 
néztük meg a lehetőségeket és a beszédes statisztiká
kat.
A ’90-es évek elejéhez képest 30%-kal növekedett a hazai 
lakossági villamosenergia felhasználásának aránya, derül 
ki a KSH erről vezetett statisztikájából, ugyanakkor sokáig 
ezt a megnövekedett energiaigényt fosszilis energiahordo
zókkal elégítették ki, ezzel is növelve Magyarország ökoló
giai lábnyomát. A fordulópontot a 2010-es évek hozták el, a- 
mikor a magyar piacon is kezdett elterjedni a napelem-tech
nológia, ráadásul meredeken emelkedő görbével.
Hogy hova vezethető vissza a Napból származó megújuló 
energia térnyerése, arra Szakos Ferenc, a Solar Rendszer
építő Kft. ügyvezetője a számok nyelvén ad választ.
„Egy átlagos családi ház energiafelhasználása 5-6000 kW/h 
között van éves szinten. Ezt az igényt egy 4,5-5 kW-os rend
szerrel már ki lehet váltani, ami 12-13 napelemet jelent a te
tőn. Amikor megtervezzük ezeket a rendszereket, mindig az 
előző évi fogyasztásból indulunk ki, tehát mondhatjuk azt is, 
hogy minden háztartás személyre szabott konstrukciót kap 
tőlünk, amikor belevágnak ebbe a beruházásba.”
A napelem-technológia kapcsán viszont van még néhány 
kérdés, ami laikusok számára ködös lehet, de Ferenc segít
ségével ezekre is könnyen fény derül. Ilyen például az a di
lemma, hogy ha felhős az égbolt, a napelemek működnek-e. 
„Felhős és ködös időben is termelnek, igaz ilyenkor kisebb 
mennyiségben, mint ideális napos időben. Magyarország 
éghajlata egyébként kedvez a napelemeknek, és mivel é- 
ves szinten nézzük a termelést, a nyári hónapokban bőven 
megtermeli azt a mennyiséget, amit elvárhatunk egy ilyen 
berendezéstől. ”

A logikát követve, szintén felmerül, mi történik, ha több ára
mot termelünk, mint amennyire háztartásunknak szüksége 
lenne?

„A Solar Rendszerépítő Kft-nél mindig úgy tervezzük meg a 
berendezéseket, hogy az megközelítőleg annyi áramot ter
meljen, amennyi éppen fedezi a háztartás fogyasztását. Ha 
mégis többlettermelés van, azt az áramszolgáltató megvá
sárolja, ám számla ellenében jóval kevesebbért, már-már 
elhanyagolható összegért. ”

Végül ismét barangoljunk el a számok földjére! Tegyük fel, 
hogy régóta szeretnénk lakásunk kényelmét egy jakuzzival 
bővíteni, esetleg egy elektromos autó vásárlásán gondolko
dunk. Egészen eddig bele kellett kalkulálni azt is, hogy ezek 
a berendezések amellett, hogy költséges a beszerzésük 
megnövelik az áramszámlát. Viszont, ha napelemekkel vált
juk ki a hálózatot, a villanyszámla a jövőben kikerül a csalá
di költségvetésből, a megspórolt pénzt pedig nyugodtan for
díthatjuk ezekre a régen vágyott termékekre és működteté
sükre.

2020 tavaszán elhatároztuk, napelemet szeretnénk. Döntésünket 
költségtakarékosság és kömyezettudatossági szempontok befo
lyásolták, szerettük volna a háztartásunk villamosenergia-fel- 
használását napenergiából biztosítani, valamint szempont volt az 
is, hogy a napelemek segítségével a fűtési szezonban be tudjunk 
segíteni a ház hőháztartásába, alternatív fűtési módozatok alkal
mazásával, minimálisra csökkentve ezzel a fűtési költségünket. 
2020 májusában egy baráti ajánlást követően felvettük a kapcso
latot a Solar Rendszerépítő Kft-vel.Egy gyors helyszíni és szak
mai konzultációt követően testre szabott ajánlatot kaptunk a rend
szer kivitelezésére. Az ajánlatot elfogadtuk és korrekt, precíz ki
vitelezés mellett kulcsrakész rendszert kaptunk. Az új technoló
giát 2020 júliusában élesítettük. Elégedettek vagyunk, a telepített 
rendszer azóta is kifogástalanul működik. Utólag is köszönet a 
Solar Rendszerépítő Kft.-nek!
Répási Róbert, gyulafirátóti lakos 

2021. június 30-ig lehet megvalósítani azokat a napelem-fejlesz
téseket, amelyeknek az Otthonfelújítási támogatási program akár 
50%-át is támogatja a magyar háztartásokban. Tehát már nincs idő 
ilyen jellegű fejlesztésben gondolkodunk, viszont mi megoldást 
tudunk nyújtani azoknak, akik erről a támogatásról lecsúsztak.
A mi általunk nyújtott megoldással 2023 december 31 .-ig lehetsé
ges Napelem rendszert telepíteni úgy, hogy továbbra is marad az 
ügyfél a kedvező „SZALDÓ” elszámolásban.

Ezért érdemes most meghozni a döntést, amelyben a Solar Rend
szerépítő Kft. a tervezéstől a megvalósításig személyesen is segít. 
www.solar-re.hu

Solar-Rendszerépítö Kft.
8200 Veszprém, Budapesti út 75.

info@solar-re.hu +36 30 298 55 85
www.napelemveszprem.hu +36 70 638 2339
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