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A 2021/22-es tanévet a Szent István Király Általános Iskolában 12 kisdiák kezdte meg szeptember 
elsején. A tornateremben megrendezett ünnepélyen iskolánk igazgatója, Széplaki Zoltán és telepü
lésünk polgármestere, Gyarmati Katalin is köszöntötte a kis elsősöket, akik apró ajándékokat is 
kaptak. A gyerekek közül Hajdú Csenge és Hoffmann Ákos egy-egy verssel tette még emlékezete
sebbé ezt a szép napot. Szalai Emília osztályfőnök

H imnttsz

M ccscsgyújtás

Várjuk a
Tisztelt Polgárokat, 
a civil szervezetek
és az 
intézményei? képviselőit 
a megemlékezésre!

Tisztelt Lakosság!
Több szolgáltatótól is ér
kezett jelzés, hogy egyes 
utcákban az ingatlanok 
előtt, sok helyen mindkét 
oldalon személygépkocsik 
parkolnak, holott mind
egyik ingatlan rendelke
zik gépkocsi behajtóval 
és az ingatlanon belüli 
parkolási lehetőséggel.

Jelzésük alapján a sok parkoló 
autótól nehezen tudják megol
dani pl. a szemétszállítást és 
különböző manőverezési gya
korlatot kell végrehajtaniuk ah
hoz, hogy az utcában elférjenek 
a parkoló autók között. Felelős
séget nem tudnak vállalni, ha 
valamelyik autóban netán kár 
keletkezik, miután a lakók sok 
esetben ellehetetlenítik az utcá
ban történő közlekedést.
Ez a parkolási gyakorlat akadá
lyozza a biztonságos kétirányú 
forgalmat valamint problémákat 

fog okozni a téli hócltakarítási 
munkák végzésekor is. Elsősor
ban az Esze Tamás, a Zrínyi, az 
Erdösétány, a Rákóczi valamint 
a Radnóti utcákban merülnek 
fel ezek a gondok. Kérjük Önö
ket, hogy lehetőség szerint a 
jármüveiket az ingatlanon belül 
tárolják és törekedjenek a biz
tonságos közlekedés feltételei
nek teljesítésére.
A téli időszak előtt jelezni kí
vánjuk, hogy az ingatlan tulaj
donosa, kezelője, tartós haszná
lója köteles gondoskodni az in
gatlan előtti járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter széles te
rületsáv) hó- és síkosság-men
tesítéséről valamint tisztántar
tásáról. Az előző évek tapaszta
latai alapján azt látjuk, hogy 
sokan nem gondozzák az ingat
lanuk közterülettel közvetlenül 
határos szakaszát, holott ez 
mind a saját, mind a közösség 
érdekeit szolgálja.

Átmeneti javulást követően az 
elmúlt időszakban ismét meg
szaporodott a közterületen kó
borló kutyák száma. Az ebtar
tó gondoskodni köteles az ál
lat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szökésének 
megakadályozásáról. Felhív
juk minden állattartó figyelmét, 
hogy kutyáját kóborolni se köz
területen, se más ingatlanán 
nem hagyhatja. Az ebet megfe
lelő, biztonságos helyen kell 
tartania, vagy a jogszabályi elő
írásoknak megfelelően gondos
kodnia kell a szökésveszély 
megakadályozásáról. A köz- és 
magánterületeken felügyelet 
nélkül ebek veszélyt jelentenek 
mind az ember-, mind az állat 
egészségére, illetve a közleke
dés biztonságára, a vagyonbiz
tonságra.

Polgármesteri Hivatal
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszakban 
meghozott Képviselő
testületi határozatok
ról, döntésekről szeret
nénk Önöket tájékoz
tatni.

augusztus 9-én az alábbi ha
tározatok születtek:
-Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat Képviselő-tes- 
tülete úgy határozott, hogy tá
mogatja a Bakonykarszt Zrt. ál
tal a KEI1OP 2.1.11. számú, a 
víziközmü hálózatok átalakítá
sára, hatékonyságnövelő fej
lesztésére, víziközmü rendsze
rek állapotfelmérésére kiirt pá
lyázat benyújtását. A pályázat 
2. célterületének keretében el
fogadja a Béke utca ivóvíz ge
rinc-vezetékének felújítására 
vonatkozó támogatási igény 
rögzítését. A pályázat benyújtá
sához szükséges önrészt az Ön
kormányzat a szolgáltatónál 
megállapodás alapján kezelés
ben lévő használati díjból és sa
ját forrásból kívánja biztosítani.
-a Képviselő-testület a Magyar
ország 2021. évi központi költ
ségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 3. melléklet 1.2.2.1 
pont szerinti települési önkor
mányzatok szociális célú tüze
lőanyag vásárlásához kapcsoló
dó támogatásra pályázatot nyúj
tott be.
A Képviselő-testület az igényelt 
50 erdei m3 tűzifa mennyiség
hez szükséges 1000,-Ft /erdei 
m3 +ÁFA összegű önrészt biz
tosítja és vállalta a szállítási 
költségeket.
Azóta már megkaptuk az ér
tesítést, hogy a pályázatunk 
támogatott lett. 42 erdei m3 
tűzifa mennyiséget nyertünk. 
szeptember 30-án az alábbi 
határozatok születtek:
-az Önkormányzat Képviselő
testülete tudomásul vette a 
Szentkirályszabadjai Szivár
vány Óvoda és Mini Bölcsőde 
(8225 Szentkirályszabadja, 
Kossuth u.22.) tájékoztatását az 
intézmény 2021/2022. nevelési 
évre vonatkozó munkatervéről, 
-a Képviselő-testület kinyilvá
nította azon szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön

kormányzati Ösztöndíjrendszer 
2022. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőokta
tási hallgatók számára, vala
mint a felsőoktatási tanulmá
nyokat kezdő fiatalok részére 
kiírandó Bursa Hungarica Fel
sőoktatási Önkormányzati Ösz
töndíjrendszer 2022. évi fordu
lójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadta, kötelezett
séget vállalt arra, hogy a pályá
zatok kiírása, elbírálása és fo
lyósítása során maradéktalanul 
annak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettsé
get vállalt arra, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön
kormányzati Ösztöndíjrendszer 
2022. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pá
lyázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/ 
onk/tonkbelep.aspx internet cí
men elérhető EPER-Bursa rend
szerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozott 
arról, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben általa meghatáro
zott és a pályázóktól bekért, a 
szociális körülmények igazolá
sára fontosnak tartott nyilatko
zatok és mellékletek nem áll
nak ellentétben a pályázati kií
rás feltételeivel.
-az Önkormányzat Képviselő
testülete megismerte a Veszpré
mi Tankerületi Központ által 
megküldött, az iskolák felvételi 
körzetéhez kapcsolódó doku
mentumot és az abban foglalt 
felvételi körzet meghatározás
sal az alábbiak szerint egyetér
tett:
Szentkirályszabadja község 
számára a kötelező felvételt 
biztosító iskola:
203336 - Szent István Király 
Általános Iskola
8225 Szentkirályszabadja, 
József A. u. 6
-a testület felhatalmazta Gyar
mati Katalin polgármestert, 
hogy kezdje meg az egyezteté
seket Veszprém Megyei Jogú 
Város polgármesterével a 
Szentkirályszabadja vegyes 
fogorvosi körzet fogászati alap
ellátási és fogászati iskola-e
gészségügyi feladatainak ellátá
sára vonatkozóan.
A Képviselő-testület meg kí
vánja tartani a fogorvosi körzet 
egységét az ellátás biztosítása 
során, annak részekre bontását 
nem támogatja.

-Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat Képviselő-tes- 
tülete elfogadta a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Közrendvé
delmi Osztályának Szentkirály
szabadja község 2020. évi köz
rendjéről és közbiztonságáról 
szóló beszámolóját.

Barcza Kálmánné, Manci nénit 90. születésnapja alkalmából kö
szöntötte Gyarmati Katalin polgármester asszony Orbán Viktor 
miniszterelnök úr aláírásával ellátott oklevéllel és egy csokor vi
rággal. Manci néni 1931. augusztus 18-án született Szentkirálysza- 
badján. A kiváló szellemi képességeknek örvendő ünnepeltet 
nagy, szerető család veszi körül. Két fia (Imre és Kálmán) mellett 
három unokája és négy dédunokája is köszöntötte születésnapján.

es sok-sok örömet kívánunk az ü

@Szabadi-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 Cím: 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

Kedves olvasóink!
A Szabadi-Szó következő száma 
2021. december 24-én jelenik meg.

Bízunk benne, hogy sikerült 
hasznos információkhoz juttat
nunk Önöket!

Gyarmati Katalin 
polgármester
Szántód László 
jegyző

f

https://www.eper.hu/eperbursa/
mailto:hoffmann.orosz@outlook.hu
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ÓVODÁNK £S MINI BÖLCSŐDÉNK HÍREI
Szeptember 1-ével meg
kezdtük a 2021/2022-es 
nevelési évünket. Szere
tettel vártuk, fogadtuk 
bölcsődéseinket, óvo
dásainkat, az újonnan 
érkező kiscsoportosa
inkkal együtt.

A beszoktatás október végéig 
folyamatos mindkét intézmény
ben. Kisebb-nagyobb pityergé- 
sekkel, de ugyanakkor jókedv
vel is történik, mind a szülők- 
mind a kisgyermekek részéről. 
Jelenleg óvodánkba 75, bölcső
dénkbe 14 kisgyermek jár.
Nagyon fontosnak tartjuk az e- 
gyüttműködést, ezért a leendő 
kicsoportban dolgozó kollégák, 
heti rendszerességgel látogatják 
meg bölcsis gyermekeinket, és 
amikor csak lehet, a legfiata- 
labbjaink is ellátogatnak a gon
dozó,- és dajka nénikkel az ó- 
vodába.
Az idei nevelési évre is sok 
programot tervezünk az intéz
ménybe járó gyermekeinknek 
és szüleiknek. A koronavírus 
járványra való tekintettel ezek
ből előfordulhat hogy lesz ami 
elmarad, vagy 2022 tavaszára 
kerül áthelyezésre.
Szeptember 18-án a Szüretelő 

Falunap keretében, Nagycso
portos óvodásaink felléptek egy 
aranyos kis játékos műsorral. 
Konyhai dolgozóink idén is 
megfőzték a szüreti gulyást, 
melyet az Általános Iskola ud
varán lévő helyszínen szeretet
tel kínáltak. Ezúton is szeret
ném megköszönni az intéz
mény alkalmazotti közösségé
nek a kitartó, lelkiismeretes 
munkáját!
Október elején elkezdődött a 
„Lépten-Nyomon Madarászovi” 
programunk, amely minden 
hónapban egyszer, az óvoda 
udvarán (szabad levegőn), vál
tozatos, érdekes tevékenysége
ket tartogat a gyermekek szá
mára. A már megszokott Ovi
játszónk remélhetőleg elindul
hat még az ősz folyamán.
Amint lehet meghirdetjük, és 
szeretettel várjuk rá a 2-3 éves 
gyerekeket, szüleikkel.
Az idei jótékonysági „Böske- 
bál”-unk időpontja november 
20-a, amit remélhetőleg meg
tarthatunk. Az előkészületek 
már folynak.

Mindenkinek Jó Egészséget 
kívánunk!

Kéninger Zsanett 
Intézményvezető

Adn 1%.a nőm fitnlhat/S

Köszönjük szépen hogy támogatja gyermekeink mindennapjainak 
zv z\ jobbátételét!

SZENTKIRÁLYSZABÁDJAI
ÓVODÁSOKÉRT ÉS 
BÖLCSŐDÉSEKÉRT 

ALAPÍTVÁNY

SZÁMLASZÁM:
11748083-24886723
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Szentkirályszabadjáért kitüntetés a Felnőtt Háziorvosi Szolgálat részére
1990-ben az önkormány
zat körzeti orvosi állást 
hirdetett meg, amelyre 
dr. Kun Gazda Melinda 
doktornő nyújtott be pá
lyázatot, s nyerte el az ál
lást.

A doktornő a rendelőben Győrffy 
Zsoltné, Kati ápolónővel kezdte 
meg a munkáját 1990. március 
23-án, majd 1992-től Dobi Sándor
rá, Kati is csatlakozott a csapat
hoz, mint orvosi írnok.
Melinda doktornő hamar felis
merte, hogy a jövőt a számító
gép jelenti, ezért 1992-től egy 
egészségügyi software-t kezd
tek el használni és számítógé
pen rögzítették a mindennapi 
dokumentációkat.
2018 júniusában tragikus hirte
lenséggel a csapatból eltávozott 
Győrffy Zsoltné Kati, mély űrt 
hagyva maga mögött. Kati fela
datait jelenleg Németh Anikó 
Katalin ápolónő végzi, így is
mét hárman tudják biztosítani 
azt, hogy mindenkivel, betegsé
gének körülményeit figyelembe 
véve, a legmegfelelőbben tudja
nak foglalkozni, és figyelnek 
arra, hogy ne kelljen a betegnek 
napokig várakoznia azért, hogy 
orvosi ellátáshoz jussanak.
2017 év végén csatlakoztak az 
EESZT rendszerhez, amelynek 
segítségével nyomon tudják kö
vetni betegeiket, gyógyszereket 
tudnak felírni.
2020-ban a pandemia minden
kire, így a háziorvosi szolgálat
ra is lesújtott. A rendelést to
vábbra is zavartalanul folytat
ták, de zárt ajtók mögött végez
ték munkájukat és csak az idő
pontra, indokolt panaszokkal 
érkező betegeket tudták szemé
lyesen ellátni megfelelő védő
felszerelésben. A gondozott, 
krónikus betegeknek az EESZT 
segítségével felírták a gyógy
szereket, amit a gyógyszertár
ban bárki kiválthatott, ha az il
lető megadta TÁJ számát.
Ebben az időben a napi munká
juk mellett, a legnagyobb fela
datot a telefonon bejelentkező 
heveny légúti betegek ellátása 
jelentette.
Ezeknek a betegeknek megszer
vezték a tesztelését, és mint 
gyanús esetet, jelentést tettek a 
Veszprém Megyei Kormányhi

vatal Veszprém Járási Hivatalá
nak. Ezen kívül a betegeket 
név, születési adat, TÁJ szám 
szerint az Országos Járványü
gyi Szakrendszerbe is be kellett 
írniuk, majd gyógyulás után ki
jelenteniük. Nem utolsó sorban 
még kezelést is kellett javasol
niuk.
A betegeknek elmagyarázták a 
karantén időtartalmára betartan
dó szabályokat, és ezt elektro
nikus levélben is elküldték szá
mukra.
Ezzel a rengeteg időt igénylő 
munkával párhuzamosan 2021 
februárjában elkezdődött a la
kosság oltása is.
Ebben az időszakban megszer
vezték a betegek oltási pontra 
való jelentkezését is. Nagyon 
sok telefonálás, egyeztetés után 
tudták csak összeállítani az ol- 

takozók napi listáját.
2021. márciusától a Háziorvosi 
Rendelőben is megkezdődött az 
oltás.
A körzetbe 1625 páciens van 
bejelentkezve és ebből 1085 fő 
van beoltva mind két oltással. 
Jelenleg a harmadik oltás felvé
telét szervezik.
Naponta 50-60 beteget látnak el 
gyógyszerrel az EESZT rend
szeren keresztül, ebből, kb. 20- 
24 beteg személyesen is megje
lenik a rendelőben.
Az elmúlt időszak települést é- 
rintő eseményei közül a legna
gyobb hatású a koronavírus o- 
kozta pandémia volt. Ez sok te
kintetben próbára tette a tele
pülést és az itt lakókat is. Külö
nösen nagy terhet rótt a Házior
vosi Rendelőben dolgozókra, a

kik folyamatosan végezték a te
lepülés lakosainak orvosi ellátá
sát, tesztelését, ellenőrzését, 
vakcinával történő oltását.
Ezúton szeretnénk köszönetét 
mondani a helyi Felnőtt Házior
vosi Szolgálat dolgozóinak, 
Melinda doktornőnek, Katinak 
és Anikónak, akik az úgymond 
„rendes” tevékenységük mellett 
a koronavírus fertőzéshez kap
csolódóan ellátták a tájékozta
táshoz, megelőzéshez, a bete
gek vizsgálatához, a vakcinák 
oltásához kapcsolódó gyakorla
ti, szervezési és adminisztrációs 
feladatokat is.
Köszönjük munkájukat és to
vábbi kitartást, jó egészséget 
kívánunk!

Gyarmati Katalin 
polgármester
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Szentkirályszabadjáért kitüntetés az Országos Mentőszolgálat 
Veszprémi Mentőállomása részére

Az Országos Mentőszol
gálat 1948-as megalaku
lása óta látja el folyama
tosan a kórházon kívüli 
sürgősségi betegellátás 
szerteágazó feladatait.

Országszerte üzemelő 254 men
tőállomásával, és közel 8.000 
kivonuló mentődolgozóval Ma
gyarország legnagyobb egész
ségügyi szolgáltatója, évente 
több, mint egy millió beteg el
látását végzi.
A Mentőszolgálat struktúrája 
lehetővé teszi az egyes mentési 
feladatok változatos járműtípu
sokkal történő végrehajtását, 
hisz nem csak mentőautók, de 
mentőmotorok, mentörobogók, 
mentőhajók és mentőhelikopte
rek is bevetésre készen várják a 
feladatokat. Eszközös felszerelt
ségük világszínvonalú, segítsé
gükkel a bajbajutottak részére 
akár komplett intenzív osztá
lyok vihetőek a bajbajutottak 
ajtajához.
A szolgálatot teljesítő bajtársi 
közösség gépészei, ápolói, tech
nikusai, mentőtisztjei és orvosai 
munkájukat igen nagy szakérte
lemmel végzik, melynek ékes 
bizonyítéka a nemzetközi men
tőversenyeken évröl-évre elho
zott rangos helyezések sokasá
ga-
A 2019-ben kezdődött korona
vírus pandémia olyan új, eddig 
ismeretlen feladatok megoldá
sát rótta a mentőkre, melyre a 
Szolgálat 73 éves fennállása a- 
latt talán nem is volt még pél
da. Idegen terepen kellett helyt 
állniuk, a járvány elleni harc 
frontvonalában tanulták meg 
egy eddig ismeretlen betegség 
ellátását, megbirkóztak a sok
szorosára emelkedett feladat
számmal, több ezer, akár több 
tízezer vírustesztet elvégezve 
nap-nap után. Tették mindezt a 
tőlük megszokott fegyelemmel, 
empátiával, sokszor önmaguk
tol, családjaiktól, szeretteiktől 
elvonva az időt és energiát, hisz' 
a baj társak számára a mentés 
nem pusztán munka, hanem va
lódi hivatás.
Bár a járvány elleni küzdelem 
még nem ért véget, de az elmúlt 
2 év rávilágított a Mentőszolgá
lat kiemelkedő hatékonyságára, 
ami a kórházakkal, társszervek

kel való együttműködés és az 
oltások megjelenése mellett 
biztosítani látszik a COVID fe
lett aratott győzelmet; s egyút
tal biztosítéka annak, hogy az 
OMSZ helyt fog állni a továb
biakban is, bármilyen új kihívá
sokat tartogat számukra a jövő. 

A Veszprémi Mentőszolgálat 
dolgozói településünkön is napi 
szinten, sokszor erejükön felül 
látták el a lakosságot a pandé
mia idején, gondoskodtak az i- 
döben történő kórházba szállí
tásokról és a folyamatos tesztek 
elvégzéséről.

Ezúton szeretnénk megköszön
ni Szentkirályszabadja lakossá
gáért végzett munkájukat, s to
vábbi kitartást, jó egészséget 
kívánunk minden dolgozónak!

Gyarmati Katalin 
polgármester
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Nemzedékek Háza
Szent István ünnepe 
jeles nap településünk 
életében. Ennek meg
ünneplése koszorúzás
sal kezdődött a szobor
nál.

A rendezvény a Nemzedékek 
Háza udvarán folytatódott, ahol 
Füred Város Koncert Fúvósze
nekara hívogató zenével kö
szöntötte az érkezőket. Műso
ruk végén együtt elénekeltük a 
Himnuszt, majd Berkes Péter 
plébános köszöntötte a közön
séget és megszentelte az új ke
nyeret. Öt Gyarmati Katalin 
polgármester követte a színpa
don, aki összefoglalta a falu eb
ben az évben elért eredményeit, 
majd átadta a Szentkirálysza- 
badjáért-díjakat.
Ebben az évben a Felnőtt Házi
orvosi Szolgálat képviseletében 
Dr. Kun-Gazda Melinda dok
tornő vehette át az oklevelet és 
a vele járó kristály vázát. A tes
tület döntése alapján még egy 
díj átadásra került, mégpedig a 
Veszprémi Mentőszolgálat kép
viseletében Bőrösök Zsolt kap
ta, mivel a járvány helyzet ide
jén kimagasló odaadással látták 
el településünk érintett lakóit.
A Szent István Népdalkor dalai 
után kis szünetet tartottunk, ez 
alatt mindenki felfrissíthette 
magát, a kínálatban az új ke
nyér, pogácsa és egy kis bor, 
ásványvíz szerepelt. Külön kö

szönetét szeretnénk mondani 
Cseh Lajosnak, aki felajánlotta 
a maga sütötte két kenyeret az 
alkalomra.
Színpadi programunk Hajdú 
Péter és családja néptánc be
mutatójával folytatódott Vizeli 
Bálint zenekarának kíséretében. 
Őket Halas Adelaida verses-ze
nés előadása követte. Az estet 
színpompás tűzijátékkal zártuk. 
A Nemzedékek Házában már a 
nyár folyamán elkezdődik a ké
szülődés a Sárkányok Napjára. 
Az itt dolgozó diákmunkások 
minden évben oroszlánrészt 
vállalnak a sárkány formák ki
vágásában és az egyéb előké
születekben. Köszönet Dabosi 
Marcellnek, Horváth Mercé
desznek és Orosz Botondnak! 
A szeptember 4-én megrende
zett eseményen a becslések 
szerint rekord mennyiségű sár
kány készült el, csodaszép idő
ben, rengeteg érdeklődővel.
Érdekesen alakultak az esemé
nyek a Szüretelő Falunap szer
vezése során. A fözőversenyt a 
vírus miatt májusban elhalasz
tottuk július elejére. Ez az idő
pont azonban a fözöcsapatok 
egy részének nem volt jó, így 
az a döntés született, hogy te
gyük át az eseményt a falunap 
délelőttiére.
A nevezett nyolc csapat reggel 
9-kor kezdte a főzést, hogy a 
gulyáslevesek a zsűrizés idő
pontjáig elkészüljenek. 12.00

és 13.00 között zajlott az érté
kelés. A zsűri tagjai Héninger 
Zsanett, Gyábolkóné Hugi néni 
és Holonics-Straub Beáta vol

tak. Köszönet nekik a segítsé
gért!
A szüreti felvonulás résztvevői 
a piacnál gyülekeztek 13.30-tól. 
A menet színes volt a fogatok
tól, lovasoktól, traktoroktól. 
Az első megállónál Gyarmati 
Katalin polgármester és Dr. 
Kontrát Károly államtitkár te
lepülésünk országgyűlési kép
viselője mondott rövid köszön
tőt. A játszótérnél megállva a 
néptáncosok és a kisbíró szóra
koztatták a felvonulókat. Há
rom óra előtt már az iskolához 
ért a menet, ahol a főzöverseny 
résztvevői már megalapozták a 
jó hangulatot. Az érkezők vá
laszthattak, hogy valamelyik 
főzőcsapat vagy az ovikonyha 
gulyáslevesét kóstolják meg. 
Köszönet az óvoda konyháján 
dolgozóknak a finom gulyásért. 
Füred Város Koncert Fúvósze
nekara - alkalmazkodva ahhoz, 
hogy az emberek még nem ül
tek be a sátorba, hanem falatoz
nak a focipályán elhelyezett 
asztaloknál - kitelepült a rendez
vénysátor mellé, és vidám zenei 
aláfestést biztosított.
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Az udvaron kirakodó vásár, bü
fé várta az érdeklődőket. A gye
rekeket lufibohóc, csillámfes
tés, ugrálóvár, kézműves foglal
kozás, látványpréselés szóra
koztatta. A színpadi programot 
a kisbíró Hajdú Péter tréfás be
széde nyitotta meg, majd az ó- 
vodásaink kis műsora követke
zett. Köszönjük a felkészítést 
Tömböl Szilárdnénak, Takács 
Dórának, Tóth Zsuzsannának és 
Bognár Katalinnak.
A polgármesteri köszöntő és 
beszéd után a Veszprémi Ifjúsá
gi Táncegyüttes fergeteges tán
cait láthattuk, őket a Mai Nők 
csapata követte a színpadon.
Több verseny díjának az átadá
sára is ez az alkalom adott lehe
tőséget. Elsőként a Szentkirály
szabadja Leggondozottabb Por
tája verseny nyerteseinek ad
tunk át apró ajándékot, okleve
let és a kis kerámia táblát, me
lyeket ebben az évben Miilei 
László és kedves felesége 
Milleiné Széli Ilona, Kertész 
Tamás, valamint Mórocza 
Hajnalka vehetett át.
A délelőtt zajló gulyásföző ver
seny eredményhirdetése is ek
kor zajlott. A zsűri úgy értékel
te, hogy az első helyen a Szu
percsapat, második helyen a 
Gasztrognómok, harmadik he
lyen pedig a Rozsdamarók vé
geztek. Különdíjban az Újkuti 
Vadásztársaság részesült. Vala
mennyi csapatnak köszönjük a 
részvételt!
Ezt az alkalmat ragadtuk meg, 
hogy az áprilisi on-line szava
lóverseny díjazottjainak okle
velet adhassunk át, hiszen meg
érdemli a nyilvános elismerést, 
és a közönség tapsát: Szabó 
Emma Rozália és Szabó Pál 
Péter.
Műsorunk a Szent István Nép
dalkor dalcsokrával folytató
dott, majd az Acro Dance Ak
robatikus Sporttánc Egyesület 
lélegzetelállító produkciói kö
vetkeztek és a Mai Nők egy 
meglepetés tánccal is előruk
koltak.
A Szüretelő Falunap programja 
Pély Barna kis koncertjével zá
rult. Az énekes hamar elvará
zsolta a közönséget, jó volt lát
ni, hogy idősebbek és fiatalok 
együtt énekelték a dalokat, volt, 
aki táncra is perdült. Köszönjük 
mindenkinek, hogy velünk tar
tottak!
Az elkövetkező időszak is sok 
programot ígér, bízunk benne, 
hogy nem lesznek újra korláto
zások, és faraghatunk töklám
pásokat a Tökjó napon október 
28-án -, november 6-án ünne

pelhetünk az Idősek délutánján. 
(Ez utóbbira minden 65 év fe
letti lakos meghívót fog kapni. 
Meg szeretném ragadni az al
kalmat, hogy kérjem őket, ami
kor kézhez kapják a meghívót, 
szíveskedjenek az azon szereplő 
elérhetőségek egyikén visszaje
lezni, hogy részt tudnak e venni 
a rendezvényen.)
Örömünkre szolgál, ha készü
lődhetünk az Adventi játszó
házban a karácsonyra, és sokan 
találkozhatunk a december 22- 
ére tervezett Falukarácsonyon. 
Kísérjék figyelemmel a honla
pot és a hirdető táblákat, hogy 
ne maradjanak le programjaink
ról!

Korbacsics Edit

Jb
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A Baráti Kör Egyesület hírei
Az önkormányzat támo
gatásának, valamint szá
mos segítőnknek köszön
hetően sikeresen bonyo
líthattuk le a XXIV. Sár
kányok napját szeptem
ber első szombatján!

A településünkön kívül idén is 
sokan érkeztek a környékből, 
sőt a megyén kívülről is.
A tavalyi év kihagyása után a 
magyar sárkányeresztők mellett 
a cseh és osztrák barátaink is 
megjelentek lakókocsijaikkal és 
színes sárkányaikkal. Ugyan 
napsütéses, kellemes jó időnk 
volt, de szélben nem bővelked
tünk, így főként csak a könnyű 
papírsárkányok tudtak szállni, a 
nagy formasárkányok jó része a 
zsákban pihent sajnos.
A járványhelyzet miatt idén is 
kicsit kötetlenebb és szellősebb 
formában próbáltuk megszer
vezni a programokat. Igyekez
tünk biztonságos, ám élmények
ben gazdag kínálatot biztosítani 
idén is, úgy, hogy megmaradjon 
központi elemünk: a papírsár
kány építés-reptetés, és a sza
badban eltöltött idő népszerűsí
tése. Most is volt számtalan já
ték, arcfestés, légvár, óriás lab
dák, építőkockák, íjászat, és lo
gikai feladványok, lovaskocsik, 
pónik vitték sétára a jelentkező
ket. Különböző "gépsárkányok" 
azaz veterán motorok, trakto
rok, sőt egy markoló is várta a 
gyerekeket. Az idei év másik 
különlegessége Hojek Ferenc 
és neje sárkányrepülő bemuta
tója volt. Dunaújvárosból re
pültek ide és szálltak le hoz
zánk a mezőre, hogy a kíván
csiskodóknak meséljenek a kü
lönleges hobbijukról.
A Bakonyi Csillagászati Egye
sület tagjai idén a naptávcsövü
ket és meteoritjaikat hozták el 
nekünk. A délután folyamán 
Dorkata Kutyakiképző tartott 
silent tréning és agility bemuta
tót két kutyájával. A napot mint 
mindig a papírsárkány szépség
verseny eredményhirdetésével, 
az 50 nevező díjazásával zár
tuk, és napnyugtáig eregettük 
sárkányainkat a kellemes szél
ben.
Ezúton is köszönjük mindenki
nek, aki áldozatos munkájával 
és támogatásával hozzájárult, 
hogy élményekben gazdag, si
keres hétvégét tudhassunk a 
magunkénak!
Egyesületünk egész éves mun

káját továbbra is a magánsze
mélyek és vállalkozók felaján
lott adó 1 %-ból, az önkormány
zat támogatásával és a magán
személyek helyszíni adománya
iból tudjuk megvalósítani.
Az idén a korábbi évekhez ké
pest csekély, 36.000 Ft került a 
helyszíni adománygyűjtő edé
nyeinkbe, amit a jövő évi ren
dezvényre fogunk majd fordíta
ni.
Reményeink szerint lesz azon
ban támogatás ami ezt kiegé
szítheti, mivel jelenleg elbírálás 
alatt van pályázatunk az Emberi 
Erőforrások Minisztériumánál. 
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) vásá
rolt új eszközeink (egy 4x8m 
alapterületű valamint egy na
gyobb 8x12m területű rendez
vénysátor, aggregátor, sörpad 
garnitúrák) jó szolgálatot tettek 
a Sárkányok napján. Az eszkö
zök beszerzésével rendezvénye
inket időjárásállóbbá, és füg
getlenné tehetjük, valamint a 
korábbi bérleti díjakat ezentúl a 
programok színesítésére fordít
hatjuk. Ezzel az eszközfejlesz
téssel nem csak egyesületünk, 
de egész településünk gazdago
dik.
A 2020-as év személyi jövede
lemadó 1 % os felajánlásából 
160.384 Ft összeget utalt át 
az állami adó- és vámhatóság, 
melyet szintén a jövő évi prog
ramjaink játszóházak és a Sár
kányok Napja - színvonalas le
bonyolítására használunk fel. 
A tervezett programjaink között 
szerepel idén még a Családse
gítő Szolgálattal, a Könyvtárral 
és a Nemzedékek Házával kö
zösen lebonyolítandó október 
28. csütörtökön a Tök-Jó Nap, 
valamint a decemberi karácso
nyi mézeskalács sütő kézműves 
játszóház. Részletek az interne
ten és a plakátokon hamarosan. 
Továbbra is szívesen fogadunk 
önkénteseket, várjuk a diákok 
jelentkezését is, akik a kötelező 
50 óra társadalmi munka kere
tében szeretnének feladatokat 
vállalni rendezvényeink szerve
zésében és lebonyolításában. 
Programjainkról az informáci
ók, fényképek, élménybeszá
molók megtalálhatóak egyesü

letünk honlapján a www.szbke. 
hu valamint a www.facebook. 
com/szbke oldalon.
Felajánlásaikkal, ötleteikkel és 
program javaslatukkal, keresse
nek fel bennünket elérhetősége

inken:
Tel: 06-30-416-5550
e-mail: szbaratikor(a)gmail. com

Bognárné Cseh Melinda
Elnök

http://www.szbke
http://www.facebook

