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Beszámoló a 2021-es évről
Ismét elérkeztünk az 
év végéhez! Megint 
egy olyan évet zárunk, 
melynek jó részében 
velünk volt, illetve 
most is jelen van ez a 
szörnyű vírus.

Kellő óvatossággal, mindenre 
figyelve tettük így is a dolgun
kat, hiszen az mindig akadt bő
ven.
Januárban örömmel írtuk végre 
alá a TOP-1.4.1.-16-VE1-2017 
Bölcsődei eszközbeszerzés pá
lyázatunk módosított Támo
gatói okiratát, mely alapján 
37.053.639,-Ft támogatást 
nyertünk. Innentől egy feszitett 
tempójú munka indult meg, a- 
minek eredményeképpen júli
usban átadhattuk a bölcsődén
ket, amely mára már maximális 
létszámmal működik.
Februárban a külterületi útjaink 
mellett és az erdős területeken 
15 konténer szemetet gyűjtöt
tünk össze, amit az „Illegális 
hulladéklerakók felszámolása” 
nyertes pályázatunk eredmé
nyeképpen (2.801.419,-Ft tá
mogatást nyertünk) tudtunk 
elvitetni. Itt szeretném megkö
szönni kollégáim munkáját, a- 
kik aktívan vettek részt a terü
letek tisztításában.
Február végén 2 db 240 literes 
sütőolaj gyűjtésére alkalmas 
kukát helyeztünk el a volt orvo
si rendelő udvarában. Örömmel 
látjuk, hogy szívesen használ
ják a lakók, azóta már többször 
is kellett üríteni a kukákat. 
Február végén kaptuk az öröm
teli hírt, hogy a Vidékfejlesztési 
Program pályázaton (Vp6-19.2. 
1-7-2-17 kódszámú) 6.634.515,- 
Ft támogatást nyertünk trak
torra, fűnyíró kistraktorra, 
lombgyűjtő adapterre. Ezeket 
az eszközöket időközben be
szereztük, október végén pedig 
a lakosoknak egy zöldhulladék 
kezelési program keretében be 
is mutattuk.
Áprilisban a bölcsőde parkoló
jának kialakítását, az udvar fü
vesítését, kerti locsoló kiépíté
sét, a bölcsőde melletti járda ki
alakítását végeztük el.

Májusban a település közterüle
tein virágosítást végeztünk. A 
Magyar Falu Program nyertes 
pályázatunknak köszönhetően 
új játszótéri eszközöket telepí
tettünk a Baba boltnál lévő ját
szótéren, 4.354.568,-Ft érték
ben.
Még ebben a hónapban 5 db 
Magyar Falu Program pályáza
tot és 1 db Önkormányzati fej
lesztések pályázatot készítet
tünk össze és nyújtottunk be. 
Ebből 4 pályázatunk sikeres 
lett, így támogatást kaptunk a 
megvalósításokra.
1. a „Belterületi utak felújítása” 
pályázatunkra 40 millió Ft tá
mogatást nyertünk. Ebből a 
támogatásból járda épül a Pető
fi utca végétől az iskoláig, új 
közlekedési csomópont alakul 
ki a Tóth Á. és József A. utcai 
kereszteződésben, a Felsődomb 
utca mart aszfaltozást kap, a 
Kötéssürü utunk, Rákóczi u. 
vége és a Kossuth utca (Virág
bolttól az Erdősétányig sza
kasz) új aszfaltréteget kap, víz
elvezetéssel.
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 támo
gatásból a közösségszervező 
szakember egy éves bérét és in
fokommunikációs eszközöket 
tudunk beszerezni. (1 db lapto
pot, 5 db táblagépet, nyomtató
hoz kellékanyagokat, másoló
papírt.)
4. Az Önkormányzati feladatel
látást szolgáló fejlesztések tá
mogatása pályázaton „belterü
leti utak felújítására” 15.3 mil
lió Ft támogatást nyertünk az 
Ady és Radnóti utcák aszfalto
zására.
Ezekre a beruházásokra a kivi
telező céggel a szerződéseket 
megkötöttük, a beruházások ta
vasszal megkezdődnek.
Még májusban a Magyar Falu 
Program keretén belül aszfalt
felújítást végeztünk az Erkel F. 
és Petőfi (lakópark) utcákban. 
Én e a beruházásra 22.583.582,- 
Ft nyertünk.

A Képviselő-testület határozat 
alapján döntött arról, hogy a 
2021-es költségvetés terhére az 
Erkel F. utcában lévő zsákutcát, 
és a Petőfi utca elejét (iskola 
mögötti részt) is aszfaltoztatja. 
A saját költségvetésünkből így 
összesen (Erkel: 1.530.350,-Ft 
és Petőfi: 2.82 1.242,-Ft) 
4.351.592,-Ft-ot biztosítottunk. 
Júniusban is aszfaltfelújítást 
végeztünk a Zrínyi utcában és a 
Szente utca azon szakaszán, a- 
mely a Zrínyi és az Esze T. utca 
között húzódik.
Erre a beruházásra az Önkor
mányzati feladatellátást szolgá
ló fejlesztések pályázaton nyer
tünk 9.551.815,-Ft támogatást 
és a Képviselő-testület az ön
kormányzat költségvetéséből 
még 1.685.615,-Ft-ot biztosí
tott.
Még júniusban a település fő 
útjainak felezővonal festése il
letve a kerékpárutak jelzésének 
felfestése is megtörtént, ame
lyet saját költségvetésünkből

Folytatás a 3. oldalon. 
(Beszámoló a 2021-es évről, címmel.)
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Önkormányzati hírek
Az októberi és novem
beri testületi üléseken 
hozott döntésekről, ha
tározatokról szeretnénk 
Önöket tájékoztatni.

október 21-én az alábbi hatá
rozatok születtek:
- Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzat Képviselő-tes- 
tülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonában lévő 1391 hrsz-ú 
közterületet Meggyespusztai 
utca néven nevezi el. A Képvi
selő-testület felkérte a jegyzőt, 
hogy a közterületek elnevezé
séről és a házszámozás szabá
lyairól szóló 6/2014.(IX.19.) 
önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján valamint a köz
ponti címregiszterről és a cím
kezelésről szóló 345/2014. 
(XII.23.) Korm.rendelet előírá
sai szerinti eljárást folytassa le.
- a Képviselő-testület úgy hatá
rozott, hogy a fenntartásában 
működő Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda és Mini Böl
csőde bölcsődei férőhelyeinek 
számát, a maximális gyermek
létszámot 2021 .december 1 -i 
hatállyal 16 főre emeli. A Kép
viselő-testület elfogadta az in
tézmény 1/2021. számú módo
sító okiratát és az 1-2/2021. 
számú egységes szerkezetű ala
pító okirat dokumentumot
2021.december 1-i hatálybalé
péssel.
- az Önkormányzat Képviselő
testülete felhatalmazta Gyarma
ti Katalin polgármestert, hogy 
a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 
„Külterületi helyi közutak fej
lesztése” című pályázat meg
valósításához szükséges enge
délyezési és kiviteli tervek el
készíttetéséhez kapcsolódó a- 
jánlatkérési eljárást folytassa 
le, majd terjesszen elő a testü
let részére döntés-előkészítő ja
vaslatot.
november 15-én az alábbi ha
tározatok születtek:
- a testület megerősítette, hogy 
a KEHOP-2.1.11. számú, a ví- 
ziközmü hálózatok átalakításá
ra, hatékonyságnövelő fejlesz
tésére, víziközmü rendszerek 
állapotfelmérésére kiírt pályá
zati projekt megvalósításában a 
Bakonykarszt Zrt. és a résztve

vő Önkormányzatok konzorci
umával részt kíván venni.
1. Az Önkormányzat kötele
zettséget vállalt arra, hogy a- 
mennyiben sikeres a pályázat, 
a projektet a támogatási kére
lemben meghatározott módon 
megvalósítja és annak megva
lósítása során fokozottan 
együttműködik a többi konzor
ciumi taggal. Az Önkormány
zat a Konzorciumból csak ab
ban az esetben léphet ki, ha a 
támogatási szerződésben és a 
Konzorciumi megállapodásban 
vállalt kötelezettségeinek telje
sítésére a megállapodás aláírá
sát követően, neki fel nem ró
ható okból beállott körülmény 
folytán nem képes.
2. A projekt megvalósításának 
pontos címe:
8225 Szentkirályszabadja, Bé
ke utca ivóvízvezeték rendszer 
A felhívás kódszáma: KEIIOP- 
2.1.11.
A projekt becsült összes költsé
ge az Önkormányzat vonatko
zásában: 42.299.000,-Ft.
A becsült önerő számszerű ősz
szege az Önkormányzat vonat
kozásában: 12.690.000,-Ft.
3. Az Önkormányzat kötelezett
séget vállalt arra vonatkozóan, 
hogy amennyiben a Konzorci
um a támogatást elnyeri, az 
Önkormányzatra jutó -jelenleg 
becsült - önerő 12.690.000,-Ft- 
os összegét a költségvetésében 
elkülöníti.
4. Felhatalmazta a polgármes
tert, hogy a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges Kon
zorciumi együttműködési meg
állapodást írja alá. Amennyiben 
a Konzorcium a támogatást el
nyeri, az ahhoz szükséges Kon
zorciumi megállapodás aláírá
sára is az Önkormányzat jelen 
határozattal felhatalmazta a 
polgármestert.
- a Község Önkormányzat 
Képviselö-testülete úgy határo
zott, hogy megrendeli a Város 
és Ház Építőipari Tervező, Ke
reskedelmi és Szolgáltató Bt- 
töl (1149 Budapest, Várna utca 
12-14.) a Szentkirályszabadja 
község teljes közigazgatási te
rületére vonatkozó, új típusú 
Településterv elkészítésére, a 
szükséges egyeztetések lefoly

tatására vonatkozó munkálatok 
elvégzését.
A munka a 419/2021. (VII. 15.) 
Korm. Rendelet tartalmi kö
vetelményei és az ún. Telepü
lésrendezési Szabályzatban 
foglalt jelmagyarázatával ké
szül. A tervezési díj mértéke 
6.100.000,-Ft+ÁFA, azaz brut
tó 7.747.000,-Ft. A szerződés
2022. január 10-töl 2023. de
cember 31-ig tartó időszakra 
szól.

A Képviselő-testület a tervezési 
díj fedezetét költségvetésében 
biztosítja. Felhatalmazta Gyar
mati Katalin polgármestert a 
vonatkozó szerződés aláírására.
- a Képviselő-testület úgy hatá
rozott, hogy pályázatot nyújt be 
a Miniszterelnökség megbízá
sából, a Magyar Falu Program 
pályázati felhívásaival össz
hangban a Lechner Tudásköz
pont Nonprofit Kft. által meg
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16.30-tól a NEMZEDÉKEK HÁZA udvarán

2021. december 22-én (szerdán)

Boldog karácsonyt kíván
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 
a Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 
és a Nemzedékek Háza!

Kérjük, mindenki hozzon magával egy kis kóstolót a már elkészült karácsonyi sütiből, hogy a forralt bor, sült gesztenye és tea melletti beszélgetés még kellemesebb lehessen!

hirdetett, a kistelepülési telepü
léstervek elkészítésének támo
gatására kiírt felhívásra. A pá
lyázat keretében 1.500.000,-Ft 
vissza nem térítendő támoga
tást igényel a Szentkirálysza
badja község teljes közigazga
tási területére vonatkozó, új tí
pusú Településterv elkészítésé
re. Felhatalmazta Gyarmati 
Katalin polgármestert a szük
séges intézkedések megtételére 
és a pályázat benyújtására, (a 
pályázat benyújtása november 
16-án megtörtént)
Bízunk benne, hogy sikerült 
hasznos információkhoz juttat
nunk Önöket!

2021 decembere

Gyarmati Katalin 
polgármester

Szántód László 
jegyző
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Jövőbeni elképzelés az ingatlanról
Szentkirályszabadja Ön
kormányzat 1/1 arányú 
kizárólagos tulajdonát 
képezi a belterület 633/5 
hrsz alatt nyilvántartott, 
ténylegesen a Petőfi S. u. 
37. szám alatt (hivatallal 
szemben) lévő ingatlan.

Az egyébként életveszélyes ál
lapotú lerobbant ingatlanban 
több család lakott mindenféle, 
az Önkormányzattal vagy joge
lődjével kötött szerződés nél
kül. A lakók albérleti díjat nem 
fizettek, illetve a havi vízdíj is 
az önkormányzat költségvetését 
terhelte. Az ingatlan rendkívül 
rossz állapotára tekintettel az 
Önkormányzat 2020-ban min
den lakóval, ügyvéd által készí
tett és aláírt szerződést kötött, 
amelyben a lakók vállalták, 
hogy 2021. szeptember 30-ig 
kiköltöznek az épületből.
Az Önkormányzat vállalta, 
hogy a kiköltözésben segíti a 
lakókat, sőt lelépési díjat is fi
zetett minden családnak, ezzel 
is segítve az újrakezdést. 2020- 
ban az önkormányzat majdnem 
1 millió forintot költött az élet
veszélyessé nyilvánított kémény 
megjavíttatására, hogy a lakók
nak ne kelljen azonnal kiköltöz
ni a lakásokból.
2021. szeptember 30-val a la
kók kiköltöztek az épületből, 
egy kivétellel. Vele szemben az 
Önkormányzat bírósági pert in
dított.
A képviselő-testület jövőbeni 
szándéka, hogy az ingatlan el
bontásra kerül, és helyére egy 
mai modem, minden igényt ki
elégítő Közösségi Ház épülne. 
Ez az ötlet azért is merült fel a 
testületben, mivel sajnos azon 
ritka települések közé tarto

zunk, ahol nincs közösségi é- 
pület. Ugyanis a Nemzedékek 
Háza ingatlan a katolikus egy
ház tulajdonában van. Az egy
ház és az önkormányzat között 
létrejött szerződés értelmében 
havi 80.000,-Ft bérleti díjat fi
zetve 2024. december 31-ig 

használhatja a település az épü
letet, utána az egyház igényt 

tart az ingatlanra.
A Közösségi Ház építésével

kapcsolatban már elkészült egy 
koncepció terv, amely egy 150 
fő befogadására alkalmas nagy 
termet és egy színpadot is tar
talmaz, hogy a nagyobb ren
dezvényeinknek is helyet tud
junk biztosítani. A Ház megépí

(Folytatás az 1. oldalról.)

Beszámoló a 2021-es évről
valósítottuk meg 2,1 millió Ft 
értékben.
Júniusban kerti szerszámos há
zat telepítettünk a bölcsőde ud
varára és folyamatosan érkez
tek a hatóságok, hogy a bölcső
de nyitásához a működési en
gedélyeket megkaphassuk.
Júliusban kifestettük az iskolai 
ebédlőt és konyhát. Átadásra 
került egy rendezvény keretén 
belül a bölcsődénk.
Szeptemberben a Szent István 
kút környékén 6 db jegenye
nyárfa kivágása történt meg a 
Veszprém Megyei Katasztrófa
védelem munkatársai által, mi
vel életveszélyesnek nyilvání
tották a fákat. Helyettük már 2 
db fát el is ültettünk, az újszü
löttek tiszteletére.
További 4 db-ot pedig még pó
tolni fogunk. Augusztusban be
nyújtottunk egy pályázatot a 
Magyar Falu Program keretén 
belül a „Kistelepülések önkor
mányzati rendezvényeinek tá
mogatása” -ra, melyre szeptem
berben kaptuk a jó hírt, hogy 1 
millió Ft támogatást nyertünk 
(a támogatásból az augusztus 
20-i rendezvényünk fellépőit 
tudjuk fedezni és sörpadokat 
vásárolunk)
Még ebben a hónapban infor
mációs táblát készíttettünk a 
zsidó temetőhöz. 

téséhez pályázati forrást is kell 
keresnünk, mert az önkormány
zat saját költségvetéséből egy 
ekkora ingatlan megépítésére 
nem képes.
Bízunk benne, hogy a jövőben 
sikerül forrást szereznünk, és

A Belügyminisztérium által ki
írt pályázaton, amelyet augusz
tusban nyújtottunk be, szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához 
42 m3 kcménylombos tűzifa 
menynyiséget nyertünk, 
800.100,-Ft értékben.
Októberben az iskola alatti ját
szótéri eszközök festése, kar
bantartása történt meg.
Területalapú támogatásra, ame
lyet áprilisban nyújtottunk be 
5.058.268,-Ft támogatást, zöl- 
dítésre 2.692.650,-Ft támoga
tást nyertünk. Ebből az ösz- 
szcgböl kell a Natura2000 Be
avatkozási tervben megjelölt 
feladatokat, pl. irtásokat, 
szárzúzást elvégeznünk a rep
tér területén.
Novemberben lombgyűjtést 
szerveztünk. Kollégáim több 
száz zsák levelet gyűjtöttek 
össze a lakosoktól. Annak elle
nére, hogy írásban kértük a la
kókat, hogy a zsákokba csak le
vél kerüljön, sajnos voltak, akik 
kommunális hulladékot is rej
tettek a zsák aljára. Számomra 
ez azért is értchctetlcn, mert 
heti szinten elszállítják a házak 
elöl a kommunális hulladékot. 
Novemberben és decemberben 
a 2020-ban nyert pályázatok el
számolása történik, amely ren
geteg időt és munkát igényel.. 

egy pár éven belül megépíthet
jük a saját Közösségi Házun
kat, amely Önökért épül, azért, 
hogy Önök használhassák!

Gyarmati Katalin 
polgármester

De természetesen örömmel vé
gezzük ezeket a munkákat is, 
hiszen tudjuk, hogy ezáltal fej
lődtünk, ezáltal lett szebb a te
lepülés.
Az éves beszámolóból látható, 
hogy az önkormányzat és a 
Képviselő-testület is folyama
tosan azon dolgozott, hogy a 
településünk tovább fejlődhes
sen. Igyekeztünk minden pá
lyázati lehetőséget megragadni, 
mert tudjuk, hogy csak így jut
hatunk előrébb.
Ahhoz, hogy ennyi sikeres be
ruházást, fejlődést elértünk, 
közös munkára, gondolkodásra 
volt szükség, ami úgy gondo
lom, Szentkirályszabadja életé
ben, mindennapjaiban ez jól 
működik.
Kívánom mindenkinek, hogy 
az új év legyen mindenekelőtt 
egészségben gazdag, tevékeny
ségben és eredményekben bő
velkedő, és hozzon igazi örö
met, szcrctctet és megbecsülést 
egymás iránt! Kívánom, hogy a 
koronavírus-járvány minél 
előbb érjen véget!

Vigyázzanak magukra, 
vigyázzanak egymásra!

Békés, meghitt karácsonyt kí
vánok minden kedves család
nak!

Gyarmati Katalin 
polgármester
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FELHÍVÁS
Szentkirályszabadján a 
hó- és síkosság-mentesí
tésről. Szentkirálysza
badja Község Önkor
mányzatának helyi ren
deletéi, valamint a vo
natkozó jelenleg hatá
lyos ÉVM-EüM ren
delet alapján az aláb
biakról tájékoztatjuk 
Önöket.

Az ingatlan tulajdonosa, keze
lője, tartós használója, illetőleg 
haszonélvezője köteles gondos
kodni az ingatlan előtti járda
szakasz (járda hiányában egy 
méter szeles területsáv, illető
leg, ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig terjedő teljes 
terület), tömbtelken a külön tu
lajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület 
hó és síkosság-mentesítéséről, 
tisztántartásáról.
A szórakozó-, vendéglátó- és á- 
rusító helyek, üzletek, szolgál
tató és termelő tevékenységet 
végző egységek előtti járdasza
kaszt a nyitvatartás ideje alatt

ettől eltérő megállapodás kivé
telével a használó köteles tisz
tán tartani.
Két szomszédos terület, épület 
között húzódó közforgalmú jár
daszakasz esetében tisztán tar
tási kötelezettség a szomszédos 
tulajdonosok között 50-50%-os 
arányban oszlik meg.
A hó és síkosság-mentesítés kö
telezettség a járda teljes széles
ségében áll fenn.
A lctakarított havat úgy szabad 
elhelyezni, hogy:
- a közlekedést ne akadályozza,
- a folyókát, víznyelőt, vízelve
zető árkot szabadon hagyja, il
letve
- a közszolgálati felszerelési 
tárgyak, vagy egyéb közérdekű 
létesítmények (pl. tűzcsap, sze
méttároló) használatát ne aka
dályozzák.
A település közútkezelője (ön
kormányzat) a kezelésében álló 
utakat, kerékpárutakat és azo
kat a járdaszakaszokat takarítja, 
melyekre senki másnak nincsen 
takarítási kötelezettsége, ezért a 
közútkezelő kéri a lakosokat,

hogy gépjárműveik parkolásá
val ne akadályozzák a hóelta
karítási munkálatokat. Ahol 
erre lehetőség van, a téli idő
szakban járműveiket az ingat
lanon helül parkoltassák, így a 
munkagépek hatékonyabban 
és gyorsabban meg tudják tisz
títani az érintett útszakaszokat. 
Minden évben problémát okoz
nak a hóeltakarítás során a 
következő utcákban parkoló 
autók:
Esze Tamás, Erdősétány, Rad
nóti, Rákóczi felső szakasza, 
Kossuth. Amennyiben az utcán 
parkoló autók miatt nem fér
nek el a munkagépek, azokban 
az utcákban nem tudjuk a tisz
títást elvégezni! Kérnénk, hogy 
fordítsanak fokozottabb figyel
met erre!

A közutak takarítására prioritá
si sorrend van, mely alapján el
sődlegesen a lejtős útszakaszok, 
buszútvonalak, gyüjtöutak taka
rítása történik meg és ezután 
kerül sor a kis utcákra és a par
kolókra. A kerékpárutak és jár
dák esetében a prioritást azok 
kihasználtsága határozza meg.

Szentkirályszabadjai 
Polgármesteri Hivatal

Virágbolt
Továbbra 
is várom 

Szentkirály szabadj árt, 
a Rákóczi u. 28. szám 

alatt 
azokat a kedves 

vendégeimet, 
akik vágott virágot, 

virágcsokrot, koszorút 
szeretnének vásárolni.

Frizória Irén 
„Cuki”

30/6154-810

Zöldhulladék kezelési program Szentkirály szabadján Szent István Nyugdíjasklub és Népdalkor
Az önkormányzat sikeresen pá
lyázott a Bakony és Balaton 
Keleti Kapuja Köszhasznú 
Egyesület Helyi identitást és 
közösségi és együttműködést 
segítő fejlesztések támogatása 
VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú 
felhívásra, amely során 
6.634.515,-Ft támogatást nyer
tünk, amelyből traktort, lomb- 
gyüjtö adaptert és fűnyíró kis- 
traktort vásárolhattunk. A pá
lyázat keretén belül „Legyünk 
együtt zöldebbek” programot is 
tartottunk, amelyen a gyerme
kek, diákok a zöld hulladék 
gyűjtését, komposztálását, a 
hulladékkezelés alapvető sza
bályainak megismertetését, 
gyakorlati alkalmazását sajátí
tották el. A program részeként

Szentkirályszabadja Község 
Önkormányzata

kézműves foglalkozáson papír- 
sünik és töklámpások is készül
tek. A program megvalósításá
ban a Baráti Kör Egyesület és a 
Start Sportegyesület is segítsé
günkre volt.

A Szent István Nyugdíjas
klub és Népdalkor a 2Ó21. 
éves tervét a pandémia mi
att csak részben tudta tel
jesíteni.

Összejöveteleink kevesebb lét
számmal, de jó hangulatban 
zajlottak. Megköszöntöttük az 

első félévben ünneplő névna
posainkat, júniusban Igalra, jú
liusban pedig Kápolnásnyékre 
kirándult csoportunk egy része. 
Október 14-én a Mai Nők Csa
patával közösen teljesítettük az 
Országos Nyugdíj szövetség ál
tal meghirdetett Gyalogló Vi
lágnap programot. Augusztus 
14-én Balatonfüzfőn a Katona
dalos találkozón, 22-én pedig 
Vörösberényben, a 2. Folklór 
Fesztiválon szerepelt nagy si
kerrel énekkarunk. A zárások

miatt több énekkari fellépésünk 
is elmaradt. Jelenleg sajnos 
megint szünetet kell tartani, de 
remélem rövidesen ismét talál
kozhat a csoport.
Mindenkinek jó egészséget, 
békés, meghitt ünnepeket kívá
nok.
Vigyázzatok Magatokra, 
vigyázzunk egymásra!

Gyarmati Ferencné
Szent István Nyugdíjas Klub 
Szent István Népdalkor
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MAI NŐK KLUBJA
“Van egy szó, mit úgy hívnak 

remény!
Ha vigyázol rá, ő mindig 
benned él.”

Klubbunknak az év má
sodik része is program
mal kezdődött.

Meghívást kaptunk táncunkkal 
a Veszprém-Kálvin János park
ban rendezett Prevenciós Csalá
di Napra. Nagyon jól éreztük 
magunkat.
Szeptemberben a FALUNAP 
délelőttjén részt vettünk a főző
versenyen, finom hagyományos 
gulyáslevest készítettünk. Vidá
man telt a délelőtt. Sietnünk 
kellett, mert a délutáni műsoron 
is szerepeltünk. Ismét megmu
tattuk táncunkat, illetve bemu
tathattuk az új táncunkat a mű
sor zárásaként melyet szeptem
berben tanultunk be Anitával.
Nagyon köszönjük Király Ani
tának.
A táncunk után indultunk Bala- 
tonfüzfőre Borzongás Fesztivál
ra. Ott is eltáncoltuk a Boszi 
táncunkat, itt már Anitával. Óri
ási élmény volt részt venni a 
fesztiválon.

Örömünkre táncosaink létszá
ma 6 főröl 9 főre emelkedett.
Nagy lelkesedéssel elkezdtünk 
próbálni, hiszen október - no
vember-hónapra több felkéré
sünk, fesztiváli meghívásunk 
volt. Sajnos a vírus egyre erő
södött, erősödik így a felkéré
seket sorra lemondták, illetve 
vírusmentes időre elnapolták.
Már most megkaptuk a meghí
vást a 2022. Országos Nyugdí
jas Táncversenyre. Mindenki
nek nagyon köszönöm a kitar
tó munkáját.
Szeptemberben klub napunkon 
köszöntöttük a három 60. szü
letésnaposunkat. Jól szórakoz
tunk.
Októberben - az Állatok Világ
napján - sikerült elmennünk a 
Veszprémi Állatkertbe.
Igazi kiránduló időnk volt, sok 
élménnyel dúsítva.
Mindenszenteken a temetőben 
együtt emlékeztünk.
Sajnos a vírus miatt a találko
zásokat most ismét le kell mon
dani, hisz a legfontosabb az e- 
gészségünk.

SZIVÁRVÁNYOS HÍREINK
Izgalmas heteink foly
tatódnak a járvány
ügyi helyzet miatt, de a 
Fenntartóval, szülők
kel együttműködve, fo
kozott odafigyeléssel 
igyekszünk intézmé
nyünk zavartalan mű
ködését biztosítani.

Ovi-játszónk elindult október 
közepével, és amíg engedik, 
szeretettel várjuk leendő kis
csoportosainkat.
A plusz délelőtti-délutáni fej
lesztő tevékenységek - foglal
kozások intézményünkben még 
működnek.
Ezek:
- Pólyák Petra angol foglalko
zása;

-Léptcn-Nyomon Madarászovi; 
-Kádár Renátó labdás torna te
vékenysége;

- Nagy Zsuzsanna Néptánc ok
tatása.
Ezeken kívül:
-EGYMI- Nevelési Tanácsadó 
logopédiai-gyógypedagógiai te
rápiái.
Szokásainkhoz híven megtar
tottuk a „Tök-jó hetet” október 
végén.
Ezt a Liba (Márton) -napi ját
szóházunk, lámpás felvonulá
sunk követte, melyet az idei év
ben délelőtt tartottunk meg ó- 
vodai-bölcsödei kereteken be
lül.
Elérkezett az Adventi időszak 
is. Minden hetet közös gyertya
gyújtással, beszélgető körrel, 
énekléssel kezdtünk az óvodai
bölcsődei csoportokban.
A karácsonyi műsort az idén is 
nagycsoportosaink szolgáltatták 
a kisebbeknek. A karácsonyfa 
alá az Önkormányzat segítségé

Közeledik az év legszebb ünne
pe. Aggódva nézünk az előttünk 
lévő napokra -hetekre.
Vigyázzunk magunkra - 

vigyázzunk egymásra!

"Fenyőből árad a 
reménység illata

Bútok és gondotok ne 
legyen már soha! 

Mézízü üzenet az ünnepi
kalácson:

Szép legyen, jó legyen az 
idei karácsony!" /

Nagy Gáborné 
klub vezető

vel, szülői támogatással, illetve 
dolgozóink közreműködésével 
ismét sok ajándék került, gyer
kőceink nagy boldogságára! 
Köszönet jár Mindazoknak 
Szentkirály szabadján, akik va
lamilyen formában az idei év
ben is támogatták Intézmé
nyünket!

JÓ EGÉSZSÉGET. ÉS
BÉKÉS- SZERETETTELJES 

ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

A Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda 
És Mini Bölcsőde 
Alkalmazotti Közössége 
nevében:
Héninger Zsanett 
Intézményvezető
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Köszönet a könyvtári munkáért
Változás következik be 
a községi könyvtár éle
tében.

13 év után Csetényi Károlyné, 
mindenki Irénkéje átadta a 
könyvtári feladatokat Miskey 
Jánosné, Kati néninek 2021. 
november 16-tól.
Irénke az elmúlt években lelki
ismeretesen vezette az iskola é- 
pületében elhelyezkedő könyv
tárat.
Kedvessége miatt szívesen jár
tak hozzá az iskolás gyermekek 
és felnőttek is, akikkel hamar 
megszerettette az olvasást.
A 13 év alatt több program is 
megvalósult a könyvtár szerve
zésében: játszóházak, kézmű
ves foglalkozások, író-olvasó 
találkozó, gyermekkoncertek, 
nők hete programsorozat, stb.
Az önkormányzat nevében 
Gyarmati Katalin polgármester 
virággal és oklevéllel köszönte 
meg Csetényi Károlyné, Irénke 
közösségi munkáját. Nyugdíjas 

Könyvtári hírek
Tájékoztatni szeretnénk a 
lakosságot, hogy a könyv
tár a szokásos nyitva tar
tás szerint várja az olvas
ni vágyókat.

A könyvtár működtetését 
Miskey Jánosné Kati biztosítja 
november 16. óta. A könyvtár 
átvétele leltárral megtörtént. 
Ezúton is szeretném kérni a 
kedves könyvtári tagokat, hogy 
a náluk lévő könyveket, ameny- 
nyiben kiolvasták őket szíves
kedjenek visszahozni.
A hagyományt folytatva, no-

éveihez jó egészséget, további 
tartalmas időtöltést, sok-sok él
ményekben gazdag kirándu
lást kívánt.

vember 24-én és 25-én kézmű
ves foglalkozást tartottunk, 
melynek keretében adventi dí
szek készültek.
Amennyiben a pandémia enge
di, Húsvét előtt tervezünk egy 
hasonló összejövetelt. Szeret
ném megköszönni Csetényiné 
Irénkének a betanulási időszak 
alatti segítségét.
Amíg a járványügyi intézkedé
sek nem változnak, addig a 
könyvtár maszkban látogatható. 
Várom az olvasni vágyókat, és 
mindenkinek áldott, békés, sze
retetteljes ünnepeket kívánok!

Miskey Jánosné

A Gondos Panni Szociális Központ Szentkirályszabadjai 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat valamint
az Idősek Klubjának év végi nyitvatartása

Utolsó rendes nyitvatartási nap: 
2021. december 21. kedd 8:00-16:00

Első rendes nyitvatartási nap:
2022. január 4. kedd 8:00-16:00

Az ünnepi időszakban nyolc alkalommal ügyeletet tartunk:

2021. december 22-én, 
2021. december 23-án, 
2021. december 27-én, 
2021. december 28-án, 
2021. december 29-én,

szerdán 
csütörtökön 
hétfőn 
kedden 
szerdán

9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00
9:00-14:00

2021. december 30-án,
2021. december 31-én,
2022. január 3-án,

csütörtökön 
pénteken 
hétfőn

9:00-14:00
9:00-12:00
9:00-14:00

Sürgős esetben hívható krízis telefonszám:
06-30/372-63-32

Problémáik esetén, kérjük, bátran vegyék igénybe társszer
vezeteink 24 órában hívható segítő szolgáltatásait!
• Ila egyedül van, magányos, lelki válságba került, a Lelki 

Elsősegély Telefonszolgálat ingyenesen hívható, 24 órás 
ügyeleté: 116-123

• Bántalmazták vagy családon belüli erőszak áldozatává 
vált? Ingyenesen hívható segély vonal, 24 órában vezeté
kes és mobil hálózatról egyaránt: 06-80/20-55-20 Orszá
gos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

• Ifjúsági Lelkisegély Szolgálat 137-00
(ingyenesen hívható hétköznap 17-21 óráig)

• Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre 
szorul, hívja az Utcai Szociális Segítők Egyesületének 
Regionális Diszpécserszolgálatát a 06-34/511-028-as, 
éjjelnappal hívható telefonszámon.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, az Új Esztendőre  jó

egészséget, örömteli, derűs évet kívánunk! 
Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal,

Szentkirályszabadjai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
az Idősek Klubja munkatársai

@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 
2022. március 15-cn jelenik meg.

mailto:hoffmann.orosz@outlook.hu
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Kedves Olvasóink!
Amikor ezeket a sorokat 
írom, még nem tudni, 
hogy meg lehet-e tartani 
személyes jelenléttel a 
karácsonyi alkalmakat, 
vagy a járvány az ideie
ket is keresztülhúzza, 
ahogy tavaly történt.

Mindenesetre most is Isten Igé
jével kezdem, mert minél bi
zonytalanabbá válik a világunk, 
annál inkább kitűnik, hogy Is
ten Igéje mennyire biztos, egy
szersmind mennyire aktuális 
mindig.
„ Történt pedig azokban a na
pokban, hogy Augusztusz csá
szár rendeletet adott ki: írják 
össze az egész földet. Ez az első 
összeírás akkor történt, amikor 
Szíriában Kviriniusz volt a 
helytartó. Elment tehát minden
ki a maga városába, hogy ösz- 
szeírják. Felment József is a 
galileai Názáretböl Júdeába, 
Dávid városába, amelyet Bet
lehemnek neveznek, mert Dávid 
házából és nemzetségéből szár
mazott, hogy összeírják jegye
sével, Máriával együtt, aki ál
dott állapotban volt. És történt, 
hogy’ amíg ott voltak, eljött szü
lésének ideje, és megszülte el
sőszülött fiát. Bepólyálta, és a 
jászolba fektette, mivel a szál
láson nem volt számukra hely. ” 
(Lk 2,1-6)
A karácsonyi történet jól ismert 
sorai Lukács evangéliumában 
négyszer is említenek egy külö
nös kifejezést: „összeírás". Kü
lönös ez, mert a karácsonyról 
elsőre nem az összeírás jut e- 
szünkbe. Meg másodszorra 
sem. Ti láttatok már akárcsak 
egy olyan karácsonyi képesla
pot, betlehemes jelenetet, fil
met, amely az összeírás jelene
tét ábrázolta? Én még nem. Pe
dig, ha csupán statisztikailag 
nézzük az itt előforduló szava
kat, akkor az „összeírás”-nak a 
karácsonyi történetben kiemel
ten kellene szerepelnie, ugyanis 
a fenti idézetben ez a kifejezés 
fordul elő a legtöbbször, még a 
„születés” szónál is kétszer 
többször!
Ám ezzel még mindig nincs 
vége a furcsaságoknak. Lukács 

evangéliumának görög szövege 
ugyanis egy olyan speciális ki
fejezést említ itt, amelyet egész 
pontosan az adóösszeírásra 
használtak. Jézus születésének 
idején, a Római Birodalomban 
az adózás (cenzus) folyamata 
két szakaszból állt:
1. Minden adóalany és tárgy 

összeírása
2. Adó mértékének megállapítá

sa, adókivetés
Először tehát összeírták az adó
zási adatokat, majd (évekkel 
később) kivetették az összeírás 
alapján az adót. Jézus születés
történetében egyértelműen az 
elsőről van szó. Vagyis József 
és vele az áldott állapotban lé
vő Mária azért indulnak el Jó
zsef szülővárosába, hogy az a- 
dókivetést előkészítő adóössze
íráson részt vegyenek. Ugye, 
milyen romantikus?
Ha a karácsonyi történet leg
gyakrabban előforduló kifeje
zése alapján kellene ábrázolni a 
karácsonyt, akkor nem angya
lokat, pásztorokat, barlangistál
lót, a „szent családot”, meg a 
csillagfényes keleti égboltot 
látnánk, hanem római hivatal
nokokat, akik egy asztal mögött 
ülve, katonai biztosítással az a- 
dóösszeírás munkáját végzik.
Ez egy újabb olyan részlet, a- 
mely azt mutatja, hogy az evan
géliumokban a karácsony törté
nete egyáltalán nem olyan meg
hitt és negédes, mint a képzele
tünkben, a képeslapokon meg 
az ünnep mindenféle megjele
nítésében. De ha ezt elfogad
juk, még így is szokatlan marad 
ez a furcsa, szerintünk ide nem 
illő kifejezés. Mit keres ez itt 
egyáltalán? Miért szerepel o- 
lyan hangsúlyosan? Több oka 
is van legalább annyi, ahány
szor előfordul (ha valaki már 
elfelejtette volna: négyszer). 
Ezek közül most csak egyet em- 
említek: Isten a maga tervei 
megvalósításában még a csá
szárt és az egész Római Biro-
Deccmber24. péntek 16:00 Szentesti istentisztelet - templom (ha a járványhelyzet engedi)
December 26. vasárnap 10:00 karácsonyi úrvacsorás istentisztelet - gyülekezeti terem
December 31. péntek 18:00 Óévi hálaadó istentisztelet dicsőítés, úrvacsora - gyülekezeti terem
Januári. szombat 16:00 Újévi könyörgés (imaalkalom) - közösségi pince
Január 2. vasárnap 10:00 Istentisztelet, úrvacsora, utána pezsgős koccintás - gyülekezeti terem

dalmat is felhasználja eszközül. 
Isten terve az volt, hogy Egy
szülött Fia Betlehemben jöjjön 
világra (hogy miért, ez egy má
sik kérdés, ennek is megvolt a 
maga jelentősége). Ezért úgy 
intézte, hogy József Máriával 
odajusson. A császári rendeletet 
használta fel ehhez eszközül. A 
lényeg, hogy Isten bármit és 
bárkit fel tud használni arra, 
hogy a szabadítást, gyógyulást, 
új életet előmozdító terveit 
megvalósítsa.

Innen már csak egy ugrás nap
jaink karácsonyi helyzete. Már 
tavaly is olyan karácsonyunk 
volt, amely kevesebb „romanti
kával” és több összeírással járt 
együtt. És itt most nem a bevá
sárlólistákon szereplő összeírá
sokra gondolok, hanem azokra, 
amiket a járvány idézett elő.
Idén még inkább így lesz: ösz- 
szeírják, hány oltást vettünk 
fel, rendelkezünk-e védettségi 
igazolvánnyal, milyen típusú 
oltásokat kaptunk stb. Nem kel
lemes, nem ezzel szeretnénk 
karácsonykor foglalkozni.

Bosszankodás helyett azonban 
tehetünk mást is: elgondolkod
hatunk a karácsonyi összeírás 
üzenetén. Azon, hogy Isten 
nemcsak angyalokat, és nem
csak rendkívüli eseményeket 
használ fel szívesen szabadító 
tervei végrehajtásában, hanem 
egy olyan hétköznapi, világi e- 
seményt is, amilyen egy adó
összeírás. Ha még ez is lehetett 
eszköz a számára abban, hogy 
a Szabadító pontosan ott és ak
kor jöjjön a világra, ahol és a- 
mikor kellett, akkor bármit fel 
tud használni annak érdekében, 
hogy életünket megszabadítsa, 
meggyógyítsa, megújítsa. O- 
lyan eseményeket is, amelyek
ről nem gondolnánk, hogy azon 
keresztül Isten jótékony válto
zást idézhet elő az életünkben.

Azzal fejezem be, hogy olyan 
Isten Ő, aki a Jézusban elérke
zett Szabadító szerint néha ma
ga is „összeír” számára és szá
munkra is fontos dolgokat.
Nem, nem az ellenünk szóló 
vádakat, nem azt, hogy mennyi 
minden van a rovásunkon. Ha
nem például a hajunk szálát.

Igen, a hajunk szálát. „ Ugye, öt 
verebet adnak két fillérért, de 
Isten egyről sem feledkezik meg 
közülük. Nektek pedig még a 
hajatok szála is mind számon 
van tartva. Ne féljetek, ti sok 
verébnél értékesebbek vagy
tok!" (Lk 12,6-7) Ez a képes 
beszéd Isten gondviseléséről 
szól mindenki számára, aki val
lást tesz hitéről. De ugyanígy 
„összeírja” és számon tartja azt 
is, amit Jézus tett miattunk, he
lyettünk, értünk. Ezek a meg
váltás tettei, amelyekkel egy új, 
Isten szerinti élet lehetőségét 
nyitotta meg számunkra. Ezek 
azok a tettek, amelyek miatt Is
ten előtt minden bününk, hi
bánk, tévedésünk alól felmen
tést kaphatunk, ha kérjük és el
fogadjuk. Ezek azok a tettek, 
amelyek minden ellenünk szóló 
vád alól felmentenek és felsza
badítanak. Ezek azok a szaba
dító tettek, amelyek miatt Jé
zus, egy császári adóösszeírás 
idején belépett a világunkba.

Ez az evangélium: Isten nem a 
hibás tetteinket, hanem Jézus 
helyreállító tetteit tartja szá
mon.

Tervezett ünnepi alkalmak
Egyenlőre úgy készülünk, hogy 
személyes jelenléti alkalmakat 
tartunk, de ha a járványhelyzet 
tovább romlik, akkor visszaté
rünk az online formára.

Áldást, békességet kívánva, 
Szűcs László
lelkipásztor
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Baráti Kör Egyesület hírei
Tisztelt Szén tkirályszabadjdiák, 
Kedves Karácsonyváró Közös
ségi

Karácsonykor Urunknak, 
Jézus Krisztusnak a szüle
tését ünnepeljük.

Istennek legyen hála, amiért et
től a naptól ismét felcsendül a 
szentmisében a Glória: „Dicső
ség a magasságban Istennek, és 
a földön békesség a jóakaratéi 
embereknek. ” Ünnepi díszbe 
öltöznek a templomok, otthona
ink, mi magunk, és remélhető
leg a lelkünk is. Amint egykor 
a Boldogságos Szűz Mária tisz
ta ruhácskába öltöztette a kis
ded Jézust, karácsonykor mi is 
hasonlóan, tiszta lélekkel, ö- 
szintén örülünk az ő születésé
nek.
Örülünk azért, mert benne el
jött közénk az Isten. Belépett a 
történelmünkbe, sorsközösséget 
vállalt velünk, születésétől fog
va osztozott emberi létünkben: 
ilyen nagy az Ö szeretete. És 
hogy mi könnyebben felfedez
zük és megismerjük öt, elküldte 
Fiát. Aki nem csak úgy bele
csöppent ebbe a világba, hanem 
mint minden ember, ő is édesa
nyától született. Az által, hogy 
2021 évvel ezelőtt Jézus Krisz
tus megszületett Betlehemben, 
maga az Isten lett részese a tör
ténelmünknek. Jézus Krisztus
ban magával az Istennel, az ö 
szeretetével és kegyelmével ta
lálkozhatunk a jászolnál, a bet
lehemi istállóban.
Egy XIII. századi latin 
költő szavait idézve:
A teremtés királya, 
Úr téren és időn 
a sáros földre szállva 
sorsunk testvére lön.
Hozzá hív most a hála, 
hisz emberi nemünk 
megváltást kapott nála 
s benne jobbak leszünk.
Mit adhatok azért én 
édes Jézus neked?
A szeretetnek éjén 
örök szeretetet, 
magamat istállónak, 
alomnak testemet 
és a szívem jászolnak 
engedem át neked.
Nem kell filozófusnak vagy te
ológusnak lenni ahhoz, hogy 
ezt felismerjük. Elegendő egy
szerű embernek lenni és hinni. 
Úgy, ahogyan a pásztorok hit
tek az angyal szavának, vagy 
ahogyan a napkeleti bölcsek 
követték a csillagot. Mert a bet

lehemi istállóban mi is ugyan
azzal a csodával találkozunk, 
amivel kétezer évvel ezelőtt a 
pásztorok és a bölcsek találkoz
tak. Nekünk, embereknek pedig 
hinnünk kell a csodában! Mert 
ha valaki nem hisz a csodában, 
akkor nem tud hinni a nagy 
csodában, a karácsonyban sem. 
Olykor azt tapasztaljuk, hogy ki 
akarják irtani belőlünk a csodá
ba vetett hitünket, és a világ 
gyakran érzelmekkel próbálja 
helyettesíteni az őszinte hitet. 
Karácsony ünnepét és kará
csony hitét azonban nem lehet 
érzelmekkel helyettesíteni.
Mert ez az ünnepünk több csu
pán egy érzelmi áradatnál a tél 
közepén. A karácsony maga a 
csoda, a valósággá vált álom. 
Amikor Isten a természetfeletti 
világból belép a történelmünk
be azáltal, hogy elküldi hoz
zánk Fiát, aki szép népénekünk 
szavait idézve: „ kisgyermek
ként jön közénk. ” Mindezt ér
tünk, az egész emberiség üd
vösségéért teszi.
Mi hálát adunk, amiért ezen a 
szép ünnepen együtt köszönt
hetjük az Istengyermeket, a kis 
Jézust, aki közénk érkezik. És 
hálát adunk, amiért karácsony 
ünnepén megérthetjük Istennek 
hozzánk intézett üzenetét: hogy 
szeret bennünket.
Áldott karácsonyt és boldog 
újévet kívánva, tisztelettel: 
Berkes Péter, plébános

Decemberben általában 
a pályázatos elszámolá
sok beszámolói, az éves 
kiértékelések és ezek a- 
lapján a jövő évi tervek 
összeállítása az egyik leg
fontosabb feladatunk.

Idén sajnos az egész év a terve
zésekről és a folyamatos újra
tervezésekről szólt. Ugyan ren
dezvényeinket sorra kellett le
mondani, de szerencsére pályá
zatos támogatási forrásokból 
nem volt hiány.
A tavalyi “Magyar Falu Prog
ram civil szervezetek támoga
tása” pályázaton a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Nonprofit 
Zrt -tői elnyert 1.762.683.- Ft 
támogatásnak köszönhetően 
(FCA-KP-1-2020/3-000828, 
S800-00906) az idén új eszkö
zöket vásárolhattunk. Az aggre
gátor, a sátrak és a sörpadok 
mind hosszútávú célokat szol
gálnak, a felszabaduló bérleti 
díjak helyett színes programok
ra költhetünk majd a további 
években.
Az idén az Emberi Erőforrá
sok Minisztériuma a sikeres - 
EMT-E-CIVIL-21-0589 pályá
zatunk keretében újabb 500.000 
Ft támogatást biztosított egye
sületünk részére a Sárkányok 
Napjához kapcsolódó kiadások
ra és egyéb működési célú költ
ségekre. így lehetőségünk volt 
az idei rendezvény programjait 
bővíteni, az alapanyagainkat 

(festékek, kreppapírok, ollók, 
ragasztók) újratölteni, valamint 
logózott pólókat és táskákat ké
szíttettünk a Sárkányok Napjá
ra, amiket idén és a továbbiak
ban támogatóink jutalmazására 
használunk fel.
A Nemzeti Együttműködési 
Alap „Helyi és területi hatókö
rű civil szervezetek egyszerűsí
tett támogatása 2022.” című pá
lyázatra beküldött anyagunk 
még elbírálásra vár.
A másik legfontosabb felada
tunk azonban továbbra is az 
ünnepre hangolódás, és ennek 
elősegítése az egész közösség 
számára.
Az újságcikk leadásakor még 
úgy készülünk, hogy megtart
hatjuk a közös karácsonyi prog
ramjainkat, a karácsonyi kéz
műves játszóházat mézeskalács 
sütéssel és dekorációk illetve 
ajándékok készítésével a Csa
ládsegítőkkel és a Nemzedékek 
Háza dolgozóival közösen.
Szeretnénk teret és alkalmat 
biztosítani arra, hogy gyerme
kek és szüleik vagy akár nagy- 
szüleik közösen alkothassanak! 
Készülünk továbbá a közös Fa
lukarácsonyra, ahol egy kis mű
sor után a forraltbor és a süte
mények mellett együtt hango
lódhatunk az ünnepekre baráta
inkkal, szomszédainkkal és a 
falu közösségével együtt.
De ha a járvány helyzet tovább 
romlik, sajnos az elővigyáza
tosság jegyében szükséges le
het lemondani a programokat. 
Ezért az ünnepi készülődéshez 
online is próbálunk hozzájárul
ni, izgalmas, kreatív ötleteteket 
megosztani az egyesület face- 
book oldalán.
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, élménybeszámo
lók megtalálhatóak egyesüle
tünk honlapján a www.szbke.hu 
valamint a www.facebook.com/ 
szbke oldalon. Felajánlásaikkal, 
ötleteikkel és program javasla
tukkal, keressenek fel bennün
ket elérhetőségeinken:
telefon: 06-30-416-5550 
e-mail: szharatikor@gmail.com

Bognárné Cseh Melinda
Elnök

http://www.szbke.hu
http://www.facebook.com/
mailto:szharatikor@gmail.com
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Nemzedékek Háza
Programokban gazdagon 
telt az utóbbi két hónap 
településünkön.

Az iskolások kis műsorával 
Farkasné Lipták Emília tanárnő 
felkészítésével és koszorúzás
sal emlékeztünk az Aradi vérta
núkra, október 6-án.
A hagyományos Radnóti em
léknap alkalmából iskolánk ta
nulói, valamint veszprémi diá
kok nagy létszámban vettek 
részt a menetben.
Az időjárás is kedvezett, napsü
tésben tehették meg a résztve
vők az utat Veszprémből a 
szentkirályszabadjai emlékhe
lyig. Itt Gyarmati Katalin pol
gármester köszöntötte az érke
zőket, majd Csordás Éva tol
mácsolásában hallhattunk né
hány verset Radnóti tollából. 
Most sem maradhatott el a zsí
roskenyér és a tea. Köszönet 
Sikosné Szűcs Mariannának a 
lebonyolításban nyújtott segít
ségéért, valamint Gyarmati 
Ferencnének, Gyábolkóné Flugi 
néninek és Nagyné Terikének a 
vendéglátás biztosításáért! Kö
szönet Róka Zsoltnak a hango
sításért, Hoffmann Ádámnak a 
remek fotókért!
Október 22-én délután ismét 
koszorúzásra gyűltünk össze a 
református templom mellett az 
emlékműnél. Szabó Péter alpol
gármester szavalatával, koszo
rúzással, mécsesgyújtással em
lékeztünk 1956 hőseire.
Új helyszínen, Szent István kút- 
jánál került sor az idei Újszü
löttek fájának elültetésére. 22 új 
kis életet köszöntöttünk, akik 
2020. szeptember 1. és 2021. 
augusztus 31. között születtek 
településünkön. Minden megje
lent apróság kapott egy kis táb
lácskát, amit a szülők felakaszt
hattak az újszülöttek közösen 
elültetett fájára.
Október 28-án délután a Nem
zedékek Háza udvarán rendez
tük a Legyünk együtt zöldeb
bek programunkat.
A Helyi identitást és közösségi 
együttműködést segítő fejlesz
tések támogatása című, Vp6- 
19.2.1.-7-2-17 kódú pályázat 
keretein belül településünk új 
eszközökkel gyarapodott. Ezek 
használatának bemutatása, va
lamint a zöldhulladék kezelése 
volt az esemény fő témája.
A gyerekek összehasonlíthatták 
a lombseprü és a lombgyüjtö 

adapterrel felszerelt traktor ha
tékonyságát.
Megismerhették a komposztá
lás lényegét, és játékos Ki-mit- 
tud kitöltésével próbára tehet
ték tájékozottságukat az újra
hasznosítás területén. A délután 
töklámpás faragással folytató
dott a hagyományos Tökjó nap 
keretein belül.
Szomorúan kell tudomásul ven
nünk, hogy a vírushelyzet ismét 
romlik. Ez volt a fő oka, hogy 
bár meghirdettük, de inkább el
halasztottuk az Idősek délután
ja programunkat. Településünk 
lakóinak egészsége mindennél 
fontosabb szempont egy közös
ségi rendezvény esetében.
Örömmel hirdettük meg kará
csonyváró játékunkat, az ad
venti ablakok díszítését, követ
kező lapszámunkban beszámo
lunk az eseményekről.
Zajlanak az előkészületek Falu
karácsonnyal kapcsolatosan is. 
Kísérjék figyelemmel a honla
pot, illetve a hirdetőkre kifüg
gesztett plakátokat, hogy ne 
maradjanak le programjainkról!

Mindenkinek boldog 
karácsonyt, eredményes, 

egészséges új évet kívánok!

Korbacsics Edit
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Pályaválasztás előtt
A Nemzeti Agrárgaz
dasági Kamara a 2021- 
22-es tanévben is meg
rendezte őszi pályaori
entációs programsoro
zatát.

Ennek elsődleges célja a pálya
választás előtt álló tanulók se
gítése a megfelelő képzőhely 
kiválasztásában, megismerteté
se az agrárszakmákkal és azok 
képzőiskoláival.
A 2021. október 13 - án és ok
tóber 20-án megrendezésre ke
rülő tájékoztatás a pápai Kisal
földi ASzC Batthyány Mező
gazdasági Technikum koordi
nálásának köszönhetően a be
mutatandó szakmáknak megfe
lelő gazdálkodók bevonásával 
zajlott. A Kamara vállalta az ér
deklődő diákok helyszínre tör
ténő szállítását, valamint a 
programok anyagi fedezetét is 
biztosította.
Iskolánkból 7 tanuló vett részt 
ezen a rendezvényen a 7. és a 
8. évfolyamokból.
A gyerekek betekintést nyerhet
tek a gazda szakirányon a gyü
mölcstermesztő, a lovász, az er
dész munkájába, megtekintet
tek egy tájékoztató filmet a me
zőgazdasági gépész feladatairól 
és elhelyezkedési lehetőségei
ről. Az első szakmai napon tá
jékozódhattak az erdőművelő, 
fakitermelő tevékenységről is. 
Az élelmiszeripari napon tanu

• •
Ötödikes avató, 2021. november 04.

Hagyományainkhoz 
híven idén is megren
deztük az ötödikes 
avató bulit 2021. no
vember 4-én.

Az eseményt nagy izgalommal 
várta az ötödik osztály, izgul
tak, hogy milyen feladatok vár
nak majd rájuk.
A szervező hatodik osztály pe
dig nagy lelkesedéssel állította 
össze a feladatokat, és már dél
után fél háromtól a tornaterem 
berendezésével szorgoskodtak. 
Az avatás részeként az ötödike
sek már nappal is 'úszófelszere
lésben' voltak az iskolában.

lóinknak az édességkészítés és 
az ebben való segédkezés tet
szett a legjobban.

Horváth Henrietta 
tanár

Az avatási 'szertartás' több fela
datból állt, kisebb-nagyobb ne
hézséget igénylő feladatokkal 
(pl. madzagról zsíros kenyér e- 
vés, különböző fűszerek felis
merése, stb.).
A gyerekek nagyon ügyesek 
voltak, sikerrel vették az aka
dályokat, így most már hiva
talosan is felsősnek számítanak. 
Az avatás után a felsős tanulók 
részvételével jó hangulatú buli 
vette kezdetét, zenével, tánccal, 
evés-ivással.
A gyerekek nagyon jól érezték 
magukat, élményekkel tele in
dultak haza este.

Köszönjük a hatodik osztály
nak a szervezést, a nyolcadik 
osztálynak a zenét, az érintett 
osztályfőnököknek a jelenlétet, 
az ötödikeseknek pedig gratu
lálunk!
Szörényiné Klatsmányi Eszter 
ötödikes osztályfőnök
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Cirkusz az i:
A Lázár Ervin Program 
keretében a hatodik osz
tályos tanulóink, nov
ember 3. péntekén ki
vételes élmény részese
ivé válhattak.

Megtekintették a Fővárosi 
Nagycirkusz előadását, bepil
lantást nyerhettek a cirkusz 
csodálatos világába.
Utazásra külön buszt kapott az 
osztály, melyet annyira népesí
tettek be, mint a „gazdaságos” 
meggyespitét a meggyszemek. 
Az utazás élvezetes volt, odafe
lé informatikaórának illett be, 
míg visszafelé egy 2 órás mo
dern énekórára nyertem jegyet 
a buszsofőrrel egyetemben.
A CsillagTánc című előadás 
káprázatos, lenyűgözte a gyer
mekeket.
Elsőnek a Duó Kyrioz golyó 
egyensúlyozását láthattuk. 
A védjegyük a precizitás az el
képesztő egyensúlyérzék és a 
koncentráció, mely a diákok ar
cán is megfigyelhető volt, a- 
hogy a produkciók alatt követ
ték a porondon zajló eseménye
ket.

Többek közt láthattuk, hogy 
kell felsétálni a rúdon és mond
hatom minden gyermek felsó
hajtott a megkönnyebbüléstől, 
hogy testnevelés szakos kolléga 
nem nyert ihletet a hihetetlen, 
gravitációnak ellentmondó, ját
szi könnyedséggel bemutatásra 
került gyakorlatokból.

T\NC
OKTÓBER 29-DECEMBER 31.
FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ 1144 BudapMt. ÁtMktrti kft. 12/A

Természetesen, mint minden 
hasonló alkalom kapcsán azért 
itt is volt, amit a tanulók egyből 
magukénak éreztek és el is hatá

rozták, hogy otthonukba visz- 
szatérve ha nem énekesek, akkor 
kutyaidomárok lesznek. Leg
alább 5-10 táncolni tudó négy
lábúval körbevéve.
A sportosabb nebulókat viszont 
az egykerekű ragadta magával, 
melyet Pavel Valla Bertini irá

nyított. Szerencsére sikeresen 
megegyeztünk velük, hogy 
amíg a leszállást nem tudjuk 
megoldani az iskolánál, addig 
maradnak a kétkerű kerékpárja
iknál.
Soraimat hadd zárjam a cirkusz 
által közzé tett mondattal:
„Annyiféle csillag van, ahány 
ember. Vagy annyiféle, ahány 
érzelem. Mindennek és min
denkinek megvan a maga vá
lasztott csillaga, amely mutatja 
neki az utat, reménnyel tölti cl, 
bevilágítja az éjszaka vagy a 
rosszkedv sötétségét.”

Köszönjük az élményt!

Szalai Viktória 
tanár

Életképek elsőseink mindennapjaiból
A Szent István Király 
Általános Iskola elsősei 
lelkesen ismerkednek a 
betűk, számok világá
val, de ügyesen teljesí
tenek a készségtantár
gyakban is.

Igyekeznek követni, betartani a 
közösség szabályait. Az alsó ta
gozaton kialakított szokásrend
szert (ebédeltetés, tanulási idő, 
délutáni foglalkozások) a gye
rekek gyorsan megszokták, be
illeszkedtek. A tanév elején is
mertetett házirend, a közösen 
kialakított szabályok és azok 
betartatása a hatékony közös 
munkák feltétele. Az idei évben 
megrendezett Radnóti-meneten

megtapasztalhatták a közösség
hez tartozás élményét, büszkén 
haladtak a menet elején, és ők 
gyújthatták meg az emlékezés 
mécseseit a tragikus sorsú költő 
emlékére állított keresztnél.
Reméljük, hogy ez a kitartás - 
ebben a könnyűnek nem mond
ható időszakban - az év végéig

elkíséri őket majd, és mindany-
nyian sikeresen teljesítik a tan- Szalai Emília 
évet. osztályfőnök
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Stadiontúra
A 2020/21-es tanév során 
a vírushelyzetre való te
kintettel minden diáko
limpiái esemény elma
radt, ezért elindult a 
GameTime elnevezésű 
online diákolimpia.

A verseny során a gyerekeknek 
feladatokat kellett megoldani
uk, amit levideóztak és feltöl
töttek a felületre. Minden sike
res végrehajtás után pontokat 
kaptak. Az öthetes verseny vé
gére az iskola diákjai annyi 
pontot gyűjtöttek össze, hogy 
egy kirándulást nyertek: stadi
onlátogatást az ország legered
ményesebb labdarúgó-csapatá
nak, a Ferencvárosi Torna 
Clubnak az otthonába. A túra 
során végigjártuk az egész léte
sítményt, ahol egy idegenveze
tő segített minket és rengeteg 
érdekességet mesélt.

Kádár Rcnátó 
testnevelő

Köztársaság Kupa 
Az idei tanév első atlétika 
versenye a Köztársaság 
Kupa elnevezésű megyei 
verseny volt.

A versenyen 41 iskola több 
mint 200 tanulója vett részt. A 
diákok több versenyszámban 
mérték össze tudásukat. Össze
tett eredményben a Szent István 
Király Általános Iskola a 10. 
helyen végzett. Iskolánkat kép
viselték:
Csaba Nóra, Jékli Szonja, 
Csaba Zoltán, Csaba László, 
Jungvirt Dominik, Mars Áron, 
Ozsváth Gergő, Vass Boglárka, 
Schoffhauser Nikolett, Csósza 
Koppány, Csajági Álmos, 
Barabás Gergő, Reikort János. 
Dobogós helyezést értek el:
1. helyezett Csaba Nóra, Jékli

Szonja (magasugrás)
1. helyezett Csósza Koppány 

(magasugrás)
2. helyezett Vass Boglárka 

(20Ö0 m síkfutás)
2. helyezett Csaba Zoltán 

(magasugrás)
3. helyezett Ozsváth Gergő 

(magasugrás)

Kádár Renátó 
testnevelő

Mezei Futóverseny

Jékli Oszkár és Dobos Regö
2000 méteres távon indulva 10.

A mezei futóverseny - 
körzeti fordulójában 
3 diák képviselte az 
iskolát.

2. helyezett Vass Boglárka

és 13. helyen ért célba a több 
mint 30 fős mezőnyben.
Vass Boglárka 2500 méteres tá
von pedig toronymagasan meg
nyerte a versenyt, ezzel pedig 
továbbjutott a megyei döntőbe. 
A megyei versenyről az első 4 
helyezett juthatott be az orszá
gos döntőbe. Boginak sikerült 
4. helyen célba érni, így ta
vasszal a DIÁKOLIMPIA 
ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN, 
a legjobb futók között képvisel
heti saját magát és az iskolát.

Kádár Renátó 
testnevelő

Csaba Nóra, Jékli Szonja Csaba Zoltán Csósza Koppány


