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"Az anya nem az a személy, akire támaszkodunk,
hanem aki szükségtelenné teszi a támaszkodást." D.C. Fischer

Május elsĘ vasárnapján azokat ünnepeljük, akik életet adtak nekünk, akik vigyáznak ránk, de szélnek eresztenek, ha mennünk kell. Akikkel
a legĘszintébben tudunk beszélgetni, és akik feltétel nélkül szeretnek minket, jóban-rosszban. Az örök önzetlenség szobrai Ęk, és ezt talán
soha nem fogjuk tudni nekik meghálálni.
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különbözĘ országokban más és más
napokon ünneplik, Magyarországon május elsĘ vasárnapján.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba
nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az
istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során késĘbb is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is
felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követĘ negyedik vasárnapon, az
anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól
messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék..
Az Egyesült Államokban elĘször 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját
nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tĦzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg idĘt és
energiát szánt arra, hogy az ünnepet elĘbb állami, majd nemzetközi
ismertségĦvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával
hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos
ünnepévé nyilvánította.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta
az elsĘ ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos
iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep
ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a
legelsĘ Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetĘi karolták fel és megtették az
elĘkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet
lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május elsĘ vasárnapján tartandó «Anyák
napját», ezt a gyönyörĦ ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképzĘ ereje messze
túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítĘ
munkájába kapcsolódik.”
Forrás: Vikipédia

Az alábbi versrészlettel kívánunk sok örömöt minden
Édesanyának!
PetĘfi Sándor – Hrúz Mária szlovák anyanyelvĦ volt, a magyart
csak asszonykorában kezdte elsajátítani. A család kezdetben jó
körülmények között élt, az édesanya gyengéd szeretettel nevelte
a makacs, de jószívĦ PetĘfit. KésĘbb azonban egyre kevesebb
pénzbĘl kellett gazdálkodniuk, és PetĘfi kamaszkorában
elköltözött a feszült hangulatú szülĘi házból. Mikor azonban
hazalátogatott, édesanyja mindig örömmel fogadta: a Füstbe
ment terv címĦ vidám költemény is egy ilyen pillanatot örökít
meg.
„Egész uton - hazafelé Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd elĘször is
Kedvest, szépet neki?
MidĘn, mely bölcsĘm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idĘ,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
RöpĦlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.”
PetĘfi Sándor: Füstbe ment terv (1844)

Hogy milyen anyává lenni? ErrĘl mindannyian ezer apró történetet tudnánk mesélni. Hozzám ez az idézet áll legközelebb:
„Anyává lenni olyan, mint felfedezni egy vadonatúj szobát egy olyan házban, amit addig úgy ismertél, mint a tenyeredet.”
Az anyaság olyan erĘ, amelyet nem ismertél azelĘtt. Világra jön a gyermeked, és te napról napra megtapasztalod, mennyi mindenre vagy
képes: hitted volna, hogy hónapokon-éveken keresztül néhány óra alvással is beéred? Hittél-e abban, hogy a kicsi egy nyikkanásából
megérzed, mi baja? Te is megfogadtad ez esküvĘ elĘtt, hogy erĘs leszel, igazi örömanya - és nem sírsz?
Anyává lenni olyan virág, amelynek szirmai egymás után bomlanak ki, és mind más színĦ: a dajka, a mesemondó, a tanító, a nevelĘ, a
szakács, a dietetikus, a pszichológus, a jövĘbelátó, az anyatigris – ha épp az kell. A te virágodnak végtelenül sok szirma van: éppen anynyi, amennyire szükséged van ahhoz, hogy ANYA legyél. Igen, néha fáradtan, kimerülten, kétségek között - errĘl illik szemérmesen
hallgatni. És a végén, ha visszatekintesz, megérted, hogy miért: a fáradtság (mint árnyék a napsütésben) annak az idĘszaknak csupán
egyszeri kísérĘje. Visszatekintve csak az számít, hogy ott voltál, hogy megoldottad, hogy vigasztaltál, szerettél és szeretsz, és megélted
azokat a valódi pillanatokat, amelyek - lehet, hogy nem voltak olyan tökéletesek, mint a filmeken, de – örökre a tiétek maradnak. Anyáé
és gyermekéé.
Kissné Berta Rozália
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Önkormányzati hírek, információk
Lakossági megkeresést kaptunk a
zöldhulladék gyĦjtĘpont ügyében. A
bejelentĘ véleményével egyetértve, a
közszolgáltatónkhoz fordultunk, egy
második gyĦjtĘpont kialakítása érdekében.
Valódi probléma, hogy Balatonszabadi marosi részétĘl a gyĦjtĘpont
olyan távolságra van, ami kizárja a nem jármĦvel történĘ lerakás
lehetĘségét.
Célunk, a mindenki számára térben és idĘben egyformán elérhetĘ
szolgáltatás nyújtása. Kérésünkre a közszolgáltatást végzĘ PELSOKOM már ki is helyezte a Honvéd u. 33. sz. alatti telekre a konténert.
A konténer mérete miatt, lehetĘség van- lehetĘleg átlátszó - zsákban is a
zöldhulladék lerakására.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a lerakó pontokon kizárólag
fĦnyesedék és avar helyezhetĘ el.

A tavalyi évben a közmeghallgatás tárgya a temetĘk helyzete, a
temetkezés rövid – közép - hosszú távú megoldási lehetĘségei
voltak.

beszámoltunk, az urnafalak elkészültek. Az urnafalak
felállításakor, elhelyezésekor a többszörözhetĘség,további új
urnafalak elhelyezésének a lehetĘsége volt a szempontunk.

Felmerült a temetĘ(k) bĘvítésének lehetĘsége(i). Bartos Tibor
tájékoztatása szerint, a temetések aránya kb. 50-50 %-ban oszlik
meg az urnás és a koporsós temetések közt. Az urnás temetések
aránya fokozatosan nĘ, egyes városi temetĘkben már a 70-30 %os arány a jellemzĘ az urnás temetés javára.

Másik rövid távú feladatunk: a nem megváltott sírhelyek
felmérése, a jogi feltételek tisztázása, a hasznosítás
lehetĘségének megteremtése. Ezzel a két intézkedéssel
biztosítani tudjuk temetĘink, kiemelten a Balatonszabadi Vak
Bottyán utcai temetĘ további használatát.

Rövid távú feladatként ebbĘl következĘen az urnafalak
megépíttetését határoztuk meg. Mint arról az elĘzĘ számban

A hír, miszerint a marosi temetĘt azért fejlesztjük, mert
bezárjuk a szabadi temetĘt, nem valós állítás.

A Balatonszabadi Községi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 7/2004.(V.27.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint
- "Balatonszabadi Díszpolgára" kitüntetĘ cím,
- "Balatonszabadiért kitüntetĘ díj”,
- "Balatonszabadiért oklevél”
adományozható, a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelĘen. Az elismerések adományozására irányuló, és indokolással ellátott
ajánlásokat június 20-ig kérjük településünk Polgármesterének megküldeni.
BĘvebb információ: www.balatonszabadi.hu Nemzeti Jogszabálytár

ISTÁLLÓTRÁGYÁBÓL ZÖLDENERGIA – BIOGÁZ BERUHÁZÁS BALATONSZABADIBAN
Az ENERGREEN Kft. 1600 kWe villamos teljesítményĦ biogáz erĘmĦ beruházást valósít meg Balatonszabadiban közel 1,4
milliárd forint értékben. A projekt az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Energiahatékonyság programterület
HU02-0007-D1-2016 számú pályázat támogatásával valósul meg, az elnyert támogatás összege 669,5 millió forint.
A beruházás alapvetĘ célja a közeli állattartó telepen képzĘdĘ
trágya, valamint növényi eredetĦ-, illetve élelmiszeripari
melléktermék alapanyagok megújuló energetikai célú
hasznosítása melynek során az erĘmĦ 2.500 háztartás éves
villamos energia szükségletét képes elĘállítani. A beruházás
tervezett befejezése 2017. II. negyedéve.
A biogáz egy földgázhoz hasonló, metánt tartalmazó gáz, mely
szerves anyagok – így mezĘgazdasági hulladékok – erjedése és
bomlása során keletkezik levegĘmentes környezetben.
A tervek szerint az üzem az alapanyagokból évente 5,2 millió
m3 biogázt állít elĘ teljesen zárt rendszerben, melyet
gázmotoros kiserĘmĦben hasznosít villamos energia és

hĘenergia elĘállítására. A biogázból a gázmotoros kiserĘmĦ
közel 10,3 GWh zöldáramot állít elĘ éves szinten,
mindemellett hozzávetĘlegesen 9,7 GWh hĘenergia is
keletkezik. A villamosenergia-értékesítés a kötelezĘ átvételi
rendszerben a MAVIR Zrt. számára fog megtörténni.
A mĦködés során keletkezĘ szilárd és folyékony végtermék
mezĘgazdasági területeken hasznosul biotrágyaként, kiváltva a
mĦtrágya felhasználást. A biotrágya a talaj tápanyag
utánpótlására használható magas szerves anyag tartalmú,
szagtalan fermentációs maradék.
A beruházás révén évente 10 033 tonnával csökken az
üvegházgáz-kibocsátás.
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A BIOGÁZ-ÜZEM LÉTSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ÉLMÉNYEIMET MEGOSZTOM A TISZTELT OLVASÓVAL
2017.04.20.-án vettem részt, az „1,6 MW névleges teljesítményĦ biogázos
kiserĘmĦ létesítése Balatonszabadiban” tárgyú projektzáró rendezvényén.
Az idĘjárás „kegyes” volt hozzánk, ahogy azt a nyitó beszédem elején elmondtam, hiszen ezen az áprilisi napon – a szakadó hóesésben – sokkal
könnyebb volt méltatnom egy idĘjárás, év és napszak független zöldenergia
termelĘ beruházást. Ahogy azt késĘbb Ragoncza Ádám a NAWARO Kft.
ügyvezetĘje, a projekt gazdája megerĘsítette, ez az erĘmĦ egy gyorsindítású
gázmotoros erĘmĦ, ami hĘ és elektromos energiát állít elĘ biogázból. Így a
nap, szél energiától eltérĘen tervezhetĘ, szabályozható kapacitású, folyamatosan termelni, energiát szolgáltatni kész konstrukció. A magam és Balatonszabadi minden lakosa nevében megköszöntem a megálmodók, és a megépítĘk munkáját, ami lassan véget ér, és ami egyben egy kezdet is. Az erĘmĦ 0. születésnapja alkalmából üdvözöltem az üzemeltetĘket, akiket kedvezĘ adózási környezettel, és minden felénk irányuló ügyintézési kérés esetén
gyorsasággal és rugalmassággal ajándékoztunk meg eddig is.
Dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt
közszolgáltatásokért felelĘs helyettes államtitkár szakmai érvekkel erĘsítette meg az általam példának hozott indiai családról szóló tudományos ismeretterjesztĘ filmbĘl hozott példát, melyben a családot mindennel ellátta
három tehén. Élelemmel, az eladott tejjel jövedelemmel, a trágyából fejlesztett biogázból fĘzési és világítási gázzal, és komposzttal egyaránt. Helyettes
államtitkár asszony megerĘsítette, hogy ez az erĘmĦ igazán a felelĘsségi
köréhez illeszkedik; zöldenergia termelĘ, klímakímélĘ és széndioxid kvóta
megtakarító, az energia hálózatba közvetlenül tápláló áramszolgáltató. Dr.
Makai Martina részletesen ismertette az állam részérĘl történt segítségnyújtást mind az anyagi, technika, mind a nem tárgyiasult problémamegoldásokat illetĘen.
A NAWARO Kft. ügyvezetĘje bemutatta az építés folyamatát. Képekkel,
színes történetekkel illusztrált elĘadásában végigkövethettük a 10 éves
elĘkészítést és a fél év alatt történt megvalósítást. Magát a projektet, a 10
éves csipkerózsika álmot követĘ ébredést, a magánbefektetĘ, a tulajdonos
megjelenését, és a fél év alatt elvégzett építĘ munkát, mint párját ritkító
eseményt írta le. Mint a mesében, ahogy fogalmazott. Annyi tényezĘ kedvezĘ egyidejĦ fennállása kellett, egészen a bürokrácia útvesztĘjében elkallódott engedélyes építési terv újbóli pótlásától, a rugalmatlan banki finanszírozást kiváltó tulajdonos megjelenéséig, a pályázati forrás megnyílásáig,
ami csodaszerĦ volt.
Az erĘmĦ technikai részleteirĘl Szabados Tibor tartott szakmai bemutatót
az ASEMA Zrt. projektmenedzser szakértĘjeként. Na, ez igazán részletekbe
menĘ, a technológiát a laikusok számára még emészthetĘ formában tartott,
de velejéig szakmás anyag volt. Az erĘmĦ három fĘ egységét, a fermentor
tartályokat és az Ę „etetésüket kiszolgáló két egységet, az utófermentorokat,
az Ęket összekötĘ párhuzamos rendszereket, a vezérlĘ egységet, ami önmĦködĘ beavatkozásokkal biztosítja az üzemelést, az egyes etetési körök,
gázkörök összeköttetéseinek összeköthetĘségét, szeparálhatóságát, folyásirányok megváltoztathatóságát kell, hogy kezelje, és magát az energia termelĘ gázmotort mutatta be rendkívül
részletesen. Összefoglalva; a feladat az
volt, hogy az erĘmĦ folyamatos termelésre
legyen képes, függetlenül a szükséges
idĘszakos karbantartásoktól, úgy, hogy a
bemeneti alapanyag is változtatható legyen. Megoldották a duplikált gázképzĘ és
utófermentáló tartályokkal, ezért láthatunk
négy „kupolát”. A kettĘs betáplálási „etetési” lehetĘség, amelybĘl az egyik akár a
„szemetes”, bálamadzagos, köves szenynyezĘdésekkel vegyes alapanyagot is
kezelni képes, biztosítja a folyamatos
gázképzĘdéshez szükséges alapanyag
ellátást, a gáz elĘállításához. Ezeket a
rendszereket egy sok szivattyús, részenként leválasztható rendszer köti össze, melyben akár az anyagok folyásiránya is változtatható.
A programot az üzem “gyalogos” bemutatása követte, melyet szintén Ragoncza Ádám “idegenvezetett”. Király Kálmán polgármester
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Rövid hírek
MEDVE SZABADTÉRI MATEKVERSENY
Eltelt egy év. Április elsején Veszprém felé vettük az útirányt, hogy ismét egy jó kis napot töltsünk el a szabadban. Na persze nem
csak kirándulni mentünk. Mint ahogy a címben is látszik, a testünk mellett az agyunkat is átmozgattuk. Ennek a matekversenynek az
a lényege, hogy szabadtéren, sok állomást bejárva oldjuk meg a „könnyebbnél könnyebb” feladatokat. Az idézĘjel direkt volt, hiszen
ezek a feladatok igazából nem is egyszerĦek.
Idén több mint 1000 versenyzĘ indult el 6 kategóriában. Mi két korcsoportban: a medvebocs kategóriában (5-6.osztály) 1, a kismedve
kategóriában (7-8.osztály) 4 csapattal indultunk a regionális fordulóban. A 15 résztvevĘ összesen 27837 métert tett meg a verseny
folyamán, a veszprémi sétálóutcán.
Idén ugyan országos továbbjutó eredményt nem ért el
egyik csapatunk sem, de ahogy a szervezĘ egyesület
nevében is benne van:”A MATEMATIKA
ÖSSZEKÖT”. CsapatépítĘ tréningnek tökéletes volt
az idĘ, a társaság és a hely is…
Köszönjük Barabás Gyöngyi néninek az egész éves
felkészítĘ munkáját, és azt is, hogy szabadidejét nem
sajnálva mindig elkísér bennünket. Köszönjük
továbbá annak a néhány lelkes szülĘnek is a
közremĦködést, akik a sofĘr szerepét vállalták e
szombati napon. ValószínĦleg egyszerĦbb dolguk
volt, mint a versenyzĘknek, így utólag ismerve a
megoldandó feladatokat.
A verseny résztvevĘi (balról haladva):
FelsĘ sor: Bálint Levente, Gyulai Benedek, Nagy Máté, Csillik Szilárd, Krisztin Botond, Borbély Dorka, Kazda Adrián. Alsó sor:
Horváth Nóra, Végh Margaréta, Barabás Gyöngyi tanárnĘ, Simon Csenge, Papp Hanna, Szabó Laura, Radnai Melitta, Szili Nóra,
Varga
Épül, szépül a Pusztatorony

tér

Emelkedett hangulat jellemezte
februári óvodai jótékonysági
bálunkat, melyet az óvodai
SzülĘk Közössége Választmánya
szervezett. A tombolasorsolásra
rengeteg felajánlás érkezett, nem
csak a helyi, és
környékbeli
cégektĘl,
vállalkozóktól és magánszemélyektĘl, hanem az
ország több pontjáról is – értékes belépĘk
formájában. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden kedves támogatónknak és segítĘnknek,
amiért hozzájárultak bálunk sikerességéhez. Külön
köszönjük a Halmosi Duó együttesnek a fergeteges
„talpalávalót”! A bál nettó bevételét óvodás
gyermekeink javára fordítjuk.
Az óvodai SzülĘk Közössége Választmánya

Borverseny a Kossuth Körben
Remek hangulatú társas vacsorával zárult a VI. körzeti borverseny a
Kossuth MĦvelĘdési Körben. Ezt megelĘzĘen 54 minta bírálatára és
díjazására került sor rövid értékelés után, melyet Papp Károly borász,
az esemény egyik fĘszervezĘje tartott.
Ebben az esztendĘben Mile Sándor helybéli kistermelĘ 2015-ös
évjáratú Cabernet Franc bora szerezte meg az év kistermelĘi bora
büszke címet, melyet idén is a falunap nyilvánossága elĘtt szeretnénk
átadni a nyertesnek. Nagy örömmel láttunk új termelĘket is a régiek
mellett.
Reméljük, hogy valamennyien ott lesznek a nevezĘk között a jövĘ
évben is.
Kossuth MĦvelĘdési Kör, Krisztin Róbert elnök
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HėSÖK NAPJA – Emlékezés az elesett katonákra
Május utolsó vasárnapja a HĘsök Napja, amikor a háborúkban elesett katonákra emlékezünk.

A HĘsök Emlékünnepe egy 1917-ben keletkezett törvényre vezethetĘ vissza. Akkor mondták ki elĘször: „nemzetünk hĘsi halottainak kegyelet teljes tiszteletét megfelelĘ módon kifejezésre kell
juttatni és az utókor számára megörökíteni."
Az elsĘ világháború kitörése után, egyre sĦrĦbben érkeztek hírek a
katonák hĘsi haláláról, eltĦnésérĘl. Kezdeményezték, hogy minden
település állítson kĘemléket az elesettek nevével. Az 1917-es VIIIas törvény elĘírta, hogy az utókor kegyelettel Ęrizze mag azok
áldott emlékét, akik életüket áldozták a hazavédelméért.
1924-ben „HĘsök emlékünnepérĘl" hoztak törvényt, amelyben
elĘírták, hogy a háború hĘsi halottaira szervezett ünnepségeken
emlékezzenek meg, melynek napja május utolsó vasárnapja legyen. Ez a törvény nemzeti ünnepként határozta meg ezt a napot.
A második világháború idején, 1942-ben kiterjesztették a megemlékezést az 1938. után elesettekre is. Ez a törvény kimondta: 1938
óta új hĘsök áldozták életüket a hazáért, emléküket ugyanolyan
kegyelettel kell Ęrizni, mint a korábban elesettekét.
A két törvényt sohasem helyezték hatályon kívül, nem vonták
vissza, mégis, az eltelt évtizedek alatt „elfelejtett", elhallgatott
ünnep lett a HĘsök Napja. A rendszerváltozást követĘ években
kezdték el újra ünnepelni.
Magyar Köztársaság OrszággyĦlése a magyar nemzet soha el nem
múló hálája jeléül, a ma élĘ és a jövĘ nemzedékek okulására, a
hĘsök dicsĘségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden
esztendĘ május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar HĘsök
Emlékünnepévé nyilvánította.

A PELSO-KOM
házhoz menĘ szelektív hulladék gyĦjtés idĘpontjai:

2017. május 09. - kedd
papír és mĦanyag

2017. május 12. – péntek
üveg hulladék

2017. május 17. - szerda
zöldhulladék szállítás
A központi temetĘ és a Dózsa étterem közötti területrĘl.
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Hirdetések

Felhívjuk a
kisgyermekes szülĘk
figyelmét,
hogy május hónapban kerül
sor a

Gyermekorvosi RendelĘ
és a

VédĘnĘi Szolgálat
felújításának megkezdésére,
ezért a
Gyermekorvosi rendelés
a

Forrás Gyógyszertár
melletti
orvosi rendelĘ helyiségébe
költözik át,
a

VédĘnĘi Szolgálat pedig a
MĦvelĘdési Házba.
Lapzártánkig még nincs
pontos információ a rendelések költözésének idĘpontjáról, ezért kérjük, figyeljék
a rendelĘ ajtaján a kiírást,
illetve
érdeklĘdjenek az
Önkormányzati
hivatalban
a változás felĘl.
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A GYERMEKNAP helyszíne a Siómarosi Kossuth MĦvelĘdési Kör Egyesület,
Balatonszabadi, Kossuth utca 61.
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Tudatjuk az Olvasókkal, hogy az
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