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A mennyei küldött mondja:
Vagyok protomartir István,
születik is majd egy István,
király lészen és apostol! -

Fényesség a hajnalcsillag,
elöljár míg fölkel a nap:
általa a napnak fénye
tĦnt magyarok elméjébe.

Örvend az ég, fényben lángol,
rajta dörgés fut keresztül,
új vezérrĘl, új királyról
Gedeónnak kürtje zendül.

Csodálkozott s hitt az atyja,
álmélkodott s félt az anyja.
Mintha harmat hullott volna
a szent hitre ekkoron.

Király volt Ę és vezérlĘ,
kormányozván míg vezérlett,
ellenségnek gyötrésétĘl
szabadítá meg a népet.

Pogányság és vakság verte:
de testvéri menekednek
s vigadoz a magyar, mert e
mester sarjadt, ez a gyermek.

NĘtt az áldás, nĘtt ajándék,
vigad a szív, szó nem hallgat,
meg nem szĦnvén munkálkodni
minden dolgok Mestere.

Víg az egyház, mert a király
prédikála országának;
romlásából megépítse:
szó-sziklákat faragott.

Örvendezik Pannónia,
angyali szó midĘn szólal.
Megvénhedt már Gyécsa vezér,
hallván isten ígéretét.

Lett és egyre nĘtt a gyermek,
királlyá is kit felkennek,
jó ura lĘn a nemzetnek,
Krisztus hitén igyekeznek.

Magasztaljuk a jó Atyát,
Fiának mondjunk glóriát
és a Szentlelket is velük
dicsérjük mindörökkön át.

Szent István király
balladája

„Balatonszabadi bizonyára gazdag település. Vagy nagyon szeretik a szépet.
De a szobrokat biztosan szeretik.”
Dr. Pinczés Sándor / Köztérkép
Megtiszteltetés, hogy Varga Gábor keramikus-szobrász mĦvészt barátomnak tekinthetem.
Dombóváron él és alkot, ott ismerkedtem meg vele. Alig telt el hét úgy, hogy ne mentem volna
el mĦtermébe, egy csodálatos világba. Egyik látogatásom alkalmával fogant meg az ötlet: egy
szeletkéjét e világnak Balatonszabadiba is el lehetne juttatni. Így lett gólyánk, Batthyány Lajos
szobrunk, Trianoni emlékmĦ, amely ugyanúgy közadakozásból állíttatott, mint a világ elsĘ Kossuth szobra.
Már több alkotás is díszítette köztereinket, amikor felmerült a gondolat, hogy államalapítónknak
is kellene emléket állítani. Két képviselĘtársammal felajánlottuk a szobor anyagának költségét, a
mĦvész úr pedig munkáját. 2009. augusztus 20-án avattuk I. István mellszobrát a katolikus templom elĘtti téren. MeggyĘzĘdésem, hogy közösségünk büszke lehet nem csupán a szép mĦalkotásra, hanem arra is, hogy a szent királynak méltó emléket emelt.
Dr. Pinczés Sándor így írja le a községünkben felállított István szobrot:
„István fején szinte didaktikus részletességgel kidolgozott korona virul. Bár tudjuk (?), hogy a
Szent Korona soha nem volt István fején, mégsem zavaró az összekötés. (A kérdĘjelet azért tettem ki, mert egyes kutatók a keletkezését elĘbbre datálják, mint István királysága, így akár viselhette is a koronát, ill. kaphatta is a pápától.)
Az un. görög korona rész meglehetĘsen részletes kidolgozású és megjelenik a közismert ferde kereszt is. A hegyikristályok, pl.
(dekorációs) láncon lógnak. A talapzaton megjelenik a Stephanus Rex monogram is.”
M.Á.
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Hírek – információk
A civil szervezetek, az intézmények, közszolgáltatók
együttmĦködésének jó példája a PetĘfi Sándor MĦvelĘdési Ház
2017-es tavasza - nyara. Az iskola kérésére, a krónikus terem
hiány megoldásához, a könyvtár átköltözik a mĦvelĘdési
házunkba. Ezt megelĘzĘen a védĘnĘ – a felújítás idejére – helyet
kapott a mĦvelĘdési házban. A Thália MĦvészetbarát Egyesület
Ęsszel visszaköltözik a mĦvelĘdési házunkba. A termek el- és
beosztásáról az érintett civilszervezetekkel folyamatban van az
egyeztetés, a felajánlott megoldási javaslatot a választ adó
szervezetek elfogadták. Az együttmĦködés jogi kereteit JegyzĘnk
elkészítette, a zavartalan mĦködéshez szükséges technikai
változtatásokat (riasztó rendszer szakaszolása, zónánkénti
mĦködtetése, tárolók, bemutatók, festmények áthelyezése,
átalakítása) a mĦvelĘdési ház munkatársai végzik. Izgalmas nyári
szünetben van részünk.

Viharos július. A Siófok fürdĘt letaroló viharnak mi csak az
oldalszelét kaptuk.
A viharban érintett utcákban, - Vak Bottyán utca Siófok felöli
szakasza, Mátyás Király utca, Zrínyi utca, Szabadság utca, Bem
utca – a vihart követĘ nap koradélutánjáig végeztünk a
brigádunkkal a közterületeket ért, és ahol lakossági bejelentést
kaptunk a magánterületeken történt fák, ágak aprításával,
elszállításával.
A felsĘvezeték szakadás miatt áramszünettel érintett utcák
lakóinak türelmét köszönjük a szolgáltató nevében is.
Aki látta a fürdĘtelepen ropiként eltört villanyoszlopokat, az
könnyen megértheti, hogy mennyi feladat hárult a hálózat
tulajdonosára.

Lakossági megkeresés érkezett (sokadszor), a temetĘben lévĘ
ápolatlan, gondozatlan sírhelyekkel kapcsolatban. A
szeretteiket, a szomszéd sírok gondozatlansága miatt, méltatlan
körülmények közt gyászolók jogosan ingerültek.
A dühös telefonáló elmondása szerint, az Ę kegyeleti jogait sértĘ
gondozatlan sírhely esetében vannak élĘ, községünkben,
közösségünkben élĘ leszármazottak. Kérte az intézkedésünket.
Felmerül néhány kérdés: Jogos volt-e a felháborodás, amit a sírok
„felcetlizése” váltott ki? Mi legyen a megváltatlan, évek, évtizedek
óta gondozatlan sírokkal? Fel lehet, vagy fel kell számolni? Mit
kezdjünk a megváltott, de gondozatlan sírhelyekkel?
Ott ahol tudjuk kik az élĘ rokonok. Eszembe jut, amikor
kényszerfürdetést kért egy levélíró az ápolatlan, elképesztĘ
szagterhelést kibocsájtó lakótársainkra. Az együttélést lehetĘvé
tevĘ mindenkit megilletĘ jogok; kegyeleti jog, saját tulajdonhoz
való jog, pihenéshez való jog, az egyenlĘ bánásmódhoz való jog,
nem pusztán jogi kategóriák. Ezek betartatása nem csupán hatósági
feladat. Ez szerintem közösségi feladat és jog is.
Király Kálmán polgármester

Megkérdeztük...
Miután túl vagyunk a 2017-es év felén, szerkesztĘségünk kéréssel fordult a KépviselĘ testület tagjaihoz, hogy osszák meg a lap
olvasóival az elmúlt fél év történéseit önkormányzati képviselĘi munkájukkal összefüggésben. A kapott tájékoztatókat az
alábbiakban osszuk meg a tisztelt Olvasóval.
Szabóné Szóládi Tünde képviselĘ asszony
Balatonszabadi képviselĘjeként, a szociális bizottság volt elnökeként
idĘm és lehetĘségeim alapján vettem részt a település életében, most
néhány gondolatot kívánok megosztani az Olvasókkal.
A Balatonszabadi lakosok legtöbbször személyes, egyéni kérdéseikkel
kerestek meg. Ezek közül kiemelném azokat a problémákat,
amelyeket véleményem szerint hosszú évek óta nem, vagy csak
részben sikerült orvosolni. Ezek a környezet szennyezésre,
környezetvédelemre,
zajvédelemre,
vízelvezetésre
vonatkozó
problémák, illetve a kutyatartás szabályainak problémái.
Hosszú évek után volt lomtalanítás a múlt évben, van szelektív
szállítás, ugyanakkor a zöld udvar csak részben váltotta be a hozzá
fĦzött reményeket. JövĘben tervezem, hogy a falu közepén elhelyezett
zöld udvar új helyre kerüljön, igen csúnya látvány jelenleg, a
rendszeres és gyakoribb szállítás lehetĘségét is meg kell fontolni,
szorgalmazni fogom. Nagyon jó lenne, ha a jövĘben megoldást
találnánk az ebtartás szabályaira, a hulladékkezelésre, ugyanakkor úgy
gondolom, a lakók közremĦködése nélkül ez a probléma nem fog
megoldódni.
A temetĘk állapota lényegesen javult, hosszú idĘ után sikerült pénzt
fordítani a felújításokra, melyek már nagyon szükségesek voltak, ezt
sikerként éltem meg. Ugyanakkor a korábbi javasolt szebbé, jobbá

tétel nem kerül sokba, így emellett nem mehetünk el szó nélkül a
jövĘben, tenni fogok érte.
Sajnálom ugyanakkor, hogy sokszor fél információk birtokában
tesznek emberek kijelentéseket. Ilyen volt legutóbb az óvodai
csoportszámok meghatározása körüli dilemma. Remélem, hogy a
lehetĘséggel mindenki élt, kérdéseikre választ kaptak a SzülĘk.
FelelĘsen, a település minden korosztályának, lakójának az igényeit
kötelessége a KépviselĘ- testületnek figyelembe venni. Éppen ezért
fontos a felelĘs gazdálkodás, mely meghatározza döntéseinket. A
megépülĘ bölcsĘde új lehetĘségeket is teremt majd, de ehhez
türelem és megértés is kell.
Az SZMSZ módosítása új helyzetet teremt, már csak egy bizottság
mĦködik a jövĘben. Tekintettel az azonos tagságra és a megvont
jogkörökre, feleslegessé vált a két bizottság mĦködtetése.
Amióta településünk megválasztott képviselĘje vagyok, fontos
számomra a civil szervezetek mĦködésének támogatása. Éppen ezért
a képviselĘi tiszteletdíjamból minden évben 10 havi teljes díjam
ajánlom fel támogatásra, mĦködtetésük segítésére tárgyi vagy
készpénzes formában. Terveim között szerepel, hogy ezt a

tevékenységemet is folytassam, hiszen én ezt teszem 2006 óta,
minden évben.
Ne féljünk kérdezni, számos esetben lehet orvosolni problémát,
megoldást keresni és találni is. Én ezen fogok munkálkodni a
jövĘben!
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Varga Katalin képviselĘ asszony
Kisebb és nagyobb problémákkal egyaránt megkerestek az elmúlt idĘszakban. Voltak olyanok melyekben tudtam segíteni, és vannak
olyanok, melyeket erĘforrás hiányában az önkormányzat sem tud megoldani.
Kimaradó közvilágítás, szelektív hulladékgyĦjtĘ beszerzés, önkormányzati támogatásra való ajánlás, helyi rendeletek, törvények értelmezése, információnyújtás, kérések, javaslatok továbbítása az önkormányzat felé. Ezek olyan kérések, kérdések voltak, melyekben
eredményesen tudtam közremĦködni.
Papp Károly alpolgármester úrtól, Dr. Nagy Antal, Papp Krisztián és Vincze Péter képviselĘ uraktól nem kaptunk választ arra a megkeresésünkre, hogy az elmúlt félévi képviselĘi munkájukról, az eredményekrĘl, a kudarcokról osszanak meg információkat a Szabadi Szó
olvasóival.
Kaptunk viszont más tárgyú képviselĘi levelet, melyben a szerkesztĘség függetlenségét kérdĘjelezi meg a levélíró. A szerkesztĘség szubjektív, nem tényeken alapuló, dokumentumokkal alá nem
támasztott állításokkal nem kíván foglalkozni.
Egyetlen állításra reagálunk csupán, amely arról szólt, hogy a
szerkesztĘség nem jelentette meg a Polgármester illetményét. Az
Olvasó, ha visszanézi a korábbi lapszámokat, akkor bizonyára
megtalálja az ez év februári számban a következĘket:
“Az Mötv. 2016. decemberi módosítása alapján a magyarországi
polgármesterek illetménye az államtitkár illetményének 55 %-ára
módosult, továbbá ehhez kapcsolódóan a havi költségtérítése az
illetménye 15 %-ában van meghatározva a hivatkozott törvényben.”
Továbbá, a 2017. január 26-i – a lakosság számára nyilvános KépviselĘ testületi ülésén hozott 3/2017. számú határozat is
tartalmazza a kérdéses összeget.
3/2017. (01.26.) határozat
1. “Balatonszabadi Község Önkormányzatának KépviselĘtestülete úgy döntött, hogy az Mötv. 71. § (4) pontja alapján
Király Kálmán polgármester illetményét brutto 548.400,- Ft
összegben állapítja meg.
2. Balatonszabadi Község Önkormányzatának KépviselĘtestülete úgy döntött, hogy Király Kálmán polgármester
költségtérítését 82.260,- Ft összegben állapítja meg.”

A jegyzĘkönyv mindenki számára elérhetĘ az alábbi weboldalon:
www.balatonszabadi.hu (Testületi jegyzĘkönyvek).
Elkerülvén a következĘ e tárgybani megkeresést – hivatkozva a
2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (4) bekezdésében foglaltakra,
mely szerint az önkormányzati képviselĘ tiszteletdíja és egyéb
juttatása közérdekbĘl nyilvános adat -, kikértük ezen adatokat a
Hivataltól, így ismertetjük Önökkel Balatonszabai Önkormányzata
Polgármesterének és KépviselĘ testületi tagjainak jelenlegi,
jogszabályban
meghatározott,
havi
brutto
illetményét,
tiszteletdíját.
Beosztás

Illetmény,
tiszteletdíj
Ft/hó

Költségtérítés
Ft/hó

polgármester

548 400

82 260

alpolgármester

160 000

24 000

Dr. Nagy Antal

képviselĘ

69 500

-

Szabóné Szóládi Tünde

képviselĘ

69 500

-

Varga Katalin

képviselĘ

69 500

-

Vincze Péter

képviselĘ

69 500

-

Papp Krisztián

képviselĘ

69 500

-

Név

Király Kálmán
Papp Károly

P. G.

Településképi Arculati Kézikönyv
A Településkép védelmérĘl szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása és védelme érdekében a
Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremt lehetĘséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.
A kézikönyv elsĘsorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítĘ, szemléletformáló kiadvány. Röviden, lényegre törĘen
és mindenki számára érthetĘ módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
A települések számára a kézikönyv meghatározza a településkép jellemzĘit, az ennek szempontjából egymástól jól elkülönülĘ településrészeket arculati jellemzĘkkel és értékeikkel, a településkép minĘségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedĘ építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, és egyúttal irányt mutat az építtetĘknek.
A kézikönyv elkészítésébe be kell vonni a lakosságot is, akik véleményükkel, javaslataikkal segíthetik a szakemberek munkáját. Ennek
egyeztetésére szeretettel várjuk a helyi lakosságot

2017. augusztus 9-én 17 órai kezdettel a PetĘfi Sándor MĦvelĘdési Ház nagytermébe.

Balatonszabadi Önkormányzata
Az elĘzĘ oldalon Polgármester úr írt arról, milyen sok feladatot adott a vihar okozta károk helyreállítása. Ezt illusztráljuk a képekkel.
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Néhány mondat a MĦvelĘdési Ház nyári életébĘl
A nyári szünetben a gyermekeknek
hasznos szabadidĘ eltöltésére különbözĘ
lehetĘségeket kínálunk, bárki jöhet hozzánk
internetezni, olvasó sarkunkba olvasni,
könyveink közül válogatni, valamint táborainkba. A táborok közül az elsĘ a "zenede és
táncoda" volt, ahol élĘ népzenével, hangszerekkel, népi játékokkal ismerkedtek meg a
gyermekek. Ez egy egész napos 8-17 óráig
tartó foglalkozás sorozat valósult meg.
Aztán egy másmilyen jellegĦ tanulási, foglalkozási tábor következett, az angol tábor,
ahol minden délelĘtt az angol királyi ház
szokásaival, hagyományaival ismerkedhettek meg a résztvevĘk, természetesen többnyire angol nyelven. De, hogy ne csak az
iskolásokra gondoljunk, a kicsiknek is, az
ovisoknak is jó programlehetĘségnek kínálkozik a korosztály csoportonként kialakított "Így tedd rá" elnevezésĦ
néphagyományokra épülĘ zenés, táncos, kézmĦves tábor.
A foglalkozás sorozatok egészen augusztus 11.-ig tartanak,
így csak pár hetük maradt a gyermekeknek a nyárból, hogy
pihenjenek és élvezzék a napsütést, nekünk pedig arra,
hogy minden tisztasági takarítást és festést elvégezzünk.
A táborok és a mindennapi munka mellet folyamatos a
pakolás és költözés a Házban. A védĘnĘi szolgálat májustól a MĦvelĘdési Házban üzemel szerda és csütörtöki napokon, mivel a gyermekorvosi rendelĘ és a védĘnĘi rendelĘ felújításra kerül. A költözés zökkenĘmentes volt, csak a
hellyel szĦkölködünk. Egy kis teremben sikerült kialakítani
a rendelĘt, egy másik teremben pedig a váró részt. ElĘször
mindenkit útba kellett igazítani, hogy megtalálják a várót,
de ez mostanra már jól megszokottá vált. Az anyukák,
kismamák nem panaszkodnak, hozzánk is szeretnek járni.
A védĘnĘvel jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, jó az
együttmĦködés köztünk. ElĘre láthatólag szeptemberig
vendégeskedik nálunk.
Át kellett szerveznünk a civil szervezetek órarendjét is, változásokkal jártak a hely és terembeosztások is, a foglalkozásainkat másképp kellett ütemezni a költözés miatt. De nemcsak a védĘnĘi szolgálat költözése miatt, hanem a könyvtár iskolából való átköltözése
miatt is. Óriási munka a könyvtáros részérĘl, hiszen minden könyvet lexikálisan be kell dobozolni, rendszerezni, majd a MĦvelĘdési
Házban rendszerezve kipakolni. Helyhiány miatt 3 helyiséget kellett felszabadítanunk úgy, hogy teljesen ki kellett pakolni mindent. A
könyvtár helyiségei a régi MĦvelĘdési Kör helyiségeiben lesznek kialakítva. Az egykori MĦvelĘdési Kör által gyĦjtött népi használati
tárgyak átkerültek a fĘ átriumos terembe. Így mindenki, aki belép a házba meg tudja csodálni a csipkéket, a régi használati eszközöket.
Egy olvasó részt is szeretnénk kialakítani a címeres teremben, valamint bĘvíteni fogjuk a nyilvános internetezésre alkalmas számítógépek
számát is. A költözésben, a pakolásokban a munkatársaink szerepe elengedhetetlenül fontos, a szabadságolási idĘszakot is rááldozva
mindenki azon fáradozik, hogy mielĘbb a helyére kerüljön minden. Az Országos Széchenyi Könyvtár közfoglalkoztatási programjának
keretén belül sikerült egy kollégát a könyvtárba felvenni, aki már 07.03-tól meg is kezdte a munkáját. A költözéseket, a pakolásokat, a
fúrásokat az önkormányzat "brigádos" csoportja és közmunkásai nélkül nem tudtuk volna ütemezetten megvalósítani, köszönjük nekik a
segítséget! Kis türelmet kérünk még, reméljük, hogy szeptemberben már a MĦvelĘdési Házban, az új községi és iskolai könyvtárban
fogadhatjuk a régi olvasókat és a minél több új beiratkozót.
Részletes programot minden hirdetĘ táblára fogunk kihelyezni. Jónak ígérkezĘ programokkal. Jöjjenek el, nézzék meg a MĦvelĘdési
SzĘke Ildikó
Házban a kiállításunkat, vegyenek részt programjainkon. Várjuk Önöket szeretettel!

FELHÍVÁS FALUNAPI FėZėVERSENYRE
2017. szeptember 02-án, szombaton megrendezésre kerülĘ FALUNAPUNKON
várjuk a baráti társaságok, civil szervezetek, családok, a település utcáinak közösségei, stb. jelentkezését, akik a fĘzĘverseny keretén belül bármilyen szabad tĦzĘn
készült ételt fĘznének. Aki ebédelni szeretne a MĦvelĘdési Házban, 400 Ft-ért
megvásárolható ebédjegy ellenében válogathat a fĘzĘverseny során elkészült
ételek közül. A verseny kezdete 09:00 óra. Minden versenyzĘ csapat maga gondoskodik a szükséges fĘzĘ-sütĘ kellékekrĘl, tĦzifáról, ami az étel elkészítéséhez szükséges. Minden csapatnak max. 25 vendég
ebédjegy beváltására kell készülniük (ennyivel több adagot kell készíteniük). A versenyben részt vevĘ csapatok számára számla ellenében az alapanyagok beszerzéséhez 1 0 e z e r Ft értékig hozzájárulást biztosítunk. A számlát Balatonszabadi KincskeresĘ ÁMK
8651 Balatonszabadi Vak B. u. 139. címre kérjük kiállíttatni. Díjazás: arany, ezüst, bronz díj és oklevél. Eredményhirdetésre a napk
közbeni programok során kerül sor.
Jelentkezési határidĘ: 2017.augusztus 20-ig a 84/696378 telefonszámon, vagy a muvhaz@kincskeresoamk.hu email címen, vagy személyesen a MĦvelĘdési Házban.
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Receptajánló – Cukkinis palacsinta
Hozzávalók:
3 db cukkini,
1 sárgarépa,
1 tojás,
3 evĘkanál zabkorpa vagy liszt,
2 evĘkanál olívaolaj,
2 evĘkanál natúr joghurt,
só, Ęrölt fekete bors.
Elkészítés:
Mossuk meg cukkinit, vágjuk le a végeit és reszeljük le egy
tálba, sózzuk meg, majd 10 percre rakjuk félre. A sótól levet fog engedni,
amit 10 perc után kinyomkodunk. Tisztítsuk meg a répát és reszeljük le. Egy
tálban keverjük össze a cukkinit, a répát, majd a fĦszerekkel keverjük jól öszsze és hagyjuk állni pár percet.
Adjuk hozzá a zabkorpát, majd ismét kavarjuk össze. Egy kisebb tálban verjük fel a tojást a joghurttal, öntsük a zöldséges keverékhez
és kavarjuk össze (ha túl vizes lesz, akkor keverhetünk hozzá lisztet). Melegítsünk olajat (zsírt, vajat tetszés szerint), formázzuk meg a
palacsintákat és süssük meg benne a palacsinták mindkét oldalát. Melegen, fokhagymás tejföllel tálaljuk. Jó étvágyat!

Sok ügyes kezĦ ember él a falunkban
Beszélgetés Tóth Lászlóval
GyönyörĦen kézimunkázó nĘk, ezermester férfiak alkotnak csodás tárgyakat
magától értetĘdĘ természetességgel saját maguk és családjuk örömére.
Tóth László a fa esztergálásában találta meg az alkotás örömét. 1971 óta lakik
falunkban, a Rákóczi utcában. Pécsett élt, asztalosnak tanult.
TüdĘbetegsége miatt orvosa tanácsára „nedves helyre” (Balatonszabadi) költözött, s 40 éven át a Balatonon dolgozott, egy munkahajón.
A fa iránti vonzódása nem múlt el, csúszós idĘben (télen) kezdett fát esztergálni. Eleinte munkatársával, Vajda Istvánnal együtt, ma már egyedül hódol
hobbyjának.
Maga tapasztalta ki az esztergálás csínját-bínját, s a szerszámai nagy részét is
maga gyártotta, pl. a tönkrement mosógép motorját használta fel az esztergagép hajtásához.
Egészsége egyre inkább leromlott, több mĦtéten átesett, de a faesztergálás átsegítette a bajokon. - Nincs hasznom, inkább ráfizetés –
mondta, - de az alkotás öröme sokat jelent. Eladni nem tudja az elkészült tárgyakat. - Egy ajándékárus férfi kérésére kezdtem kormánykerekeket csinálni, de a nyakamon maradtak.
Igen, a szép kidolgozású, gondosan elkészített tárgyak ott porosodnak, sorakoznak a mĦhelyben, mutatva a rengeteg belefektetett munkát.
A kormánykerekek elkészítése 45-50 órát vett igénybe, egy váza 10-14 óra alatt, míg egy gyertyatartó 6-8 óra alatt készül el.
Van a polcokon serleg, fĦszertartó is nagy mennyiségben. Szépek.
Tóth László szívesen fogadja az érdeklĘdĘket, kész tárgyai eladók. Kérésre, mintáról bármit el tud készíteni, akiknek igénye van szépen
esztergált tárgyakra, keresse fel.
B.V.

FELHÍVÁS FALUNAPI
SÜTEMÉNYSÜTė VERSENYRE
2017. szeptember 02-án, szombaton megrendezésre kerülĘ FALUNAPUNKON várjuk a versenyezni szándékozókat pite vagy rétes sütemények nevezésével.
Nevezni lehet egy tálca házi készítésĦ kocára vágott pite vagy rétes jellegĦ
süteménnyel és a recept leadásával együtt.
A süteményeket értékesítjük, a bevétel a KorszerĦ Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány és a Balatonszabadi KincskeresĘ Oktatási
Alapítvány részére kerül átadásra.
Díjazás: arany, ezüst, bronz díj és oklevél.
A sütemények leadása a falunapon történik, 2017.09.02-án 11:00 óráig a MĦvelĘdési Házban.
Eredményhirdetésre a napközbeni programok során kerül sor.
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HULLADÉKNAPTÁR
házhoz menĘ szelektív hulladék gyĦjtés idĘpontjai:

2017. augusztus 01., 15. és 29. - kedd
papír és mĦanyag

2017. augusztus 04. – péntek
üveg hulladék

2017. augusztus 09. - szerda
zöldhulladék szállítás
A központi temetĘ és a Dózsa étterem közötti területrĘl.

Tisztelt Balatonszabadi Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Forrás Gyógyszertár
nyitvatartási ideje 2017. június 15-tĘl megváltozott.
Az új nyitvatartási idĘ:
hétfĘtĘl péntekig: 8 órától 17:30 óráig.
Szeretettel várjuk Önöket továbbra is!
Üdvözlettel: a Forrás Gyógyszertár kollektívája
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A népdalok erejével - A Dr. Lovász Irénnel készült interjúbóO idézünk
Dr. Lovász Irén egyetemünk egyik méltán híres, különleges életúttal bíró oktatója. Néprajzkutató, kulturális antropológus, egyetemi
docens, a néprajztudomány kandidátusa, népdalénekes, háromgyermekes édesanya. MeggyĘzĘdése szerint ezek ugyanakkor csak keretek,
dobozok, amelyekben a személyiség áradása feszegeti a határokat. Munkásságában a tudomány és a mĦvészet összefonódik, az Ę gazdag
életmĦve nemzetközi szinten elismert és jegyzett. Tizenhatodik lemeze készülĘ félben van, hangját lelkileg sérült emberek klinikai
terápiájára is sikeresen használják, ugyanakkor szerénységére vall, mikor azt állítja: nem az Ę érdeme, ezek a hangok mástól is
származhatnának, a népdal és a népmĦvészet az igazi erĘ, mely ĘsidĘk óta hat ránk.
Mit jelent a TanárnĘ számára a hazaszeretet?
Többek között azt, hogy ebben az országban élek és nem mentem el – pedig többször lett volna rá
lehetĘségem. Mindig nagy szeretettel jövök haza Magyarországra. A hazaszeretet számomra az édes
anyanyelv ápolását is jelenti, minĘségi használatát mindig számon kérem a gyerekeimen és a
diákjaimon, irtom azokat a megnyilvánulásokat, amelyek meggyalázzák anyanyelvünket. Ide tartozik
az is, hogy a magyar néphagyomány kincseit fontosnak tartom megismertetni és éltetni, nem pedig
vitrinbe zárni és konzerválni. Nem a hagyománymentésnek, hanem a hagyomány éltetésének vagyok
tehát a híve – mert saját magunkat mentjük azzal, ha éltetjük a hagyomány értékeit.
Számomra azt is jelenti a hazaszeretet, hogy megismerem és megismertetem másokkal a magyar
nyelvterület sokszínĦségét a népzenében, a tájszólásban, szokásokban, viseletben és a táj
gyönyörĦségeiben. Nagyon szeretem ezeket felfedezni egy-egy kirándulás során. Szeretem és
tisztelem a magyar költészetet, a zenét, igyekszem külföldön minél jobb színben feltüntetni hazámat
és annak értékeit. Van egy Erasmus kurzusom, ahol lehetĘségem van külföldi diákoknak átadni ezeket
az értékeket a magyar népzene tanítása kapcsán. Büszke vagyok arra, hogy ide születtem.
Kötelességnek tartom a magyar kultúra ápolását, éltetését, és fontosnak tartanám, hogy felelĘsséggel
tudja ezt mindenki külföldön és itthon is képviselni. Nincs szégyenkezni valónk, nem vagyunk jobbak
vagy rosszabbak semmilyen más kultúránál.
Michalkó Melinda képe

Milyen szerepet játszik az Ön életében református kötĘdése?
Anyai ágon egy alföldi magyar református családba születtem, bár édesapám családja katolikus volt, református templomban
kereszteltek. Balatonszabadin nĘttem fel, majd az ottani református templomban esküdtem, ott keresztelték meg mindhárom
gyermekemet. Bár Budapesten élek több, mint harminc éve, de vissza-visszatérünk a Somogy megyei falu templomába, ahol édesanyám
presbiteri szolgálatot vállal. Én is gyakran jelen vagyok, a Nyitott Templomok Éjszakáján, szeptemberben is ott adok koncertet.
Nemrégiben volt egy nagy önálló estem a hévízi protestáns templomban, melyet reformátusok és evangélikusok közösen használnak. A
különféle nagy egyházzenei rendezvények szervezĘi mindig megtalálnak és szívesen részt is veszek az alkalmakon. A családomban
többször hallom, hogy a protestáns etika mélyen beivódott értékrend a mindennapjaimban. Maximalista vagyok a családom szerint,
sajnos. Mivel a népi vallásosság kutatásával foglalkozom, sok katolikus népi imádság és Mária-ének is a tanulmányaim, lemezeim és
koncertjeim anyagát képezi – sokan nem értik, hogy lehet ezt nem katolikusként. Nyitott, kíváncsi és érdeklĘdĘ ember vagyok. Erre
tanított egykori, tiszteletre méltó néprajzos mesterem Erdélyi Zsuzsanna is.
Milyen szerepe van a lelki egészség megĘrzésében a népdaloknak?
A nevelés egyik fontos célja a lelki egészség megtalálása és megĘrzése. Évek óta tapasztalom, hogy az éneklés milyen fontos feladatot
tölt be a lelki egészség ápolásában – nem véletlen, hogy az általam indított népdaléneklĘ órát milyen nagy érdeklĘdés veszi körül.
Nemcsak a magyar hagyományban, hanem a világ minden táján látható, hogy mennyire fontos a népdalok éneklése – ezt eleink is jól
tudták.
A magyar parasztember is énekelt, ha baja, ha öröme volt, és bizony, kiegyensúlyozta a lelki hullámvölgyeit. Ennek egyik titka, hogy az
éneklés maga jó dolog. A jó zene szerintem a fizikai hanghullámok és lelki húrjaink harmóniája. A szájüregbarlangunk rezonáns ürege
önmagában egy hangszer, ahogy valójában az egész testünk is az. Éneklés során a bennünk keletkezett hangok, mint rezgések
stimulálják, energizálják az egész emberi testet. Az adott diszharmonikus pontokat pedig harmóniával tudjuk átjárni. A heti
Dalolókörömben tudatosan kidolgoztam és rendszeresen alkalmazom a beéneklési rítusokat, amely során egy belsĘ hanglétrát járunk be
minden alkalommal.
Jelenleg milyen projekten dolgozik?
A Gyógyító Hangok sorozatot folytatom, ebbĘl eddig az Égi Hang és a BelsĘ Hang címĦ lemezeim jelentek meg. Most a NĘi Hang
következik, jelenleg ezen dolgozom. Ennek lényege, hogy a magyar néphagyományban fellelhetĘ hagyományos nĘi szerepek, a dallal
kifejezett nĘi lelki rezdülések hogyan jelennek meg a magyar néphagyományban. Azt gondolom, nagyon idĘszerĦ, hogy a magyar nĘk
tudják, ismerjék a saját küldetésüket, hagyományos szerepüket – sajnos a legkevésbé sem egyértelmĦ, hogy mi a nĘi és mi a férfi szerep,
minĘség, erĘ, stb. Mint sok más határ, ez is elmosódni látszik.
Mai, identitás-válságokkal teli világunkban, ahol a nemzeti identitás erĘsítése mellett a nemi identitás erĘsítése és kifejezése is fontos
mĦvészetterápiás feladattá vált, nagyon fontos lett a nĘiség hagyományos szerepeinek tudatosítása, megélése, a nĘi szerepekre való
felkészülés segítése. Mivel a sorozat elsĘ két darabja is pszichológiai és klinikai-pszichiátriai kutatások és gyakorlati komplex terápiák
eszköze, nagy elvárásokkal, várakozással számít rá a zenei és gyógyító szakmán kívül a nagyközönség is évek óta.
Forrás: www.kre.hu
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A
MĦvelĘdési Ház
teraszán
áll egy polc,
tele
jobbnál - jobb
könyvekkel. Ezek közül a könyvek közül
szabadon válogathat bárki és magával viheti.
Nem kell szólni senkinek, nem kell érte fizetni
és nem kell visszahozni sem.
Jöjjenek, vigyék, olvassanak!

