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Melegség
$]DGYHQWDYiUDNR]iVDNDUiFVRQ\UDNpV]OĘGpVLGĘV]aND DPLNRU D IpQ\HN HUĘVHEEHN tJ\ D] iUQ\DN LV PpO\Hbbek, sötétebbek. A hagyományos adventi ünnepségsorozat
utolsó vasárnapján – ~J\ PLQW D] HOĘ]Ę DONDOPDNRQ –
|QNpQWHVVHJtWĘNNpV]OWHNOHONHVHQDYHQGpJOiWiVUDViWUDW
állítottak, asztalt és gázpalackot cipeltek, kenték a zsíros
NHQ\HUHW VW|WWpN D W|N|W IĘ]WpN D WHiW IRUUDOWiN D ERUW
Közben mi másról is folyhatott a beszélgetés, mint arról,
vajon eljönnek-e a falubéliek? Ugye, sokan leszünk?
Azután lassan elkezdtek szállingózni az emberek.
gU|PPHOWDSVROWiNPHJDNLSLUXOWDUFFDOV]HUHSOĘNLVyYoGiVRN PĦVRUiW PDMG HJ\PiVVDO EHV]pOJHWYH NyVWROWik
YpJLJ D MyV]tYYHO NtQiOW HJ\V]HUĦ pWNHW pV LWDOW pV NLVVp
V]pJ\HQOĘVHQIRJDGWiNDNRViUEyODV]DORQFXNURW
Jó érzés volt látni mindezt, és a hideg ellenére is melegségJHOW|OW|WWHHODWpUHQOpYĘNHW
$]HVWHYpJHIHOpD]|VV]HSDNROiVEDQVHJpGNH]Ę|Qkéntesek tanácstalanul álltak a megmaradt zsíros kenyér és sült tök felett: - Ezzel
PRVWPLOHJ\HQ"0tJQHPD]HJ\LNVHJtWĘtJ\V]yOW- Mit gondoltok, mi lenne, ha bevinnénk a hajléktalan szállóra? Elfogadnák? Az ötletet tett követte, a dobozba csomagolt zsíros kenyereket és sült tököket bevitték Siófokra. Az itt maradottak csendesen pakoltak tovább, és
várták, milyen hírrel térnek vissza a küldöttek. Amikor végre megjöttek, szomorú szemmel mesélték el, hogy nagyon jól sikerült a meglepetés, mennyire örülteN D] RWW OpYĘ HPEHUHN pV KRJ\ SLOODQDWRN DODWW HOIRJ\RWW PLQGHQ DPLW YLWWHN ÈWDGWiN D N|V]|QĘ V]DYDNDW D]
öröm üdvözletét, és nekünk mindannyiunknak megmelegedett a szívünk – mégsem volt hiábavaló a munkálkodásunk, nem veszett kárba
a jószándék.
Kissné Berta Rozália

.g6=g17ė
%|MWH&VDEDIHUHQFHVV]HU]HWHVRV]WRWWDPHJKRQODSMiQD]DOiEELV]pNHO\~MpYLN|V]|QWĘWDPHOO\HOD
6]DEDGL6]yV]HUNHV]WĘVpJHLVPLQGHQ2OYDVyMiQDNHJpV]VpJEHQJD]GDJVLNHUHVEROGRJHV]WHQGĘWNtYiQ
Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,
eKH]ĘNQHNHOHVpJHW
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
+ĦV]HUHWĘWDOHiQ\QDN

6]pSLGĘEHQMyYHWpVW
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
1DSIpQ\EĘOLV|OHJHW
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ - Visszatekintés 2016-ra
$]HOVĘWHOMHVpYQND]~MWHVWOHWWHOMHJ\]ĘYHO, DOMHJ\]ĘYHO,GĘUHQGEHQYLVV]DIHOpKDODGYDDWHOMHVVpJLJpQ\HQpONO

Lett egy liszt-érzékeny gyermekünk, akinek az étkeztetését meg kellett oldanunk.
Már év közben elvégezte Talabérné Molnár
Melinda a Diétás szakács tanfolyamot, hogy
VDMiWNp]EHYHKHVVNDNO|QE|]ĘpWHODOOHUJLD
PLDWW VSHFLiOLV HOOiWiViW LJpQ\OĘ J\HUPHNHLQN
étkeztetését. Egyeztetve a kistérség együttPĦN|GQL NtYiQy SROJiUPHVWHUHLYHO - a sikeres óvoda-E|OFVĘGHSiO\i]DWXQNDWN|YHWĘHQ–
HJ\WWPĦN|GpVL PHJiOODSRGiV NHUHWpEHQ VegíWHQLV]HUHWQpQND]ĘJ\HUPHNHLNHOOiWiViEDQ
is. A lisztérzékenység olyan speciális ellátást
igényel, aminek keretében teljesen külön
konyhát kell kialakítani, teljesen külön eszN|]pVHGpQ\iOORPiQQ\DOD]pWHOHOĘpVHONészítésének, tálalásának minden szakaszát illeWĘHQ
Az új elválasztott konyha kialakítása folyamatban van, az eszközök beszerzése megtörtént.
Az óvodánk meleg víz hálózata is javításra került, ezzel megszüntettük a forró víz vödrözgetését a mosogatáshoz. Az óvodánk teWĘIHO~MtWiVDNRUQHPNHUOWYLVV]DKHO\H]pVUHDYLOOiPYpGHOPLEHUHQGH]pVH]WLGpQSyWROWXN$]yYRGDHEEHQD]évben a tényleges
V]QHWHWKpWUHFV|NNHQWHWWHpVH]HQD]LGĘV]DNRQNtYOEL]WRVtWRWWDDV]QHWHNEHQLVDKiWUiQ\RVKHO\]HWĦJ\HUPHNHLQNHOlátáViW$]yYRGiQNWRYiEELNRUV]HUĦVtWpVpUHpVE|OFVĘGHNLDODNtWiViUDSiO\i]DWRWQ\~MWRWWXQNEHPHO\QHNEtUiODWát várjuk. Az ÁMK-n
EHOOQHPFVDND]yYRGiQNGHDPĦYHOĘGpVLKi]XQNLViWHVHWWHJ\ÄNLV´IHO~MtWiVRQ

Az óvodához kapcsolódóan a teljes biztosítási állományunkat megújítottuk. Korábban az óvodánk 25 millió forintra volt biztosítva, most a valyV pUWpNpQHN PHJIHOHOĘHQ  PLOOLyUD $ EL]WRVtWiVRN pUWpNKDWiUiW ~J\ WXGWXN PHJQ|YHOQL D] ~M NRQVWUXNFLyEDQ
KRJ\N|]EHQQHPQĘWWpUGHPEHQDEL]WRVtWiVGtMD
7HUPpV]HWHVHQQHPFVDNH]WDV]HU]ĘGpVWPRQGWXNIHON|W|WWN~MUD$N|]YLOiJtWiVUDLV~Mkondíciókat harcoltunk ki. A közvilágíWiVNRUV]HUĦVtWpVLV]HU]ĘGpVWLVPHJSUyEiOMXNIHOPRQGDQL
Sajnos a 2013-DVGHFHPEHULiWDGiVNRUD]iWYHYĘiOWDOiWYHWWdb, 1DOiPSDpVDV]HU]ĘGpVEHQV]HUHSOĘGE1DOiPSDN|]WL
különbséget csak nekem sikerült IHOIHGH]QHPH]pUWDEHUXKi]iVWYpJ]Ę- a sokadik levelemre - 72-UĘO hónapra szeretné módosíWDQLDIXWDPLGĘWPRVWpYHOWHOWpYHO
Ezzel 12 x 330.000, azaz 3.960.000-IRULQWRWWDNDUtWXQNPHJ0LYHODV]HU]ĘGpVVHOHJ\pESUREOpPiLPLVYDQQDNH]WD]DMinlatát
QHPIRJDGRPHO7RYiEELV]HU]ĘGpVHNHWYL]VJiOWXQNIHOOtJ\HJ\NRUiEELpYL-, IRULQWRWKR]yWHUOHWEpUOHWLV]HU]ĘGpVWIHlERQWRWWXQND]~MEpUOĘYHODNRUiEEDQpYL.478-, forintos díjon kiadott terület ¼-ére, havi 20.000-, forintos bérleti szHU]ĘGpVWNötöttünk. Nem csak visszavettünk használatba adott ingatlant, hanem vásároltunk is a Honvéd utcában.
0LQGNpW WHPHWĘQNEHQ folyamatban van az urnafalak kialakítása, a megújított, térkövezett kegyeleti területeken, mindkét temeWĘQNEHQ1HPFVDNDUavatalozók környezete, hanem maguk a ravatalozók is felújításra kerültek. Ereszcsatorna, festés, mázolás és
PpJKiWUDYDQDEXUNROiVDPLWD]LGĘMiUiVPiUQHPWHtt OHKHWĘYpD6]DEDGLWHPHWĘEHQ. THOMHVWHWĘFVHUHpVIHVWpV– mázolás, burkoOiVDPLWD]LGĘMiUás már szintén nem tett OHKHWĘYpDPDURVLWHPHWĘEHQ$PDURVLWHPHWĘEHNHUtWpVpWpOĘV|YpQQ\HOROGMXNPHJ
melynek kiültetése részben megtörtént.
Folytatás a 3. oldalon!
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$ WHPHWĘNEHQ NLYiJiVUD NHUOWHN D VtURNDW YHV]pO\H]WHWĘ Q|YpQ\HN $] HOĘ]Ę pYL ID]RQLJD]tWiVW D WXMiN YLVV]DYiJiViW N|YHWĘHQ
idén pótoltuk a hiányzó kiszáradt növényeket.
A buszmegállók felújítása - D'y]VDpWWHUHPHOĘWWLWNLYpYH– a tartóelemek, kazetták szükség szerinti cseréjével és teljes konzerváOyIHVWpVpYHOPHJW|UWpQW$'y]VDpWWHUHPHOĘWWLEXV]PHJiOOy NpVĘEENHUOFVHUpUH a Siómente Zrt.-WĘOPHJYiViUROWEXV]PHJiOOy
méretre igazítása és festése, üvegezése után kerül cserére.
$ .OVĘ-KHJ\UH YH]HWĘ XWDW PLOOLyV UiIRUGtWiVVDO KR]WXN ~MUD
KDV]QiOKDWy iOODSRWED $ .OVĘ-KHJ\ I|OGPpUĘ iOWDOL IHOPpUpVH
HONpV]OW DKRJ\ D]W D .OVĘ-hegy képviseletében eljáróknak
megígértük.
Az egyéb (nem szilárd burkolatú) kül- és belterületi útjaink szokásos kátyúzása mellett, idén a szilárd burkolatú utjainkat is
NiW\~]WDWWXN(]DVDMiWNH]HOpVĦ DÄIĘ~W´NLYpWHOpYHO EHOWHUOeWLDV]IDOWRV~WMDLQNRQPHJOpYĘNiW\~N-ának kijavítását jelenti.

Megkezdtük a csapadékvíz-HOYH]HWĘ KiOy]DW karbantartását, a
YpJSRQWRN D]D] D 6Ly IHOĘO $ IHO~MtWiVQDN N|V]|QKHWĘHQ PHgszüntettük a Kossuth út végén és a focipályánk mellett az elöntés
veszélyt.

Játszótereink teljes felújítása, az összes játszóeszköz és az ütéscsillapító homok cseréje is saját forrásból történt. Mind ezeknek
a feladatoknak elvégzése, mind a nyári- téli, téli-nyári átállás,
mind a rendszeres munkák - mint a közterek karbantartása-, rendezvényeink; sport és kulturális eseményeink lebonyolítása, berendezése, helyreállítása a brigádunk és a kis közmunkás csapatunk segítségével történik. Köszönöm a munkájukat, amit sajnos
nagyon kevesen vesznek észre és értékelnek teljesítményük szerint!
Folytatás a 4. oldalon!
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Természetesen új eszközökre, gépekre is szükség volt a
feladatok elvégzéséhez: platós kisteher, 4 db NDV]D IĦUpV]
WHOHV]NySRV IĦUpV] V|YpQ\YiJy KHJHV]WĘ pV HJ\pE Np]L
szerszámok, és nem utolsó sorban a munkaruha, amiben a
munkát végzik a kollégáink, került megvásárlásra 2016-ban.

Igyekeztünk a közlekedés biztonságát is javítani. A neuralgikus pont - az M7-es felüljáró - a beláthatatlan növényzet
NLLUWiViYDO YiOW EL]WRQViJRVDEEi D NHUpNSiURVUD ILJ\HOPH]WHWĘ WiEOD KHO\HWW DKRJ\ D]W 6]HQWNLUiO\L 7tPHD MDYDVROWD 
nyarán. $ EHOiWKDWDWODQ NHUHV]WH]ĘGpVHNEHQ WNU|N IHOV]HUHOpVpYHO LOOHWYH FVHUpMével járultunk hozzá a használhatóság
javításához. A sebesség csökkentésére a siófoki kapitányság nyújt rendszeres segítséget.

$] HOpUKHWĘ V]ROJiOWDWiVRN N|UH EĘYOW D V]RFLiOLV
udvarkarbantartással, mely telitalálatnak bizonyult. További
szolgáltatásként idén a lomtalanítás is megszervezésre került,
EHLQGXOW D ]|OGKXOODGpN J\ĦMWĘSRQWUyO W|UWpQĘ HOV]iOOtWiVD D]
|EO|V QHP W|U|WW  YHJ J\ĦMWpVH LV $] pYHW D] LOOHJiOLV
szemétlerakók megszüntetésével kezdtük.

$V]ROJiOWDWiVLLGĘQNDPolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje szerdánként egy órával meghosszabbításra került. A kiírt
KpWIĘ- szerda- SpQWHN J\IpOIRJDGiVL LGĘQ NtYO LV D OHJW|EE HVHWEHQ PHJROGRWWXN D] J\IHOHN SUREOpPiLW ÒM HOHP DPLW
GHFHPEHUWĘOPiUDONDOPD]XQNDSDUNROyQNJ\IHOHNUpV]pUHW|UWpQĘEL]WRVtWiVD0LPiVKROSDUNROXQNKRJ\gQ|NQHNH]]HOLV
megkönnyítsük az ügyintézést.
Nem csak a szolgáltatások, de a programok, kulturális események, rendezvények terén is történtek változások. Az
önkormányzat minden civil s]HUYH]HWWHO My NDSFVRODWRW iSRO (J\WWPĦN|GQN PLQGHQ FLYLO UHQGH]YpQ\ OHERQ\ROtWiViEDQ
szervezésében, finanszírozásában, amire felkérnek a civiljeink és viszont. Civil szervezeteink minden rendezvényünkön
színesítik a programjainkat, segítik az önkormányzatot, az intézményeket. A civil - FLYLOHJ\WWPĦN|GpVHNHWLVVHJtWMN.|]|V
programjaink vannak a szomszéd önkormányzatokkal, intézményeinkkel.
A testületi munkát zömében alkotó vita jellemezte 2016-EDQDPLHOVĘVRUEDQDEL]RWWViJLOpVHNHQpVHVHWHQNpQWDEL]RWWViJL
OpVHNHW PHJHOĘ]Ę LQIRUPiOLV WDOiONR]yNRQ ]DMORWW ,GpQ ~MDEE PpUI|OGNĘK|] pUWQN D] DGyUHQGV]HUQN YiOWR]WDWiViQiO
7iPRJDWMXN D PĦN|GĘ YiOODOkozásokat $] LSDUĦ]pVL DGy -ra mérséklésével, 0%-os idegenforgalmi adó mellett, a
vállalkozások 0 forintos NRPPXQiOLVDGyMiYDODPĦN|GĘYiOODONR]iVRNFpOWHUOHWpYpV]HUHWQpQNYiOQLgV]W|Q|]QLV]HUHWQpQN
az ipari-, szolgáltató-, kereskedelmi vállalkozásokat az eszközeik, építményeik használatára, bérbe vagy tulajdonba adására.
Szeretnénk, ha minden magán- pVLSDULV]ROJiOWDWyLQJDWODQXQNODNRWWPĦN|GĘOHQQH
Ezért dolgozunk Önökkel együtt.
Tisztelettel, Király Kálmán

2017. január

5.

Hírek az óvodából…
'HFHPEHU KyQDS L]JDOPDV pV pOPpQ\HNNHO WHOL LGĘV]DN YROW D]
óvodában.
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás, minden kisgyermek nagy örömére. Jó volt látni az izgalomtól csillogó kis
szemeket, amint a Mikulás botjának varázsgömbjébe néztek, s
látni vélték saját magukat. A gyerekek versekkel, énekekkel köV]|QW|WWpND]ĘV]V]DNiOO~W
December 13-án, Luca napján, a gyerekek búzát ültettek a csoportokban. Nagycsoportosaink pedig felelevenítették a faluban a
Lucázás néphagyományát.
December 18-án a falu adventi ünnepélyén szerepelt az óvoda. A
J\HUPHNYHUVHNXWiQIHOFVHQGOW~MUDD]yYyQĘLNyUXVLV$YHndéglátó Balatonszabadi község önkormányzata volt. A vendégláWiVL HOĘNpV]OHWHNEH D .LQFVNHUHVĘ È0. GROJozói is besegítettek, s így együtt sok-sok szorgos kéz gondoskodott az ünnepi
délután lebonyolításáról.
December 20-án tartottuk a hagyományosan megrendezésre keUOĘ6]OĘNNDUiFVRQ\DQQHSpO\QNHWPHO\UHD]yYyQpQLNNp-

szülnek minden évben. Az idén egy kis színdaUDERWOiWKDWWDNDV]OĘNVNDUiFVRQ\LpQHNHNNHO
LVPHJ|UYHQGH]WHWWNĘNHWVLJ\HNH]WQNLGHYarázsolni a karácsony hangulatát. Köszönjük a
V]OĘNUpV]pUĘODUpV]YpWHOWVDNDUiFVRQ\LDMindékot, s hogy minden évben gondolnak ránk.
December 21-én került sor az óvoda karácsonyi ünnepélyére,
melyre mindig nagy szeretettel, s izgalommal készülünk. Meghívott vendégeinknek, s nyugdíjasainknak, gyermekeinknek
LJ\HNV]QN |U|PWHOL SHUFHNHW YDUi]VROQL D] QQHSL PĦVRUUDO
meO\HW D] yYy QpQLN DGQDN HOĘ D megjelenteknek. A közös ünnepvárással, ünnepi ebéddel, ajándékozással (melyet a költségveWpVEĘO V DODStWYiQ\XQN MyYROWiEyO YiViUROXQN D J\HUPHNHknek) tettük szebbé a karácsonyi várakozás idejét.
December 22- 2017. január 2-ig az intézményünkben történt elĘ
zetes igényfelmérés alapján egy kisgyermeknek sem igényeltek
óvodai ellátást, így óvodánk az iskolai téli szünet idejére zárva
tartott.
%ROGRJ~MHV]WHQGĘWNtYiQXQNPLQGHQNLQHN
$%DODWRQV]DEDGL.LQFVNHUHVĘÈ0.GROJR]yLpVgyermekei

Tájékoztatás
$NpPpQ\VHSUĘ-LSDULWHYpNHQ\VpJUĘOV]yOypYL&&;,W|UYpQ\EHQpVDNpPpQ\VHSUĘ-ipari tevékenység
ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése
pUGHNpEHQD%02UV]iJRV.DWDV]WUyIDYpGHOPL)ĘLJD]JDWyViJ*D]GDViJL(OOiWy.|]SRQWPLQWNpPpQ\VHSUĘLSDULV]HUYDpYLNpPpQ\VHSUĘ-ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
Hivatkozással a BM rendelet 4.§ (1) bekezdésében foglaltakra, tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy Balatonszabadi településen 2017.01.02 - 2017.02.28. között NHUOVRUDNpPpQ\VHSUĘ-LSDULVRUPXQNiUDDPHO\UĘO
D]pULQWHWWHNpUWHVtWpVWLVNDSQDNDPXQNiWYpJ]ĘV]HUYH]HWWĘO
Az ütemterv és a tevékenység elláWiViYDONDSFVRODWRVPLQGHQWRYiEELUpV]OHWHVLQIRUPiFLyHOpUKHWĘD]DOiEEL
honlapon: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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Hirdetések

A PELSO-KOM
Ki]KR]PHQĘszelektív KXOODGpNJ\ĦMWpV
LGĘSRQWMDi:
2017. január 17. - kedd
SDStUpVPĦDQ\DJ
2017. január 20. – péntek
üveg hulladék
2017. január 13. és 27. - péntek
NDUiFVRQ\LIHQ\ĘID
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Selmeczi Kovács Attila könyvéEHQtUWHOĘV]DYiEyOLGp]QN
Ä(J\UpJLOHWĦQWVDMiWRVYLOiJEDNDODX]ROMDHON|Q\YQND]2OYDVyWDKRODQpS
évszázadokkal korábban kialakult szemlélet szerint élte jellegzetes életét. Ez a
mára szinte teljesen feledésbe merült életforma szoros kapcsolatban állt a természettel; a mindennapok tevékenysége a természet adta körülményekhez
LJD]RGRWW $ PD HVHWOHJ IiUDGWViJRVQDN WĦQĘ HJ\NRUL pOHWYLWHO D QHP]HGpNUĘO
nemzedékre hagyományozódó szokásokat követte. A hagyomány, a tradíció, a
járt út követése volt az életszemlélet alapja, amit a szokások, a közösségi normák tartottal össze, töltötték be a társadalmi kontroll szerepét. Különösen nehéz és szigorú világ volt ez, amelyben keményen dolgoztak, minimális kényelembeQpOWHN8J\DQDNNRUWHOMHVpOHWHWpOĘKDJ\RPiQ\N|UNYROW Az élet egéV]pWiWKDWRWWDpVLUiQ\tWRWWDDKDJ\RPiQ\pVDV]RNiVUHQG(QQHNPHJIHOHOĘHQD
hétköznapok sorát szabályos ritmusban oldották az ünnepek, az együttlétek, a
társas szórakozások. Minden közösségnek megvolt a maga szabályrendszere,
ezen belül minden tagja érzékelhette, hogy az érdemének, tudásának, képesséJHLQHN PHJIHOHOĘHQ WDUWMiN V]iPRQ pV EHFVOLN PHJ $] HJ\NRUL N|]|VVpJEHQ
nem volt senki magára hagyatva, a közösség – habár nem minden tehertétel
nélkül – W|UĘG|WWWDJMDLYDO
A 19. században a népélet kedvelt kifejezés volt, és számos leírás, tárca szüleWHWWDI|OGPĦYHOĘNSiV]WRURNpOHWpUĘOPXQNiMiUyO´

Pásztorétkek
$SiV]WRURNWiSOiONR]iVDVRNKDJ\RPiQ\WĘU]|WWPHJ/HJIRQWRVDEEHOHGHOük a tarhonya és a köleskása volt, amelyet szolgafára
DNDV]WRWWERJUiFVEDQNHYpVYt]]HOpVVRNV]DORQQiYDOt]OHWHVUHIĘ]WHN Kedvelt és gyakori ételnek számított az öregkása vagy slamEXFLVDPHO\HWOHEEHQFVEĘOpVWDUKRQ\iEyOV]DORQQiYDOSLUtWRWWDNpVIĘ]Wek, olykor krumpli is került közé.

Receptajánló – Pásztortarhonya
(Selmeczi Kovács Attila könyvében írtak alapján)
Hozzávalók (4-6 személyre)
0,5 kg burgonya apró kockákra vágva, 20 dkg tarhonya,
1 fej vöröshagyma, 20 dkg füstölt szalonna,
zöldpaprika, paradicsom,
V]DORQQDEĘUpVNROEiV]

Elkészítés:
A szalonnát vágjuk apró kockára, pirítsuk meg ropogósra, majd villával szedjük ki
és tegyük félre. A zsírjában fonnyasszuk meg az apróra vágott hagymát. Adjuk
hozzá a tarhonyát, pirítsuk aranybarnára. Tegyük bele a szeletekre vágott zöldpapULNiWpVDSDUDGLFVRPRWYDODPLQWDV]DORQQDEĘUWpVDIHONDULNi]RWWNROEiV]WgQWVN
IHODQQ\LYt]]HOKRJ\EĘYHQHOOHSMHpVIHGĘDODWWSiUROMXNSXKiUDD]pWHOW. Ízlés szerint borsozzuk. A pásztortarhonyát nem csak bográcsban, hanem konyhai WĦ]KHO\HQEiUPLO\HQPRGHUQNRQ\KDLHdényben is elkészíthetjük.

Tisztelt Balatonszabadi Lakosok!
Balatonszabadi Község Önkormányzata ezúton kéri a Lakosság segítségét külterületi útjaink elnevezésében.
Várjuk a Lakosok javaslatait a BelsĘ-hegy, Józan-KHJ\.OVĘ-hegy útjainak/utcáinak elnevezésére. A javaslatokat írásban kérjük a javasODWWHYĘQHYpYHOFtPpYHOHOOiWYD.LUiO\.iOPiQSROJiUPHVWHUQHNFtPH]YHH-mailben polgarmester@balatonszabadi.hu, illetve a Polgármesteri Hivatal Balatonszabadi, Vak Bottyán u.102-es címre. A leadás határideje: 2016. március közepe.
$MDYDVODWEDQV]HUHSOĘXWFDQpYWHNLQWHWpEHQD]DOiEELV]HPSRQWRNDWNpUMNEHWDUWDQL
• pOĘV]HPpO\UĘOQHPOHKHWXWFiWHOQHYH]QL,
• D WHOHSOpV RO\DQ V]O|WWMHLUĘO NHOO XWFiW HOQHYH]QL DNLNKH] KHO\LOHJ RUV]iJRVDQ HVHWOHJ KDWirainkon túl maradandó tevékenység
kapcsolódik, továbbá azok a személyek, akik nem itt születtek ugyan, de hosszabb-rövidebb itt-tartózkodásukkal, tevékenységükkel
beírták nevüket a falu történetébe, érdemesek arra, hogy nevük utcatáblára kerüljön,
• nehezen NLHMWKHWĘERQ\ROXOWKHO\HVtUiV~XWFDQHYHNDONDOPD]iViWNHUOQLNHOO,
• érdemes alkalmazni az utcanév-bokrokat, melyre jó példa a növény-, állat vagy borászattal kapcsolatos utcanevek - ezek bevezetése
DV]ĘOĘKHJ\LXWDNHVHWpEHQNLIHMH]HWWHQMyOHKHW.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat!
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A Szabadi Szó keresi azokat a lelkes önkénteseket,
DNLN DNWtYDQ N|]UHPĦN|GQpQHN D V]HUNHV]WĘVpJ
munkájában:
részt
vennének
a
lap
havi
V]HUNHV]WpVpEHQ FLNNHN tUiViEDQ D N|]pOHWUĘO YDOy
tudósításban, mindezt együtt, egy közösségként,
településünkért és a Szabadi Szóért munkálkodva.
Jelentkezéseket várjuk a szabadiszo@gmail.com,
valamint a polgarmester@balatonszabadi.hu e-mail
címekre, továbbá írásban a Polgármesteri Hivatalban
leadva - a vállalandó rovat megjelölésével (sport,
egészség, kultúra stb.).

