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Balatonszabadiban is megünnepeltük a
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT
7|UWpQHWLYLVV]DWHNLQWĘ
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A nap megrendezésének ötletét Fasang Árpád ]RQJRUDPĦYpV]YHWHWWHIHO-ben. Végül a nap tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást, és
MDQXiUMiEDQĘNV]HUYH]WpNPHJD]D]yWDKDJ\RPiQQ\iYiOWUHQGH]YpQ\VRUR]DWRW
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk HUĘVtWpVpQHN IHlPXWDVVXNpVWRYiEEDGMXNDP~OWXQNDWLGp]ĘWiUJ\LpVszellemi értékeinket. Az emléknapon országszerte számos kulturális és PĦYpV]HWL rendezvényt tartanak a településeken.
2017-ben különleges színt kap kulturális ünnepünk, hiszen idén
ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Ezt az
HV]WHQGĘW D] 2UV]iJJ\ĦOpV pV D 0DJ\DU 7XGRPiQ\RV $NDGpPLD
Arany János-emlékévnek Q\LOYiQtWRWWD DPHO\QHN IĘYpGQ|NH /ovász László, az MTA elnöke lett. Az MTA létrehozta az Arany
János Emlékbizottságot, amelynek feladata egyrészt a tudományos
UHQGH]YpQ\HNPHJV]HUYH]pVHPiVUpV]WDNO|QE|]ĘPHJHPOpNH]ések figyelemmel kísérése és információinak közvetítése.
A tudományos programokat országos és határon túli középiskolai
szavalóversenyek és más rendezvények kísérik.
Táguló világunkban a kulturális kínálat egyre szélesebb, és minden
NRURV]WiO\PHJWDOiOKDWMDEHQQHDQHNLWHWV]ĘW$SURJUDPRk elérése
azonban a társadalom nem minden rétege számára magától értetĘ
GĘDPLNRUDQDSLEHWHYĘUHYDOyWLVQHKp]|VV]HNXSRUJDWQLV]tQKizra, koncertre nem telik. Épp ezért külön öröm és különleges érték a
KHO\EH KR]RWW EiUNL V]iPiUD HOpUKHWĘ NXOWXUiOLV SUogram, mint
DKRJ\DQ H] %DODWRQV]DEDGLEDQ LV W|UWpQW D %XGDSHVWUĘO pUNH]HWW
L’aura Band „Bicentenárium – 0LQGHQDPLDUDQ\´FtPĦYHUVV]tnKi]LHOĘDGiViWKDOOJDWKDWWiNPHJD]pUGHNOĘGĘN$UHQGKDJ\yYHrVHVHOĘDGiVQ\~MWRWWDpOPpQ\UĘONpUGH]WND]HJ\LNUpV]WYHYĘW

Miért jött el a programra, és mi fogta meg leginkább az elĘ
adásban?
Tavalyi évben is voltam hasonló rendezvényen, ahol a L’aura
Bandnak egy része is szerepelt. Akkor ez megtetszett, és örültem
annak, hogy eljöttek Balatonszabadiba. A maguk által megzenéVtWHWW HOĘDGiVEDQ HJpV]HQ NO|QOHJHV V]tQW NDSQDN D YHUVHN
$UDQ\ -iQRV PĦYHLW D PDJ\DU QpS]HQpYHO DQQDN KDQJ]iVYLOáJiYDO GROJR]WiN IHO 0LQG D EDOODGiNDW HOĘDGy QĘL pQHNKDQJ
mind a gitárral aláfestve szavalt versek egészen más élményt
nyújtottak így, mint a hagyományos versmondó esteken. LélekHPHOĘ pOPpQ\ YROW PHJKDOOJDWQL ĘNHW 5HPpOHP D M|YĘEHQ LV
több hasonló programra kerül sor a faluban.
A kultúra mindenkié, ezért is törekszünk arra, hogy itt, a mi településünkön választhasson minél szpOHVHEE SDOHWWiEyO D] pUGHNOĘGĘ
KDJ\RPiQ\RV YDJ\ UHQGKDJ\y V]tQKi]L HOĘDGiV EHV]pOJHWpV KtUHV
emberekkel, könyvbemutató, falunapi kulturális program, hagyoPiQ\ĘU]ĘV]UHWLPXODWViJEiORNNLiOOtWiVNO|QE|]ĘPHJHPOpNezések, és még sorolhatnánk. Válasszanak bátran! Jöjjenek el, vegyenek részt minden programon! A kultúra mindenkié!
Kissné Berta Rozália

.RV]WROiQ\L'H]VĘ -1936)
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok...

AZ
EMLÉKÉV
TISZTELETÉRE
ARANY JÁNOS
(1817 – 1882)

$UDQ\-iQRVV]REUDV]OĘIDOXMiEDQ1DJ\V]DORQWiQ 6DORQWD

„Magyar vagyok, minthogy magyarul írok,
magyarul mondom ámuldozva: tej
s magyarul mondom a halálos Áment.
HDLQJDGR]YDKiWUDGĘOHIHM,
VD]HORPOyWHVWYpJVĘUHV]NHWpVVHO
DOHYHJĘEHUi]]DYp]QD|NOpW,
s egy mozdulattal és egy bús igével
egy lesz vele a rejtélyes öröklét.”
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
.pSYLVHOĘWHVWOHWMDQXiULOpVpQD]DOiEELHOĘWHUMHV]WpVHNHWWiUJ\DOWD:
1.
2.
3.

4.
5.

Egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezését szabályozó új rendelet tervezet megalkotása.
$KHO\LN|]WHPHWĘNpVWHPHWNH]pVV]DEiO\DLUyOV]yOyUHQGHOHWPyGRVtWiViWPHO\EĘODN|]WHPHWpVPLQWIHODGDWNLNHUOWDYRQDWNozó jogszabály megalkotásának hiánya okán.
Az Mötv. 2016. decemberi módosítása alapján a magyarországi polgármesterek illetményének megváltozásáról V]yOyHOĘWHUMHVztést, mely szerint a polgármester illetménye az államtitkár illetményének 55 %-ára módosult, továbbá ehhez kapcsolódóan a havi
költségtérítése az illetménye 15 %-ában van meghatározva a hivatkozott törvényben.
Döntés született az óvodai takarítási szünet LGĘSRQWMiUyOPHO\2017. augusztus 14-WĘO-ig tart.
$YL]LN|]PĦYDJ\RQpUWpNHOpVpQHNHOIRJDGiViUyO

Tájékoztatás
.7|UYpQ\PyGRVtWiVOHKHWĘYpWHWWHKRJ\EtUViJIL]HWpVHQpONONDSKDVVDQDNIHQQPDUDGiVLHQJHGpO\WD

2016. június 4-e HOĘWWHQJHGpO\QpONOI~UWYDJ\D]HQJHGpO\WĘOHOWpUĘHQPHJYDOyVtWRWWNXWDN
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.) módosítása értelmében 2018. december 31-ig bírságmentesen lehet engedélyeztetni az illegálisan kialakított vízi létesítményeket. A változtatás célja, hogy az engedély nélkül, vagy attól
HOWpUĘHQI~UWHGGLJLOOHJiOLVDQPĦN|GĘYt]NLYpWHOLPĦYHNW|UYpQ\HV
NHUHWHNN|]|WWHOOHQĘU]|WWHQ]HPHOKHVVHQHN
A fennmaradási engedély iránti kérelemre vonatkozó szabályokról
DYt]MRJLHQJHGpO\H]pVLHOMiUiVKR]V]NVpJHVNpUHOHPUĘOpVPHOOpkOHWHLUĘO V]yOy  9,   .+90 UHQGHOHW (a továbbiakban:
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) rendelkezik.
A lakosság által háztartási célokra használt kutak kategóriájába
azok a magánszemélyek által, háztartási igények kielégítése céljából üzemeltetett, pSOHWWHO UHQGHONH]Ę LQJDWODQRQ található kutak
tartoznak, melyek maximálisan évi 500 m3 vízigénybevétellel talajvizet, vagy SDUWLV]ĦUpVĦ vizet használnak, nem gazdasági célra.
E kutak engedélyezése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat MHJ\]ĘMpQHNKDWiVN|Ue, amennyiben az ingatlan nem érint
Yt] Ei]LVYpGHOPL YpGĘWHUOHWHW. Ha a megjelöltek közül bármely
kritérium nem teljesül D]HQJHGpO\H]ĘKDWyViJDWHUOHWLOHJLOOHWékes katasztrófavédelmi igazgatóság.
A lakosság által háztartási célokra használt kutak fennmaradási engedélyezésének költségei:
1. Tervezési költség
Az engedélyezési eljárás tekintetében a 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet és D IHOV]tQ DODWWL Yt]NpV]OHWHNEH W|UWpQĘ EHDYDWNR]iV pV D
Yt]N~WI~UiV V]DNPDL N|YHWHOPpQ\HLUĘO V]yOy  ;,, 23.)
KvVM rendelet 3. melléklet rendelkezései az irányadóak. A fennmaradási engedély iránti kérelem és a mellékleteként benyújtandó
PĦV]DNLWHUYGRNXPHQWiFLyelkészítése piaci áron nagyságrendileg

20.000-75.000.- Ft-ot WHV] NL PHJOpYĘ N~W iOODSRWIHOYpWHOH paramétereinek dokumentálása). Amennyiben a kút ivóvízbázisvédelmi YpGĘWHUOHWHQ KHO\H]NHGLN HO, akkor a kérelmet ki kell
egészíteni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízelláWiVW V]ROJiOy Yt]L OpWHVtWPpQ\HN YpGHOPpUĘO V]yOy  9,I.
18.) Korm. rendelet szerinti egyedi vizsgálattal, melynek tervezési
költsége kb. 20.000- 300.000.- Ft PpUWpNĦ
2. Az eljárás illetéke, díja
$WHOHSOpVL|QNRUPiQ\]DWMHJ\]ĘMHUpV]pUHDIHQQPDUDGiVLHQJHGélyezési eljárásért D] LOOHWpNHNUĘO V]yOy  pYi XCIII. törvény
szerinti illetéket kell fizetni, melynek mértéke a 29. § (1) bekezdésben meghatározott 3.000.- Ft. Amennyiben a kút ivóvízbázisvédelmi területen helyezkedik el, ezért annak engedélyezése a
területi vízügyi hatóság hatásköre, úgy a vízügyi és a vízvédelmi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.
(III. 31.) BM rendelet szerinti 5.000.- )WPpUWpNĦLJD]JDWiVLV]Rlgáltatási díjat kell megfizetni. Az egyedi vizsgálati dokumentáció
HOEtUiOiVipUW IL]HWHQGĘ LJD]JDWiVL V]olgáltatási díj mértéke pedig
100.000.- Ft.
3. Vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. értelmében 2018. december 31-ig bírságmentesen lehet
engedélyeztetni a lakosság által háztartási célokra használt kutakat.
A Vgtv. módosítása nélkül a természetes személyek esetében a
kiszabott bírság összege elérhette volna akár a 300.000.- Ft-ot is.
Mivel a lakosság által háztartási célokra használt kutak – különösen
az ún. ásott kutak – MHOHQWĘV UpV]H D P~OW V]i]DGEDQ OpWHVOW D
.RUP UHQGHOHW     EHNH]GpVH OHKHWĘVpJHW DG DUUD KRJ\ D
.RUP UHQGHOHW KDWiO\ED OpSpVH HOĘWW (1996. július 1.) létesített
kutak esetében is mentesülhessenek DIHQQPDUDGiVWNpUHOPH]ĘND
vízgazdálkodási bírság fizetése alól.

Közvilágítási hibák bejelentése
.29,.$LQWHUQHWHVN|]YLOiJtWiVLKLEDEHMHOHQWĘpVQ\LOYiQWDUWyUHQGV]HUPHO\HWDODkosság, az Önkormányzat, illetve a közvilágítási hibák
MDYtWiViW YpJ]Ę YiOODONR]y N|]|V KDV]QiODWiUD IHMOHV]WHWWHN NL /HKHWĘVpJHW EL]WRVtW DUUD KRJ\ WpUtWpV PHQWHVHQ D ODNRVViJ N|]YHWOHQO
jelentsen be közvilágítási hibát, és arról a Vállalkozó azonnal, on-line módon értesüljön. Ez lerövidíti a lakossági bejelentés és a hiba
NLMDYtWiVDN|]WLYiUDNR]iVLGHMpW.29,.$KLEDEHMHOHQWĘUHQGV]HUDhttps://kozvilhiba.hu LQWHUQHWHVFtPDODWWpUKHWĘHO

Építési engedély nélkül építhetek 2017–ben? Válaszol Bodó =ROWiQpStWpV]WHUYH]Ę
2017.01.02-WĘOYiOWR]RWWD.RUPUHQGHOHWHQJHGpO\QpONOYpJH]KHWĘpStWpVLWHYpNHQ\VpJHNOLVWiMDD]RQEDQPinden esetben kell
pStWpV]WHUYH]Ę
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, NRUV]HUĦVtWpVH KRPORN]DWiQDN PHJYiOWR]WDWiVD NLYpYH ]iUWVRU~ YDJ\ LNUHV
EHpStWpVĦpStWPpQ\HVHWpQKDHWHYpNHQ\VpJHNDFVDWODNR]ypStWPpQ\DODSR]iViWYDJ\WDUWyV]HUNH]HWpWLVpULQWLN
2. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, fel~MtWiVD YDODPLQW EĘYtWpVH DPHO\QHN PpUHWH D] pStWpVL
tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
3. A legfeljebb 300 m2 |VV]HVKDV]QRVDODSWHUOHWĦ~MODNypSOHWpStWpVHYDODPLQWPĦHPOpNNLYpWHOpYHOPHJOpYĘODNypSOHWP2
|VV]HV KDV]QRV DODSWHUOHWHW PHJ QHP KDODGy PpUHWĦUH EĘYtWpVH pV D OHJIHOMHEE  P2 |VV]HV KDV]QRV DODSWHUOHWĦ ODNypSOHW
kormányrendeletben meghatározottak átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén.
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3.

Olvasói levelek és telefonon történt megkeresések kapcsán osszuk meg a
Tisztelt Olvasóval az egyik alábbi levelet.
Mint tudjuk, ízlések és pofonok, kinek a pap, kinek a papné, stb.
%DODWRQV]DEDGLQDNpYHNyWDYROWHJ\HGLNpV]tWpVĦEXV]PHJiOOyMDKLUGHWĘWiEOiMDV]HPHWHVHpVFtPHUHVXWFDQpY-táblája. Ezek az építméQ\HNV]ROLGDNHJ\V]HUĦHNHOHJiQVDNYROWDNDFtPHUHVXWFDWiEODNLIHMH]HWWHQHJ\HGLPiVWHOHSOpVHNHQQHPWDOiONR]WDPLO\HQ megoldással. A közelmúltban – részben – átfestésre kerültek a EXV]PHJiOOyYiUDNR]ypSOHWHLpVDV]HPHWHVHN.pUGpVPLW|UWpQLND]XWFiNDWMHO]Ę
WiEOiNNDO"/HIHVWMNDFtPHUWLVD]]DODV]pS]|OGV]tQĦIHVWpNNHO"'HPLQWWXGMXNt]OpVHNpV
1pYpVFtPDV]HUNHV]WĘVpJEHQ

Foto: Lénárt, www.googlemaps.hu

Kedves Olvasónk!
Önnek mi a véleménye?
Kérjük, ossza meg
V]HUNHV]WĘVpJQNNHO
hogy a véleményeket
továbbíthassuk az
Önkormányzat felé!
.
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1pKiQ\V]ypYLWHYpNHQ\VpJQNUĘO
2016-EDQ LV IRO\WDWWXN PLQGD]W DPLW NRUiEEDQ HONH]GWQN OHKHWĘOHJ OHJDOiEE ~J\ PLQW HGGLJ WHWWN 1HP
sok rendezvénnyel, inkább kevés, de hasznos cselekedettel.
7HUPpV]HWHVHQUpV]WYHWWQNDN|]VpJMHOHVHVHPpQ\HLQPLQGHQWĘOQNWHKHWĘWPHJWHWWQNDQQDNpUGHNpEHQ
hogy ünnepeinket közösen, emelkedetten éljük meg.
,GpQ NLHPHONHGĘ IHODGDWNpQW D 3XV]WDWRURQ\ N|UQ\pNpQHN WRYiEEL UHQGH]pVpW WHUYH]WN 7DYDO\ D] HPOpNPĦ LOOHWYH D URPRN
környezetét tisztítottuk meg és növényeket, bokrokat, fákat ültettünk, hogy az elhanyagolt terület, ami valamikor a falu volt, igazi
NLUiQGXOyKHOO\pYiOMRQ,GpQSLKHQĘKHO\NLDODNtWiViWNH]GWNPHJSDGRNDWNpV]tWHWWQNVIHONpV]Otünk arra, hogy tavasszal további
SDGRNDWDV]WDOWpVWĦ]UDNyKHO\HWpStWVQN6]LQWpQD3XV]WDWRURQQ\DONDSFVRODWRVKRJ\.LUiO\.iOPiQSROJiUPHVWHU~UPHJNHUesésére
kérelemmel fordultunk –a többi civil szervezettel összefogva- a Somogy Megyei Múzeumi Igazgatósághoz annak érdekében, hogy az
ottani feltárás kincsei hazakerülhessenek Kaposvárról. Idén végre sikerült egy kirándulást megszerveznünk a Jeli Arborétumba,
DPHO\HQQHPFVDND]HJ\HVOHWQNWDJMDLGHPiVWHVWYpUV]HUYH]HWHNWĘOLVUpV]WYHWWHN
Nyáron ismét végiglátogattuk a falu házait és kertjeit. A most már
hagyománynak számító „Virágos Porta” díj átadásra a falunapon került
sor.
7HUPpV]HWHVHQ QHP PDUDGW HO D] HJ\UH QpSV]HUĦEE $GYHQWL QQHSVpJ
sorozat. Ebben az évben is sokan jöttek el a közös karácsony várás
eseményeire. Egyre többen segítenek is, vagy támogatják valamilyen
módon a rendezvényeket. Köszönet érte.

Bár számítunk arra, hogy az Önkormányzat a legnagyobb vállalásunkhoz
a Pusztatorony környezetének rendezéséhez ebben az HV]WHQGĘEHQ LV
támogatást nyújt, amit ezúton is nagyon köszönünk, de emellett pályázni
LV IRJXQN N|]SRQWL YLVV]D QHP WpUtWHQGĘ WiPRJDWiVUD DPHQQ\LEHQ Q\tOLN
DUUDOHKHWĘVpJ $]HOP~OWpYHNEHQVDMQRVQHPYROWMHOOHP]Ę
Itt is szeretném megköszönni a tavaly végzett munkát, a támogatást, a
személyi jövedelemadó felajánlást mindazoknak, akik valamilyen módon
segítették a közösség érdekében végzett tevékenységünket és kérem, hogy
2017-ben is legalább úgy számíthassunk tagságunkra, barátainkra, WiPRJDWyLQNUD PLW D] HOP~OW HV]WHQGĘEHQ (OĘUH LV N|V]|QMN
mindenkinek, aki személyi jövedelemadójának 1%-ával támogat bennünket.
Molnár Árpád elnök

Adószámunk:18772542-1-14

A Magyar Cukorbetegek
Balatonszabadi Egyesülete

.RVVXWK0ĦYHOĘGpVL.|U(J\HVOHW

szívesen fogadja adója 1 %-át. Nagy segítség céljaink
elérésében. Egyre jobban terjed a cukorbetegség, ezért
IRQWRVQDN WDUWMXN D EHWHJVpJ LGĘEHQ YDOy IHOLVPHUpVpW
PHJHOĘ]pVpW D V]LQWHQ WDUWiVW D V]|YĘGPpQ\HN NLYpGpVpW
(J\HVOHWQN
HOĘDGiVRNDW
V]ĦUpVHNHW
PpUpVHNHW
LVPHUHWWHUMHV]WpVW WDUW DPHO\HNUH HOVĘVRUEDQ FXNRUEHWHJHNHW
YiUXQN GH V]tYHVHQ OiWMXN D] HJpV]VpJNNHO W|UĘGĘ HPEHUHNHW
is. Egyesületünknek jár a Diabetes újság, amelyben sok hasznos
tanácsot, recepteket lehet olvasni. Egyesületünk részt vesz a
falu rendezvényein. Falunapon méréseket végzünk /vérnyomás,
-cukor, -koleszterin, -húgysav mérés/.
Adventkor is részt veszünk a vendéglátásban. Tavaly a fehér
kenyér mellett barna kenyeret kóstoltattunk az emberekkel, úgy
hallottam, hogy ízlett, el is fogyott. A cukorbetegség a
gyógyszeren túl egészséges táplálkozással és mozgással
kordában tartható. Ha Ön úgy gondolja, érdemes ezeket a
FpORNDWWiPRJDWQLPHJN|V]|QMNVHJtWĘV]iQGpNiW
Mészárosné Horváth Rózsa elnök

Egyesületünk 2016-ban is kivette részét Balatonszabadi civil
pOHWpEĘO Hagyományosan több mint 30 rendezvényen várjuk
D] pUGHNOĘGĘNHW tJ\ YROW H] D] HOP~OW pYEHQ LV A tavalyi
pYEĘO D] pUGHNOĘGĘN V]iPiUD LVPHUW UHQGezvényeinken túl,
kiemelnénk a Március 15-höz kapcsolt együttfutás
rendezvényét, melyen az önkormányzat felkérésére
egyesületünk volt a befogadó állomás a cél után. Közösen
bonyolítottuk a településsel a gyermeknapot, biztosítva hogy
mind a Szabadi mind a Marosi színhelyen, aki tud, részt
YHKHVVHQ D SURJUDPRNRQ $] pY HJ\LN OHJIHOHPHOĘEE
eseménye volt a torontálvásáhelyi testvértelepülésünk
gyermekeinek vendéglátásában való részvétel, melyben
HJ\WWPĦN|GĘ SDrtnereinkkel, mi is adhattunk egy csepp
mosolyt a vendégeknek. Sikeres volt a nyári társadalmi
munkanap is, melynek eredményeként többek közt megújult a
székházunk kerítése is. A Szabadi szó hasábjain továbbra is
Q\RPRQ N|YHWKHWLN PĦN|GpVQNHW  .pUMN DGyja 1 %-ának
felajánlásával továbbra is támogasson bennünket. Köszönjük.
.RVVXWK0ĦYHOĘGpVL.|U(J\HVOHWYH]HWĘVpJH

Adószámunk: 18773646-1-14
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Beszámoló a Balatonszabadi Népdalkör Egyesület 2016. évi munkájáról
$ %DODWRQV]DEDGL 1pSGDON|U (J\HVOHW D  pYL FpONLWĦ]pVHLW
terveit az Egyesület céljainak figyelembe vételével valósította
meg. Az Egyesületünk célja nem változott: Balatonszabadi telepüOpVNXOWXUiOLVPĦYpV]HWLpOHWpQHNpOpQNtWpVHDGDONXOW~UDQpSV]eUĦVtWpVHDKDJ\RPiQ\RNiSROiVD
E célok megvalósítása érdekében heti rendszerességgel tartottuk
próbáinkat, melyhez a termet az Önkormányzat térítésmentesen
bocsátott rendelkezésünkre a 2016-os évben is, köszönet érte.
2016 újabb változásokat hozott Egyesületünk életében. Január
végén korábbi karnagyunk Nagy Ágoston betegségére hivatkozva
lemondott a közösen elért sok siker, kiváló eredmények után. Bár
egyesületünk tagjait váratlanul érte a bejelentés, tudtuk, hogy csak
DNNRU pOKHW WRYiEE D 1pSGDON|UQN KD U|YLG LGĘQ EHOO WDOiOXQN
karnagyot, aki irányítani képes a csapatunkat. Február közepén
HJ\LJHQWHKHWVpJHVILDWDOpQHNHVWDQtWyQĘ)RGRU-DQNDYiOOalta a
karnagyi feladatok ellátását. A kezdeti szárnypróbálgatások, isPHUNHGpVXWiQJ\RUVDQHJ\PiVUDWDOiOWXQNFVHQJĘWLV]WDKDQJMáYDO U|YLG LGĘQ EHOO EHORSWD PDJiW PLQGHQNL V]tYpEH *\RUVDQ
tanultuk vele az új dalcsokrokat, a szebbnél szebb népdalokat,
PHO\HNHW D P~OW pYEHQ W|EE KHO\HQ pV LGĘEHQ YROW DONDOPXQN
bemutatni. Hálásak vagyunk Neki, hogy nem engedte szétszéledni
a nyájat, vállalt Bennünket.
%t]XQNEHQQHKRJ\D]~MHV]WHQGĘDVLNHUHNPHOOHWWMyHJpV]VpJHW
is hoz mindannyiunknak, a közösen megkezdett munkát még
sokáig tudjuk folytatni.
+DJ\RPiQ\DLQNQDN PHJIHOHOĘHQ HEEHQ D] pYEHQ LV IRQWRVQDN
tartottuk, hogy részt vegyünk településünkön megrendezésre ke-

Adószámunk:18777303114

UOĘ QHP]HWL QQHSHLQNHQ D UHQGH]YpQ\HNHQ PĦVRUDLQNNDO Oépünk fel.
$ .ĘU|VKHJ\L 'DON|U PHJKtYiViQDN PiMXVEDQ WHWWQN HOHJHW
ápolva a régi kapcsolatokat. A Papkeszi Sorstárs Népdalkör jubileumi ünnepségén Karnagyunkkal képviseltük novemberben a
Népdalkört.
)RQWRVQDN WDUWMXN KRJ\ HUĘVtWVN D] DGy -ból befolyó összeg
nagyságát. Ehhez további lépéseket kell tenni. A 2016-ban befolyt
|VV]HJHWPĦN|GpVUHpVFpOMDLQNPHJYDOyVtWiViUDIRUGtWRWWXN,J\ekeztünk takarékosan gazdálkodni a múlt évben is. Köszönet mindazon támogatóinknak is, akik egyéb módon segítették, támogatták egyesületünket, valamint dr. Csugány Ibolyának az ÁFÉSZ
elnökének és Papp Krisztián úrnak a pénzbeli támogatásáért,
YDODPLQW 6HUH 3pWHUQHN DNL D P~OW pYEHQ LV MHOHQWĘV |VV]HJJHO
MiUXOWKR]]iDPĦN|GpVQNK|]DYLOODQ\N|UWHDNFLyYDO
0LQGHQQDSL pOHWQN UpV]H D PĦN|GWHWpV PHO\ PLQGHQ pYEHQ
HJ\WW MiU D PĦYpV]HWL RNWDWiVL N|OWVpJHQ W~O HJ\pE NLDGiVRNNDO
Többek között banki költségekre, postai költségekre, egyesületi
tagdíjakra, papírra, könyvelési költségek megfizetésére költöttünk
az év során.
$M|YĘEHQLVHOVĘGOHJHVD](J\HVOHWHOIRJDGRWWFpOMDLQDNPHJYalósítása, ehhez kívánok valamennyi tagtársunknak jó munkát, jó
egészséget, összetartást, sikereket a népzenei fellépéseken!
Munkánkhoz kérjük, támogassa adója 1%-val a
Balatonszabadi Népdalkör Egyesületet!
Szabóné Szóládi Tünde
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület elnöke

$.RUV]HUĦÏYRGipUW%DODWRQV]DEDGLEDQ$ODStWYiQ\pYLEHV]iPROyMD
$] DODStWYiQ\ FpOMD $ .LQFVNHUHVĘ È0.
Aranyalma Óvodájának az esztétikus,
egészséges környezet alakítása, olyan
eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a
WHKHWVpJJRQGR]iVW D KiWUiQ\RV KHO\]HWĦHN
felzárkóztatását szolgálják, valamint a
környezet tevékeQ\ PHJV]HUHWWHWpVpW VHJtWĘ
kirándulások szervezése.
Az
alapítványunkkal
segítjük
az
intézményünkbe járó 110 kisgyermek
pOPpQ\HLQHN
EĘYtWpVpW
NLUiQGXOiVRN
V]HUYH]pVpYHO EiEHOĘDGiVRNUD EHOpSĘNNHO
NpSHVVpJIHMOHV]WĘ
MiWpNRN
YiViUOiViYDO
Támogatást adunk a KiWUiQ\RV KHO\]HWĦ
gyerekek életkörülményeinek javításához.
Igyekszünk környezetünket mindig szebbé
tenni. Arra törekszünk, hogy minden
segítséget
megadjunk
a
tehetséges
gyermekeink
képességeinek
kibontakoztatásához. Fontos számunkra, hogy
óvodánk minden kisgyermekének maradandó
pOPpQ\HNHW Q\~MWVXQN 0LQGH]HNHW V]OĘL
támogatásokból, az adó 1%-ából, és
pályázatokból tudjuk finanszírozni.
Köszönjük az eddigi támogatásokat!
.|V]|QMN KRJ\ WiPRJDWWiN D] DODStWYiQ\ VLNHUHV PĦN|GpVpW .pUMN D] yYRGiED MiUy J\HUPHNHN pV D OHHQGĘ yYRGiVDLQN V]OHLW pV
mindazokat, akiknek nincs már óvodás korú gyermekük, de szívesen gondolnak vissza gyermekeik, unokáik, vagy saját óvodás éveikre,
KRJ\ WRYiEEUD LV WiPRJDVViN DGRPiQ\DLNNDO DODStWYiQ\XQN PĦN|GpVpW  6]HUHWQpQN PHgköszönni, hogy adójuk 1%-ával óvodánkat
támogatták. Az alapítvány javára 2016. évben felajánlott összeg: 226.818,- Ft volt.
Kérjük, ebben az évben is ajánlják fel alapítványunknak adójuk 1%-át, melyet a gyerekek javára fordítunk.

Adószámunk: 18776560-1-14
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Hirdetések
A PELSO-KOM
Ki]KR]PHQĘszelektív KXOODGpNJ\ĦMWpV
LGĘSRQWMDi:
2017. február 14. - kedd
SDStUpVPĦDQ\DJ
2017. február 17. – péntek
üveg hulladék
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Farsang
$IDUVDQJYt]NHUHV]WNRU MDQXiU NH]GĘGĘpVKDPYD]yV]HUGiLJ YiOWR]yLGĘSRQW WDUWypYV]i]DGRNyWDpYHQWHPHJLVPpWOĘGĘQnepsoUR]DWQDJ\RQJD]GDJV]RNiVKDJ\RPiQQ\DO$KDJ\RPiQ\RNV]HULQWH]D]|QIHOHGWPXODWR]iVG~VODNRPiNLGĘV]DNDamikor búcsúzunk
DWpOWĘOpVN|V]|QWMNDWDYDV]W $JD]GDJODNRPiNNDODWHUPpV]HWHWNtYiQWiNEĘVpJUH|V]W|Q|]QL$OHJLVPHUWHEEIDUVDQJLQpSV]RNiVRND]
DVV]RQ\IDUVDQJDODNRVMiWpNRNIDUVDQJLMHOPH]HNN|V]|QWĘNIDUVDQJWHPHWpV)DUVDQJKR]N|WĘGLNHJ\LNlegérdekesebb népszokásunk, a
mohácsi busójárás is. Az ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk terjedtek el.
0RVWNLVVpHOWpUĘHQDKDJ\RPiQ\RNWyODNRFVRQ\DUHFHSWMpWtUMXNOHgQ|NPRVWEL]WRVDQD]WJRQGROMiNÄ-DMKiWD]WPLQGHQNLWXGIĘzni!”. Bízva a régi szlogenben, egy újszülöttnek minden vicc új alapján, hátha még mi is tudunk újat mondani valakinek.

Kocsonya
A kocsonya Európa-V]HUWH QpSV]HUĦ KDJ\RPiQ\RV HOHGHO )UDQFLDRUV]iJEyO V]iUPD]LN HONészíWpVL PyGMiQDN HOVĘ OHtUiVD -EĘO .pV]tWHQHN NRFVRQ\iW D QpPHWHN D V]OiY QpSHN D]
oroszok, a franciák, a koreaiak és a zsidó konyhának is megvan a maga kocsonya különlegesVpJHPHO\FVLUNHEĘUUHOOiEEDOpVFVRQWWDONpV]O0DJ\DURUV]iJRQ-es NHOWH]pVĦD]HOVĘ
NRFVRQ\DUHFHSWH]DOHJHOVĘtUiVRVHPOpNQNUyOD.

Hozzávalók
2 disznó köröm, 1NLVPpUHWĦ füstölt hátsó csülök, 4GNJEĘUYDJ\GLV]nó
fül, esetleg disznó farok, 1 sárgarépa, 1 fej vöröshagyma, 1 babérlevél,
7-8 gerezd fokhagyma, 8-10 szem feketebors, sót]OpVV]HULQWHUĘVSDSULND
Elkészítése
$ K~VRNDW PHJPRVVXN PDMG IHOGDUDEROMXN pV D EĘUUHO HJ\WW HJ\ QDJ\ HGpQ\EH WHVV]N )HO|QWMN DQQ\L Yt]]HO DPL
EĘYHQHOOHSLPDMGIĘ]QLNH]GMN$Yt]WHWHMpQNHOHWNH]ĘKDERWHJ\NDQiOODOOHV]HGMNPDMGIĦV]HUH]]NpV a megtisztított sárgarépát is hozzáadjuk. /DVV~WĦ]|Q-4-5 yUiQiWIĘ]]NDWWyOIJJĘHQKRJ\DFVO|NPLNRUSXKXOPHJEzt közEHQ YLOOiYDO HOOHQĘUL]KHWMN $ PHJIĘWW K~VRNDW HORV]WMXN a közben kikészített tálakban. Sajnos QpKD HOĘIRUGXO KRJ\ D OpEHQ OpYĘ K~smenQ\LVpJWĘOQHPGHUPHGDNRFVRQ\DOHYH+DDWHQ\HUQNHWDID]pNEDQJĘ]|OJĘOpI|OpKHO\H]]NpVSiUSLOODQDWP~OYDUDJDGyVpU]ünk,
akkor biztosan nem kell kanállal enni. Amennyiben ez az érzés elmarad, akkor egy kevés hidegvízben elkevert zselatin port szükséges
KR]]iDGQLPHOO\HOSiUSHUFLJPpJODVV~WĦ]|QWDUWKDWMXNDID]HNDW(]XWiQDWiODNEDQOpYĘK~VRNUDV]HGMNDNRFVRQ\D-levet. Javasolt ez
után a fogyasztásig hideg helyen tárolni.
P.G.

$EiUiQ\KLPOĘUĘO
$EiUiQ\KLPOĘYDJ\RUYRVLQHYpQYDULFHOODKyO\DJRVNLWpVVHOMiUyKHYHQ\IHUWĘ]ĘEHWHJVpJ/HJLQNiEED]
ĘV]L-WpOLV]H]RQEDQWRPERODNLVJ\HUPHNHNpVD]yYRGiVRNN|UpEHQ(OVĘVRUEDQ]iUWN|]|VVpJEHQRNR]Mirványt, ugyanis rendktYOIHUWĘ]ĘFVHSSIHUWĘ]pVVHOpVOpJiUDPODWWDOWHUMHGGHDKDV]QiODWLWiUJ\DNLVN|]YHWítik. Kórokozója a Varicella zoster, amely az övsömört is okozza.
A betegség lappangási ideje 10-21 nap, de már 1-QDSSDODMHOOHJ]HWHVNLWpVPHJMHOHQpVHHOĘWWIHUWĘ]/HJMHlOHJ]HWHVHEE WQHWH D Ui MHOOHP]Ę KyO\DJRV-YLV]NHWĘ NLWpV 7|EEQ\LUH D KDMDV IHMEĘU|Q DUFRQ MHOHQLN PHJ HOĘV]|U QpKiQ\ Y|U|V IROW
PHO\EĘOHOĘEENLWpVPDMGIRO\DGpNNDOWHOWKyO\DJNHOHWNH]LN
A kiütések test szerte jelentkezhetnek. Nem ritka, hogy a garaton, a szájnyálkahártyáján, nyelven, továbbá a nemi szervek nyálkahártyáján is láthatók hólyagok. Ezek a hólyagok maguktól kifakadnak és a helyük pörkkel gyógyul. Az egy-NpWQDSLJWDUWyPHJHOĘ]ĘLGĘV]Dkban orrfolyás, fejfájás, levertség, WRURNIiMiV KĘHPHONHGpV Oi] OHKHWVpJHV GH NO|Q|VHQ NLVJ\HUPHNHNQpO QHP ULWND KRJ\ D NLWpVHN
MHOHQQHNPHJHOĘV]|U
0LWWHJ\QNKDJ\HUPHNQNHONDSWDDEiUiQ\KLPOĘW"
SXKDW|U|ON|]ĘYHOyYDWRVDn kell szárazra törölni.
• Ha elkapta a gyermek a betegséget, ágynyugalomra van
• A körmöket le kell vágni, és gondosan tisztán tartani!
szüksége. Közösségbe ne menjen!
• /i]HVHWpQOi]FVLOODStWiVEĘIRO\DGpNEHYLWHO7LORV$Vz• 1RUPiOKĘPpUVpNOHWĦV]REiEDQQHPW~OPHOHJWDNDUópirin tartalmú lázcsillapítót adni!
val kell betakarni.
• $J\HUPHNQHIU|GM|QLQNiEE]XKDQ\R]]RQDEĘUpW
• &VHUpOMNQDSRQWDD]iJ\QHPĦMpW
A kiütésekkel kapcsolatban legfontosabb dolog, hogy WLORVEiUPLQHPĦNHQFpYHONHQHJHWQL azokat! Ezek általában a viszketés csökkentéVpUHV]ROJiOQDNQpKDIHUWĘWOHQtWĘKDWiVWLVQ\~MWDQDNGHDWDSDV]WDODWV]HULQWOHJLQNiEEFVDNDNLWpVHNHOIHUWĘ]ĘGpVpWVHJítenek elérni.
Viszketés csillapítására legjobb módszer a Fenistil csepp adása, orvossal történt megbeszélés alapján!
Radnainé Kelemen Erika

Juhász Magda: Levél a mackónak
Egy télen a barna mackó levelet kapott:
- -|MMHOĘDEDUODQJRGEyOvárjuk a napot.
Másik levél így kérlelte: - Aludj még mackó,
hógolyózni, korcsolyázni most igazán jó.
Törte fejét, sóhajtozott, most mi is legyen,
hogy ennek a két kérésnek eleget tegyen.
Kigondolta, és azóta soha meg nem áll,
barlangjából egész évben ki-be szaladgál.
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Kedves Gyerekek!
A januárban ünnepelt Kultúra napjához kapcsolódóan kérjük, töltsétek ki az alábbi
feladványt! $ KHO\HV PHJIHMWĘN N|]|WW  GE  -  IRULQW pUWpNĦ
könyvutalványt sorsolunk ki azok között, akik leghamarabb beküldik a megfejtést a
szabadiszo@gmail.com címre, vagy papíralapon leadják a Polgármesteri hivatalban.
.pUMNHEEHQD]HVHWEHQDOHDGiVSRQWRVLGĘSRQWMiWYH]HWWHVVpWHNUiDPHJIHMWpVUH! /HDGiVLKDWiULGĘ
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0LO\HQWHYpNHQ\VpJUHKDV]QiOWiNHOĘV]|UD]WDV]yWDPLEĘODNXOW~UDV]yOpWUHM|WW"
a hatalom megjelölésére
színházlátogatási szokásokra
I|OGPĦYHOpVUH
Mióta ünnepeljük a magyar kultúra napját január 22-én?
1956
1992
1989
Minek az emlékére ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját?
ezen a napon született József Attila
HNNRUKDQJ]RWWHOHOĘV]|UQ\LOYiQRVDQD6]y]DW
ezen a napon írta meg Kölcsey a Himnuszt
Mikor született meg Kölcsey Ferenc által a Himnusz kézirata?
1848
1801
1823
Mikor zenésítették meg a Himnuszt?
1823
1848
1844
+ROV]yODOWPHJHOĘV]|UQ\LOYiQRVQQHSVpJHQD+LPQXV]"
a budai várban
az óbudai hajógyárban
a Mátyás-templomban
A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van és meg tudod indítani a gramofont.
$NXOWXUiOWHPEHUOiWQLpVpUH]QLWXGMDDV]pSHWpVDMyW.LWĘOV]iUPD]LND]LGp]HW"
Márai Sándor
Kodály Zoltán
Wass Albert
.XOW~UiWQHPOHKHW|U|N|OQL$]HOĘG|NNXOW~UiMDHJ\NHWWĘUHHOSiURORJKDPLQGHQ
QHP]HGpN~MUDPHJ~MUDPHJQHPV]HU]LPDJiQDN.LWĘOV]iUPD]LND]LGp]HW"
Kölcsey Ferenc
Kazinczy Ferenc
Kodály Zoltán
.LDGRPiQ\R]WDJ\ĦMWHPpQ\pWD]2UV]iJRV6]pFKpQ\L.|Q\YWiU
megalapításához?
Kölcsey Ferenc
Széchenyi István
Megjelenik havonta
Széchényi Ferenc
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