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Mit ünneplünk március 15-én?
/HJ~MDEENRULW|UWpQHOPQNVRUiQPLQGLJNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJJHOEtUW. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szaEDGViJDIHMOĘGpVDPRGHUQL]iFLypVDQHP]HWLWXGDWpU]pVpW$]H]HQGiWXPiOWDOMHONpSH]HWWNRUV]DNQDNNöV]|QKHWMNJ\|Q\|UĦKLPQXV]XQNNHOHWNH]pVpW]iV]OyQNSLURV-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve
azWKRJ\RUV]iJXQNIĘYiURVD3R]VRQ\KHO\HWW%XGDSHVWKLYDWDORVQ\HOYHSHGLJDODWLQKHO\HWWDPDJ\DUOHWW
%V]NpQHNNHOOOHQQQNWHKiWHUUHDQDSUDÒJ\JRQGRORPPDDPLNRUQHP]HWQN~MUDDIHMOĘGpV~WMiWNHUHVL
egy válságokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitartás és a tenni akarás hegyeket megmozgató
erejének és egymásnak a megbecsülése.

De mi is történt pontosan ezen a jeles napon?
1848. március 15. D W|UWpQHOHP PDJDVViJiEyO V]HPOpOYH FVXSiQ HJ\ HJ\V]HUĦ
HVĘVWDYDV]LQDSYROWÈPLVNRODLWDQXOPiQ\DLQNEyOWXGMXNKRJ\H]HQDnapon,
3HVWHQ IRUUDGDORP ]DMORWW 7XGMXN KRJ\ 3HWĘIL 6iQGRU pV ILDWDO WiUVDL – akiket
márciusi ifjak néven emlegetett az utókor – a Pilvax kávéházból elindulva a
Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt követeléseiket,
és kiszabadították a joEEiJ\RNVRUViWV]tYpQYLVHOĘ7iQFVLFV0LKiO\W

Ezen események mindannyiunk iskolai emlékeiben szerepelnek, ám tudnunk kell
azt is, hogy 1848. PiUFLXV  LJD]L MHOHQWĘVpJpW QHP D SHVWL HVHPpQ\VRU DGMD
meg, hanem a várostól 180 km-re OpYĘSR]VRQ\LRUV]iJJ\ĦOpVWHYpNHQ\VpJHGH
még inkább a március 15-pWPHJHOĘ]ĘPDMGNpWpYWL]HGHVLGĘV]DNQDNDUHIRUmkornak kiharcolt eredményei.
Nem lehet és nem is szabad, március 15-pWHOYiODV]WDQLD]H]HQQDSRWPHJHOĘ]Ę
HV]WHQGĘN]GHOPHLWĘO
0DJD .RVVXWK /DMRV LV H]W IHMH]WH NL DPLNRU KtUHV LGp]HWpEHQ D N|YHWNH]ĘNHW
mondta március 15-rĘl:

„…/HWpWHWHWWDV]DEDGViJWDOSN|YHDIHOHOĘVIJJHWOHQPDJ\DUPinisztérium alakítása által feltétetett az alkotmány boltozatának záróköve.”
Forrás: Harmat Árpád Péter történész, www.tortenelemcikkek.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A .pSYLVHOĘWHVWOHWfebruári ülésén elfogadásra került az önkormányzat 2017. évi költségvetése.
Néhány adat a beruházásokra tervezett kiadásokból:
A 2016-RVpYUĘOiWK~]yGyPXQNiNN|OWVpJHEUXWWy11 686 372 Ft:
XUQDIDOpVJUiQLWSDGRNpStWpVHDWHPHWĘNEHnWHPHWĘLUDYDWDOR]yNIHO~MtWiVDMiUGDIHO~MtWiVWpUILJ\HOĘUHQGV]HUEĘYtWpVHMDYtWása.
A 2017. évre tervezett beruházások, karbantartási munkák bruttó összege 50 806 237 Ft:
óvoda melletti járda építése, a 0ĦYHOĘGpVL+i]FVDSDGpNYt]HOYH]HWpVHNOWHUOHWLXWDNHOQHYH]pVHPXUYi]iVNiW\~]iViURkWLV]WtWiVWHUHSUHQGH]pVJ\HUPHNRUYRVLUHQGHOĘIHO~MtWiVD.
$UHQGHOHWPHJWHNLQWKHWĘDwww.njt.hu oldalon.
.

Megkérdeztük - 6]HUNHV]WĘVpJQND]DOiEELOHYHOHWNDSta. Az abban jelzett problémát továbbítottuk az illetékesek felé.
A kapott választ szintén megosztjuk az Olvasóval.
7LV]WHOW 6]HUNHV]WĘVpJ Az utcanév táblákkal kapcsolatos felhívásukra reagálnék:
A Damjanich utca és a Gábor Áron körút táblái sajnos szomorú
állapotban vannak. 0LQGNpW XWFD HJ\LN YpJpUĘO KLiQ\]LN HJ\-egy
darab, a másik pedig szinte olvashatatlan.
$'DPMDQLFKXWFDV]iQWyI|OGIHOĘOLYpJpQpYHWiYROtWRWWiNHOa
szép állapotú táblát, amikor a lakóövezet táblát telepítették. ÉrtheWHWOHQ PLpUW YLWWpN HO $] XWFD %HP XWFD IHOĘOL YpJpQ PiU V]LQWH
olvashatatlan a festés.
A Gábor Áron körút egyik táblája 2015-ben került elvitelre, miután jeleztem az Önkormányzat feléKRJ\NLGĘOWDVRNFVDSDGpNWyO
A másik oldali tábla szinte olvashatatlan.
7|EEV]|U MHOH]WHP D IHQWLHNHW D] HOĘ]Ę gQNRUPiQ\]DWQDN pV D
jelenleginek is. Legutóbb tavaly nyáron. Akkor végre reagáltak küldtek egy sms-t, hogy hívjak fel egy számot, amin segít a mĦ
V]DNLPXQNDWiUV$KHO\HWWKRJ\WRYiEEtWRWWiNYROQDDPHJIHOHOĘ
személynek a problémát. Felháborodtam, hogy ennyi jelzés után
még én hívogassak valakit, mikor az Önkormányzatnak írásban
jeleztem? Annyiban hagytam, de még most is bosszant, hogy két
WiEOiQNYDODKRONDOOyGLNpVQHPKHO\H]WpNĘNHWYLVV]D
Szerintem nem kérünk sokat: a festés javítását illetve a régi táblák
visszahelyezését - ez nem kerül plusz költségbe.
Bízom benne, hogy Önök hatékonyabban tudnak az Önkormányzat felé fordulni az ügyben, ugyanis ezek az utcák jelenleg csaknem jelöletlenek.
1pYpVFtPDV]HUNHV]WĘVpJEHQ

Ä$ WHOHSOpVHQ PHJOpYĘ XWFDQpY WiEOiNDW N|V]|QWĘ WiEOiNDW
V]HUHWQpQN NRUV]HUĦ ~M WiEOiNUD NLFVHUpOQL $ legtöbb tábla fa
szerkezete cserére, felújításra szorul. A tervezett tábla képeket
mellékelten csatoljuk. 200 db új utcanév tábla, 7 db tájékoztató
WiEOD LQWp]PpQ\HNUĘORUYRVLUHQGHOĘUĘOVWE , 1 db térképtábla és
az  GE N|V]|QWĘ WiEOD EUXWWy .-Ft összegbe kerül.” Az
HOĘWHUMHV]WpVW D 3pQ]J\L pV 7HOHSOpVIHMOHV]WpVL %izottság nem
támogatta. A kialakult többségi véleményt, a demokrácia szabálya
V]HULQW D WHOMHV NpSYLVHOĘ - testületnek, így nekem is, képviselni
kell. A döntés értelmében a táblák cseréje 2016-ban nem valósult
meg. A belterületi táblák cseréjére a 2017-es költségvetésben sem
terveztünk, mivel egy 2016-os döntésünk szerint az évtizedes
elmaradásunkat a külterületi utak elnevezésére, a 2017-es évre
ütemeztük. A költségvetésünk nem tes]L OHKHWĘYp -ben az
összes elnevezett külterület – .OVĘ-, Öreg-, Józan - hegy minden
utcája - WiEOiYDOW|UWpQĘHOOiWiVDPHOOHWDWHOMHVEHOWHUOHWWiEOiLQDN
cseréjét. Dönthetünk arról, hogy a hiányzó, kopott, elkorhadt
táblákat idén pótoljuk, felújítjuk, és ezeket a felújított táblákat
M|YĘUH OHFVHUpOMN D] ~M WiEODUHQGV]HUUH 9DJ\ G|QWKHWQN ~J\
hogy a belterületi táblák cseréjéig nézzük a kopott táblákat. Én
szeretném egy költségen, egységesen lecserélni az összes belterületi táblát. Várom az Ön véleményét, Ön melyik megoldást választaná?

Juhász József IĘWDQiFVRV:

$ EXV]PHJiOOyN KLUGHWĘWiEOiN V]tQpYHO NDSFVRODWEDQ EHNOG|WW
levélre szeretnék reagálni:
Mint ahogy azt a levélíró is írta, ízlések a pofonok…
eQ PpJ HPOpNV]HP DUUD DPLNRU EiGRJOHPH]EĘO készült,
buszmegállónak nevezett bodegák csúfították el a falut. Arra is
emlékszem, amikor a vadonatúj szürke buszmegállók és utcatáblák
megjelentek – az sem tetszett sokaknak, mert milyen unalmas,
egyhangú a szürke, és az üveget is gyakran kellett cserélni, mert
valahogy mindig kitört. Én nem szoktam busszal utazni, a
V]tQYiOWiVyWDPpJLVKDOORWWDPW|EEHPEHUWĘOÄQHPLVRO\DQURVV]
ez a zöld szín, természetesebb, barátságosabb Gondolom, a
megkezdett felújítást folytatni fogják a többi buszmegállónál, és
rHPpOKHWĘOHJ D] XWFDWiEOiNDW LV HOĘEE-utóbb felújítják, vagy
kicserélik, mert azok is nagyon rossz állapotban vannak. Bízom
benne, hogy a címer felkerül majd a felújított táblákra is, hiszen ez
valóban egyedi, ez Balatonszabadi címere.
Kedves Levélíró! Nem DV]tQpVDNOVĘWHV]LDIDOXWD]]iDPLO\HQ
sokkal inkább az emberek maguk. Néha a jót is vegyük észre, és
legalább a jó szándékot értékelhetnénk, ha már maguk mi, a lakók
oly keveset teszünk meg a falunkért.
Kiss János

Tisztelt LHYpOtUy %DODWRQV]DEDGL gQNRUPiQ\]DW UpV]pUĘO D RVpYPiVRGLNIHOpWĘOUpV]OHWHVIHOPpUpVtörtént az összes utcanév,
N|V]|QWĘ pV WiMpNR]WDWy WiEOiNUD YRQDWNR]yDQ gVV]HVHQ  GE
tábla található jelenleg a településen, amelynek egy része az évek
során tönkrement, megrepedt, elkorhadt. Állapotuk alapján közel a
fele cserére szorul, a másik része felújításra, konzerválásra. Fából
NpV]tWHWWHNHUHGHWLFtPIHVWĘLNp]LIHOLUDWR]iVVDOH]pUWPLQGHQ. és
3. évben szükséges azokat kezelni, felújítani. Fenntartásuk mostanra gazdaságtalan, ezért az elmúlt hónapokban felvettük azokkal
a táblaforgalmazó cégekkel a kapcsolatot, amelyeN PHJIHOHOĘ
UHIHUHQFLiNNDO UHQGHONH]QHN KRJ\ PRGHUQ IpPEĘO NpV]OW IHOületkezelt új táblák kerüljenek mindenhova.
Király Kálmán polgármester:
0XQNDWiUVDP|VV]HIRJODOyMiWDN|YHWNH]ĘNNHOHJpV]tWHPNL
ĘV]pQ, több lakossiJL MHO]pVW N|YHWĘHQ rendkívüli testületi ülés
került összehívásra 2016. november 8-UDPHO\QHNHOĘWHUMHV]WpVH
DN|YHWNH]ĘNHWWDUWDOPD]WD

Fanyalgás nélkül
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Életkép
Balatonszabadiból

A képet
Szabómé
Szóládi Tündének
köszönjük.
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"0LDQĘQHNQN"
Az egész világ maga, a szüntelen változás, Az anya,
DNLQHN WHVWpQ iW D YLOiJED OpSWQN D] HOVĘ pV YpJWHOHQ
önfeláldozás.
ė ĘU]L HOVĘ OpSWQN W|UOL OH N|QQ\HLQN WHVWpEĘO HWHW
V]HUHWHWpEĘOQHYHO.
Mindig megbocsát, ha kell, és VRKD QHP HQJHG HO ė D
fény, a meleg és minden, ami jó, semmihez sem fogható,
és semmivel sem pótolható."
6]DODL3iO1ĘQDSLN|V]|QWĘ
%ROGRJ1ĘQDSRWNtYiQD](J\WW%DODWRQV]DEDGLpUW(J\HVOHWIpUILWDJViJDpVYH]HWĘVpJH 2017. március 08.

A macskák táplálása
Az egészséges macskáknak, az életkoruknak és az életmódjuknak PHJIHOHOĘHOHGHOWNHOODGQLPpJSHGLJD
OHKHWĘ OHJMREE PLQĘVpJEHQ. Ez hozzásegíti a macskát a hosszabb és egészségesebb élethez. A házilag
elkészített étkekkel nem lehet minden szempontból kiegyensúlyozott táplálást biztosítani. A száraz és a
konzervtápok etetése egyaránt elfogadható. $]iOODWRNHWHWpVpQpOtJ\DPDFVNiNQiOLVpUGHPHVV]HPHOĘWW
tartani az alábbi szempontokat:
• rendszeresség OHKHWĘOHJDQDSQDNPLQGLJXJ\DQDEEDQDV]DNDV]iEDQNDSMRQpWHOW 
• következetesség (a tulajdonos ne hagyja a választást egyedül a macskára, ugyanis ha a kénye-kedve szerint ehet, akkor elhízik
vagy válogatós, étvágytalan lesz),
• fokozatosság (DNO|QE|]ĘWápok váltogatásakor az átmenet mindig fokozatos legyen. Legalább egy hétig keverve adja a régi
és az új eledelt.
$]HWHWpVQpOILJ\HOHPPHONHOOOHQQLDUUDLVKRJ\NRUFVRSRUWRQNpQWHOWpUĘHND]LJpQ\HNtJ\HQQHNPHJIHOHOĘHQpUGHPHVDV]iUDz és
konzerv tápok széles spektrumából választani:
• kölyök (kitten): (1 évesnél fiatalabb) (W|EEIpOHt]HVtWpVĦQ|YHNHGpVKH]WHVWW|PHJJ\DUDSRGiViKR]V]NVpJHVEHOWDUWDOPL
érték),
• IHOQĘWW DGXOW  -6 év között) V]pOHVVSHNWUXPD]HJ\HGLLJpQ\HNQHNPHJIHOHOĘHQ 
• LGĘV VHQLRU  pYIHOHWW (V]pOHVYiODV]WpNDNRUQDNLYDUQDNPHJIHOHOĘEHOWDUWDOPLpUWpN 
• gyógy (speciális) tápok NRUWyOQHPWĘOEHWHJVpJWĘOIJJĘFpOLUiQ\RVEHOWDUWDOP~DN 
A macska egészségvédelme
A macska egészségvédelme összetett feladat, melyet rendszeresen kell folytatni egész életen át. A legfontosabb elemeket az alábbi
felsorolás szerint érdemes elvégezni:
• PDUD]LWDHOOHQHV NOVĘ pV EHOVĘ  NH]HOpVHN MHOHQWĘVpJH QHP FVDND] iOODW KDQHP D] HPEHU HJpV]VpJYpGHOPH ]RRQR]LV
miatt is szükséges.
9 az anya NH]HOpVpYHONH]GĘGLN
9 néhány napos korban NOVĘSDUD]LWiN SOEROKiVViJ 
9 3 hetes korban EHOVĘSDUD]LWiN LVPpWOpV-3 hetente),
9 4 hónapos kor felett - EHOVĘSDUD]LWiN QHJ\HGpYHQWH 
• 9pGĘROWiVRN megvédhetik az egyedeket a gyakran halálos kimeneWHOĦIHUWĘ]ĘPHJEHWHJHGpVHNWĘO
9 Leginkább az életmódja és a környezete határozza meg azt, hogy mi ellen érdemes oltást adni.
9 8 hetes korban tanácsos az oltásokat elkezdeni, de bizonyos esetekben korábban is sor kerülhet rájuk.
9 ,GĘVHEE, de még nem volt EHROWYDDNNRULVpUGHPHVEHROWDWQL -REENpVĘQPLQWVRKD
9 $YpGĘROWiVRNDWD]ROWyDQ\DJOHtUiViEDQPHJKDWiUR]RWWLGĘV]DNRQNpQWGHOHJDOiEEpYHQWHpUGHPHVismételni.
9 9HV]HWWVpJHOOHQLYpGĘROWiV kifejezetten ajánlott a kijáró macskák esetében.
• Az ivartalanítás a macska egészsége és a környezet nyugalma érdekében is ajánlott. Számos betegség, rossz szokás és a nem
NtYiQW V]DSRUXODW LV PHJHOĘ]KHWĘ YHOH /HJLQNiEE 6 hetes - 6 hónapos korban javasolt végrehajtani, de bármely korban
HOYpJH]KHWĘ
• A rendszeres átvizsgálás segít a rejtett betegségek feltárásában. Mivel a macskák mintegy hétszer gyorsabban öregednek,
mint az emberek, és sokszor elrejtik a betegségeket, ezért évente legalább egyszer alapos állatorvosi vizsgálatra is szükség
lehet még akkor is, ha semmilyen problémát nem mutatnak.
Az állatok, így a macskák védelmét is jogszabály (pYL;;9,,,W|UYpQ\D]iOODWRNYpGHOPpUĘOpVNtPpOHWpUĘO) szabályozza. Az
iOODWWDUWiVLIHOHOĘVVpJD]iOODWRNNDOYDOyEiQiVPyGW|EEPLQWDPLWDMRJV]DEiO\RNEDQPHJIRJDOPD]QDN(WWĘODW|EEOHWWĘOYDJyunk
Dr. Mekis Gábor állatorvos
empatikusan gondolkodó emberek.
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Hirdetések

Kéthavi
számlázásra tér át a
DRV Zrt.
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi Yt]LN|]PĦ-szolgáltató mintájára a Dunántúli RegioQiOLV9t]PĦ=UWLVNpWKDYLV]iPOi]iVUDYiOWR]WDWMDV]iPOázási rendjét, a részszámlákat is fogadó állandó lakossági
felhasználóknál. A tervezett módosítás a 2017. év elején
valósul meg. A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított
költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordítKDVVDDODNRVViJHJpV]VpJHVLYyYt]]HOW|UWpQĘHOOiWiViQDN
valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében. A számlázási rend
PyGRVtWiViWN|YHWĘHQDIHOKDV]QiOyNWRYiEEUDLVV]DEDGRQ
nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla
HJ\HQOHJNHW EHMHOHQWKHWLN Yt]PpUĘiOOiVDLNDW 0LQGHPHllett a társaság honlapján, a www.drv.hu ROGDORQ OHKHWĘVéJN YDQ HOĘ]HWHV GtMNDONXOiFLyUD LV DPLQHN VHJtWVpJpYHO
tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben
IL]HWHQGĘGtMDNUyO
'XQiQW~OL5HJLRQiOLV9t]PĦ=rt.

A PELSO-KOM
Ki]KR]PHQĘszelektív KXOODGpNJ\ĦMWpV
LGĘSRQWMDi:
2017. március 14. - kedd
SDStUpVPĦDQ\DJ
2017. március 17. – péntek
üveg hulladék
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(UGĞNPH]ĞNNLQFVHLDWDYDV]KtUQ|NH DPHGYHKDJ\PD
$ PD PiU JDV]WURQyPLDL QpSV]HUĦVpJUH LV V]HUW WHWW PHGYHKDJ\PD QHYpW D EDUQD PHGYpN XWiQ
kapta, akik tavaszi fáradtság ellen fogyasztják az üde zöld leveleket. Minden évben március közepén indul a szezonja, azonban idén az enyhébb WpOPLDWWPiUPHJWDOiOKDWyD]HUGĘNEHQDQDJ\V]HUĦ WXODMGRQViJRNNDO EtUy Q|YpQ\ 0LYHO QHP YpGHWW H]pUW EiUNL V]HGKHWL pV V]DEDGRQ IHOKDV]QiOKDWMD D]RQEDQ D W|UYpQ\L HOĘtUiVRN
alapján egyszerre legfeljebb 2 kilógrammnyi J\ĦMWKHWĘ $ IRNKDJ\PD LOODWiUD pV t]pUH HPOpNH]WHWĘ PHGYHKDJ\PD UHQJHWHJ PyGRQ IHlhasználható, és több gyógyhatása is ismert.
$PHGYHKDJ\PDDOLOLRPIpOpNFVDOiGMiEDWDUWR]LN1HYpWDUUyONDSWDKRJ\DEDUQDPHGYpNHOĘV]HUHWHWWHOIRJ\DV]WMiNWHUPpVpWD tavaszi
fáradtság ellen, gyakran még a föld alól is kiássák. A vaddisznóknak hasonlóan kedvelt étele, azonban érdemes tudni, hogy a kutyák száPiUDPpUJH]Ę1pSLHVQHYHLNtJ\yKDJ\PDSRURV]KDJ\PDVDMDPiVVDODPiVViVL-hagyma, vadfokhagyma.
A medvehagymát bátran nevezhetjük gyógynövénynek, hiszen jó a gyomornak, bélrendszernek, hatásos a krónikus hasmenés és székrekedés ellen is. Emellett enyhíti a szédülést, a fejfájást; csökkenti a magas vérnyomást és a vérzsírt; vizelethajtó; tisztítja a vért a vesét és a
húgyhólyagot és a végtagok keringését is javítja. Fokozza az étvágyat és a C-YLWDPLQWDUWDOPDPLDWWHUĘVtWLD]LPPXQUHQGV]HUW$Y|U|shagymához hasonlóan kiváló a légúti megbetegedések, a hurut esetén. Rendszeres fogyasztása segít a koleszterinszint csökkentésében, így
számos szív- pVpUUHQGV]HULPHJEHWHJHGpVHONHUOKHWĘ(J\HVEĘUIHOOHWLJRPEiVIHUWĘ]ĘGpVHVHWpQKDV]QRVtWKDWyERURJDWiVNpQWOHPRVóként.

0HGYHKDJ\PiVSRJiFVDNUXPSOLSUpEĞO
$YDJ\ KRJ\DQKDV]QRVtWVXNDPDUDGpNRW
Hozzávalók
• 30 dkg burgonyapüré
• 30 dkg finomliszt (kb.)
• 1 csokor medvehagyma
• 1 db tojás, só ízlés szerint
Elkészítése
A medvehagymát felaprítjuk. Hozzákeverjük a krumplipüréhez. Hozzáöntünk kb. fél kg lisztet. Figyelem, a mennyiség attól is függ, hogy
milyen krumplipürét készítünk! Ha tejjel, vajat vagy tejföllel készítettük, akkor másnapra sem keményedik meg Ha valaki csak zsiradékot
tesz az összetört krumplihoz, vagy keményebbre készíti, lehet, hogy hevesebb liszt kell. Lényeg, hogy jól gyúrható, puha tésztát kapjunk,
ami nem ragad a kezünkhöz, sem a tál falához. Jól összedolgozzuk, majd lisztezett felületen kb. 2 ujjnyi vastagra nyújtjuk. PogácsaszagJDWyYDONLV]DJJDWMXNVWĘSDpírral bélelt tepsibe tesszük, és a tetejüket megkenjük tojássárgájával. IRNUDHOĘPHOHJtWHWWVWĘEHWHVV]N
és 50 perc alatt pirosra sütjük.

Kell-e nekünk Szabadi Szó? $V]HUNHV]WĘNQ\tOWlevele az Olvasóhoz
Településünk lapja – pár hónapos kihagyással – már a 18. évfolyamánál tart.
Tisztelet az azt létrehozóknak, a több év alatti tájékoztatásban
UpV]WYHYĘHOĘG|NQHN
$MHOHQOHJLV]HUNHV]WĘVpJNpWpYyWDállítja össze, szerkeszti a helyi
lapot. Önzetlenül, szabadidejében, térítés nélkül, pusztán lelkeseGpVEĘO pV D]RQ RNEyO KRJ\ D KHO\L KtUHNHW LQIRUPiFLyNDW HJ\pE
ismereteket a tudásához, adottságaihoz képest megossza az OlvaVyYDO$V]HUNHV]WĘH]pUWQHP vár ellenszolgáltatást, csupán annyit,
hogy olvassák a lapot.
+RQQDQWXGKDWMXNPLV]HUNHV]WĘNKRJ\ROYDVViNDODSRW"
$YLVV]DMHO]pVHNEĘODKR]]iQNpUNH]ĘYpOHPpQ\HNEĘOMDYDVODWRkEyOPHJNHUHVpVHNEĘO
Honnan tudjuk azt, hogy tetszik-e vagy sem az olvasónak?
$YLVV]DMHO]pVHNEĘODKR]]iQNpUNH]ĘYpOHPpQ\HNEĘOMDYDVODWRkEyOPHJNHUHVpVHNEĘO
+RQQDQ WXGMXN D]W KRJ\ D KHO\L V]HUYH]ĘGpVHNQHN HJ\HVOHWHknek szüksége van arra, hogy hírei megjelenjenek a helyi újságban?
$KR]]iQNpUNH]ĘKtUHNEĘOtUiVRNEyOPHJNHUHVpVHNEĘO

$] HOWHOW LGĘ DODWW D V]HUNHV]WĘVpJQHN W|EE SUyEiONR]iVD YROWKHO\L
értéktár létrehozása, régi fényképek közzététele, receptek kérése,
|VV]HJ\ĦMWpVH J\HUHNHNQHN V]yOy NYt]-játék, stb. Valójában egyik
sem járt sikerrel. Csupán 1-2 lelkes ember volt, akik rendelkezéVQNUH ERFViWRWWDN IpQ\NpSHNHW LOOHWYH IHOLVPHUWpN D] D]RNRQ OpYĘ
V]HPpO\HNHWėNHW– VDMiWHUĘEĘO- díjaztuk is.
Ugyancsak könyvutalványt ígértünk a gyerekeknek, ha helyes
megfejtést küldenek be a közzétett kérdésekre. Azonban egyetlen
V]OĘQDJ\V]OĘVHPDNDGWDNLDJ\HUPHNNH]pEHQ\RPWDYROQDD]
újságot: „Fejtsd meg fiam! Amellett, hogy okosodsz, még kapsz is
érte valamit.”.
.HUHVWQN V]HUNHV]WĘEL]RWWViJL PXQNiQNKR] VHJtWĘNHW |QNpQWHVeket. Ezzel a kéréssel a teljes érdektelenségbe futottunk.
$]HOĘEELHNRNiQD]WMDYDVROMXND]gQNRUPiQ\]DWQDNV]QWHVVHEH
a Szabadi Szó rendszeres kiadását, azt az egymillió forintot, mely az
éves nyomdai költsége a lapnak, fordítsa másra. Talán az az összeg,
jobban „hasznosul” majd, mint a havi lap kiadása.
Köszönjük, hogy eddig is szerkeszthettük a lapot. Tisztelet az
olvasónak!
$V]HUNHV]WĘN

8.

2017. március

Kedves Gyerekek!

Kincses ládika

$IHEUXiULODSV]iPEDQPHJMHOHQWIHMW|UĘ
megfejtését az alábbiakban olvashatjátok.
6DMQRVJ\Ę]WHVWQHPKLUGHWKHWQNPLXWiQHJ\HWOHQPHJIHMWpVVHPpUNH]HWW.

1.
c.
2.
c.
3.
c.
4.
c.
5.
c.
6.
b.
7.
c.
8.
c.
9.
c.
10.
a.

0LO\HQWHYpNHQ\VpJUHKDV]QiOWiNHOĘV]|UD]WDV]yWDPLEĘODNXOW~UDV]y
létrejött?
I|OGPĦYHOpVUH - $NXOW~UDV]yDFRORFRODUHD]D]DPĦYHOQLLJpEĘO
származik pVHUHGHWLOHJDI|OGPHJPĦYHOpVpWMHOHQWHWWH
Mióta ünnepeljük a magyar kultúra napját január 22-én?
1989 óta
Minek az emlékére ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját?
ezen a napon írta meg Kölcsey a Himnuszt
Mikor született meg Kölcsey Ferenc által a Himnusz kézirata?
1823
Mikor zenésítették meg a Himnuszt?
1844 - (UNHO)HUHQF]HQHV]HU]ĘpVNDUPHVWHUV]HUH]WHD]HQpW, amikor a
Nemzeti dal zenéjére kiírt pályázatot megnyerte.
+ROV]yODOWPHJHOĘV]|UQ\LOYiQRVQQHSVpJHQD+LPQXV]"
az óbudai hajógyárban - 1844. augusztus 10-pQD6]pFKHQ\LQHYpWYLVHOĘ
JĘ]KDMyiWDGiViQ
A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van és meg tudod indítani a
gramofont. A kulturált ember látni és érezni tudja a szépet és jót.
.LWĘOV]iUPD]LND]LGp]HW"
Wass Albert - 1908-1989 - Erdélyi magyar íUypVN|OWĘ
.XOW~UiWQHPOHKHW|U|N|OQL$]HOĘG|NNXOW~UiMDHJ\NHWWĘUHHOSiURORJKD
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.
KLWĘOV]iUPD]LND]LGp]HW"
Kodály Zoltán - 1882-1967 - PDJ\DU]HQHV]HU]Ęzenetudós, zeneoktató,
népzenekutató,
.LDGRPiQ\R]WDJ\ĦMWHPpQ\pWD]2UV]iJRV6]pFKpQ\L.|Q\YWiU
megalapításához?
Széchényi Ferenc - 1754-1820 - többek között államférfi, könyvtár- és
múzeumalapító
.LtUWDD](J\IDMWDNXOW~UDFtPĦYHUVHW"
Babits Mihály - 1889-1941 - DV]i]DGLPDJ\DULURGDORPMHOHQWĘV
alakja

.HGYHV *\HUHNHN KDV]QiOW J\XIiV GRER]RNEyO LJD]L NLQFVUHMWĘ GRER] NpV]tWKHWĘ gVV]HVHQ  GE – tetszés szerinti – kisebb vagy
QDJ\REE PpUHWĦ GRER]W D NpSHQ OiWKDWy PyGRQ HJ\ NHPpQ\HEE NDUWRQSDStUUD UDJDV]WXQN $] tJ\ HONpV]tWHWW HJ\VpJHV V]HUNH]HWĦ
ládikánkat általunk készített rajzokkal, egyéb színes papírokkal díszíthetjük. 24 db gyöngyöt vagy domború gombot a skatulyákra
ragasztva rögzítjük. Ezek lesznek a fogantyúk.
Forrás: internet
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