Balatonszabadi Község Lapja

Becsengettek…
Ki várja az iskolakezdést? A gyerekek?
Tudom, hogy sokan várják, hogy találkozhassanak barátaikkal, osztálytársaikkal, hogy mesélhessenek a nyári élményekrĘl, de hogy a tanulást várják
ugyanilyen örömmel, abban biztos
vagyok, hogy nem. Talán néhányan, a
kíváncsiságuk okán. A legtöbben komoly feladatnak élik meg az iskolát és
valljuk be, valóban az is. Sokat kell
tanulni és sokszor az idĘ is nagyon
kevés.
Ki várja hát az iskolakezdést? A pedagógus? Igen, Ę várja. Már nyáron is bebejárt az iskolába, hol a napközis csoporttal foglalkozott, hol csak az osztálytermét rendezgette. Így augusztus végén
már mindenki itt szorgoskodik, még
érezni a nyár illatát az épületben, de a
frissen meszelt falak párolgása lassan
elnyomja azt. Takarítás, pakolás, a
tankönyvek érkezése, a szabályzatok
törvényi változásokhoz való igazítása,
készülĘdés az új tanévre, megannyi
feladatot kell elvégeznie. Szívesen
végzi, hiszen a pedagógus így nyár
végén már lázas izgalommal várja a
gyerekeket, akiktĘl újra hangos lesz az
épület, az udvar.
A mi iskolánk is szeretettel várja vissza
régi tanítványait és az új kicsiket, valamint az átiratkozott nagyobbacskákat.
260 gyermekkel kezdjük a tanévet. A
tavalyi gyermekcsoport számunk is
növekedett, így benépesítjük újra azt a
2 termünket, melyet eddig a könyvtárnak adtunk kölcsön.

XVIII. évfolyam 9. szám

2017. szeptember

Köszönjük Polgármester úr segítségét,
hogy talált megoldást közös könyvtárunk elhelyezésére. Az idei tanévben
folytatjuk az úszásoktatást 2 évfolyamon, folytatjuk a pályázati programjainkat. Tavaly részt vettünk a központi
fenntarthatósági témahéten, ezt is folytatni kívánjuk. Októberben megyünk a
hetedikesekkel Erdélybe, a Határtalanul
pályázat teszi ezt lehetĘvé. Pályáztunk
testvériskolai kapcsolatra is, de ennek
eredményére még várnunk kell. Sok
programmal várjuk a gyerekeket, de az
alapfeladatunk mégiscsak a tanítás.
Tanítunk minden lehetĘ módszerrel,
eszközzel és programmal is.
Az idén utolsó tanévét zárta Faragó
Kálmánné, Márti néni. Év végén elbúcsúztattuk Ęt. Hosszú éveket tanított itt
matematikát és fizikát. Alapossága,
következetessége sok-sok gyereknek
adott biztonságot tantárgyaiból a középiskolában is. Ugyancsak elbúcsúztunk
Barabás Gyöngyi tanárnĘtĘl, aki kiváló
tehetséggondozásával szép sikerekhez
juttatta a gyerekeket matematikából.
Így új pedagógusok kezdik meg nálunk
munkájukat, ezúton kérem a szülĘk
türelmét, hiszen nekik minden új, a
gyerekek, a környezet, az elvárások.
Iskolánk elindította a napokban
facebook oldalát, mĦködik a honlapunk,
kérem, hogy ott is tájékozódjanak a
mindennapjainkról, hiszen egyetlen
cikkben leírni azt, hogy mi minden
történik az iskolában, lehetetlenség.
Balatonszabadi, 2017. augusztus 24.
Kozmáné Kovásznai Mária igazgató

Juhász Gyula
ėSZ
Opálos színei bágyadt ködében
Leszáll reám a kora alkonyat,
Kései tĦzrózsák nyílnak a réten
S az égen a mély csöndesség fogad.
Nagy topolyafák gallya hullong gyéren
És sötétben hallgat a tó
S a kolomp úgy méláz a lomha légben,
Mint altató.
HĦs szele húz át az Ęsznek a réten,
Fázik a lelkem, érzi a deret,
Keresnék valamit a messzeségben,
Kihunyt fényt, elnémult üzenetet...
Oly hirtelen borult az est fölébem
S az Ęsz oly gyorsan rámtalált,
Úgy állok itt a hervadó vidéken,
Mint a topolyafák.

Tanévkezdés Torontálvásárhelyen
Tizennyolc magyar és harminckét szerb tannyelvĦ elsĘssel indult
az új tanév a torontálvásárhelyi Moša Pijade Elemi Iskolában.
Az igazgatói köszöntĘ, illetve a névsorolvasás elĘtt idĘsebb társaik is
bátorították az újoncokat.
Verssel, tánccal, derĦt fakasztó és szorongást ĦzĘ iskolai jelenetekkel
készültek. A tantermek birtokba vétele után került sor az MNT beiskolázási csomagjainak átadására, majd az objektum bejárására. Az
intézményben a nyári szünidĘ alatt is jelentĘs felújítási munkálatokat
végeztek.
Írta és fényképezte: Martinek Imre
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HÍREK – INFORMÁCIÓK – OLVASÓI LEVÉL
Megkérdeztük...
Az elmúlt hónapban szerkesztĘségünk kéréssel fordult a KépviselĘ testület tagjaihoz, hogy osszák meg a lap olvasóival az elmúlt fél év
történéseit önkormányzati képviselĘi munkájukkal összefüggésben. Az alábbiakban Vincze Péter képviselĘ úr által írtakat osszuk meg
az Olvasóval.
Tisztelt Balatonszabadi Polgárok!
A beszámolómat egy helyesbítéssel
kezdeném, amely a Szabadi Szó augusztusi
számában jelent meg az alábbi módon:
„Vincze Péter képviselĘ úrtól nem kaptunk
választ arra a megkeresésünkre, hogy az
elmúlt félévi képviselĘi munkájukról, az
eredményekrĘl, kudarcokról osszon meg
információkat a Szabadi Szó olvasóival”. A
beszámolóra való megkeresést egy nem
létezĘ, hibás e-mail címre küldték meg, így
azt nem kaphattam meg, így válaszolni sem
tudtam rá.
Megválasztásom óta kivétel nélkül minden
képviselĘ testületi, bizottsági, rendkívüli
ülésen részt vettem és legjobb tudásom
szerint szavaztam a település érdekében.
Minden egyházi és állami ünnepen,
megemlékezésen részt vettem, képviseltem
a képviselĘ testületet. Minden héten több
alkalommal a Balatonszabadi Polgármesteri
Hivatalt felkeresem és a folyamatban lévĘ
ügyekrĘl tájékozódom, egyeztetek.
Településünkön
minden
évfordulón,
megemlékezésen, fórumon jelen voltam amire meghívtak, meghívót kaptam.
Rendezvények elĘkészítésében - amire
felkérést kaptam - szívesen segítettem.

2015 óta fontosabb munkáim:
2015 szeptemberében egy új állapotú Sony
tv-t adományoztam a kultúrház részére
melyet SzĘke Ildikó intézményvezetĘ
örömmel vett át.
Polgármester
úr
megbízásából
Balatonföldvárra mentem társulási ülésre.
Egyik ötletemet, hogy a Pusztatoronynál
feltárt leletet méltóképpen, kiállítás
formájában mutassuk be, a Polgármester úr
felkarolta. Ez ügyben közösen Segesden
egyeztettünk a feltárást vezetĘ Dr. Magyar
Kálmán úrral. E nemes üggyel kapcsolatban
felvettük a kapcsolatot Dr. Honti Szilvia
muzeológussal,
aki
egy
egyeztetett
idĘpontban kollégájával meglátogatott
minket. Egyeztetés után átmentünk a
kultúrházba és megtaláltuk az ideális termet
az állandó kiállításnak.
2017. márciusban Pintér Anett Aranyalma
óvoda intézményvezetĘvel egyeztettem és
átbeszéltem vele az intézmény felújítására
vonatkozó részleteket, hiányosságokat.
Egyeztetés után végigjártuk a helyiségeket
és saját szememmel kellett meggyĘzĘdnöm
arról, hogy sürgĘs felújításra van szükség.
Röviddel késĘbb pályázat formájában jött a
segítség melyet, természetesen támogattam.
Azóta az alapkövet is letettük és bízom

benne, hogy a jövĘ évben a szalagot is
átvágjuk, a sok apróság, valamint a
dolgozók örömére.
2017. júliusban Papp Istvánné Siófok
Batthyány L. u. 77. szám alatti lakos 5
darab használt tökéletes állapotú tv-t
ajánlott fel rászoruló családok részére.
Bálint
Adrienn
gyermekjóléti
szolgálatvezetĘ segítségével az adományok
rászoruló családokhoz eljutottak. Az
adományozónak az adományokért, valamint
Adrienn munkáját ezúton szeretném
megköszönni.
Sokszor
telefonon,
de
jellemzĘen
személyesen keresnek meg megoldásra
szoruló kérésre. Gyakori problémák a
telekkel és a kisállat tartással kapcsolatosak.
Természetesen minden esetben a megfelelĘ
kollégát értesítem. JellemzĘen ezek a
problémák megoldásra találnak.
Folyamatosan keresem a lehetĘségeket,
hogy
vállalkozásokat,
cégeket,
vállalkozókat csábítsak településünkre a
munkanélküliség csökkentésére, továbbá
önkormányzati bevételeink növekedése
érdekében.
Végezetül, továbbra is aktív részese
kívánok lenni a település életének. Bármi
kéréssel
kapcsolatban,
továbbra
is
tisztelettel állok rendelkezésre.
Vincze Péter

A felelĘs állattartásról
Olvasói levél mindenkihez: olvasóhoz, alapítványhoz, hatósághoz, állatbarátokhoz.
Idézet Antoine De Saint-Exupéry „A Kis Herceg” címĦ mĦvébĘl: - Tessék, itt a titkom.
Nagyon egyszerĦ: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan. … - Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. … Te egyszer
s mindenkorra felelĘs lettél azért, amit megszelídítettél.”
FelelĘsek vagyunk kis kedvenceinkért, házi
állatainkért, legyen az kutya, macska, stb.
és szaporulataikért. Azt ne feledjük, a
felelĘsség nem csak a gondos gazda
módjára történĘ etetésrĘl szól. Ezek az
állatok szaporodnak is.
A macskák, kisebb-nagyobb rágcsálók a
szomszéd portát is bejárják, ott portyáznak.
Kié a felelĘsség a gond, a szomszédé vagy
az enyém, ahol fialnak?
Amiért nem akarok felelĘsséget vállalni,
azt nem etetem! Ha etetem, már hozzám
tartozik, hiszen szelídítgetem, s szaporodni
is fog! Ha a portámon fial, az enyém a gond
a felelĘsség. Persze segítséget kérhetek, de
a menhelyek zsúfolásig vannak felelĘtlen
gazdik következményeikkel. Háríthatok is,
hiszen ha nem az enyém az állat, akkor a
szaporulat sem.

Jól bevett szokás szerint, ha a szĘnyeg alá
söpörjük a problémát, akkor nem látszik,
ami nem látszik az nincs is. Ha a
keletkezett púpon még egy kicsit ugrálok
is, akkor már el is tĦnt. MegszĦnt! Vagy
ivartalaníttatom. Ha van pénzem, akkor
nem gond, csak egy kis fáradtság. Ha nincs,
akkor spóroljam össze.
Ha keressük a megoldást, a lehetĘségeket,
beszélgetünk szomszédainkkal, abból baj
nem lehet.
S fordulok az alapítványhoz, hatósághoz:
szerintük hol lehet a gond a probléma
gyökere? Lehetne- e valamit tenni, többet
tenni?
Ne feledjük: A felelĘsség azé, aki eteti,
akár a gazdája az állatnak, akár nem, hiszen
szelídíti.
Név és cím a szerkesztĘségben

A kispénz is pénz, avagy
amikor aprópénzre váltjuk a tudást...
Történt, hogy a szabadi mĦvelĘdési ház
meghirdette, hogy a számára már nem
raktározható könyvekbĘl bárki - térítés
nélkül - elvihet, hogy olvasson, gyarapítsa
tudását vagy könyvtárát.
Hát akadt olyan falunk béli, aki úgy
gondolta, szelleme pallérozása helyett,
inkább a malac perselye tartalmát
gyarapítja,
ezért
minden
könyvet
összeszedett, és a MÉH-ben eladta.
Csak abban bízhatunk, hogy jó célra
fordítódik a nyereség.
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43 év a település szolgálatában
2017. augusztus 31. emlékezetes nap marad Balatonszabadi
történetében. Több mint négy évtizedes kitartó, hĦséges munkavégzés után Kálmán Mihályné Babos Klára körzeti ápolónĘ nyugdíjba vonult. Hasonló szakmai életutat csak kevesen tudhatnak
maguk mögött.
Szolgálati ideje alatt három háziorvos mellett dolgozott. Két
nagyszerĦ kollégám közül elsĘként dr. Horváth Ferencnél töltötte
a pályakezdés éveit. KorkülönbségükbĘl adódóan szinte gyermeki
tiszteletet érzett iránta. Legendás határozottságáról, nagyszerĦ
emberi jellemérĘl és sokoldalúságáról gyakran mesélt nekem. A
vele töltött évek örökre megmaradnak az emlékezetében.
Második felettese közvetlen elĘdöm, a tragikus hirtelenséggel
elhunyt dr. Zapf Tamás volt. Kimagasló szakmai tudásáról, ugyanakkor nemes egyszerĦségérĘl mindig csodálattal beszélt. A kiváló munkahelyi légkör mellett a két család között a magánéletben is
baráti kapcsolat volt.
Háziorvosi praxisomban több mint 26 évet dolgozott. Kezdetben 14 évig Oláh Károlyné Vörös Márta egészségügyi asszisztenssel együtt hárman, majd az Ę kiválásával hosszú éveken keresztül
ketten láttuk el az alapellátási teendĘket. Nem könnyĦ néhány
sorban írni az eltelt idĘszakról. Az egészségügyben – akárcsak a
mai társadalomban –, különösen az utóbbi években sok minden
megváltozott. Közel három évtizedes tapasztalatomból kiindulva
elmondhatom, hogy rendkívüli módon felgyorsult a szakmai fejlĘ-

Witzmann Mihály képviselĘ úr
falunapi Facebook bejegyzésében olvastuk:
A 30 milliós kormányzati támogatásból megújult orvosi rendelĘ
hamarosan elkészül, 105 millióból épül bölcsĘde és bĘvül az
óvoda, a 6401-es út belterületi szakaszának rekonstrukciója még
az idén elkezdĘdhet 100 milliós hazai forrásból, és ha az idĘjárás
kegyes lesz hozzánk, még idén elkezdĘdik a 6403-as út Siójut,
Ádánd felé vezetĘ szakaszának a rekonstrukciója is. EzekrĘl a jó
hírekrĘl számoltunk be a Balatonszabadi falunapon Király Kálmán polgármester úrral. Köszönöm a kedves fogadtatást és a
gyönyörĦ ajándékot is!

dés: rengeteg új vizsgálati módszer és vele együtt számtalan kezelési eljárás került bevezetésre. Hozzám hasonlóan Klárinak sem
volt könnyĦ mindezekkel lépést tartani. A búcsú pillanataiban
nagy örömömre elmondta, hogy nagyon sokat tanult tĘlem az évek
során. A rendelĘben a szakma mellett mindig helye volt a humornak is. Ez különösen azért jelentett sokat számára, mivel az utóbbi
évek változásai az emberi kapcsolatokat sem hagyták érintetlenül.
A társadalomban tapasztalható feszültségek a rendelĘben is lecsapódnak. Mégis elmondhatom, hogy a nehéz helyzeteket is remekül
kezelte, nagyon kevés olyan szituáció volt, amelyet csak a segítségemmel tudott megoldani. Munkakapcsolatunkat a kölcsönös
tisztelet és a kollegialitás jellemezte. Minden körülmények között
számíthattam rá. Betegszabadságon, ha jól emlékszem, egyetlen
alkalommal volt, sokszor még betegen is elvégezte a munkáját.
Nagyon szerette a hivatását.
Nyugdíjba vonulásával pályája azonban korántsem ért véget.
Megbeszéltük, hogy helyettesítéskor vagy bármilyen egyéb szükséghelyzetben számíthatok a segítségére. Elmondta, hogy nyugdíjas éveire sok terve van. ėszintén kívánom, hogy mindezeket meg
tudja valósítani. A betegek nevében is megköszönöm Balatonszabadi egészségügyi ellátásában végzett áldozatos tevékenységét.
Kívánok nagyon jó egészséget, családjában sok boldogságot és
tartalmas, ugyanakkor az eddiginél sokkal több pihenéssel és aktív
kikapcsolódással töltött nyugdíjas éveket.
dr. Koch Béla címzetes fĘorvos, háziorvos
A fotók településünk úthálózatának
felújításáról készültek
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35 év
Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Kossuth MĦvelĘdési
Kör augusztus 19-én. A mintegy 100 fĘs rendezvény ünnepi
közgyĦléssel kezdĘdött, ahol Krisztin Róbert elnök tartott egy
rövid értékelĘ beszámolót az utolsó jubileumi ünneptĘl eltelt 5
évre fókuszálva, kiemelve az egyesület sikeres mĦködését.
Ezt követĘen a színpadé volt a fĘszerep, ahol egy képzeletbeli
föld körüli utazáson vehettek részt a nézĘk a sokszínĦ táncos
produkciók tolmácsolásában. Az est vacsorával és jó hangulatú
bállal folytatódott, mely közben a szülinapi torta is elfogyasztásra került.
Köszönet a tagságnak a 35 év sikereiért, és további lendületet
kívánunk az elképzelt jövĘ megvalósításához.
A Kör VezetĘsége

A Balatonszabadi KincskeresĘ Oktatási Alapítvány beszámolója
Az alapítvány 2006 óta mĦködik. Célja: Balatonszabadiban az oktatás-nevelés fejlesztése, olyan berendezések, felszerelések vásárlása, mely a
tehetséggondozást, a képességfejlesztést, a hátrányos helyzetĦek felzárkóztatását szolgálják.
Az alapítvány kuratóriuma 2017. május 19-én elfogadta a 2016. évi beszámolót, melyet a törvényi rendelkezésnek megfelelĘen az Országos
Bírósági Hivatalnál közzétett.
Mérlegadatok (ezer Ft-ban)
Eszközök
2015. 2016.
Befektetett eszközök 322
386
Forgóeszközök
744
708
Eszközök összesen 1066
1094

Források
Saját tĘke
Elhatárolások
Források összesen

2015.
880
186
1066

2016.
971
123
1094

Eredménykimutatás (ezer Ft-ban)
Egyéb bevételek
1549
651
Pü. mĦveletek bev.
5
3
összes bevétel
1554
654

Ráfordítások
456
474
Értékcsökkenés
752
81
Pü. mĦv. ráford
9
8
összes ráfordítás
1217
563
tárgyévi eredmény
337
91
A 2015-2016. évi adatokból számolt mutatók alapján az alapítvány a 2017. évben is megtarthatja közhasznú jogállását.
Bevételek részletezése
belföldi jogi személytĘl kapott támogatás 64 ezer Ft önkormányzati támogatás 50 ezer Ft
belföldi magánszemélytĘl támogatás
33 ezer Ft bankkamat
3 ezer Ft
személyi jövedelemadó 1 %-a
504 ezer Ft összes bevétel:
654 ezer Ft
Bevételek felhasználása: gyermeknapra légvár kölcsönzési díja, tanulmányi versenyek nevezési díjai, jutalomkönyvek, 500 db gravírozott toll
jutalomként kiosztva, SZKV támogatása az iskolai karácsonyi ünnepségre, az alapítvány 10. születésnapjának megünneplése a hagyományos
Karácsonyi Koncerten, községi adventi ünnepségre anyagvásárlás, a koncerten fellépĘ zeneiskolás gyerekek és tanáraik jutalmazása, tombolatárgyak vásárlása a bálokra, falunapra, szaloncukor a gyerekeknek. Az önkormányzati támogatásból szintén jutalomtárgyakat vásároltunk a gyerekeknek.
2017. I. félév:
Alsó tagozat farsang támogatása – cirkuszi belépĘjegyek árához gyermekenként 1000,- Ft támogatást nyújtottunk 112 alsós kisgyermek részére
Gyermeknap támogatása – légvár bérlése 50 ezer Ft, jutalomkönyvek, jutalomtárgyak vásárlása 100 ezer Ft, felsĘ tagozat Ópusztaszeri kirándulásának támogatása: a belépĘjegyek árához gyermekenként 1000.- Ft támogatást nyújtottunk 128 felsĘs gyermek részére. ÖKO tábor támogatása
105 ezer Ft – a 65 ezer Ft önkormányzati támogatásból minden táborban résztvevĘ emblémázott pólót kapott, valamint saját erĘbĘl 40 ezer Ft
támogatást nyújtottunk.
A 2017/2018-as tanévben is támogatni szeretnénk iskolánk tanulóit. Céljaink megvalósításához köszönettel vesszük további támogatásaikat, és
köszönjük eddigi segítségüket!
Balatonszabadi KincskeresĘ Oktatási Alapítvány kuratóriuma
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Hirdetések
HULLADÉKNAPTÁR
házhoz menĘ szelektív hulladék gyĦjtés idĘpontjai:

2017. szeptember 26. - kedd
papír és mĦanyag

2017. szeptember 29. – péntek
üveg hulladék

Balatonszabadi Község Önkormányzat KépviselĘtestületének 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2016. május 30.
napjával)

8. Tankönyvtámogatás
10.§ (1) Gyermekenként 10.000 forint tankönyvtámogatás
állapítható meg annak a kérelmezĘnek, aki általános vagy
közép-iskolai nappali rendszerĦ oktatásban részt vevĘ
gyermek tartásáról saját háztartásban gondoskodik feltéve,
hogy
a) a gyermeket egyedül neveli és a család egy fĘre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át, vagy ,
b) családjában az egy fĘre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
(2) A tankönyvtámogatás iránti kérelmet minden év szeptember 1 -30. napjáig lehet benyújtani, melyhez mellékelni
kell a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.
(3) A tankönyvtámogatásról a bizottság jogosult dönteni
október 30. napjáig.

LOMTALANÍTÁS
„A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 44.§ (1) értelmében a közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a
lomtalanítás megszervezésérĘl és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott vagy közterületre helyezett lomhulladék átvételérĘl, összegyĦjtésérĘl, elszállításáról. A törvényi kötelezettségnek eleget téve

Balatonszabadi településen a lomtalanítás idĘpontja: 2017. október 29.
Tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy a fenti idĘpont a lomhulladék elszállításának a napja, és nem a hulladék kihelyezésének idĘpontja! Kérjük, hogy a lakosok a szállítási napot megelĘzĘen helyezzék ki a lomot az ingatlanuk elé.
Balatonszabadi település környezetének, tisztaságának megóvása közös érdekünk, a PELSO-KOM szolgáltató is arra törekszik, hogy
a rendet és tisztaságot fenntartsa. A köztisztaság és rendezett településkép fenntartása érdekében fontos, hogy a szállítást megelĘzĘen
az ingatlantulajdonosok maximum 2 nappal korábban helyezzék ki az ingatlanok elé a lomhulladékot.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a lomtalanítási akciót a lakosság és az intézmények vehetik igénybe, a vállalkozások nem jogosultak rá.
Lomtalanítás tárgykörébe tartoznak: azok az ingatlanokon keletkezĘ, nagyobb méretĦ, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak, eszközök, melyek a rendszeres vegyes kommunális hulladékgyĦjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetĘk el a gyĦjtĘedényben.
Nem tartoznak a lomtalanítás tárgykörébe:
x
veszélyes hulladék (pl.: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, gumiabroncs stb.)
x
építési, bontási hulladék (pl.: törmelék, bontott ajtó-ablak, kĘzetgyapot stb.)
x
elektronikai hulladék (pl.: hĦtĘ, mosógép, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök stb.)
x
zöldhulladék (pl.: faág, nyesedék, falevél stb.)
x
szelektív hulladék (pl.: újságpapír, könyv stb.)
x
kommunális hulladék (gyĦjtĘedényben elhelyezhetĘ vegyes kommunális hulladék)”
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Receptajánló
A Falunapi sütemény sütĘ verseny harmadik helyezettje Mészárosné Horváth Rózsa lett a túróspite másképpenn elnevezésĦ
süteményével, második helyezett Bozsoki Lászlóné mákos pitéje, az elsĘ helyezést Varga Katalin süteménye kapta meg. Az
alábbiakban közöljük a receptet, egyben gratulálunk az elért eredményekhez!

Szilvás pite pudingos töltelékkel
Hozzávalók:

a tésztához:
45 dkg liszt. ½ csomag sütĘpor, csipet só, 12 dkg cukor, 1 csomag
vaníliás cukor, 25 dkg vaj vagy margarin, 2 db tojás sárgája,
2-3 evĘkanál tejföl
a töltelékhez:
kb 80 dkg szilva, 2 csomag vaníliás pudingpor, 2-3 evĘkanál
cukor, fahéj, szegfĦszeg
a tepsi kikenéséhez: pici olaj, liszt, tojás a megkenéséhez
(lehet a maradék fehérje is)
Elkészítés:
A szilvát megmossuk, kimagozzuk és felkockázzuk. Egy lábasban feltesszük fĘni, megszórjuk cukorral, fahéjjal, dobunk bele 3-4
szegfĦszeget, és öntünk hozzá fél deci vizet. Míg rotyog, kavargatjuk, közben 2 vaníliás pudingport kb. 4 dl vízzel elkeverünk. Akkor
öntjük hozzá, ha a szilva megfĘtt, kicsit szét is fĘhet, ki hogy szereti. Hamar besĦrĦsödik, úgyhogy kavargassuk szorgalmasan, majd
kapcsoljuk le gyorsan és hagyjuk hĦlni, míg a tészta, készül.
Ha kimértük a lisztet, a sütĘport, a csipet sót, cukrot, vaníliás cukrot, a puha vajat daraboljuk bele, és kezünkkel morzsoljuk össze az
egészet jó alaposan. Akkor jó, ha nincsenek benn nagy vaj darabok. Tegyük bele a 2 db tojás sárgáját és a tejfölt, majd gyúrjuk össze
tésztává. Ne legyen túl kemény, se ragacsos! Tegyük a hĦtĘbe egy jó negyed órára. A tepsit kenjük ki egy kis olajjal vagy egy
darabka margarinnal, lisztezzük ki jó alaposan, ne feledkezzünk meg az oldalairól sem.
A hĦtĘbĘl kivéve, osszuk ketté a tésztát, de az egyik legyen kissé nagyobb! A nagyobb darabot nyújtsuk nagyobbra, mint a tepsi,
hogy a szélére is fel tudjuk húzni. Mehet a lisztezett tepsibe. Töltsük bele a tölteléket. Mehet rá a másik lap, a tepsi méretĦre nyújtva.
Villával szurkáljuk meg a tetejét jó sĦrĦn, így távozhat a felesleges gĘz. kenjük meg a tetejét a tojással.
A sütĘ legyen közép meleg, kb. 180 fokos, vagy 8 állású kapcsolónál 4 – 5-ös. Kb. 40 percet sül a süti, leginkább akkor jó, ha szép
piros a teteje, de nem ég meg. Ha kicsit langyos, akkor felvághatjuk, de a legjobb teljesen kihĦteni. A tetejét megszórhatjuk kis
porcukorral.

A Falunapi fĘzĘverseny gyĘztesei: a Siófoki Fúvós Zenekar körömpölköltje lett az elsĘ, második a K-K-V csapat csülkös
körömpörköltje, míg a harmadik helyet a Forráspont Kft. halászléje érdemelte ki.

SzívbĘl jövĘ adomány
Balatonszabadi falunapján a
Ments-Vár Alapítvány is
lehetĘséget kapott, hogy az
általunk segített - gondozott
sérült fiatalok kézmĦves
apróságait
kínáljuk,
adománygyĦjtéssel egybekötve. Ezúton köszönjük a lehetĘséget a
település vezetĘségének és SzĘke Ildikó
mĦvelĘdési ház vezetĘnek. A nap
folyamán több fiatalunk is jelen volt a kis
asztalka körül, ahonnan sokan választottak
kis karkötĘt, levendula zsákocskát vagy
más apróságot. Ezúton is köszönjük a
résztvevĘk adományait, melyet a sérült
fiatalok
fejlesztésére
fordítunk.
A tombolahúzás végén nagy meglepetés
ért bennünket: a fĘdíjat (a Comfort Ablak
felajánlását) a nyertesek odahozták, és
Alapítványunknak adományozták. Ez
nagyon megható és nemes gesztus, hálásak
vagyunk érte! Az ablak a hideg idĘ elĘtt a
lehetĘ legjobb pillanatban érkezett:
eljuttatjuk azt egy nehéz sorsú, rászoruló
családhoz. Köszönjük Balatonszabadi!
Ments-Vár Alapítvány
a Sérült Gyermekek és Fiatalok
Integrációjának ElĘsegítésére

A Falunapon az Együtt
Balatonszabadiért Egyesület okleveleket
osztott ki a

Virágos porta versenyben
részt vevĘknek, így Novikov Alexander,
Vály Attila Tibor, Zinner Elekné,
Némethné Vincze Mária és Vincze Péter
részesült
elismerésben.
Az
eredményhirdetésekor nem volt helyezési
sorrend, mert a bírálók egyforma szépnek
találták a kerteket.
Falunapi
szponzorok, adományozók, támogatók
Balaton-Coop Zrt.
Balaton Fejlesztési Tanács
Balatoni Hajózási Zrt.
Balatonszabadi KincskeresĘ ÁMK
Balatonszabadi KincskeresĘ Oktatási
Alapítvány
Balatonszabadi PolgárĘr Egyesület
Berky Györgyné (AVON)
Comfort Ablak Kft.
Forráspont Egyesület
Frittman SzĘnyegház
Gyöngyvirág (virágüzlet)
Hermecz Bonifác
Kiss és Hegyi Kft.
Kiss Sándorné (masszĘr)

Lótusz Kertészet
Mészárosné Horváth Rózsa
Pappné Hermecz Judit
Szemesi Gábor (Húsbolt)
Takácsné Incze Borbála
(gyógymasszĘr)
Tóth László
Varga Katalin
Vidanet
Vitkó Katalin (Házi Rétes Bolt)
Maxtel Consulting 2000 Kft.
ALU ÖNTVÉNY Kft.
Zugor Sándor
2. sz. MélyépítĘ Kft.
Pelso Alarm Vagyonvédelmi
Szolgáltató Kft.
Izsó Csaba
Marosi Agro-Profit Kft.

és

Néhány szponzorunk jelezte, hogy
pénzbeli támogatását csekken, illetve
átutalással megküldte, azonban a banki
ügyintézési idĘ (banki átfutás) miatt még
nem jelent meg az önkormányzat
számláján.
Bár a Szabadi Szó lapzártája miatt nem
várhattunk tovább, így Ęk nem szerepelnek
a megjelenĘ listában, de nekik is
köszönjük a támogatást.
(x)
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