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Tovább a megkezdett úton
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idejéről! Előre is köszönjük!
Reményeim szerint már a következő
számban helyet kaphat a Megyei Igazgató Úr
válasza. Bár 2019 már belátható időtáv, de
tudjuk, amit ma megtehetsz, ne halaszd
holnapra! Vagyis mi nem esnénk kétségbe,
ha még ebben az évben sor kerülhetne a
felújítás folytatására, örömmel viselnénk el
az árok és útrekonstrukcióval járó
kényelmetlenségeket.
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Tovább a megkezdett
úton átvitt értelemben is
A kép címe ez lehetne: igen, folytassuk
tovább abba az irányba...
Részlet Witzmann Mihály Somogy 4. sz.é
EVK képviselő úr bejegyzéséből: „Király
Kálmán polgármester úrral a 6401-es út
közelmúltban elkészült 1,4 km-es szakaszát
tekintettük meg. Korábbi ígéretemnek
megfelelően tárgyalásokat kezdeményeztem
az út Siófok felé vezető szakaszának
felújítása érdekében is. Örömmel jelenthetem, hogy az előkészítés már az idén
megkezdődik, és reményeim szerint jövőre
az építkezés is folytatódhat.”
A közös bejáráson nem csak az elkészült
szakaszról, nem csak az eddigi együttműködésünkről, az eddig elvégzett
feladatokról egyeztettünk az út átadása
kapcsán. Szót ejtettünk a közös jövőnkről,
az előttünk álló és elvégzendő feladatokról, a
megnyíló lehetőségekről, amit erősít
képviselő úr gazdasági bizottság alelnöki
megbízatása.
És igen, képviselő úr, kint a helyszíni
bejáráson, a jelenlétemben is felhívta a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei
Igazgatóságának vezetőjét, akit megkért,
hogy tájékoztassa a 6401-es további 3 km-es
felújításának lehetőségéről. Várjuk Németh
Zsolt igazgató úr tájékoztatását a felújítás
költségvetéséről, és a kivitelezés várható

2018 (is) választási év volt Balatonszabadiban. Mi 2014 óta két országgyűlési,
két önkormányzati, egy EU parlamenti és
egy népszavazáson vettünk részt. A
legutolsó választás eredményeként
folytatjuk Witzmann képviselő, úrral a
2015-ben megkezdett közös munkánkat.
Minden kommentár nélkül az adatok:
magas, 69,36%-os részvételi arány mellett a
leadott érvényes szavazatok 51,11%-ának
megszerzésével abszolút többséget szerezve
választották meg Witzmann Mihályt,
érvénytelen szavazatok aránya 0,83% volt.
A választással kapcsolatban a választási
bizottsági tagok eskütételekor megfogalmaztam egy kérést. Kértem a bizottságok tagjait,
hogy akadályozzuk meg közösen a közös
munkánkat beszennyező, minden választás
után terjengő gyalázkodások terjesztését!
Azokat az embereket gyalázni, akik reggel
5:30-tól kicsit későbbig, mint éjfél dolgoztak
és őrködtek a választás tisztasága fölött,
méltatlan támadások érték. Ugyan Balatonszabadit illetően semmilyen konkrétum,
még sejtetés sem hangzott el, de a csalás
kiabálásával minket is besároztak. Én kérek
a rágalmazók helyett Önöktől, Tőletek
elnézést! Kérlek, ne vegye kedvetek a
tudatlanságból, vagy rosszindulatból fakadó
rágalmazás, kérlek segítsék, segítsétek a
2019-es választások lebonyolítását is!
KK
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Tovább a megkezdett
úton a temetőinkben is
A képviselő testület 2016-ban a ravatalozók és
környezetük felújítása mellett döntött. A méltó
környezet, a sírok könnyebb gondozása érdekében
szerszámok és öntözőkannák kihelyezése, újabb
vízvételezési hely kialakítása mellett döntöttünk. A
ravatalozók és környezetük felújítása után, annak
állagának megóvása a közös feladatunk. Ennek
anyagi ráfordítással járó részei – külső belső terület
kaszálása, utak murvázása, vízvételezési helyek
kialakítása, üzemben tartása, hulladék tárolása,
elszállíttatása stb.- az önkormányzat feladata. A
hozzátartozóink, barátaink, ismerőseink
nyughelyének ápolásához, a temetőkben eltöltött idő
kellemesebb eltöltéséhez az önkormányzat pihenő
padokkal, kihelyezett szerszámokkal, öntöző
kannákkal is igyekszik hozzájárulni. Az egy-egy, a
gondozott síroknál felejtett eszköz, kanna nem
befolyásolja a szándékunkat. Az egy-egy kocsiba
véletlenül berakott szerszám, kanna hatására sem
adjuk fel, mindenkinek igyekszünk segíteni a méltó
kegyeleti tevékenységet. Ha elfogynak a kapák,
gereblyék, kannák, újra veszünk, újra kihelyezzük.
Az összetört gránit pihenőpad pótlása, már nem ilyen
egyszerű feladat. A megrendeléskor nem gondoltunk
rá, hogy tartalék pad-lappal is készülnünk kellene.
Nem gondoltuk, hogy valaki a temetőben szeretné
bizonyítani fizikai erejét.
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Útfelújítás bel
és külterületeinken
Megkeresés érkezett a Napsugár utca
karbantartásával, felújításával kapcsolatban.
A beadványban leírtak szerint a Napsugár
utca (Kossuth utca földutas folytatása) több
mint 10 éve semmilyen karbantartás nem
történt, akkor is egy magánszemély
szállíttatott murvát saját költségén.
Megemlítik, hogy ezen a külterületen nincs
közvilágítás sem, valamint, hogy tudomásuk
van a Külsőhegyi út megelőző két évben
történt felújításairól. Kérik a Józan hegyen
élők a Napsugár út hasonló kezelését. Ezt
megelőzően a Balaton- Balatoni út egy
részének felújításáról döntöttünk ezt
nevesítettük a 2018-as költségvetésünkben.
Közben a Külsőhegyen élők kérték az útjuk
ismételt javítását. Mivel a 3 útból kettőre
nincs tervezett forrás, kezdeményezni fogom a
költségvetés általános tartalékénak terhére 2
millió forint átcsoportosítását, a külterületi
utak karbantartására.
KK

Bem utca

Damjanich utca

Deák F.utca

Kölcsey utca

Szabadság u.

Zrínyi u.
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Egyirányúsítás- Táncsics utca
Közmeghallgatáson merült fel a Táncsics
utcai lakók részéről az egyirányúsítás igénye,
2017 novemberében. Ezt követően az igényt
jelző lakóknak levelet írt a polgármester,
amiben kérte, nyújtsanak be egy írásos
kérvényt az utcában lakók többségének
aláírásával. A kérvény megérkezett. Az
érintett 26 ingatlanból, 21 ingatlan lakójahasználója írta alá az egyirányúsítása
vonatkozó kérvényt. Ezt követően
megrendeltük, beszereztük, kihelyeztük - a
Táncsics utcában lakók kérésének
megfelelően - a táblákat. Tények: a Táncsics
utca lakói kezdeményezték az egyirányúsítást. Az utca szélessége több helyen sem
teszi lehetővé két jármű egyidejű elhaladását.
A lakók többsége, több mint 80%-a aláírta a
kérvényt.
Az egyirányúsításnál fő szempont volt az
óvoda hátsó bejáratának megközelíthetősége
járművel, amit megtartottunk (itt még elég
széles az utca). Egy Táncsics utcai lakó nem
ért egyet az egyirányúsítással, az aljegyzőt,
majd a polgármestert kérte számon emelt
hangon, indulatosan, nem fukarkodva a
jelzős szerkezetű mondatokkal. A
polgármester válasza után, amiben a fent leírt
döntést megelőző eseményekről kapott
tájékoztatást, kérte a petíciót aláíró
lakótársainak a nevét. A döntést megalapozó
lakossági kérést másolatban megkapta az
elégedetlen polgártársunk. A Táncsics utcai
lakók tájékoztatása szerint obszcén, trágár
kirohanásokkal tarkítva, felelősségre vonta
az elégedetlen lakó a kérvényt aláírókat.
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Természetesen Balatonszabadi önkormányzata, polgármestere továbbra is kiáll a
megalapozott, többségi lakossági akaratot
bíró kezdeményezések mellet. A saját és
családtagjaik becsületében, méltóságában
megbántott Táncsics utcai lakók türelmét és
megértését kérjük, a demokratikus, lakossági
kezdeményezésre indult, az érintett lakók
nagy támogatottságát élvező döntések sem
„szentek” minden polgártársunk számára!
KK

A Polgármesteri Hivatal
új ügyfélfogadási rendje
Megváltozik a Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje. A korábbi változást, a szerdai
hivatali idő meghosszabbítását követően, ismét
bővítjük az ügyfélfogadási időt. Július 1-től kedden
is várjuk az ügyfeleket! Reméljük, hogy a
változtatásokkal hozzájárulnak az ügyfeleink
elégedettségének növeléséhez.
A Polgármesteri Hivatal
új ügyfélfogadási rendje:
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 óra között
Kedd: 8.00 – 12.00
13.00 – 16.00 óra között
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 óra között
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00 – 12.00 óra között

2018.július

5

Tovább a virágos,
szép Szabadiért

A Gólyafa környezetében és a Polgármesteri
Hivatal parkolójában is évelő növényekre
cseréltük 2017-ben a korábbi egynyári növényeket. Színes, változatos egyben költséghatékony
megoldást választottunk. Tovább folytattuk a
virágosítás megváltoztatását. Az EON oszlopain
lévő korábbi virágosítást kiváltva 2017-ben a
frekventált közterületek - busz-megállók,
intézmények, szolgáltató egységek - környezetét
díszítettük, ennek következő lépése az
oszlopokról leszedett virágtartók elhelyezése a
közterületeken, látható, tapintható és nem
utolsósorban gondozható magasságban.
Örülünk, hogy a virágok eltűnésével kapcsolatos
félelmek nem bizonyultak valósnak. Balatonszabadiban szeretjük és óvjuk a szépet.
KK
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A közterület haszna kié?

megállítása is közös ügyünk. Tegyünk érte!
Az ingatlanok előtti közterületekkel kapcsolatos, az
ingatlan használóját terhelő kötelezettségek:
3. Közterületek tisztán tartása

A közterületen ültetett és gondozott fák termése, azok
lepusztítása több alkalommal került az
önkormányzat felé bejelentésre. Minden esetben
elmondható, hogy a kirívó, önmagában is
szabálysértő (fás szárú növények védelme)
tevékenységek miatt fordultak hozzánk
polgártársaink. Az eset, amikor a közterületen, nem a
saját házunk előtt lévő, nem általunk gondozott fát
megtámadják vödrös-lavóros emberek és kopasztani
kezdik a termést, vagy egyszerűen letörik a terméssel
teli ágat és vonszolják, mint ősember a
mamuttetemet a barlangjába, nem csak erkölcsileg
elfogadhatatlan eljárás. Mivel a kerítésünkön kívüli
terület nem a miénk, így hiába ápoljuk, gondozzuk
lelkiismeretesen az ott lévő növényeket – jogot nem
formálhatunk rájuk. Ezek a növények közterületen
(az önkormányzat területén) találhatók – tehát az
önkormányzat tulajdonát képezik. Korábban az
építési törvényben (1997. évi LXXVIII. törvény az
épített környezet alakításáról és védelméről) még úgy
volt meghatározva a közterület fogalma, hogy: "
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet
a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván." Azóta a
"rendeltetésszerű" fordulat kikerült a jogszabályból
és a jelenleg hatályos törvény szerint a közterület
fogalma már ez: "Közterület: közhasználatra szolgáló
minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván."
Balatonszabadin a közterületekről szóló rendelet
nem nevesíti az ilyen jellegű tulajdont. Ugyanakkor a
közterületek tisztántartásáról szóló szabályozás az
ingatlan használójára ró kötelezettségeket. Ez
erkölcsileg megalapozza, hogy a közterületet
gondozó, az árkokat, átereszeket rendben tartó, a
füvet nyíró és a fákat gondozó, ápoló személy szedje a
hasznát is. Mint polgármester, minden olyan esetben,
amikor a közterületen álló, a területet használó,
gondozó, ápoló magánszemély hozzám fordul a
tulajdonunkat ért kár miatt, a területért semmit nem
tett „járókelő” által csupaszra lelegelt, rossz esetben
megcsonkított fák ügyében, csak egy álláspontot
képviselhetek. Az önkormányzat területén, a
közterületeinken álló növények hasznát az, azok
élvezzék, akik megdolgoztak érte. Természetesen a
sétáló várandós és kisgyermekes anyák és
gyermekeik által le-lecsípett gyümölcs nem szúrhatja
senki szemét. Kérem Önöket, hogy azokban az
esetekben, amikor a sáskajárás jellegű illetéktelen
letarolásokat tapasztalják, azokat állítsuk meg
közösen. Elfogadhatatlan, hogy nincs aki rászóljon az
ágakat letörő, vagy vödörrel felszerelkezett
fanyüvőkre. Van rendőrségünk, van polgárőrségünk,
ha egyiket sem érik el akár engem is hívhatnak a
köztulajdonunk megvédéséhez.
A köz és magánterületek tisztántartása, az illegális
szemétlerakás megakadályozása, is közös ügyünk. A
közterületek hasznainak elvtelen kihasználásának

5. § (1) Az ingatlan előtti járda tisztán tartása az ingatlan tényleges használójának, illetve
tulajdonosának kötelessége. Kötelessége kiterjed a járda mellett növő gaz kiirtására, a
közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésére. A közút, valamint járda fölé hajló
ágakat, bokrokat legalább 2 m magasságig úgy kell megnyesni, hogy az a közlekedést ne
akadályozza.
6. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az
ingatlan tényleges használójának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának kötelessége.
(6) Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni betemetni nem lehet. Ha
felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapot nem állítja vissza az ingatlan
használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkálatokat - közigazgatási bírság kiszabása
mellett - az ingatlan használójának költségére az Polgármesteri Hivatal elvégezteti.
7. § Az ingatlan használó tisztántartási illetve rendszeres kaszálási kötelezettsége kiterjed az
ingatlana előtti, a kerítésétől az úttest széléig terjedő zöldterületre is.

Nem csak a fő utcánkon, sok más utcában is
szeretnének az ott lakók, közlekedők járdát. A járda
ugyanakkor, mint minden közterület, az ingatlan
használójára kötelezettségeket is ró. Értelemszerűen
az a járda, ahol nem lehet közlekedni a ki-rá- belelógó ágaktól, nem töltheti be a szerepét. Így aki előtt
járda van az nem csak az áldását, a biztonságosabb
közlekedést nyeri, hanem a rendeltetésszerű
használathoz szükséges feladatokat is.
KK

„Segítő Kezek” Szociális és
Házi Segítségnyújtó
Alapítvány
A májusi testületi ülésen tárgyaltuk a Segítő Kezek
Alapítvány beszámolóját. A beszámoló részletesen
tartalmazza a településünkön végzett munkájukat,
kor és nem szerinti bontásban. A beszámoló
legérdekesebb része a szociális segítés, mint ellátási
forma, és a személyi gondozás tartalmi elemei. A
személyi gondozás körében sok más mellett a
következő szolgáltatásokat nyújtja az alapítvány, a
gondozottjának: vízhordás; tüzelő behordása; hó
eltakarítás; síkosság-mentesítés lakás bejárata
előtt, mosdatás; fürdetés; öltöztetés; ágyazás,
ágyneműcsere; inkontinencia kezelése; haj,
arcszőrzet ápolása; köröm-bőrápolás.
A két ellátási forma részletes elemeit a beszámoló
közölt részlete tartalmazza. Éljünk a lehetőséggel,
irányítsuk közösen az alapítványhoz az önmagukat
nem, vagy csak korlátozottan ellátni képes
társainkat!
A „Segítő Kezek”Szociális és Házi
Segítségnyújtó Alapítvány
Beszámolójából
A szolgáltatás célja és feladatai:
A házi segítségnyújtás konkrét feladata, hogy a
kliens meglévő fizikai, mentális és egészségügyi
állapotát megőrizze, ill. megerősítse, segítséget
Folytatás a 7.oldalon
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Folytatás a 6.oldalról
nyújtson a prevencióhoz.
Az Alapítvány feladatai ellátása során segítséget
nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai,
mentális, szociális szükséglete saját környezetében
életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelően meglévő képességeinek
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás önkéntes, és az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli
kérelmére történik. Telefonon történő
kapcsolatfelvétel esetén, kérésre e-mailon vagy
postai úton is megkapható, illetve a településen
dolgozó gondozónők közvetítésével is hozzájuthat a
rászoruló. Interneten a www.segitokezek
alapitvany.hu honlapon érhető el.
A gondozási szükséglet vizsgálata során az
Alapítvány vezető gondozónője vagy annak
megbízottja az igénylő otthonában felkeresi a
kérelmezőt, és felméri a segítségnyújtás mértékét,
melynek eredményét értékelőlapon rögzítik.
Az értékelés eredményétől függően 2016. január 1től a rászorulók által igényelhető és nekik
megállapítható tevékenységek lehetnek:
szociális segítés (takarítás életvitelszerűen
használt helyiségekben; mosás; vasalás;
bevásárlás, gyógyszer kiváltása, segítségnyújtás
ételkészítésben és az étkezés előkészítésében;
mosogatás; ruhajavítás; közkútról, fúrt kútról
vízhordás; tüzelő behordása; egyedi fűtés

HEP Fórumot tartottunk
Ez évben második alkalommal tartottunk
Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórumot,
amelyen az Önkormányzat, annak
intézményei és a civil szervezetek
képviseltették magukat. A Fórumon a
résztvevők a 2018-2023 közötti időszakra
terveztek és egyeztettek megvalósítandó
programokat, lehetséges fejlesztéseket. A
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
képviseletében Minnics Antal területi
mentor tájékoztatta a résztvevőket a HEPhez kapcsolódó változásokról, és gratulált a
településnek azért, hogy már a második
fórumon egyeztetnek.
Szemléletváltást szeretnénk elérni a Helyi
Esélyegyenlőségi Program kapcsán, hiszen
egyetlen itt élő lakos sem mondhatja azt,
hogy őt nem érinti, és nincs köze hozzá.
Mindannyian ezeket az utakat, járdákat
használjuk, mindannyian ebbe a
Művelődési Házba megyünk (akár
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beindítása; hó eltakarítás; síkosság-mentesítés
lakás bejárata előtt; kísérés; segítségnyújtás az
ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában; szükség esetén a
bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözés segítése)
személyi gondozás (takarítás életvitelszerűen
használt helyiségekben; mosás; vasalás;
bevásárlás, gyógyszer kiváltása, segítségnyújtás
ételkészítésben és az étkezés előkészítésében;
mosogatás; ruhajavítás; közkútról, fúrt kútról
vízhordás; tüzelő behordása; egyedi fűtés
beindítása; hó eltakarítás; síkosság-mentesítés
lakás bejárata előtt; kísérés; segítségnyújtás az
ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában; szükség esetén a
bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözés segítése; információ nyújtás; mentális
támogatás; tanácsadás; családdal, ismerősökkel
való kapcsolattartás segítése; egészségmegőrzésben
való közreműködés; ügyintézés; mosdatás;
fürdetés; öltöztetés; ágyazás, ágyneműcsere;
inkontinencia kezelése; haj, arcszőrzet ápolása;
köröm-bőrápolás; étkeztetés; mozgatás ágyban;
decubitus megelőzése; felületi sebkezelés;
gyógyszer kiváltása; gyógyszer adagolása,
monitorozás; vércukor-vérnyomás mérés; hely-és
helyzetváltoztatás segítése; kényelmi és gyógyászati
segédeszköz beszerzése, használatának betanítása,
karbantartás; orvosi terápia követése)

rendezvényre, akár esküvőre), a mi
gyermekeink járnak az iskolába-óvodába, és
mi vagyunk azok is, akik a közösség erejét
adják azzal, hogy megszervezik a
programokat, azzal, hogy segítik a
szervezőket, és azzal, hogy részt veszünk
azokon. Ezért továbbra is várjuk az építő
javaslatokat, ötleteket, amivel jobbászebbé- élhetőbbé tehetjük a mi falunkat.
Kissné Berta Rozália
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Hírek az Óvodából...
Megint eltelt egy esztendő-egy nevelési év. A vége felé
közeledve egy kis számadást végeztünk, mi minden
történt ebben az időszakban.
A 2017/2018-as nevelési évben is igyekeztünk
pedagógiai munkánkat jól elvégezni, számos
programmal színesíteni kis óvodásaink életét.
Belső szolgáltatásként logopédiai foglalkozások,
fejlesztő foglalkozások, gyógytestnevelés, református
hittan, katolikus hittan foglalkozások zajlottak
intézményünkben. Ezen kívül” Így tedd rá „Táncos
foglalkozásokon ügyesedhettek a gyerekek. Szent
Mihály napi rendezvényen is szerepeltek óvodásaink,
s a Szent Márton napi lámpás felvonuláson szülők is
részt vehettek. Az idősek napján, adventi
ünnepélyen, Márc.15-ei ünnepélyen ügyesen
szerepeltek gyermekeink, főként nagycsoportosaink.
A mézeskalácssütésen, díszítésen, farsangkor,
húsvétkor számíthattunk a szülők jelenlétére.
A
közös rendezvényeken a szülők bepillantást
nyerhettek az óvodai élet hétköznapjaiba. Köszönjük
érdeklődő részvételüket, segítségüket.
Az idei nevelési évben 4 kedves munkatársunk is
nyugdíjba vonul, hosszú-hosszú hivatásteli szolgálat
után. Óvodánk dolgozói folyamatosan fejlesztik
magukat. Folyamatosan járunk továbbképzésekre,
előadásokra. A gyermekvédelmi szolgálattal is
folyamatos kapcsolatban vagyunk.
Mindig vannak segítőink, akik szeretettel gondolnak
az óvodára, s segítőkészségükkel segítik, hogy
gyermekeink minél komfortosabban érezhessék
magukat nálunk. Gondolok itt az SZKV-s szülőkre,
akik időt s fáradtságot nem kímélve az idei évben is 2
jótékonysági bált is rendeztek óvodánk Alapítványa
számára. A bevétellel segítették, hogy
eszközállományunk gazdagodhasson, gyermekeink
minél több színházi –és báb előadáson vehessenek
részt. Nagyon figyelmesek a felnőtt közösséggel is,
minden évben karácsonykor és pedagógus napon is
megajándékoznak bennünket, s megköszönik
munkánkat. Mi is szeretnénk köszönetet mondani
nekik, az egész évi áldozatos munkájukért.
Köszönjük!!! S természetesen továbbra is számítunk
segítő közreműködésükre. A szülőkön kívül vannak
más segítőink is, akik pénzbeli adományokkal segítik

intézményünket! Nekik is nagyon hálásan köszönjük
a mindenkori segítő szándékot!
Eljárt az év…Búcsúzunk….
30 aranyalmás kisgyermekünktől köszöntünk el a
búcsúzó ünnepélyen. 26 új kisgyermek váltja őket
ősztől a csoportokban. Régi kis óvodásainknak
kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk az
iskolakezdéshez, az újakat pedig szeretettel várjuk
óvodánkban!
Tisztelettel: Pintér Anett
óvodavezető

HÍREK AZ ISKOLÁBÓL
Kedves Olvasók!
Egy iskolában a tanulmányi és sportversenyek, az
azokon elért eredmények az egyik fokmérői az ott
folyó munkának. Minden teljesítmény mögött ott van
a pedagógus, aki felkészít és inspirál, aki erőt és
lelkesedést ad a gyermeknek, hogy további
erőfeszítéseket tegyen. Ehhez természetesen nem
elég egy pedagógus, éppen az, aki a „babérokat”
begyűjteti a gyermekkel, hanem bizony mindenki kell
hozzá. Azok a tanítók, akik alsóban tanították a
gyermeket, azok a szülők, akik otthon is bátorították
gyermekeiket. A pedagógia tehát csapatmunka.
Ennek a szép csapatmunkának az eredményei
következnek most. Az eredmények, amelyek fémjelzik
iskolánk jó hírnevét, pedagógusaink felkészültségét.
Az iskolagyűlésen osztottuk ki az igazgatói
dicséreteket, a ballagáson a 8. évfolyamos
tanulóinkat jutalmaztuk munkájukért, illetve az
évzárón a többi tanuló sikerének örülhettünk.
JUTALMAK AZ ISKOLAGYŰLÉSEN
2018. június 15.
Az iskolagyűlésen 92 fő tanuló kapott Igazgatói
dicséretet. Ebben a dicséretben részesül az a tanuló,
aki az iskola jó hírnevét öregbítő iskolán kívüli
eredményes és példamutató teljesítményt nyújt:
1.a osztály – 3 fő
KI MIT TUD ORSZÁGOS MINI-KRESZ kerékpáros
Folytatás a 9.oldalon

2018.július

Folytatás a 8.oldalról
ügyességi és szabályossági Pindur-Pandúr versenyen
elért kiváló eredményért – Madaras Gergő, Szili Péter,
Varga Dénes
1.b osztály – 5 fő
KI MIT TUD ORSZÁGOS MINI-KRESZ kerékpáros
ügyességi és szabályossági Pindur-Pandúr versenyen
elért kiváló eredményért – Gyulai Sára, Kósa Olivér,
Kovács Bálint, Pintér Petra, Szász András
2. osztály – 11 fő
Rupert Zsófia – KI MIT TUD ORSZÁGOS MINI-KRESZ
kerékpáros ügyességi és szabályossági PindurPandúr versenyen elért kiváló
eredményért
„Hajlik a meggyfa” népdaléneklési versenyen
csoportban bronzminősítés
Nemzeti Összetartozás Napján való szereplésért
Márvány Anna Zsófia - Nemzetközi Kenguru
Matematikaversenyen az évfolyamában elért legjobb
megyei eredményért
-KI MIT TUD ORSZÁGOS MINI-KRESZ
kerékpáros ügyességi és szabályossági
Pindur-Pandúr versenyen elért kiváló
eredményért
KI MIT TUD ORSZÁGOS MINI-KRESZ kerékpáros
ügyességi és szabályossági Pindur-Pandúr versenyen
elért kiváló eredményért – Dér Miklós, Kosztyán
Patrik, Mayer Martin, Németh Levente,
Szántó Henrik Kornél, Takács Rege Csende
Horváth Hanna Rebeka –„Hajlik a meggyfa”
népdaléneklési versenyen csoportban
bronzminősítés
- Nemzeti Összetartozás
Napján való szereplésért
Nagy Nóra –„Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban bronzminősítés
Nyirő Nóra - „Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban bronzminősítés
3.a osztály – 10 fő
„Hajlik a meggyfa” népdaléneklési versenyen
csoportban bronzminősítés – Bognár-Takács
Boglárka
Farkas Réka Sára, Horváth Tímea Írisz, Mikó Gréta,
Plézer János Máté, Virág Cinka Panna
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3.b – 8 fő
Böngész Országos Levelező Környezetismeret
Csapatverseny 3. hely, továbbjutottak a június 21én, Gödöllőn megrendezésre kerülő országos szóbeli
fordulóra – Rostás Atilla, Sztranyák-Matyikó Áron,
Sebesi Zsombor
Bolyai Természettudományi Csapatverseny 7. hely
(Baranya,-Tolna,,-Zala,-Somogy megyei régióban)
–Rostás Atilla, Sztranyák-Matyikó Áron, Sebesi
Zsombor, Mihály Fanni
Mihály Fanni még a Nemzetközi Kenguru
Matematikaversenyen az évfolyamában elért legjobb
megyei
eredményért
„Hajlik a meggyfa” népdaléneklési versenyen
csoportban bronzminősítés – Szigeti Szonja, Ráncsik
Fanni Ágota, Sárai Alexandra Nikolett
Molnár Márton – Nemzeti Összetartozás Napján való
szereplésért
4.osztály – 5 fő
Hoffer Noémi -Nemzetközi Kenguru
Matematikaversenyen az évfolyamában elért legjobb
megyei eredményért
– Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban bronzminősítés
Antal Rebeka, Horváth Kornél Csongor – K&H
Vigyázz, Kész, Pénz! regionális pénzügyi vetélkedőn
csoportban elért 4. helyezés
Homoki Levente – K&H Vigyázz, Kész, Pénz! regionális
pénzügyi vetélkedőn csoportban elért 4. helyezés
Nemzeti Összetartozás Napján való szereplésért
Nimsz Anna – Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban bronzminősítés
5.a osztály – 2 fő
Csillik Vilmos – Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi
Tanulmányi versenyen megyei 2. hely, országos 8.
hely
Végh Benedek – a SIÓ-SAKK S.C. egyesület tagjaként
kerületi, megyei és megyén kívüli eredményes
szerepléseiért

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! regionális pénzügyi
vetélkedőn csoportban elért 4. helyezés – Bódog Marc
Rupert Bálint, Varga Nóra

5.b osztály – 1 fő
Kovács Zakariás Kristóf – Nemzetközi Kenguru
Matematikaversenyen az évfolyamában elért legjobb
megyei eredményért

Kapitány Katinka –„Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban bronzminősítés
K&H Vigyázz, Kész, Pénz!
regionális pénzügyi vetélkedőn csoportban elért 4.
helyezés

6.a osztály – 8 fő
Homoki Gréta Flóra - Bendegúz Akadémia
Tudásbajnokság angol verseny megyei 7. hely
- Nemzeti Összetartozás Napján való szereplésért
Folytatás a 10.oldalon
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Folytatás a 9.oldalról
Gyulai Luca, Hörömpöli Dorina, Magyar Fanni, Sipiló
Nikolett, Takács Anna Alexa, Takács Sára, Tamás
Máté - Nemzeti Összetartozás Napján való
szereplésért
6.b osztály – 9 fő
Tóth András Bendegúz - Diákolimpia Atlétika
Többpróba Megyei Döntő egyéni III. hely
- Diákolimpia Atlétika III. korcsoportos egyéni
pályabajnokság megyei döntő 60 m-es
síkfutás
I. hely, távolugrás I. hely, kislabdahajítás III. hely.
Országos döntő 60 m-es futás 26. hely
Szabadi Péter – Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei 4. hely
Gasparics Bálint - Alapműveleti Matematikaverseny
körzeti 5. hely
Kövecses Anna –„Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban aranyminősítés:
Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen az
évfolyamában elért legjobb
megyei eredményért
Molnár Zsófia -„Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban aranyminősítés:
– József Attila Szavalóversenyen elért eredmény
Krisztin Virág, Koskocsák Szimonetta, Lelkes Réka,
Pervein Panna - „Hajlik a meggyfa” népdaléneklési
versenyen csoportban aranyminősítés
7. osztály – 8 fő
Varga Eszter – Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság
magyar irodalom verseny megyei 1. hely, országos 11.
hely
Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság angol verseny
megyei 10. hely
Alapműveleti Matematikaverseny körzeti 6. hely
Bókay Árpád Országos Biológia Csapatversenyen
való eredményes szereplés
Radnai Melitta – Bendegúz Akadémia
Tudásbajnokság történelem verseny megyei 2. hely
- Diákolimpia Atlétika IV.
korcsoportos 4X100 m-es váltófutás megyei döntő II.
hely
- Nemzeti Összetartozás Napján való
szereplésért
Lestár Norbert – Bendegúz Akadémia
Tudásbajnokság angol verseny megyei 7. hely
- Bókay Árpád Országos Biológia Csapatversenyen
való eredményes szereplés
- Nemzetközi Kenguru
Matematikaversenyen az évfolyamában elért legjobb
megyei eredményért

2018.július

Kazda Adrián Zsolt – Országos angol nyelvi
tanulmányi verseny megyei 5. hely
- Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság angol
verseny megyei 5. hely
Körmendy Balázs Dániel – Bendegúz Akadémia
Tudásbajnokság magyar irodalom verseny megyei 3.
hely
Homoki Zalán Ákos– Bendegúz Akadémia
Tudásbajnokság történelem verseny megyei 3. hely
Jakab Vivien – Bókay Árpád Országos Biológia
Csapatversenyen való eredményes szereplés
Ábrahám Dominika Ágota – Nemzeti Összetartozás
Napján való szereplésért
8.a osztály – 12 fő
Krisztin Botond - Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi
Tanulmányi versenyen megyei 4. hely
- Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen elért szép
eredményéért
- Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
egyéni 13. hely, megyei csapat 1. hely
- Kirendeltségi Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Csapatverseny 2. hely
- Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos többpróba
csapat megyei III. hely
Nagy Máté – Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi
Tanulmányi versenyen megyei 8. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei egyéni 14.
hely, megyei csapat 1. hely
Kirendeltségi Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Csapatverseny 2. hely
Kersák Kristóf Balázs - Diákolimpia Úszás Megyei
Döntő 100 m-es mellúszás II. hely, 100 m-es
hátúszás
I. hely. Országos döntő 100 m-es hátúszás 12. hely
Devecz Dorisz - Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság
angol verseny megyei 8. hely
akrobatikus látványtánc versenyen területi 1. hely,
országos 2. hely, Európa bajnoki 4. hely,
csapatformációban nemzetközi 3. hely
Süle Erik Levente – Diákolimpia Atlétika IV.
korcsoportos 4X100 m-es váltófutás megyei döntő II.
hely
Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos többpróba
csapat megyei III. hely
Nagy Alexa - Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos
4X100 m-es váltófutás megyei döntő II. hely
Szili Dóra Laura - Diákolimpia Atlétika IV.
korcsoportos 4X100 m-es váltófutás megyei döntő II.
hely,
országos 13. helyezett lett távolugrásban
Szili Nóra - Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos
4X100 m-es váltófutás megyei döntő II. hely.
Borbély Dorka – Kirendeltségi Katasztrófavédelmi
Folytatás a 11.oldalon
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Folytatás a 10.oldalról
Ifjúsági Csapatverseny 2. hely
Berkes Adrienn, Bertalan Joel Shean, Varga Zsolt - A
Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban történelem és
műveltségi csapatvetélkedő 4. hely
8.b osztály – 10 fő
Csillik Szilárd – Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi
Tanulmányi versenyen megyei 1. hely, országos 4.
hely
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei 2. hely,
országos 23. hely
Alapműveleti Matematikaverseny körzeti 3. hely és
megyei 12. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei egyéni 5.
hely, megyei csapat 1. hely
Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen az
évfolyamában elért legjobb megyei eredményért
Kirendeltségi Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Csapatverseny 2. hely
Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos többpróba
csapat megyei III. hely
Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos 4X100 m-es
váltófutás megyei döntő II. hely
Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos egyéni
pályabajnokság megyei döntő 300 m-es futás II. hely
Kiss Milán Krisztián - Diákolimpia Atlétika IV.
korcsoportos többpróba csapat megyei III. hely.
Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos 4X100 m-es
váltófutás megyei döntő II. hely.
Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos egyéni
pályabajnokság megyei döntő
100 m-es futás I. hely, távolugrás I.
hely, egyéni többpróba összetett verseny I. hely.
Diákolimpia Atlétika Országos Döntő távolugrás III.
hely, egyéni összetett többpróba II. hely
Zrinyi Bernadett – „Szép Magyar Beszéd” verseny
területi forduló 2. hely, valamint a Dunántúli
fordulón
nyújtott kiváló teljesítésért a
Kazinczy-jelvény bronz fokozatában részesült
– Föld napja vetélkedő csapatban
4. hely
Éberhardt Kristóf – Diákolimpia Atlétika IV.
korcsoportos 4X100 m-es váltófutás megyei döntő II.
hely
- Diákolimpia Atlétika IV. korcsoportos
többpróba csapat megyei III. hely
- Föld napja vetélkedő csapatban 7. hely
Andróczi Attila – A Siófoki Perczel Mór
Gimnáziumban történelem és műveltségi
csapatvetélkedő 4. hely
Németh Lili – József Attila Szavalóversenyen elért
eredmény
Rehák Boglárka – Föld napja vetélkedő csapatban 4.
hely
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Wirth Virginia – Föld napja vetélkedő csapatban 4.
hely
Rehák Bianka – Föld napja vetélkedő csapatban 7.
hely
Gyulai Benedek – Föld napja vetélkedő csapatban 7.
hely
A felkészítő és kísérő tanáraitoknak is köszönetet
mondunk a különböző versenyekre, pályázatokra
való lelkesítő, felkészítő munkáért.
BALLAGÁSI BESZÉD
2018. június 16.
Szeretettel köszöntöm kedves ünneplő vendégeinket,
szülőket, kedves diákjainkat! Köszöntöm kollégáimat
is, akiknek egy-egy ballagás menetrendszerű
pontossággal jelzi az idő múlását.
Kedves Ballagó tanulóink!
Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könny, a
mosoly s a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s mi
néktek adjuk búcsúzó szívünket.
Hagyományainkhoz híven név szerint veszünk
búcsút tőletek:
Búcsúzik a 8. a osztályfőnöke Szabó Zsuzsanna és
búcsúzik az intézmény valamennyi dolgozója:
1. Béres Szabolcs
2. Berkes Adrienn
3. Bertalan Joel Shean
4. Borbély Dorka
5. Devecz Dorisz Éva
6. Horváth Dávid
7. Kersák Kristóf Balázs
8. Kersák Viktória Luca
9. Koszorus Patrik
10. Kovács Ádám Patrik
11. Krisztin Botond
12. Laczkó Árpád
13. Nagy Alexa
14. Nagy Máté István
15. Pálinkás Zoltán
16. Süle Erik Levente
17. Szili Dóra Laura
18. Szili Nóra
19. Szűcs Máté Bence
20. Takács László István
21. Varga Zsolt
Búcsúzik a 8. b osztályfőnöke Meszlényi Gábor és
búcsúzik az intézmény valamennyi dolgozója:
1. Andróczi Attila Martin
2. Baricza Zsófia
3. Csillik Szilárd
4. Éberhardt Kristóf
5. Gyulai Benedek
6. Horváth Barbara Afrodité
7. Horváth Márió
8. Kiss Milán Krisztián
9. Lakatos Kíra Brigitta
10. Látrányi Lilla
11. Németh Lili
12. Németh Nikolett
Folytatás a 12.oldalon
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13. Pápa Szilveszter Erik
14. Rehák Bianka
15. Rehák Boglárka
16. Saidi Szelim Bence
17. Sörös Enikő
18. Szabó Laura Fanni
19. Tiborcz Botond
20. Wirth Virginia
21. Zrinyi Bernadett
Kedves Gyerekek!
Fontos szakasza zárul most le az életeteknek.
Befejeződik az első iskolai szakasz és egyben
elkezdődik a második, az izgalmas, a kihívásokkal
teli. Számomra különösen fontos ez a mai nap, hiszen
ebben az iskolában ti voltatok az elsők, akiket 8 évvel
ezelőtt köszönthettem és ti vagytok az utolsók, akiket
útjukra bocsájtok. Nektek és nekem is szól Csoóri
Sándor gondolata: „Nincs halálos érv a maradásra,
csak a találkozásra s a kalandra.” Szeptembertől új
iskola, új tanárok és új barátságok várnak rátok, és
mint minden újdonság az új iskola is magában rejti a
kalandot. Ahogy ez az iskola is 8 évvel ezelőtt.
Most tekintsetek vissza, emlékezzetek és
hosszabbítsátok meg ezt a pillanatot, mert jó újra
elmerülni azokban az élményekben, amelyek
hangulatát nem csak a termek, az udvar, a folyosók,
az öltözők és ez az aula árasztják magukból, hanem
azoknak az embereknek a szeretetteljes lénye is, akik
ezeken a helyszíneken tanárként, barátként, és
sorstársként álltak mellettetek az elmúlt nyolc évben,
és akik most is együtt ünnepelnek velünk.
Tisztán emlékszem a 8 évvel ezelőtti évnyitóra, ahogy
két hosszú padon ültetek egymás mellett szülők és
óvónénik nélkül, egymást bátorítottátok, egymásnak
adtatok erőt, hogy ne legyen sírás. A tanító nénik
türelme, szeretete hamar iskolássá érlelt benneteket.
Magabiztosan vettétek az akadályokat, jól tanultatok,
jól sportoltatok. Alkalmazkodtatok egymáshoz,
tanultátok a barátkozást, ebbe belefért néhány
konfliktus is. Az együtt töltött évek alatt számtalan
kalandot élhettetek át, gondoljatok a füredi
hajóállomáson történt öltözködésre, vagy amikor
vezethettétek a kompot, emlékezettek a bobozásra, a
budapesti villamosozásra, metrózásra. Ki tudná
elfelejteni a békaüldözést, vagy amikor Karcsi bácsi
fűrésszel szabadította ki egyikőtöket a játszótéri
korlát alól. Bizonyára sosem felejtitek el a kedves
ismétlődő szavakat, mondatokat: ha piros hó esik, ha
éjjel álmodból keltenek fel, akkor is tudni kell,
abrakadabra, kezeket a padra. Szép emlékké válnak a
töreki közös főzések a szüleitekkel, vagy a jóízű
kisházas beszélgetések. A felsőben aztán a sok új
tanár és tantárgy
újabb lehetőséget és akadályt jelentett számotokra,
sikerrel vettétek ezt is.
Kedves gyerekek!
A pedagógusok figyelme mindenre kiterjed, az egész
gyermekre, a tanulására, az egészségére, a
szomorúságára, az örömére, arra, hogy vannak-e már
barátai, hogy melyek azok a vadhajtások, amelyeket
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kedvesen, szép szóval, türelmesen, de le kell
nyesegetni. Közben a pedagógus és tanítványa
tanulják egymást, figyelnek egymásra, hogy
létrejöjjön az a szeretetszál, amely átsegíti őket a
nehézségeken. Akkor is szeretnek benneteket,
amikor a legkevésbé érdemelitek, mert tudják, hogy
akkor van rá a legnagyobb szükségetek. Az emlékezés
fonalán ott van Judit néni, Éva néni, Magdi néni,
Csilla néni, Zsuzsi néni a felsős tanárok,
osztályfőnökeitek. Ők legjobb tudásuk szerint
tanítottak, neveltek benneteket, összefogva
családjaitokkal, mert az ő támogatásuk
nélkülözhetetlen volt az eredményekhez.
Olyan két osztályunk voltatok, akiket minden iskola
megirigyelhetne. Megyei és országos tanulmányi és
sportversenyeken teljesítettek kiválóan,
eredményeitekkel bejutottatok a vágyott
középiskolákba.
Olyan két osztályunk voltatok, akiket minden iskola
megirigyelhetne. Megyei és országos, tanulmányi és
sportversenyeken teljesítettetek kiválóan,
eredményeitekkel bejutottatok a vágyott
középiskolákba. Örömmel tölt el bennünket, hogy
életeteknek ezekben a fogékony esztendeiben
mellétek szegődhettünk és kísérhettünk titeket.
Németh László mondta, hogy: „csak tíz évvel az iskola
elvégzése után kezd kiderülni, milyen volt az iskola –
és benne a tanár. A tanár nem is tudja – fogalma sincs
arról -, hogy mikor hat igazán növendékére, egy
gesztussal, egy szóval, egy odavetett tréfás
félmondattal.” Csak reménykedni tudunk, hogy
bennetek maradnak értékadó üzeneteink, vicces és
komoly mondataink, emberségünk és szeretetünk.
Kedves gyerekek!
Menjetek, és kezdjetek az újhoz: ne féljetek a
vetélkedéstől, az önérvényesítéstől, a győzelemtől, és
legyetek vetélkedők, önérvényesítők és győzők, mert
ez az élet, de sose felejtsétek el, hogy a vetélkedés, az
önérvényesítés és a győzelem nem cél, hanem eszköz
arra, hogy magatokban és másokban meglássátok az
erőt, a jót, és kibontsátok az értékeket.Menjetek,
legyetek erősek, szerezzetek tapasztalatokat, és ne
felejtsétek, hogy mindez csak akkor ér valamit, ha azt
nem magatoknak tartjátok meg, hanem gazdagítjátok
vele a társaitokat a környezetetekben élőket.
Emlékekkel telve elhagyjátok az iskolát, de a mi
szívünkben itt maradtok. Itt marad a ti alkotásotok. S
hogy mi ez az alkotás? Nem más, minthogy a
mindennapi életetekkel ti is alakítottatok minket.
Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzom:
„ Azt akarom tisztán és fehéren,
legyetek vígak és bársonyba-járók,
a kezetekben egy nagy arany-érem,
s hódítsátok meg az egész világot.”
Végezetül kísérjen benneteket egy sajátos emlék,
kísérjen ez a csengőszó. A csengőszó, mely szólaljon
Folytatás a 13.oldalon
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meg szívetekben, ha baj van, ha öröm ér benneteket,
halljátok meg, gondoljatok arra, hogy ez a kapu
mindig nyitva áll előttetek, ide hazajöhettek.
Kozmáné Kovásznai Mária, igazgató

JUTALMAK A BALLAGÁSON
2018. június 16.
A ballagáson a következő 8. osztályos tanulók
vehettek át oklevelet, emléklapot, könyvjutalmat,
serleget vagy emlékplakettet kiemelkedő közösségi
munkáért, jeles vagy kitűnő tanulmányi
eredményekért, a Diákönkormányzatban végzett
munkáért, valamint a Diákolimpia versenyein elért
eredményekért:
8.a osztály
Devecz Dorisz Éva– Kiemelkedő közösségi
munkájáért
Horváth Dávid – Kiemelkedő közösségi munkájáért
Kersák Luca Viktória – Kiemelkedő közösségi
munkájáért
Varga Zsolt – Kiemelkedő közösségi munkájáért
Süle Erik Levente – Az atlétika sportágban elért
eredményeiért
- Kiemelkedő közösségi munkájáért
Nagy Alexa – Országos szintű sporteredményeiért, a
tavalyi tanévben Diákolimpia atlétika
sportágban országos döntőn vett
részt a 4x100 m-es váltófutásban – plakett
Kersák Kristóf Balázs – ebben a tanévben a
Diákolimpián Úszás sportágban országos döntőn a
100 m-es hátúszásban a 12. helyen végzett, az
országos bajnokságra való részvétel összes
kvalifikációs idejét megúszta. A 2018-as évben eddig
a Magyar Úszó Szövetség által meghatározott
szintidők közül 7 aranyjelvényes időt úszott – serleg
Szili Dóra Laura – Jeles tanulmányi eredményéért és
példamutató magatartásáért
Országos szintű sporteredményeiért, mert két
Diákolimpián is országos döntőn vett részt atlétika
sportágban; az idei tanévben 13. helyezett lett
távolugrásban, iskolai rekordot is felállított ebben a
sportágban – plakett
Kiemelkedő közösségi munkájáért
Nagy Máté István – 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató
magatartásáért és
szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesül
Kiemelkedő közösségi munkájáért
Borbély Dorka - 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért
és szorgalmáért nevelőtestületi
dicséretben részesül
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiért -

plakett
Kiemelkedő közösségi munkájáért
Szili Nóra - 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért és
szorgalmáért nevelőtestületi
dicséretben részesül
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiért plakett
Kiemelkedő közösségi munkájáért
Krisztin Botond - 8 éven át tartó kitűnő tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért
és szorgalmáért nevelőtestületi
dicséretben részesül
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiért –
plakett
Kiemelkedő közösségi munkájáért
8.b osztály
Éberthardt Kristóf – atlétika sportágban elért
eredményeiért
Horváth Barbara Afrodité – a kézilabda sportágban
elért eredményeiért
Gyulai Benedek – a Diákönkormányzat elnökeként
végzett aktív munkájáért
Kiemelkedő közösségi munkájáért
Látrányi Lilla - Jeles tanulmányi eredményéért és
példamutató magatartásáért
Szabó Laura Fanni - Jeles tanulmányi eredményéért
és példamutató magatartásáért
– kiváló sporteredményeiért –
plakett
Kiemelkedő közösségi munkájáért
Kiss Milán Krisztián – országos kiemelkedő
sportteljesítményeiért, mert 3 Diákolimpia országos
döntőn is részt vett, az idei tanévben összetett többpróba versenyben országos II. lett, távolugrásban
országos III. helyezést szerzett iskolai csúccsal –
plakett
Az idei tanévben először jutalmazzuk azt a tanulót,
aki kiemelkedő munkájával a nevelőtestület
elismerését vívta ki:
A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola
nevelőtestülete Csillik Szilárd 8.b osztályos
tanulónak a „KINCSKERESŐ NÍVÓDÍJ”
EMLÉKPLAKETTET adományozza a 8 éven át tartó
kitűnő tanulmányi eredményéért és
kötelességteljesítéséért, a matematika és magyar
nyelv tantárgyakból megyei és országos versenyeken
elért kiemelkedő eredményeiért, valamint sikeres
Folytatás a 14.oldalon
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sporttevékenységéért.
GRATULÁLUNK! A középiskolában is szép
eredményeket kívánunk!
Köszönettel tartozunk az SZKV nevében is azoknak a
szülőknek, akik a felső tagozaton végeztek közösségi
munkát:
8.a
Balogh Erzsébet, Krisztin Róbert, Csirke
Mónika, Deveczné Tóth Tímea,
Kersák Józsefné Nagy Andrásné, Szili
Lászlóné, Lacza Zita
8.b
Bleier Mónika, Csillik Zoltán, Katona Andrea
Gyulainé Isó Edina,
Kiss Tamás, Saidiné Buksa Orsolya, Szente
Csilla

TANÉVZÁRÓ BESZÉD
2018. június 19.
Kedves Vendégeink, Szülők, kedves Kollégák,
Tanulóink!
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a
Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola
2017/2018-as tanév évzáró ünnepélyén. A tanévzáró
ünnepély egyik feladata az év rövid értékelése,
legfontosabb eredményeinek összefoglalása. Az
egyéni értékeléseket tartalmazó Bizonyítványokat
mindenki kézhez kapja, az osztályok munkájáról,
eredményeiről az osztályfőnökök röviden
beszámolnak, most tehát a teljesség igénye nélkül
néhány fontos adattal szolgálok – jó visszaemlékezni
az együtt töltött napokra.
A magatartás, szorgalom és tanulmányi
eredményekből kiderül, hogy tanulóink,
pedagógusaink részéről is igényes, eredményes
tanévet zárunk. Iskolánk tanulólétszáma 266 fő, 6
alsós osztályba és 7 felsős osztályba szerveződve,
ebből a teljes alsó tagozat iskolaotthonos oktatásban
tanult. A felsősök közül 60 tanuló napközis
foglalkozásokon is részt vett, amely az iskolai
lemorzsolódás elleni küzdelem egyik eszköze is. Az
iskola magatartás átlaga 4,29, ami nagyon jónak
mondható. Köszönjük azoknak a családoknak a
nevelő munkáját, akik tudják, hogy az iskola az ő
munkájuk nélkül vajmi keveset ér. Hiszen a gyermek
a kötelességtudatot, az udvariasságot, a kitartást, a
szorgalmat, a becsületet otthon kezdi tanulni és mire
iskolás lesz, itt mi már ezekre az értékekre tudjuk
építeni a tanulást. A feladatkerülő, szava hihetetlen,
megbízhatatlan viselkedésű gyermek tanulmányi
eredményei is rosszabbak, mint lehetnének. Az
igazgatói dicséretek száma 197 db, az idén 4
nevelőtestületi dicséret is született, valamint
számtalan szaktanári és osztályfőnöki dicséret.
Az idei tanévben először jutalmazzuk azt a tanulót,
aki kiemelkedő munkájával a nevelőtestület

elismerését vívta ki. A Balatonszabadi Kincskereső
Általános Iskola nevelőtestülete Csillik Szilárd 8.b
osztályos tanulónak a „KINCSKERESŐ NÍVÓDÍJ”
EMLÉKPLAKETTET adományozza a 8 éven át tartó
kitűnő tanulmányi eredményéért és
kötelességteljesítéséért, a matematika és magyar
nyelv tantárgyakból megyei és országos versenyeken
elért kiemelkedő eredményeiért, valamint sikeres
sporttevékenységéért.
A tanulmányi eredményekről szeretnék röviden
beszámolni.
Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga 4,22 tavaly
4,21 volt. A szorgalom átlaga 4,14. Az első
évfolyamon kiválóan teljesített 21 tanuló, 2-8.
évfolyamig kitűnő tanulók száma 37 fő, jeles
tanulóink száma 36 fő. 126 fő 194 tantárgyból kapott
dicséret, amely bekerült a bizonyítványokba. 7
tanulónk sajnos augusztusban pótvizsgázik és 1
tanulónak évet kell ismételni. Kérem Őket és
szüleiket, hogy tegyenek meg mindent a felkészülés
érdekében nyáron, ha már év közben nem sikerült.
43 nyolcadikos tanulónk közül gimnáziumban 15 fő
tanul tovább, szakgimnáziumba 15 fő,
szakközépiskolát 11 tanuló választotta. 2 tanuló nem
tanul tovább középfokú intézményben, ő nem jelölt
meg iskolát.
Szeptembertől 1 első osztályt fogunk indítani 28
fővel, közülük 4 fő nem a körzetünkből beiratkozott
tanuló. Tanulóink számtalan tanulmányi és
sportversenyen szerepeltek kimagaslóan szép
eredményekkel.
Megyei versenyek sportban, tanulmányokban,
országos döntőkön elért eredmények fémjelzik az idei
tanév sikereit. Kiss Milán Krisztián 8.b osztályos
tanuló az idei tanévben a Diákolimpián atlétika
sportágban összetett több-próba versenyben
országos II. lett, távolugrásban országos III. helyezést
szerzett.
Szinte minden tanulónk részt vett iskolai szervezésű
foglalkozásokon, szakkörökön,
sportfoglalkozásokon, különböző programokon,
versenyeken (pl. fenntarthatósági témahét, K&H és
Pénz7 pénzügyi vetélkedő, Pindur-Pandúr
közlekedésbiztonsági verseny, katasztrófavédelmi
vetélkedő, népdaléneklési verseny stb.). Sokan vettek
részt a zene és néptánc oktatásban itt helyben, ami
kényelmes a gyermekeknek és a szülőknek is, de még
további jelentkezőket is várunk. A határtalanul
pályázat keretében hetedikeseink 5 napot tölthettek
Erdélyben, az EFOP Testvériskolai pályázatunk
keretében pedig februártól heti rendszerességgel
foglalkozunk a gyerekekkel, illetve külső előadók
színesítik a mindennapokat.
Intézményünkben számtalan rendezvény, ünnepély
volt, melyek szépek és színvonalasak voltak,
hagyományainknak megfelelően. Az idei tanévben is
számos nívós községi rendezvényt szervezett és
bonyolított le iskolánk. Ezúton köszönöm meg a
résztvevő pedagógusok és gyermekek, valamint
szüleik munkáját.
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Kedves Szülők, kedves vendégeink!
Az idei tanévben is sokaknak szeretnénk köszönetet
mondani, mert így tudjuk a gyermekek jövőjét
megalapozni.
Köszönet Csillik Zoltán szülőnek, hogy Szegedre, az
országos versenyre szállította gyermekeit. Köszönjük
Kiss Tamásnak, Tóth András és Kersák József Balázs
szülőknek, hogy az országos Diákolimpiára
szállította sportolóinkat.
Köszönjük a Sobri Jóska Bakonyi Élménypark
munkatársainak, hogy jutalomként 10 sportoló
tanulónk ott tölthetett egy felejthetetlen napot, ahová
Kiss Tamás szállította őket.
Köszönjük Kele Sándornak, a „Sanyi sarok”vendéglő
tulajdonosának, Győrfi Istvánnak, az Új Ház
Centrum Kft. vezetőjének, Bakró Nagy Lászlónak, a
siófoki vízisípálya tulajdonosának, valamint Ferenczi
Imre vállalkozónak, hogy szponzorálták
sportolóinkat díjazásban és a jutalomkiránduláshoz
való hozzájárulásban.
Köszönjük Lukács Szilvia, Pervein András, Perveinné
Molnár Natália és Almacht Hermina szülőknek,
Varga Tünde védőnőnek és Kálmán András, volt
tanítványunknak hogy az egészségnap programjait
színesítették érdekes előadásokkal és bemutatókkal.
Köszönjük Bévárdiné Herner Mariann, Barnuczné
Magyar Zita szülőnek, hogy a pályaorientációs napon
bemutatták foglalkozásuk érdekességeit.
Köszönjük Robert Kotterisch szülőnek a
számítógépek felajánlását.
Köszönjük Balatonszabadi polgármesterének és
képviselőtestületének a kisbuszt a sportversenyekre
szállításhoz.
Köszönjük a partnerintézményeknek az
együttműködést.
Az oktatási alapítványunk támogatta az ökotábort,
hozzájárult a községi gyereknapi programok
finanszírozásához a tanulmányi és sportversenyekre
való szállításhoz, egy pályázati kirándulás
lebonyolításában is segített. Az SZKV-nak a
gyermeknapot, a farsangot, a papírgyűjtéseket, a
szépséges pedagógusnapot, az ingyenes
színházlátogatás lehetőségét, és minden egyéb
segítséget, amely segítette a munkánkat és szebbé
tette gyermekeink életét. Köszönöm Önöknek
segítőkészségüket, sokan segítettek a napi
munkánkban. Kérem, hogy ezután is legyenek
partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös
nevelésében! Köszönjük a Kossuth Művelődési
Körnek a szavalóverseny ajándékkönyveit és a
vendégül látást.
Köszönjük a konyhás néniknek a finom házias
ételeket és a hajnalban készült hidegcsomagokat.
Engedjék meg, hogy hetedik éve tartó
hagyományunkhoz híven olyan embert köszöntsünk
gyermekeink rajzával, aki nagyon sokat tett a
gyermekekért, az iskolánkért. A teljesség igénye
nélkül néhány felajánlása, amely segítette
munkánkat: takarítóink takarítókocsikat kaptak,
gyermekeink wellness hétvégét, osztályaink életében
pedig aktívan vesz részt a mindennapokban.
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Köszöntsük nagy szeretettel és tapssal Nyirőné
Hodola Zitát.
Köszönöm mindenkinek, aki az alapítványunk
támogatásával járul hozzá a programjaink
megvalósításához.
Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők!
A tantestület változóban van, hiszen néhányan
nyugdíjba mennek, mások jönnek helyettük. Ma 2
kolléga is utolsó aktív tanévzáró ünnepélyét tölti
velünk.
Faragó Kálmán, kollégánk 40 éve van a
pedagóguspályán. Nagyon hosszú idő ez, sok-sok
történet, történés fért bele, az önképzés, a tanulás,
továbbképzések sora, a magánélet. Tanított
technikát, biológiát, informatikát sok-sok éven át.
Már a tanítványai gyerekeit is tanítja. Volt
osztályfőnök, gyerekek sorának figyelte a sorsát,
támogatta, bíztatta őket. Remek humorával ma is
megnevettet bennünket, jó kollégaként
számíthatunk rá. A gyerekek élvezik türelmét,
nyugalmát. Ma már a sok-sok tapasztalat és tudás
bölcsességgé érett benne, tudja, hogy mi várható el
egy gyerektől, egy kollégától, egy szülőtől. Most új
fejezet kezdődik az életében, az unokákkal, a kerttel
és a horgászattal, amire mostanában nem volt ideje.
Szeretettel köszöntjük!
Verhásné Hajmási Judit, tanító néni, kedves
kollégánk, aki 40 év tanítás után nyugdíjba vonul.
Még a negyedikeseit kikísérte az alsó tagozatból, de
már új apróságokat nem fogad szeptemberben. Judit
szinte
mindig mosolyog gyerekre, szülőre és
kollégára egyaránt. Képes meglátni a jót
mindenkiben és minden helyzetben. Nem mond le
senkiről, ha el is keseredik kicsit, újra és újra nekiáll,
beszél, magyaráz, kérdez és figyel. A hosszú évek
során alkalmazkodott számtalan változáshoz, az új
törvényekhez, az új igazgatókhoz, kollégákhoz,
szülőkhöz és természetesen a gyerekekhez. Minden
évben kicsit mások lettek a gyerekei, nőttek,
okosodtak. Aztán a 4 év elteltével az újabb generáció
már teljesen más volt, mint az előzőek. Ő azonban
lépést tartott. Ha nem ment gyorsan a laptop és
interaktív tábla használata, a lehető
legtermészetesebben hagyatkozott tanítványai
tájékozottságára, bátorítva, ösztönözve őket arra,
hogy tudásuk legjavát adják. Időnként sok fejtörést
okozott számára, hogy a kissé éretlen gyerekekből
kisiskolásokat faragjon játékkal, mesével, hogy aztán
átadhassa a tudást és annak örömét. Most számára
is új élet kezdődik, fiatalos energiái, lendülete valami
újnak a kezdetét ígérik. Szeretettel köszöntjük.
Köszönöm vendégeinknek, hogy jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket, és a kitüntetésre
váró tanulóknak még emlékezetesebbé teszik a
tanévzárót. A nyári időszakra mindenkinek kellemes
időtöltést, jó pihenést kívánok!
És ezennel, a 2017-2018- as tanévet ünnepélyesen
bezárom!
Kozmáné Kovásznai Mária, igazgató
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JUTALMAK A TANÉVZÁRÓN
2018. június 19. kedd
A jutalmak és kitüntetések a tanévzárón:
1.a osztály – kiválóan teljesített 11 tanuló
Ábrahám Panna, Barabás Bende Koppány,
Kékesi Luca, László Laura, Madaras
Gergely, Papp Eszter, Simovics Réka, Szabó
Lili, Szili Péter, Varga Dénes,
Vecsera Sára
1.b osztály – kiválóan teljesített 10 tanuló
Bárány Zsombor, Gyulai Sára, Gyurkovics-Bencze
Marcell, Kósa Olivér,
Kovács Bálint, Nagy Viola, Pintér Petra, Szalai Gergő,
Szász András,
Takács Noel Bendegúz
2. osztály – kitűnő 4 tanuló
Hedrick Boglárka, Kócsag Áron, Mayer Martin,
Rupert Zsófia
3. a osztály – kitűnő 7 tanuló
Bódog Marcell, Földesi István Benedek,
Hamar Gergő, Mikó Gréta,
Rupert Bálint, Szigeti Csongor, Varga Nóra

2018.július

6.a osztály – kitűnő nem volt
Gyulai Luca – az atlétika sportágban elért
eredményeiért (emlékszobor)
Takács Anna Alexa – kiemelkedő közösségi munkáért
Tamás Máté – kiemelkedő közösségi
munkáért
6.b osztály –kitűnő 5 tanuló
Krisztin Virág, Látrányi Bianka, Pervein Panna,
Szabó Luca Kira, Sztranyák-Matyikó Jázmin
Szabadi Péter, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny
körzeti fordulóján iskolánk legeredményesebb, 4.
helyezett versenyzője lett, ezért külön oklevelet és
ajándékkönyvet vehet át a versenyt szervezők
jóvoltából
Ravasz Ildikó tanárnő részére, akinek tanítványa a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny körzeti forduló
iskolánk legeredményesebb versenyzője lett, ezért
külön oklevelet és ajándékkönyvet vehet át a versenyt
szervezők jóvoltából
Tóth András Bendegúz – atlétika sportágban elért
országos szintű eredményeiért
Kövecses Anna – kiemelkedő közösségi munkáért
7. osztály – kitűnő 3 tanuló
Kazda Adrián Zsolt, Lipót Leon, Varga Eszter

3. b osztály – kitűnő 5 tanuló
Mihály Fanni, Rostás Atilla Titusz, Szigeti Szonja,
Sztranyák- Matyikó Áron,
Varga Lara Patrícia
4. osztály – kitűnő 3 tanuló
Gőzse Áron Kristóf, Harmath Kornél Csongor,
Homoki Levente
5.a osztály – kitűnő 2 tanuló
Csillik Vilmos, Végh Benedek
Talabér Csenge – kiemelkedő közösségi munkáért
5.b osztály –kitűnő 3 tanuló
Lengyel Bence, Tóth Lili, Kovács Zakariás Kristóf
Deák Árpád - az atlétika sportágban elért
eredményeiért (emlékszobor)
Kovács Zakariás Kristóf még – kiemelkedő közösségi
munkáért is
Csajtai Panna Dzsesszika – kiemelkedő közösségi
munkáért
Szabó Máté – kiemelkedő közösségi munkáért

Németh Zsófi – kiemelkedő közösségi munkáért
8.a osztály – kitűnő 4 tanuló:
Borbély Dorka, Krisztin Botond, Nagy Máté István,
Szili Nóra
8.b osztály – kitűnő 1 tanuló:
Csillik Szilárd, aki még a Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny megyei döntőjén 2.
helyezést ért el, ezért külön oklevelet és ajándékot
vehet át a versenyt szervezők jóvoltából. Szilárd az
országos fordulón is részt vett, ahol a
középmezőnyben végzett
Zrinyi Bernadett – a Balaton-parti iskolák számára
rendezett „Szép Magyar Beszéd”
verseny területi fordulóján 2. helyezést ért el, ezért
külön oklevelet és ajándékot vehet át a versenyt
szervezők jóvoltából. Bernadett a Dunántúli
fordulóba is bejutott, ahol kiváló teljesítésért a
Kazinczy-jelvény bronz fokozatában részesült
Ruppert Erika tanárnő, Bernadett és Szilárd
Folytatás a 17.oldalon
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Folytatás a 16.oldalról
magyartanára, az Oktatási Hivatal Pedagógiai
Oktatási Központja által a 2017-2018-as tanévbe
szervezett tanulmányi versenyek során a
tehetséggondozásban végzett kiemelkedő pedagógiai
munkájáért
emléklapot vehet át a versenyt szervezők jóvoltából.

JELES

TANULÓK

5.a jeles lett 4 tanuló: Német Vanessa Márta, Papp
Nándor Máté, Szász Viola,
Tiglmann Krisztina
5.b jeles lett 1 tanuló: Deák Árpád
6.a jeles lett 1 tanuló: Gyulai Luca
6.b jeles lett 7 tanuló: Almacht Áron, Gasparics
Bálint, Lelkes Réka, Molnár Zsófia,
Nyirő Anna, Kövecses Anna,
Szabadi Péter Zoltán
7.o. jeles lett 1 tanuló: Radnai Melitta

2.o. jeles 6 tanuló: Ács Nóra, Dér Miklós, Horváth
Hanna Rebeka, Kotterisch Timon,
Márvány Anna Zsófia, Nyirő
Nóra
3.a jeles 2 tanuló: Kapitány Katinka, Ressinka Ádám
3.b jeles 4 tanuló: Molnár Márton, Ráncsik Fanni,
Sebesi Zsombor, Vörös Enikő Gréta
4.o. jeles lett 7 tanuló: Antal Rebeka, Gasparics
Zalán, Gyurkovics-Bencze Péter,
Hoffer Noémi, Kazda Zente
István, Pervein Alina, Stolle Izabella

8.a jeles lett 1 tanuló: Szili Dóra Laura
8.b jeles lett 2 tanuló: Látrányi Lilla, Szabó Laura
Fanni
Gratulálunk a szép eredményekhez!
A következő tanévben is kitartó, szorgalmas munkát,
és szép eredményeket kívánunk!
VAKÁCIÓ !!!
Az iskola tantestülete

Hírek a Művelődési Házból
Az elmúlt időszak is mozgalmas volt a Művelődési
Ház életében. Túl vagyunk a gyermeknapi
rendezvényen, a gólya tábla avatón. Örvendetes,
hogy 2017-ben 31 Balatonszabadi kisgyermek
született, akik gyarapítják faluközösségünk
létszámát, az Ő nevük került fel a gólya táblára. A
program nagyon jól sikerült, mindenki örömére,
amihez kellett a sok segítő kéz, az összefogás, a
közös cél érdekében való haladás, így a
gyermekeknek örömet szerezhettünk. Változatos és
színes programokkal vártunk mindenkit, a Kossuth
Művelődési Kör műsora pedig méltó befejezést adott
a napnak. Nehéz lenne felsorolni mindenkit, akik
idejüket nem sajnálva, közreműködtek a

megvalósításban. Köszönet minden segítő ovis és
iskolás SZKV tagnak és önkéntes szülőknek, a két
SZKV elnöknek, akikkel nagyon jó az
együttműködés, az egészségügyi ápolóknak, az
ÁMK dolgozóinak, a Művelődési Ház minden
dolgozójának, a finom ételt kínálóknak, a
hangtechnikusunknak, az Önkormányzatnak, és a
mindig és minden rendezvényen részt vevő
Polgárőröknek. Köszönet nekik!
Megünnepeltük a Hősök Napját, a Thália
Művészetbarát Egyesület és a Balatonszabadi
Népdalkör Egyesület közreműködésével. Az elesett
hősök emlékére állított szobornál elhelyeztük az
emlékezés koszorúit, mindazokért, akik a vérüket
ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták
Magyarországért. Június 4-én az Általános
Iskolában a Nemzeti Összetartozás Napja
Folytatás a 18.oldalon
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Hírek a Művelődési Házból
Folytatás a 17.oldalról

alkalmából nagyon szép, megható megemlékezéssel
készültek a diákok majd koszorúztunk a Trianon
emlékműnél. Felkészítő pedagógusuk Lékáné
Lehoczki Alice.
A siófoki könyvtár lecserélt polcait megörököltük,
így a könyvtár nagyon régi polcait sikerült lecserélni
újabbakra. Köszönet érte a KIKK Igazgató
Asszonyának, hogy mindig gondol ránk, segíti a
munkánkat!
Az elektronikai hulladékgyűjtési akciónk olyan
sikeres volt, hogy egy teherautó nem is tudta
elszállítani a sok hulladékot, több kocsi kellett
hozzá. Amennyiben igény van rá, a jövőben is
tudunk gyűjtést szervezni.
A két nagyobb rendezvényen túl, anyák napi
ünnepségek sora zajlott a Házban. Az óvodai
pedagógus napi köszöntést a Művelődési Házban
tartotta az SZKV, szép műsorral, ajándékokkal és
finomságokkal kedveskedtek a pedagógusainknak,
ezzel is megköszönve munkájukat. Mi is köszönjük!
Az óvodai búcsúzónak is helyet biztosítottunk,
annyi vendég érkezett a színházterembe megnézni a
kis leendő elsősöket, hogy még egyszer ekkora hely
kellett volna, hogy mindenki beférjen.
A Thália Művészetbarát Egyesület júniusban
beköltözött a Házba. Saját kulccsal, önállóan
közlekedhet szerződésben foglalt keretek között. A
legújabb darabjukkal, a 8 Nővel már be is
mutatkoztak nálunk is. Gratulálunk és sok sikert a
jövőben!
A sport foglalkozások, a kézműves foglalkozások, az
egyesületi próbák folyamatosak. A nyár veszélyeiről
a vízirendőrök közel 200 főnek tartottak előadást. A
nyár közepével kezdődnek a táborok, a Művelődési
Házban lehet még jelentkezni, várjuk szeretettel a
gyerekeket. A Ház nem tart nyári szünetet,
folyamatos nyitva tartást biztosítunk, a könyvtár is
elérhető bárki számára. Az „aktívan a tudásért„
című pályázati képzés június végével befejeződött.
Pályázatot adtunk be a Csoóri Sándor programra,
kézműves foglalkozásokra szeretnénk támogatást
elnyerni, elkészült a Családbarát Munkahely
pályázat is. A Nemzeti Művelődési Intézet elmúlt
évekbeli közfoglalkoztatási programjában 5 éve
részt vettünk, de sajnos 2018.06.30-án megszűnt a
program. Sikeres volt, mert több olyan dolgozónk is
volt, akiknek az első munkahelye a Művelődési Ház
volt, majd sikerült elhelyezkedniük a munka
világában. A humán erőforrás folyamatos
biztosítására új lehetőségeket keresünk,
tanfolyamokra, képzésekre járunk, szakmai
napokon veszünk rész.
Elkezdtük a falunapi előkészületeket, új
meglepetések és újdonságok is lesznek.
Jó pihenést mindenkinek és ne feledjék, nyáron is
vár a Művelődési Ház!
Szőke Ildikó
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Könyvtár hírek
Előző cikkünkben említettük, hogy a KSZR-en
(Könyvtári Szolgáltató Rendszer) belül rengeteg könyv
érkezett. Most egy kicsit bővebb tájékoztatást
kaphatnak arról, hogy milyen jó könyveket
olvashatnak nálunk.
Kreatívabb olvasóink megtalálhatják Kiss Éva
Texilfigurák című könyvét. Ebben a témában több
könyvek is vihetők, melyekből sok ötletet kaphatunk,
hogyan lehet helyes kis dolgokat alkotni, sablonok
segítségével.
A lurkók is sok érdekes könyv közül válogathatnak.
Kisebbeknek sok-sok mesekönyv akad, mint például
Bartos Erika: Bogyó és Babóca című könyvei vagy
Ferenczi Rita: A pormanó felbukkan című meséje.
Kicsit nagyobbak közt kedvelté vált Jeff Kinney: Egy
ropi naplója című művei, amelyből bővül a kínálat.
Ana Galán: Mondragó című sorozatában pedig a kis
sárkány és barátai kalandos történeteiről
olvashatnak. De kölcsönözhetőek Berg Judit: A négy
madár titka, Igaz Dóra: Az elveszett távirányító vagy
Hohol Ancsa: Max a barátság nyomában című ifjúsági
regények.
Felnőtt olvasóinknak pedig a következő új könyveket
ajánlhatjuk:
Többek közt „Helen Rappaport brit történész két nagy
témája: Az orosz Romanov-család és a brit Viktória
királynő. Minden könyve egyszerre elmélyült kutató
munka eredménye, és szenvedélyes szeretettel megírt
regény nagy történelmi alakokról, akiknek ő a lelkét is
szeretné megismerni.”
Megérkezett Schäffer Erzsébet legújabb kötete, melyet az őszi író-olvasó találkozóján is
népszerűsített – Hol vagy? címmel. Ezen kívül két
magyar írónőt is megemlítenénk az egyik Anne L.
Green, akinek írásaiból is találhattok bővebb
választékot, illetve Borsa Brown – Az Arab című
sorozatát, ami nagyon népszerű. De van magyar
írónk is, aki fiatal kora ellenére már több könyvvel is
megajándékozta olvasóit, így nálunk is több könyve
olvasható Lakatos Leventének.
George R.R. Martin –Trónok harca képregény is
olvasható 4 kötetben.
Ha esetleg van olyan amit szeretnének elolvasni, de
nem találják meg nálunk, feljegyezzük és
mihamarabb megpróbáljuk beszerezni.
A Művelődési Ház előtti könyvespolc is várja az
érdeklődőket minden héten megújuló választékkal.
Jöjjenek, válasszanak, vigyék és olvassanak!
Reméljük kedvet kapnak az olvasáshoz és
találkozunk nyáron is a könyvtárban.
A Könyvtár dolgozói

NE DOBJA KI, BEFOGADJUK!
Ha van a háztartásukban feleslegessé vált, maradék fonál, hímző cérna, a hazakerült technika dobozokból
rövidre hegyezett színes ceruza, eltörött zsírkréta, félig üres tempera festék ne dobják ki! Befogadjuk a Művelődési
Házba!
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2018. május 26. gyermeknap
Balatonszabadiban
Idén is kegyes volt hozzánk az időjárás, így a
gyermeknapi ünnepség sorozatot verő fényes,
kánikulai napon tarthattuk meg. Előtte lévő napon az
eső elijesztésére színes esernyőkkel díszítettük a
Művelődési Ház teraszát. A szervezés erre a vidám
napra már hónapokkal előbb megkezdődött.
A gyermeknap 10-16 óráig a Petőfi Sándor
Művelődési Ház előtt került megrendezésre. A szülők
és a Művelődési Ház dolgozói már reggel 9-kor
szorgosan készülődtek, hogy mire megérkeznek a
gyerekek friss gyümölcssalátával, limonádéval és
játékokkal várják őket. A gyümölcssaláta és limonádé
alapanyagait az ÁMK biztosította. Köszönet érte
mindenki nevében.
10:00 órakor Gólyatábla avató műsor következett az
önkormányzat előtti parkban, ahol az óvodások
verssel, az iskolai kórus szép énekkel köszöntötték a
résztvevőket. Köszöntőt mondott Pintér Anett ÁMK
igazgató és Király Kálmán polgármester úr. Ez a
hagyomány 2001 óta működik településünkön. Idén
31 újszülött neve került fel a 17. táblára.
A Művelődési Ház előtt hét állomásos akadály
pályából álló ügyességi versenyen mérethették meg
magukat a gyerekek a nap folyamán.
Korosztályok szerint kaptak díjat a legügyesebbek.
Díjak közt szerepeltek labda, buborék fújó, ügyességi
kerti játékok.
A vidám hangulatot fokozta az egész napos zene.
11:00 órától kisvonat közlekedett a faluban, amit
sokan igénybe is vettek a nap folyamán.
Két légvár, lufi hajtogató bohóc, rodeó bika, élő
csocsó, népi fajátékok, arcfestés, csillámtetoválás és
kézműves foglalkozások közül választhattak az
érdeklődők.
Pihenésként az Esztrád Színház előadásában a
Három Kívánság című darabot nézhették meg.
14:00 órára érkezett meg a Siófok Hivatásos Tűzoltó
parancsnokságról egy tűzoltó fecskendő. A tűzoltók
egy fergeteges hab-partyt varázsoltak a lurkók
legnagyobb örömére.
A finom falatokról az Ámor Büfé gondoskodott, ezen
kívül fagyit és vattacukor is kapható volt. Köszönet
érte nekik is.
Sikeresen zárult az „Így képzelem a gyereknapot
Balatonszabadiban” című rajzpályázat. Az óvodából a
Katica, Szívecske és Csiga csoportokból, az iskolából
az 1. A , 1. B, 2. osztály, 3. A , 3. B osztályokból
érkeztek pályázatok. 95 pályázó 84 db munkáját
kellett a zsűrinek megcsodálnia, így minden gyerkőc
kapott egy apróságot és minden csoportból illetve
osztályból egy kiemelt díjazott került ki.
Köszönet illeti az önkormányzat, a Művelődési Ház
dolgozóit, az óvónőket, az óvodai és iskola SZKV és az
önkéntes szülőket, nagyszülőket, a tűzoltókat!
16:00- órától a Kossuth Művelődési Körben
folytatódott a gyereknap vidám hangulatban.
Szentkirályi Tímea
Nagy Zsuzsanna
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Gyermekszületések közgazdász szemmel

Az idei gyermeknapot is a 2001-ben kezdett
„gólyatábla” avatással kezdtük. Szép számban
hallgattuk meg közösen az óvódásaink és Fodor
Janka tanítványainak rövid műsorát. Az ünnepség
zárásaként készített fénykép, fényképek – mivel 1
képre nem fértünk el- elkészítését követően egész nap
színes programokkal vártuk két helyszínen a
gyermekeinket és szüleiket, melyről az újságunkban
külön is beszámolunk. Ahogy szoktam fogalmazni,
két olyan személyes ünnepünk van, amit magam is
kiemelkedő fontosságúnak tartok, a gyermekek és az
idősek köszöntése. Közgazdászként, szeretnék egy
kis humoros és két teljesen komoly megállapítást
tenni; trendvonal illesztéssel - kiküszöbölve a jól
látható „szezonális ingadozást”, (zöld színű
trendvonal) -, örömmel állapítottam meg, hogy a
három éve tartó biztatásomnak eleget téve, a
szülőkorú párjaink igyekeznek pótolni a legfontosabb
erőforrásunkat, a szabadi embereket.
A Gólya táblák adatainak „összesítése” (kék színű
adatsor) ugyanakkor jól látható periodikus
ismétlődést tartalmaz. 2004, 2008, 2012, 2016 évek
gyermek születései csúcspontok. Milyen jeles
ismétlődő események voltak a fenti években? Nyári
olimpia és foci EB. A humorosan levonható
következtetés, hogy férfitársaink az olimpiát
megelőző évben több idővel és erővel rendelkeznek,
mintegy felkészülnek a „sportos” évre, vagy
asszonyaink a családra irányuló figyelem
megtartásához, megemeléséhez készülnek előre, a
kiemelt évre.
A komoly következtetések: a trendvonal illesztése
mutatja, hogy kismértékben, de nő a
gyermekvállalási kedv Balatonszabadiban. A
növekedés motorja a maximum értékek stagnálása
mellett, a minimum gyermekszületések számának
növekedése (17,20,25,28), ugyanezen 4 éves

periódusokban. Ezzel együtt jár a szélsőértékek
csökkenése, a kék vonal kilengése szépen közelít a
trendvonalhoz. A másik komoly következtetés, a piros
színű, 4 periódusú mozgóátlaggal készített
trendvonal. Ez, a 2014-es „szezonközi”
gyermekcsúccsal az egyébként 4 éves periódust, ami
a 3 éves óvodai átlagos tartózkodás miatt egyenletes
terhelést jelentett, a 2017-2018-as nevelési évre az
óvodás korúak létszámát 3-3 fővel megemelte. A
szomorú hír: amint Önök is látják a ciklikus
csökkenés elindult, sőt eddig az évben (a védőnőnk
tájékoztatása szerint) csak 10 gyermekünk született,
ami ha nem lesz az év második felében születési
dömping, a 2007-es minimum értéket vetíti előre, és
ha marad a szokott 4 éves ciklikusság, akkor nagyon
rosszat jelez előre. Ha így marad, nem óvodai
túlzsúfoltságra, hanem óvodai finanszírozás
vesztésre kell készülnünk 2021-re.
Gyermeknek életet adni, gyermeket a családunkban
tudni, magunkhoz szorítani, a legjobb érzés, újra
bíztatom Önöket, bíztatlak benneteket, szerezzétek
meg a legnagyobb örömet magatoknak!
KK
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MIT TANULNÁL ÉS MIT
TANÍTANÁL?
Várjuk azok jelentkezését, akik hobbijukban,
szakmájukban, szabadidejükben valamit jól
tudnak csinálni és ezt szívesen meg is tanítanák
másnak. Például Laci bácsi nagyon ügyes a
gyümölcsfák oltásában és metszésében, Gizi néni
nagyon finom grillázs tortát süt, Marika ügyesen
varr, László éles eszű rejtvényfejtő, Beni jó az
informatikában, Marcsi történelmet korrepetálna,
Sanyi kiváló akvarista és még sorolhatnám.
Azoknak a jelentkezését is várjuk, akik szívesen
tanulnának, nem pénzért, hanem csak saját
örömükre. Ha birtokában vagy olyan tudásnak,
amit szívesen megosztanál másokkal és/vagy
szívesen tanulnál másoktól jelentkezz! A

Önfeledt szórakozás
és a vele járó veszélyek
A nyár beköszöntével elérkezett a nyári szünidő, a
hatalmas fürdőzések, nyaralások, kirándulások,
fesztiválozások, bulizások időszaka is.
Tinédzserek ezrei vetik bele magukat a nyári éjszakai
életbe, sokan nem is sejtik, hogy az önfeledt
szórakozás mellett, számos veszély leselkedhet rájuk.
Az elmúlt években a fiatalok körében egyre
népszerűbbé vált a mértéktelen alkoholfogyasztás,
valamint az úgynevezett parti drogok, „desinger
drogok” is megjelenhetnek a szórakozóhelyeken.
Nagy probléma még, hogy egyre fiatalabb
kiskamaszok is jelen vannak az éjszakai életben.
Minden szülőben okkal merül fel a kérdés: Mit tehet
gyermeke megóvása érdekében?
Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy fokozott
figyelemmel kísérjük gyermekünk viselkedését,
hiszen a tudatmódosító szerek használatára számos
jel utalhat.
Például: Hosszú ideig fellépő álmosság,
aluszékonyság, hiperaktivitás, tág pupilla, vörös
szemek, orrvérzés, sűrű orrfolyás, megváltozott
esetleg agresszív viselkedés, állandó pénz kérése. Ne
feledjük, merjünk segítséget kérni!
Az egyik legfontosabb a gyermek számára a nyugodt a
családi légkör kialakítása, a bizalomteljes kapcsolat
kiépítése a szülő és gyermek között. Fontos, hogy a
gyermek szeressen otthon lenni családjával, ne
meneküljön nem megfelelő baráti társaságba,
megértést és pozitív megerősítéseket, támogatást
kapjon szüleitől.
Nagyon fontos, hogy a szülő ismerje meg
gyermekének érdeklődési körét, hobbiját,
világnézetét, baráti társaságát. A gyermek barátainak
megismerése után a szülő mérlegelni tud, mennyire
megbízható barátot választott gyermeke, elengedi-e
vele vagy sem. Érdeklődjön, kérdezősködjön, hogy
gyermeke hova, kivel/ kikkel megy el szórakozni,
meddig tart a buli, hogy jön haza. Fontos a bizalmi
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Művelődési Házban összegyűjtjük az információkat,
megszervezzük, teret adunk a bemutatásra.
Érdeklődni személyesen a Művelődési Házban vagy
telefonon a 0684/696378-as számon lehet.

RÖVIDFILM PÁLYÁZAT
Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor
Művelődési Háza rövidfilm pályázatot hirdet.
Nevezni 5-15 perces kis filmmel lehet, ami a
Művelődési Házról, a Ház életéről és környékéről
szól. Képeket, plusz anyagot tudunk biztosítani
hozzá. A művek száma nem korlátozott, bárki
nevezhet, korhatár nincs. A nevezés ingyenes,
határidő: 2018.08.17 péntek. A falunapunkon
09.01-én bemutatjuk és a legjobb filmet készítőt
megjutalmazzuk. Bővebb felvilágosítás a
Művelődési Házban.
kapcsolat, hiszen ha meg van, akkor a gyermek nem
nyaggatásnak, faggatásnak veszi aggodalmas
kérdéseinket, hanem érdeklődésnek és törődésnek
fogja fel. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők
mielőtt elengedik gyermeküket egy szórakozóhelyre,
mindig ismertessék a szórakozóhely, valamint az
éjszakai élet várható veszélyeit. Tudnia kell a
gyermeknek, hogy egy szórakozóhelyen mire
figyeljen, hogy ne érhesse őt baj. Pl: csak bontatlan,
vagy a pultban láthatóan „rendszerben álló” üvegből,
csak üres tiszta pohárban fogadjon el italt, italát ne
hagyja őrizetlenül, ismeretlen szert, italt senkitől se
fogadjon el, figyeljenek egymásra barátaival, ittas
állapotban vízbe, tetőtérre egyéb veszélyes helyekre
ne menjen, ne vezessen ittas állapotban, ittas sofőr
mellé ne üljön be,… a felsorolás akár végtelen is
lehetne. Nem lehet a gyermekeknek elégszer
elmondani!
Fontos a gyermek szabadidejének lekötése, ajánlatos
a diákok által szeretett diák munka keresésében való
támogatás, a gyermek bevonása az otthoni
teendőkbe. Ajánlott a nyári szünidő alatt a
családoknak lehetőségeihez mérten, közös
programot, nyaralásokat, kirándulásokat szervezni,
ezzel is segíteni a gyermek szabadidejének hasznos
eltöltését, valamint a bizalmi kapcsolat kiépítését, a
nyugodt családi légkör megteremtését.
Élményekben gazdag nyarat kívánok!
Bálint Adrienn
Családsegítő

KEDVES SZÉPKORÚ
LAKOSAINK!
Szeretnénk, ha a hosszú téli estéken nem ülnének
otthon magányosan, ezért a Művelődési Házba
invitáljuk Önöket. 2018.09.06-tól minden
csütörtökön 14 órától várjuk szeretettel a társaságra
vágyókat egy jó beszélgetésre, egy jó kézimunkázásra,
egy jó sakk vagy kártya partira vagy bármi másra amit
szívesen csinálnának. Alakítsunk ki egy jó
közösséget, ahova szívesen visszajárnak!
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A Cukorbeteg Egyesület
életéből

köszönöm a szavazásban nyújtott segítségét, a sok
biztatást, összefogott kis falunk egy jó cél érdekében.
Mészárosné Horváth Rózsa
elnök

Egyesületünk életében nagy esemény történt. A
Szabadi Szó előző számában már írtam róla, hogy
pályáztunk a Tescónál és bejutottunk a 3 kiválasztott
közé. Így a vásárlásnál kapott zsetonokkal lehetett
ránk szavazni. Először egy jó pályázatot kellett írni,
köszönöm szépen, aki ebben segítséget nyújtott
nekem. Jó kis csapat volt. Ezután a vásárlókon
múlott, hogy ki nyeri meg az első helyért járó 400.000
forintot. Örömmel írom le, hogy sikerült
egyesületünknek az első díjat megnyerni. Összesen
20505 zseton gyűlt össze. A másik két csapat, aki
bejutott, két cserkészcsapat volt, egy siófoki és egy
balatonboglári. Ők 200.000 illetve 100.000 forintot
nyertek. Innen is gratulálok nekik. A siker elérése
érdekében 3 alkalommal kampányoltunk a nagy
Tescóban, népszerűsítve projektünket. Köszönöm a
segítőimnek, akik jöttek velem. Az önkormányzattal
közösen fogjuk a fitnesz eszközöket telepíteni az
iskola mögötti üres telken. Tehát, mi segítünk ezzel az
összeggel a megvalósításban. Sőt, az egyesület idén
elnyert önkormányzati támogatását is ebben a
projektben fogjuk felhasználni. Igaz, hogy nem
tartozunk Balatonszabadi meghatározó egyesületei
közé, de úgy gondolom, hogy azért mi is teszünk
valamit a falu közösségéért. Írásomat a Tescótól
kapott levél utolsó mondatával zárom, ami nagyon jól
esett.
„Minden egyes begyűjtött szavazat azt jelenti, hogy
munkájukat fontosnak tartja, elismeri és támogatja a
helyi közösség, ennél nagyobb elismerést nem kaphat
egy civil szervezet, erre igazán büszkék lehetnek.”
Ezt én is így gondolom, és mindenkinek nagyon

Bajnoki arannyá érett
a kitartó munka
Közel egy évtized után ünnepelhet újra bajnoki címet
Balatonszabadi. A 2009-es aranyérem után 2018ban Molnár Ferenc vezette csapatunkat újra a tabella
élére. A szakvezető játékosként és edzőként egyaránt
kivette a részét a sikerből, a négy éve zajló kitartó
munka pedig végül meghozta gyümölcsét. A sikeres
szezont a vezetőedzővel értékeltük, mellette
megszólaltak játékosok és az elnökségi tagok
egyaránt. Hajrá Szabadi! Újra van egy csapatunk,
melyre büszkék lehetünk.
- Hogyan és milyen elvárásokkal futottatok neki a
2017/18-as szezonnak, mely végül bajnoki címet
eredményezett?
- A célom ezúttal sem volt más, mint az elmúlt
években, avagy egy jó közösség építése, és megfelelő
edzéslátogatottság mellett lehetőleg minél több
győzelem és pont megszerzése. A bajnoki cím, vagy
éppen az éremszerzés gondolata, mint motiváció
mindig ott van az ember fejében. A szezon előtt úgy

gondoltam, ha az első nyolc hely valamelyikére
odaérünk, és meglesz a bennmaradás, akkor sikeres
évet zárunk.
- Milyen volt a bajnoki rajt, hogy sikerült kilábalni a
Balatonföldvár elleni vereségből?
- Sajnos a Balatonföldvár elleni mérkőzésen nem
tudtam ott lenni, így kicsit szárnyaszegett volt a
csapat. Videóról visszanéztem a mérkőzést, és ha
csak a helyzeteink negyedét értékesítettük volna,
akkor több góllal kellett volna nyernünk. Ezt a botlást
leszámítva megfelelő volt a rajt és szerencsére a
vereség nem hatott ki a csapat későbbi
teljesítményére. Utólag inkább azt mondom, hogy
motivációt adott a javításra, a folytatásra.
- Minden szezonnak vannak nehézségei és
hullámvölgyei. Nálatok mikor kopogott be az ajtón?
- A téli pihenő után igen nehézkesen tudtuk csak
legyőzni Kéthelyt, majd visszavágtunk az őszi
vereségért elsőszámú riválisunknak, a Balatonföldvárnak. A győztes rangadót követő két fordulóban
némileg összezavarodtunk. Előbb hazai pályán
kaptunk ki Buzsáktól, majd történt, ami történt
Folytatás a 25.oldalon
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Folytatás a 24.oldalról
Öreglakon, ahol sajnos minden csapat meg van
félemlítve. Még a játékvezetők is, ez pedig kihat a
teljesítményre és az ítélethozásra. Hullámvölgybe
kerültünk, de szerencsére egyben maradt az öltöző,
sikerült átlendülnünk a gyengébb formán és a sok
kihagyott helyzeten.
- Melyik volt a szezon legemlékezetesebb összecsapása?
- Számomra mindegyik mérkőzés emlékezetes,
mindegyik része a bajnoki menetelésnek és a
végeredménynek, mely a legfényesebben csillog. Ha
egy meccset ki kell, hogy emeljek, akkor a
Balatonföldvár elleni tavaszi mérkőzést mondom.
Hatalmas fölényt alakítottunk ki, akkor és ott
éreztem, hogy ezzel a játékkal biztosan meglesz a
dobogó.
- Miben keresendő a siker kulcsa, mivel volt több és
jobb ez a csapat a mezőny többi tagjánál?
- A jó kollektíva és az, hogy a játékosok tudtak
egymásért, a csapatért és a céljaikért küzdeni. Az
edzéseken rendre 18-20 játékos vett részt, így képben
voltam az állapotukkal, könnyebben raktam össze a
kezdőt. Sok helyen ezért összetennék a két kezüket
még magasabb szinten is. Nemes egyszerűséggel az
elvégzett és lelkiismeretes munka meghozta a
gyümölcsét.
- Mennyiben alakul át a csapat, mik a jövő évi tervek?
- Eddig senki sem jelezte távozási szándékát, így
bízom benne, hogy együtt marad a keret, mely a
nyáron kiegészülhet pár fiatal játékossal. Nem
váltunk osztályt, nem megyünk a Megye I-be,
maradunk a Megye II-ben, ahol ugyanaz lesz a cél,
mint az idén, avagy ott lenni az első nyolcban, az
élmezőnyben. Továbbra is szeretnénk jó
csapategységet formálni, örülni egymás sikerének és
olyan közösséget alkotni, akik segítik egymást a
pályán és azon kívül egyaránt. Nem akarunk azok
közé az egyesületek közé kerülni, ahol a pénz sok
értéket elront és megfertőz mindent.
KERETES 1
- Mit jelent a számodra a bajnoki cím, hogyan
értékeled a szezont?
Molnár Ferenc (edző): Sokat jelentett számomra,
hiszen jó néhány embernek bizonyítottam a
megyében, hogy nem kell milliókat kifizetni a
játékosoknak ahhoz, hogy BAJNOKI címet szerezzen
valaki. Az aranyérmet nem kell megmagyarázni, de
azt megígérhetem, hogy a következőkben odafigyelek
arra, hogy nehogy valaki többnek képzelje magát,
mint ami.
Németh Attila (kapus): Elsőnek lenni mindig a legjobb
érzés, még akkor is, ha sokan azt mondják, hogy
gyenge volt a bajnokság színvonala. Köszönet az
edzőmnek, aki bizalmat szavazott nekem, és a
társaknak, a csapatnak ezt a felejthetetlen szezont.
Remélem, hogy sokáig együtt tudunk maradni, a
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jövőben is ilyen eredményesek leszünk. Hajrá
Szabadi!
Fenyvesi Tibor (csapatkapitány): Szeretnék
köszönetet mondani a vezetőknek, a szurkolóknak,
és mindenkinek, aki hitt bennünk és segített
bennünket ennek a fantasztikus eredménynek az
elérésében. Külön köszönet jár az edzőnknek, Molnár
Ferencnek, aki hitt az elvégzett munkában és a
csapatban. Azzal, hogy a legfényesebb érem csillog a
nyakunkban, négy év erőfeszítéseit koronáztuk meg.
Az újonnan igazolt fiatalok roppant gyorsan
beilleszkedtek a csapat játékába és a pályán kívüli
életbe egyaránt. Ennek következtében tudtunk
kialakítani egy rendkívüli csapategységet, melynek
hozadéka volt, hogy végre tudtunk egymásért
küzdeni a pályán. Nem utolsó sorban idén végre a
szerencse is mellénk állt, ami az eddigi években kifele
pattant, az most végre befelé irányult.
Késmárki Tamás (házi gólkirály): Nagyon jó közösség
és csapat kovácsolódott össze a szezon folyamán,
valamint egészen egyedi volt az, ahogyan a fiatalabb
és az idősebb játékosok a pályán és az öltözőben
megtalálták a közös hangot. Ennek eredménye az,
hogy most bajnokként nyilatkozhatok. A csapat házi
gólkirályaként köszönöm a bizalmat edzőmnek,
Molnár Ferencnek, aki nem csak remek szakember,
de kiváló barát is. Nélküle nem értünk volna fel a
csúcsra.
KERETES 2
Elnökségi gondolatok
Egyesületünk a 2017/18-as szezonban rendkívüli
sikert ért el azzal, hogy megnyerte a Megye II. Északi
csoportját. Az eredménysor önmagáért beszél, 22
mérkőzésből 17 győzelem, 2 döntetlen és csupán 3
vereség 50 rúgott és 22 kapott góllal. A sikert nem kell
megmagyarázni, de pár gondolat illik mellé. Az elmúlt
években Molnár Ferenc edzői munkája és irányítása
révén sosem kellett szégyenkeznünk a bajnokságban
elfoglalt helyezésünk miatt. Rendre a
középmezőnyben végeztünk, hol kicsit előrébb, hol
pedig hátrébb. Minden szezonban voltak új
játékosok, akik próbálták segíteni a csapatot, ez így
volt idén is. De mégis mitől volt jobb és több ez a
csapat az előzőknél? Véleményünk szerint a csapat
összeérett különböző korú, tapasztalatú és tudású
játékosokból. Nem számított, hogy valaki már elmúlt
40, vagy éppen csak 17 éves. Nem számított, hogy
valaki éveken át játszott a Megye I-ben, vagy éppen
NB II-es utánpótlás bajnokságban pallérozódott.
Tökéletesen megértették egymást a sajátnevelésű
játékosainkkal például Keszler Mátéval, vagy Takács
Péterrel. Nem csak a csapat nyert, hanem a
szurkolók, a klubvezetés, az egész közösség.
Gratulálunk, és bízunk a további sikeres
folytatásban. Hajrá Szabadi! – az elnökségi tagok
Gulyás János, Virág Ernő és Takács József.
KERETES 3
Folytatás a 26.oldalon
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Folytatás a 25.oldalról
Balatonszabadi 2017/18
Kapusok: Németh Attila, Ivók Tibor, Takács László.
Védők: Fenyvesi Tibor, Vírth Norbert, Keszler Máté,
Jónás Péter, Horváth Tamás, Krisztin Balázs, Takács
Péter, Kiss Gyula Márk, Kiss Erik, Balassa Márk,
Varga Bence.
Középpályások: Fenyvesi Márk, Baricz András, Kajtár
Benjamin, Keszler Ádám, Klujber Ádám, Németh
Richárd, Várhelyi Zoltán, Megyeri Géza, Orsós Dávid,
Tarsoly Péter, Molnár Ferenc.
Támadók: Késmárki Tamás, Németh Krisztián, Papp
László, Kocsis Zoltán.
Edző: Molnár Ferenc.
Elnökség: Gulyás János, Virág Ernő, Takács József.
Támogatók: Balatonszabadi önkormányzat,
Revanstex Kft., Ri-An Kft., Dac-Vill Kft., Szabadi
hentesüzlet, Talléros kocsma, Siófokszigeteles Kft.,
Csepi busz, Pap pincészet, Mile Sándor, Németh
Ferenc, Pisztl Gábor, Váti István, Fenyvesi Család.

Együtt Balatonszabadiért
Egyesület„Puszta Piknik”
rendezvényéről
Az Együtt Balatonszabadiért Egyesület 2018. május
19-ére megszervezte első „Puszta Piknik”
rendezvényét. Az előkészületek társadalmi munkával
kezdődtek. A Pusztatorony rendbetétele és parkosítása után a pihenésre, kikapcsolódásra is kell gondolni,
ezért szerveztünk ide egy vidám, játékos napot. Kora
reggel sátrak, padok és a büfé felállításával
kezdődött. Délelőtt 10 órától folyamatosan lehetett
ügyességi játékokon és sétakocsikázáson részt venni.
Dobos Attila és felesége a kis fogatukkal egész nap a
rendelkezésünkre állt. A gyerekek bátrak voltak, még
lovagoltak is persze szakértő felügyeletével. A sodrófa
dobálás és a fakanál dobálás jó móka volt, amin sokat
nevettünk. A hideg üdítő és a csapolt sör igen fogyott
a meleg időben. Délre mindenki megéhezett, ekkor
egy finom gulyást lehetett elfogyasztani. A kötélhúzó
versenyen gyerekek és felnőttek vegyesen minden
erejüket összeszedték a győzelemért. A gerenda
hajításban a férfiak jeleskedtek. A verseny győztesei
díjazva lettek. A táj szépsége, a jó zene mind
elősegítette a jó hangulatot. Sokan elhozták az
ismerőseiket, barátaikat. A nap végére igen
elfáradtunk, de megérte, mert ez felejthetetlen
élmény volt számunkra.
Egy nagyon szép, kellemes napot töltöttünk el a
Pusztatoronynál.
EBE vezetősége
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Május vége a Kossuth Körben
Május 26-án a községi gyermeknap délután a
Kossuth Kör hagyományos rendezvényével
folytatódott. Lehetőség volt - többek között - az
Onogurokkal íjászkodni és kézműveskedni, focizni,
részt venni a néptáncos gyerekekkel a májusfa
kitáncolásában, sorversenyeket játszani és lángost
enni. Az időjárás kedvezett a gyerekeknek, hogy
önfeledt együttléttel és élményekkel éljék meg ezt a
napot.
A Kossuth Művelődési Kör Egyesület szervezésében
idén is megtartottuk a hagyományos Hősök napi
megemlékezést. A siómarosi hősi emlékműnél
kerültek elhelyezésre a kegyelet virágai. Köszönet a
közreműködőknek, akik még éltetik az emléknap
szellemiségét.
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In memorian Bukovics
Lászlóné Babi néni
(1937-2018)

Családodra. Mi is így őrizzük emlékedet!
„A csend átölel és a szeretet.
Drága Babi néni, Isten Veled!”
A Balatonszabadi Népdalkör volt és jelenlegi tagsága
és tisztelői nevében

„Találkozás és búcsúzás, az élet ennyi csak,
Valaki jön, valaki megy, s az emlék megmarad….”
Búcsúzunk dalos társunktól, Babi nénitől, aki 30 évig
volt aktív tagja a Balatonszabadi Népdalkörnek.
Akkor csatlakozott hozzánk, amikor a férfikórusból
vegyes kórussá szerveződött a Népdalkör. Mindvégig
aktív, meghatározó személyisége volt
Népdalkörünknek. Igazi csapatjátékos, aki soha,
egyetlen alkalommal sem mulasztotta el, hogy vidám
személyiségével mosolyt csaljon társai arcára.
Nem volt olyan esemény, utazás, amikor egy-egy rövid
belépővel ne lepte volna meg társait. Volt Ő
Kisasszony, Dáma, Bohóc, vagy Kisdiák, mint
legutóbb, amikor februárban egy születésnapi esten
saját kis versével búcsúzott. Akkor még nem
gondoltuk, hogy az utolsó alkalmak egyike lesz az,
amit együtt tölthetünk Vele. Utolsó
beszélgetésünkkor, kórházi látogatások alkalmával
búcsúzott… Búcsúzott és készen állt arra, hogy az
égiek kórusában daloljon tovább, ahol sok kedves régi
társa, ismerőse várja már… Nélküle megint
csendesebb lesz a Népdalkör, újabb hang fog
hiányozni. Hiányozni fognak kedves, de mindig
őszinte szavai is. Nem lesz már virágcsokor a betegek
kapujában friss süteménnyel…
Kedves Babi néni!
Most megérkeztél valahova, ahol pihenés és a nehéz
napok után megnyugvás is vár. Énekelj tovább az
égiekkel, mosolyogj fentről, vigyázz Ránk és szerető

Nyári tábor a Művelődési Házban
2018.07.30-08.03 „Így tedd rá” tábor. Nép játék, néptánc, népdal,
kézműveskedés, móka és kacagás. Táborvezetők: Horváth Krisztina, Rozs
Nikolett. Jelentkezni Horváth Krisztinél a 0630-6120713-as telefonszámon vagy a
Művelődési Házban lehet.
A Művelődési Ház és Könyvtár egész nyáron várja a látogatókat, a gyermekek
szabadon játszhatnak, olvashatnak, filmeket nézhetnek, 6 számítógép áll
rendelkezésre ingyenesen internetezni. Várunk mindenkit szeretettel!

2018.július

A Kreatív Színpad újra a
Balatonszabadi Művelődési
Házban
2018. június 10-én este 18 órakor másodszor is
megnéztem Robert Thomas: Nyolc nő című bűnügyi
komédiáját.
Amikor először láttam a darabot Siófokon, sok
Szabadi emberrel találkoztam a színházban. Ezért
csodálkoztam, hogy a Szabadi előadásra is sokan
eljöttek.
A polgármester úr kérésére tartotta meg a társulat az
előadást. Itt, Balatonszabadiban, szerényebb
körülmények között, kisebb színpadon játszottak
színészeink. Ez az előadás sokkal kiforrottabbnak,
teljesebbnek tűnt.
A szereposztás:
Gaby, az anya: Molnár Gyöngyi
Susanne, az idősebb lánya: Mile Mariann
Catherine, a fiatalabb lánya: Balogh Marietta
Augustine, Gaby nővére: Ruppert Erika
Mamy, a nagymama: Cser Mária
Louise, a szobalány: Nyers Szandra
Madame Chanel, a házvezetőnő: Nagy Szilvia
Pierette, a sógornő: Kovács Réka
Egy magányosan álló nagypolgári házban a
karácsonyra készülődnek, ám a békés hangulatot
kiáltás töri meg. Marcelt, az egyedüli férfit a házban,
meggyilkolták. De ki tehette? A rendőrséget persze
nem tudják értesíteni, mert rejtélyes körülmények
miatt nincs kapcsolat a külvilággal. A nyolc nő
nyomozni kezd. Egymást gyanúsítják, hisz
mindenkinek lehetett oka a gyilkosságra.
Nem unatkoztam másodszorra sem. A szereplők
elmondták, hogy a darabot február óta próbálták,

Balatonszabadi
baba-mama klub
Tavaly szeptemberben találtuk ki Albertné Kocsis
Judittal, hogy kellene szerveznünk Balatonszabadiba
egy baba-mama klubot. Gondoltuk nem csak mi,
hanem más anyuka is szivesen kimozdulna a
gyermekével pár órára. Ötletünkkel elmentünk a
Művelődési Házba, ott termet is biztosítottak nekünk.
2017. október 11-én nagy érdeklődéssel el is
indultunk. Még a környékbeli településekről is járnak
hozzánk. A klubdélelőttök időpontja minden szerdán
9:30-11:30 között van, minden foglalkozás
díjmentes.
Mindenki hozott az induláskor, illetve még most is
hoz otthonról játékot amit már nem használnak, de
itt a többi kisgyerek szívesen eljátszik azokkal.
Sokfajta játékunk van már így, pl.: forma bedobó,
autó, kirakó, baba, porszívó, játszószőnyeg, könyv,
stb. Van kisasztal babzsákkal, ahol még rajzolni is
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Ágoston László Zsolt rendezésében, munka után,
szabadidejükben. Zökkenőkkel indultak a próbák,
nehéz volt egyeztetni a próbák időpontját, hisz szinte
mindegyikük dolgozik, de a társaság idővel
belerázódott és szépen, fokozatosan alakították ki a
karaktereket. Az előadásból nem hiányzott a humor
sem. A darab érdekessége hogy minden szereplő
egyformán fontos a színpadon, nincs főszereplő. Mind
a nyolcan szerepükből adódóan tele vannak negatív
tulajdonságokkal, mely folyamatosan fenntartja a
feszültséget. A szereposztás remek volt. A legtöbb
humort Augustinenak, a vénkisasszonynak, akit
Ruppert Erika alakított, köszönhettünk. A bűnügyi
történet egy nagy csavarral zárul. A váratlan
fordulatot Balogh Marietta, (Catherine) nagymonológja nyújtotta.
Igazán felejthetetlen előadást láthattunk egy
összeszokott csapattal. Köszönjük „lányok”!
Garamvölgyi Erika

tudnak a picik. A könyvtár is itt található, ahol az
anyukák mesekönyvet is tudnak kölcsönözni.
Tavaly a Mikulás is ellátogatott hozzánk, a gyerekek
nagy örömére. De volt olyan is, hogy a színház
teremben mese előadást tartottak az ovisoknak és mi
is bemehettünk megnézni. A játszótér is közel van,
aki úgy gondolja közben, illetve a foglalkozás után
oda is kimehet játszani a gyermekével.
Az anyukák szívesen beszélgetnek, és osztják meg a
egymással a tapasztalataikat. A gyerekek is már jól
összeszoktak, sőt bátran állíthatom hogy barátságok
szővödtek. Vannak akik klubbon kívül is találkoznak.
A facebookon létrehoztunk egy csoportot, ahová
minden alkalom után feltöltjük az aznapi fotókat, és
ha valami program van ott tájékoztatjuk előre a
szülőket.
Szeretettel várjuk az új tagokat egy kötetlen játékra és
beszélgetésre. Ne csak egymás mellett éljünk,
ismerjük is meg egymást!
Bódis Éva
szervező

30

2018.július

Ember a padon
„Ne menj oda kicsikém, nem neked való látvány” –
húzta arrébb kisunokáját a nagymama egy budapesti
buszmegálló padjától.
A padon fekvő ember ápolatlan, ruhája koszos. A kicsi
aggódó szemekkel nézi: „Mi baja van, mami?”
Nagymama elengedi maga mellett a kérdést,
megigazítja a kicsi ruháját, megsimítja fejecskéjét. A
buszra várakozók rezzenéstelen arccal néznek
maguk elé. Ilyen világban élünk. Mi közünk hozzá?
Hétköznap délután. A faluközpont buszmegállójában
a 4 órás buszra várva nyüzsögnek a gyerekek –
kisebbek, nagyobbacskák, és néhány anyuka óvodás
kicsijével. Megérkeznek a tömött buszok, fáradt
dolgozók, fülhallgatós, mobilozó fiatalok szállnak le
róluk, és indulnak sietős léptekkel hazafelé. Az ott
várakozó gyerekek tolongva szállnak fel, és foglalják
el a megüresedett helyeket. Kiürült a buszmegálló.
Vagy mégsem?
A padon fekvő gyermek végtelenül magányos.
Körülötte üres buszmegálló, üres utca, sehol egy

ember. Furcsa érzés ezt látni, muszáj odamennem.
„Jól vagy?”- kérdezem. „Nem, nem vagyok jól. Attól
félek, rohamom lesz.” Megsimítom a fejét, leguggolok
a pad mellé, és fogom a kezét, amíg a telefonon hívott
segítség megérkezik. Hálás vagyok annak az óvodai
dolgozónak, aki felhívta a gyerek édesanyját, és elvitte
őt haza. Munkaidő után, a saját telefonjáról, a saját
autójával…
De azóta is itt motoszkál bennem a kérdés: hogy
történhetett ez meg itt, a mi falunkban, ahol az
emberek többsége még ismeri egymást, ahol szem
előtt vannak a gyerekek, és ráadásul mindez még a
tanítási időszak alatt? Hová tűnnek az érzékenyítő
órákon megtapasztaltak a gyerekekből? Hová tűnik a
szülői aggódás a buszon utazókból, akik többségében
maguk is szülők? Miért nem látta meg egyetlen
anyuka sem a buszra várakozók közül ezt a gyereket?
És mi lesz a gyerekekkel / gyerekeinkkel nyáron?
Tényleg mondhatjuk azt, hogy „mi közünk hozzá…”?
Ki vigyáz ránk, és ki figyel rájuk, ha nem mi
mindannyian? Jön a nyár, jön a szünidő, a bicajozás,
gördeszkázás, a strandolás időszaka.
Vigyázzunk és figyeljünk jobban egymásra!
KBR

MEGHÍVÓ
2018. AUGUSZTUS 20-ÁN 10 ÓRAKOR KEZDŐDŐ SZENTMISÉRE

A SZENT ANNA KATOLIKUS TEMPLOMBA, MAJD A SZENTMISÉT KÖVETŐEN A TEMPLOM MELLETTI
SZENT ISTVÁN SZOBORNÁL TARTANDÓ ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS KOSZORÚZÁSRA.
KÖZREMŰKÖDIK: BALATONSZABADI NÉPDALKÖR EGYESÜLET, KREATÍV SZÍNPAD
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