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A 2018. évi első Szabadi Szó 
fő üzenete az új út, fizikai és 
átvitt értelemben is új úton, 

új utakon indulunk el 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a 
korábbi felelős szerkesztőnek dr. Pongor Tamásné 
Kiss Gabriellának és a szerkesztő bizottságban 
egyedüli megmaradt segítőjeként Kissné Berta 
Rozáliának megköszönjem az emberfeletti 
munkájukat! Köszönjük Gabi, köszönjük Rozi! 
Egyben szeretnélek megkérni benneteket, hogy 
ha feltöltődtetek, kipihentétek az elmúlt 2 év 
fáradtságos szerkesztői, írói munkáját, vegyetek 
részt vendég íróként a lap további megjelentetésé-
ben.

Elkészült a Siófok Enying összekötő út, a 6401-es 
Kossuth szobortól Siófok felé eső 1,4 km-es 
szakaszának fe lúj í tása.  Witzmann Mihály 
országgyűlési képviselőnkkel tartott közös 
be járásunkon szóban is  megköszöntem a 
közösségünk nevében a saját rendelkezésében 
nekünk adott forrást.  A 6403-as út felújításának 
keretében a Sió utca is megújul még ebben az évben. 
A következő, a három szomszéd falut összekötő közös 
rendezvényünkön, a 2019-es TALPRA MAGYAR! 
EGYÜTT FUTÁSON már az indulástól a beérkezésig 
kitűnő úton futhatunk.
A megújult út, a padka ás az azt szegélyező árok 
műszaki átadásán a közút és a kivitelező 
képviselőjének együttes kérése volt, az árkok 
megőrzési, tisztítási, áteresz létesítési karbantartási 
feladatainak kötelezettjeit értesítse az önkormányzat. 
Én magam az árkok betemetésének az elkötelezett 
híve vagyok. Nem lehet egy közösségen belül egymás 
ellen ünnepelni, szerveződni, nem állhat harcban 
civil, civillel, önkormányzattal. De az árkok 
betemetését kérem, NE A VÍZELVEZETŐ ÁRKOK 
BETEMETÉSÉVEL kezdjük! Azt inkább az érvényes 
rendeletek szerint őrizzük meg, őrizzék meg az 
ingatlan használók a saját ingatlanjukhoz tartozó 
szakaszon, a szakemberek által kialakított formában, 
az előírások szerinti sajáterős ráfordítás mellett.
A  megújult Kossuth szobor és Széchenyi utca közötti 
közút mellett, idén kivitelezésre kerül a Kossuth 
szobor Sió utca közti, siófoki menetirány szerinti bal 
oldalon a járda felújítása is. Az előző évben elkészült 
Kossuth utca Honvéd utca és Enyingi utca közti 
szakasszal megegyező formában fog elkészülni ez a 
szakasz is. A járda felújítás másik érintett szakasza a 
Vak Bottyán utca Temető és Deák utca közti 
szakasza. A járdák felújításának szükségessége 

Új úton megkérdőjelezhetetlen, a járdák állapota miatt. Egyes 
szakaszokon a járdák nem közlekedhetőek, 
különösen nem babakocsival. A járda szakaszok 
kijelölésénél minden esetben felmerül azon utcák 
igénye, ahol egyáltalán nincs is gyalogos közlekedésre 
alkalmas elkülönített felület. Kérem, kérjük, minden 
mellékutcában lakó türelmét! A Balatonszabadin 
áthaladó út, a fő utcánk forgalma 2000-3000 jármű 
közé esik naponta. Ennek töredéke a mellékutcák 
forgalma, így amíg a fő út teljes szakaszában nem 
megoldott legalább az egyik oldalon a normális 
gyalogos közlekedés, addig nem beszélhetünk 
indokolt megalapozott igényről járda kialakítás 
kérdésében.
Külön öröm számunkra, hogy hazai forrásból sikerült 
nyernünk, annak ellenére, hogy ugyanezen forrásból 
a megelőző évben nyertük a gyermekorvosi és védőnői 
rendelő felújításának fedezetét. A környező 
polgármesterek, a pályázat író szakemberek 
véleménye szerint két egymást követő évben egyazon 
település nem nyer, nem nyert pályázatot. Mi mégis 
úgy döntöttünk tavaly, hogy elindulunk, hogy 
pályázunk. Megérte. Jelenleg a megnyert pályázat 
közbeszerzési eljárása van folyamatban.
És akkor a formai újítás a szerkesztésben: a járda 
pályázathoz, építéshez kapcsolódó testületi 
határozatot  a  kapcsolódó téma részeként 
ismertetjük. Április 26-án  38/2018 számú 
határozatában döntött a képviselő testület a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló. 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. a)b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásához kapcsolódó 
pályázaton belül a belterületi járdák felújításán 
történő indulásról. A 2.647.059 forint önrész 
általános tartalékból történő biztosítása mellett, 
17.647.058 forint összegben pályázatot nyújtottunk 
be, a Vak Bottyán utca Sió utca és Táncsics utca 

Folytatás a 2.oldalon
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közti, valamint a Bem utca és Klapka utca közti 
részeinek felújítására.
Megújult a gyermekorvosi és a védőnői rendelő. A 
teljes külső- belső felújítás, energetikai korszerűsítés 
és akadálymentesítés újjá varázsolta a várandósaink, 
és gyermekes családjaink egészségügyi ellátásának 
épületét. A napelemek termelik, a korszerű kazán, 
korszerű nyílászárók és az épület szigetelése 
c s ö k k e n t i k  a z  e l f o g y a s z t o t t  e n e r g i á t .  A 
környezetkímélő, egyben takarékos megoldás 
kényelmes, komfortos, otthonos környezetet biztosít 
a gyermekvállalás előtt állók, a gyermekes családok,  
az őket ellátó egészségügyi szolgáltatók számára is.
A kizárólag hazai pályázati forrásból megvalósult 
felújítás nem lenne teljes, ha nem cseréljük saját 
forrásból ki, a szükséges bútorokat is. Ennek során a 
korábbi plafonra fúrt „vizsgáló függöny” helyett 
mindkét rendelőbe paravánt, új orvosi asztalokat, a 
védőnői rendelőbe orvosi széket, vizsgáló széket, 
kartonozót szereztünk be. Természetesen a váróban 
is új széksorok, és korszerű pelenkázók várják a 
vizsgálatokra érkezőket. Új nőgyógyászati vizsgáló 
szék is beszerzésre került, a régi és új fotó láttán 
mindenki látni fogja miért volt szükség a 
beszerzésekre.

Folytatás a 1.oldalról

Új úton indulunk el a Szabadi Szó szerkesztésében, 
kiadásában. Az élethez kellett igazítanunk a korábbi 
m ű k ö d é s i  r e n d e t .  A z  i n d u l á s k o r  4  f ő s 
szerkesztőbizottság egyszerűen elfogyott. A 
szerkesztőség korábbi működési szabályzata nem 
foglakozott a szerkesztő bizottsági tagság, és a 
szerkesztő bizottság megszűnésének esetével. 
Testületi döntést kellett hoznunk, hiszen többszöri, 
az újságban közzétett felhívásra sem jelentkezett 
senki a szerkesztőbizottságba, senki nem vállalta az 
újság írásával, összeállításával járó feladatokat, 
felelősséget.
Az új felelős kiadói és felelős szerkesztői struktúrát, 
több tíz- száz település gyakorlatát alapul véve, 
választotta ki a képviselő testület. A működés kereteit 
az  in formác iók  összegyű léséhez ,a  köz lés 
szükségszerűségéhez igazítjuk, így a lap megjelenése 
évente minimum 4, maximum 12 alkalommal fog 
történni.
A szerkesztési elvekben továbbra is az információs 
közéleti helyi lap kritériumai szerint fogunk 
megjelenni, megjelentetni írásokat. A szerkesztés 
fizikai elveiben új rendszert szeretnénk bevezetni. Az 
önkormányzati  döntésekről  nem egy nagy 
fe lsoro lásban egymás után soro l t  száraz 
információkat szeretnénk megjeleníteni, hanem az 
egyes önkormányzati testületi döntéseket az 
újságban megjelent hírekhez, tartalmában 
kapcsolódó cikkel együtt fogjuk bemutatni. Ebben a 
számban is láthatják már, hogy a megnyert és ebben 
az évben kivitelezésre kerülő járda beruházáshoz 
kapcsolódóan számolunk be a testület újabb járda 
pályázaton történő elindulásáról.

Az újság
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Balatonszabadi költségvetése stabil, de a 2017-ben 
megvalósított fejlesztésekre szánt összegnél szűkebb 
a mozgásterünk. Ennek vannak pozitív és negatív 
elemei. Pozitív elem, hogy az elnyert járda 
pályázathoz önrészt kell biztosítanunk. Örömteli, 
hogy a „Külterületi utak felújításához szükséges….”, 
röviden az 50 le-s traktor és adapterei pályázaton 
összefogva Ádánddal és Siójuttal nyertünk 2 db 
traktort és az utak és környezetük karbantartásához 
szükséges eszközöket, melynek szintén biztosítani 
kell az önrészét. A két tétel együtt több mint 5 millió 
for int .  Az óvoda konyhájának e lektromos 
vezetékeinek cseréje tovább nem halasztható. A 
költségvetésünkben döntöttünk a „napi” feladatok 
mellett:
Az óvoda Táncsics utcai oldalán 2017-ben 
megvalósított beruházás folytatásáról, a templom 
felőli oldal rendezéséről, köz- rendezvény világítás és 
áramvételezési hely normáloszlopon történő 
megvalósításáról (2,9M).
 A Táncsics utca egyirányúsírásáról.
A térfigyelő rendszer bővítéséről 10 új telepítési 
helyen, 16 új térfigyelő kamera rendszerbe 
állításával. Kiemelt terület a Dózsa utca és az Enyingi 
út marosi temető felé eső szakasza (2,8M).
Az iskola melletti telek többcélú sportterületté 
alakításának megkezdéséről, ebben az évben 3 
milliós költségkeretig.
A közvilágítás kiépítésének bővítéséről a Balaton, 
Balatoni utca irányába (Templom és környezetével 
együtt) 3,5 milliós összegben.
Természetesen lesz idén is útkarbantartás, az 
önkormányzati kezelésű utakon az előző évi, a főúttól 
kifelé haladó irányt követve. Ezzel együtt kerül sor a 
martaszfaltos kivitelezés garanciális javítására. 
Külterületi útjainknál a Balaton utca és Balatoni út 
egy rövid szakasza kerül felújításra első ütemben.  
Vannak negatív örökségeink is amik érintik a 
költségvetésünket. A korábbi polgármester által 
azonnali felmentéssel elküldött jegyző perében 
jogerősen veszített Balatonszabadi, a hibás 
felmondás miatt. A felmondás tartalmát érdemben 
nem is vizsgálhatta volna az első fokon eljárt bíróság. 
Már csak az összegszerűség megállapítása van hátra. 
A költségvetésben erre 7,5 mil l ió forintot 
különítettünk el. Ez a 7,5 millió forint elég lenne a 
Móra, Móricz, Mikszáth utcák és a Gábor Áron körút 
martaszfaltos burkolatára. Részlet a másodfokon 
eljárt bíróság ítéletéből:  „…Mindezekre figyelemmel 
az  a lperes i  munkál ta tó  az  á l ta la  közö l t , 
bizalomvesztésre alapított felmentést csak a Kttv. 
668 .§  s ze r in t i  ké t  hónap  f e lmentés i  i dő 
alkalmazásával gyakorolhatta volna. Mivel nem e 
szerint járt el, a közölt azonnali hatályú felmentés 
jogellenes. Emiatt az elsőfokú bíróságnak a felmentés 
indokai valóságát és okszerűségét nem is kellett volna 
vizsgálnia.” Röviden; a szabálytalan felmondás miatt 
annak okait sem vizsgálhatta volna a bíróság, csak a 
joge l lenes fe lmondás tényét  ke l le t t  vo lna 
megállapítania és az összegszerűséget.

A 2018. év költségvetéséről
A pozitív – pályázatok önrésze – és a negatív 
befolyásoló tényezők mellett, 2018-ban is érezhető, 
látható fejlesztéseket valósítunk meg, az élhetőbb 
Balatonszabadiért.

Király Kálmán 
polgármester

Folytatás a 2.oldalról

Április 26-ig 1 rendkívüli és 4 rendes testületi ülést 
tartottunk. A képviselőtestületi üléseken hozott 
érdemi döntéseink:

2/2018. (I.11.)
6/2018. (I.25.)
7/2018. (I.25.)
9/2018. (I.25.) 

10/2018. (I.25.)
11/2018. (I.25.)
14/2018. (I.25.)

15/2018. (I.25.) 
17/2018. (II.22.)

18/2018. (II.22.)
19/2018. (II.22.)
 
28/2018. (III. 29.)

29/2018. (III. 29.)

Közbeszerzési eljárás megindítása
DRV szolgalmi jog megállapodás 
Opticon szerződés hosszabbítás
Szerződés megkötése számtech. 
Szolgra
ÁMK házirend elfogadása
ÁMK takarítási szünet
Kistérségi képviselő személye a 
hull.gazd. Társ.ban
HÉSz módosítás megrendelés
Civil szervezetek elszámolása és 
elfogadása
Közbeszerzési terv feltöltése
Település rendezési szerződés 
aláírása
Közbeszerzési terv értékhatárokat
tartalmazó mellékletének módos.
Szabadi Szó nyomda és 
struktúraváltás

30/2018. (III. 29.)
31/2018. (III. 29.)

34/2018. (IV. 26.)

35/2018. (IV. 26.)

36/2018. (IV. 26.)

37/2018. (IV. 26.)

38/2018. (IV. 26.)
39/2018. (IV. 26.)

Weblap módosítás megrendelése
HÉSz módosítás dokumentációk 
megküldése
Döntés a szélessávú hálózat 
fejlesztésre ktsv.keret 2 M-ig
Döntés a szélessávú hálózat saját- 
kistérségi működtetéséről
Lakossági ivóvíz és csat. haszn. 
díj pályázat benyújtása
Szabadi Szó SzMSz-ének 
elfogadása
Járda pályázaton történő indulás
Közbeszerzési eljárás 
érvénytelennek nyilvánítása

Az összes képviselő testületi ülés jegyzőkönyve 
elérhető a Balatonszabadi weblapon. A weblapon 
külön ikonnal elérhető a Településképi Arculati 
Kézikönyv, a rendeleteknél a Településkép 
Védelméről Szóló Rendelet. A két, a település későbbi 
arculatát meghatározó anyag olvasmányos, 
közérthető módon határozza meg Balatonszabadi 
jelenlegi arculatát, laza- rendkívül tág korlátokat 
adva – jelenlegi formájában – az építési, átépítési 
tevékenységeknek.
A 2018-ban megalkotott, módosított rendeletek:
Szociális rendelet módosítása
Költségvetési rendelet megalkotása
Önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról
Civilek támogatásáról szóló rendelet módosítása

A képviselő testület
munkájáról

Folytatás a 4.oldalon
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Folytatás a 3.oldalon

Hírek az óvodából

Az újév beköszöntével óvodánkban is új dolgok 
történtek!
Szeretettel fogadjuk az új kis óvodásainkat, kiknek 
igyekszünk zökkenőmentessé tenni az óvodai életet, 
de a beszoktatás nem mindig könnyű folyamat. 
Ehhez kérjük a szülők megértését, együttműködését, 
támogató segítségét! Fenntartónk jóvoltából ismét új 
eszközökkel gyarapodott óvodánk konyhája. Egy új 
10 tálcás, kombi sütő, és egy univerzális robotgép 
tartozékokkal került vásárlásra, így folytatódhatott 
az elavult eszközök cseréje. 

Egyelőre még nem kerültek beüzemelésre, mert az 
óvoda villanyhálózatának a felújítására is szükség 
van, melyre a nyári leállás (takarítási szünet) 
folyamán kerül sor.
A konyha folyamatos korszerűsítése, fejlesztése, a 
gyermekek korszerű táplálkozását elősegíti. 
Köszönjük a fenntartónak, hogy a konyha folyamatos 
újításával szem előtt tartja, hogy meg tudjunk felelni 
mind a törvényben foglaltaknak, mind a szülők és a 
gyermekek igényeinek. A korszerű eszközöknek 
köszönhetően az ételek sokkal többféleképpen és 
egészségesebben elkészíthetőek. Bízunk a 
fenntartónk további segítő együttműködésében, 
mellyel a konyhánk a kistérség egyik legfelszereltebb 
és legkorszerűbb konyhája lehet.
 Az újesztendő több el lenőrzést is  hozott 
intézményünknek. Januárban belső ellenőrzést 
kaptunk a normatíva felhasználást illetően, 
februárban pedig vezetői tanfelügyeletre került sor. 

Eközben farsangra készültünk. Két munkatársunk 
nyugdíjba vonult, s végre a 4. csoportba is találtunk 
óvónénit! Zajlik az élet az intézményben, kiszét 
égettünk, március 15-ei ünnepélyen vettünk részt a 
K o s s u t h - k ö r b e n  n a g y  s i k e r r e l , 
nagycsoportosainkkal. 
A Víz Világnapját, Föld –napját, Népviselet napját 
megünnepeltük. Gyermekeink többször vettek részt 
színházi előadáson is. Jelenleg az Anyák napi 
ünnepélyek zajlanak, s ezekben a napokban kerül sor 
az óvodai beiratkozásra is. Reméljük, hogy idén is sok 
ú j  k i s g y e r m e k e t  k ö s z ö n t h e t ü n k  m a j d 
intézményünkben.
Hátralévő programjaink között szerepel a Madarak-
fák napi kirándulás, Intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzés, gyermeknapi programok, s az óvodai 
búcsúzó ünnepély. Ennek időpontja: 2018. június 1.
A következő számban erről számolunk be!

Pintér Anett
óvodavezető

Folytatás a 3.oldalról
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Folytatás a 5.oldalról

Hírek a Művelődési Ház 
és a Könyvtár életéből

A művelődési ház életében a szilveszteri bál után 
elkezdődtek a mozgalmas hétköznapok. Minden 
napra jut az állandó foglalkozásokból és ezeken kívül 
is nap mint nap történik valami. Civiljeink egész 
évben használhatják a Művelődési Házat. Életükbe 
bármikor bepillantást engednek, bármelyik 
egyesülethez lehet csatlakozni.
A Magyar Kultúra Napjának alkalmából a Holló 
Együttes előadását nézhették meg a gyerekek. 
Január 23-án nagysikerű véradást szerveztünk. 
Külön öröm volt, hogy falunkban ilyen sok önzetlen, 
segítőkész ember él. Reméljük, hogy a Falunapra 
tervezett véradáson még ennél is többen járulnak 
hozzá a rászorulók megmentéséhez.
Már januárban elkezdtük a farsangi próbákat az 
óvódásokkal, a gyerekek örömmel készültek az 
eseményre. Februárban Kissné Berta Rozália 
fórumot tartott a helyi esélyegyenlőségi program 
keretében.
Az óvódások a Szegény Dzsoni és Árnika meséjét 
izgulhatták végig, míg a felnőtteknek a Hedrehelyi 
Mókulók pajzán előadása okozott kellemes 
kikapcsolódást.
Legtöbbünkre ráfér az önbizalom növelés. Ezt kívánta 
támogatni a Hangulat létra- önbizalom tréning 3 
felvonásban című előadás sorozata.
Bálokból több is jutott erre az időszakra. Jó 
hangulatban telt a Népdalkör majd az EBE 
összejövetele, de nem panaszkodtak a Focista Bálon 
és a Zumba retró discón résztvevők sem.
Az egész falu dicsőségére vált a „Talpra Magyar” 
együttfutás. A már hagyománynak mondható jó 
hangulatú, sikeres rendezvény kiváló példa az 
összefogásra: kicsik és nagyok, futva vagy 
kerékpáron –Ádánd - Siójut- Balatonszabadi- a 
lényeg, hogy együtt.
Kézműves szakköreinken általában az aktuális 
ünnepekre készülünk: volt álarckészítés, tavaszváró 
virágok, tojásfestés, anyák napi ajándékok és még 
sok minden más. A sok ügyes apró kéz ontotta a 
szebbnél szebb tárgyakat. Tavasszal is meglátogatott 
minket Uszkay Gabriella és beavatott a mézeskalács 
díszítés rejtelmeibe, ezúttal húsvéti figurák, 
motívumok alkalmazásával. Feldíszítettük a 
tojásfánkat is, bár rossz idő volt, de épségben 
megmaradtak a tojások a fán.
Áprilisra is jutott a színházi előadásokból. Nem 
maradhatott ki Micimackó a picik kedvence, volt 
bábjáték A szegény legény szerencséje címmel és igazi 
különlegességnek számított a Boszorkány, melyben 
t á v o l i  t á j a k  e g z o t i k u s  h a n g s z e r e i v e l  i s 
megismerkedhettünk.
Április 4-én indult az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a 
tudásért” projekt keretén belül az alap kompetencia 
képzés, ami június végéig fog tartani minden 
munkanapon, 15 fő részvételével.
Az egészségnap minden korosztály számára 
tartogatott meglepetést: a gyerekeknek 3D-s játékok, 
távirányítós autóverseny, kézműveskedés. Az 
érdeklődőknek egészséges táplálékokból kóstolóval 

egybekötött bemutatót tartottunk.
Lehetett vércukrot, vérnyomást, testzsír százalékot 
méretni, vért adni. Dr. Koch Béla előadást tartott az 
önkormányzatnál elhelyezett, mindenki számára 
elérhető újraélesztő készülékről. Meghallgathattuk a 
vöröskereszt történetét és bepillantást nyerhettünk a 
siketek és nagyothallók világába.
Szintén áprilisi program volt az óvónők irányításával 

zajló „Egy nap népviseletben” és az „Így tedd rá” 
táncház óvódásoknak. Öröm volt látni az apró lábak 
igazodását, az igyekezetet, a csillogó szemeket, a 
mosolygó arcokat.
Az iskolások érdekes előadásokat hallgathattak a 
M a d a r a k  é s  F á k  n a p j a  a l k a l m á b ó l . 
Megismerkedhettek az élő növényekkel, palántákkal, 
a Madártani Intézet a madarak világát mutatta be, 
majd teret adtunk az ezt követő több helyszínes 
vetélkedőnek.
Baba-mama klubunk minden szerdán délelőtt 
működik. Itt a picik kellemes körülmények között 
játszhatnak, míg a mamák megosztják egymás között 
tapasztalataikat.
Május első hete az anyák napi készülődéssel, 
próbákkal, ünnepségekkel telt. 
Május 26-án gyereknap lesz, mely 10 órakor a 
Gólyatábla avatóval indul. Rengeteg játékkal és 
meglepetéssel várunk mindenkit többek között lesz 
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mesee lőadás,  arc festés ,  cs i l lámtetová lás , 
kézműveskedés, ügyességi versenyek, légvár, rodeó 
bika, élő csocsó, fa népi játékok, hab party. Délután 
16 órától a Kossuth Művelődési Körben folytatódik a 
program.
Remé l jük  r ö v i d  b e s zámo l ónk  f e l k e l t e t t e 
érdeklődésüket és állandó vendégeinken kívül egyre 
többen lesznek kíváncsiak programjainkra.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A művelődési ház dolgozói

EGYÜTT BALATONSZABADIÉRT EGYESÜLET Vezeti: Molnár 
Árpád változó időpontban

KIS KREATÍV SZÍNPAD Vezeti: Ruppert Erika minden második 
hét kedd 15 órától

BALATONSZABADI NÉPDALKÖR EGYESÜLET Vezeti: Szabóné 
Szóládi Tünde kedd 18 órától

MAGYAR CUKORBETEGEK BALATONSZABADI EGYESÜLETE 
Vezeti: Mészárosné Horváth Rózsa minden hónap első szerdáján 

16 órától

BALATONSZABADI GALAMB ÉS KISÁLLATTENYÉSZTÕK 
EGYESÜLETE

Vezeti: Szili Sándor változó időpontban

MERIDIÁN TORNA Vezeti: Dr. Barcza Denise
kedd 17:15 órától

GERINCTORNA 
Vezeti: Dr. Barcza Denise csütörtök 17:15 órától

KÉZMŰVES FOGLAKOZÁS kedd 15:00 órától

SPORT TERMET HASZNÁLÓ CSOPORTJAINK
JÓGA Vezeti: Hirschmann Renáta hétfő 17 órától

ZUMBA kedd 19 órától

NÉPTÁNC Vezeti: Szigeti Angéla, Papp Károly
kedd és csütörtök 15:30-16:30 

Hastánc Vezeti: Prigl Enikő csütörtök 18:30 órától

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÁLLANDÓ CSOPORTJAI

Folytatás a 6.oldalról
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Könyvtár
Könyvtárunk 2017 nyarán átköltözött az iskolából a 
Művelődési Házba. Az átköltözésben többször is 
segítségünkre voltak az önkormányzat dolgozói, akik 
munkáját köszönjük.
A nyári időszakban több mint 200 db könyv került a 
könyvtári állományból kivonásra. Ezek a kötetek 
Művelődési Ház által biztosított polcra kerültek 
folyamatosan kihelyezésre. Ezeket a könyveket 
megtekintve lehet választani és „örökbe fogadni” őket, 
hogy ne papír hulladékként végezzék.
Az újra nyitást követően érkeztek régi olvasóink. 
Gyerekek eleinte kevesebben, meg kellett szokniuk a 
változást. A Művelődési Házban tartott foglalkozások 
után szívesen betértek hozzánk is egy-egy olvasni 
valóért. Legtöbben az értük érkező szülőkkel jöttek, 
akik közül többen nem voltak még a könyvtár tagjai, 
de beiratkoztak és azóta is heti – kétheti 
rendszerességgel látogatóink illetve olvasóinkká 
váltak.

Gyakran jönnek látogatóba a tanító nénikkel az alsós 
tagozatos gyerekek, akik a kötelező irodalom mellé 
szívesen választanak magunknak érdekes meséket, 
verseket, állatos könyveket, regényeket. Nagyobb 
gyermekek tanítás után egyedül látogatják a 
könyvtárat.  Van aki internetezés céljából, van aki 
kölcsönözni.

Új beiratkozók között üdvözölhetjük elsős és második 
osztályos diákokat, a Baba-mama klubba érkező 
anyukákat. Ezen kívül Siófokról is egyre több 
beiratkozót köszönthetünk. Elmondásuk alapján 
szeretnek ide kijárni, ezzel párhuzamosan kisebb-
nagyobb séták közben felfedezik községünk 
nevezetességeit is.

A könyvtár 80 új olvasóval lett gazdagabb a 2017 
október – 2018 februári adatok alapján. Így most a 
könyvtár tagsága megközelítőleg 400 olvasó. 
Reméljük év végéig ez a létszám csak emelkedni fog.
Havonta körülbelül 400-460 a látogatások száma. 
Kölcsönzött dokumentumokat illetően havi szinten 
kb. 480-550 db. 

Internet használat a művelődési házzal együtt 
biztosított / 4 db Művelődési Ház + 2 db könyvtári gép 
keretén belül/. 
Ősszel és tavasszal is sok-sok könyv érkezett a KSZR 
(Könyvtári Szolgáltató Rendszer) –en belül, aminek 
nagyon örülünk. Olvasóink folyamatosan kölcsönzik 
őket. Ezen kívül nagyon sok könyvet kaptunk és 
kapunk folyamatosan ajándékba. Időszakosan itt élő 
német lakosoktól is kaptunk ajándékba német nyelvű 
könyveket, ezek is kölcsönözhetők.
Köszöne t  m inden  i smerős  é s  i smere t l en 
ajándékozónak a sok-sok könyvért.
A könyvtárban olvasható többek között: Nők Lapja, 
Autó motor, National Geographic, Természet Búvár, 
Bravo, Praktika, Otthon, Mikkamakka, Dörmögő 
Dömötör heti illetve havi lapok.
Gyertek és olvassatok bátran!!! 

A könyvtár dolgozói

Folytatás a 9.oldalon
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Beszámoló a Balatonszabadi 
Népdalkör Egyesület 
2017. évi munkájáról

A Balatonszabadi Népdalkör Egyesület a 2017. évi 
célkitűzéseit, terveit az Egyesület céljainak 
figyelembe vételével valósította meg. E célok 
megvalósítása érdekében heti rendszerességgel 
tartottuk próbáinkat, melyhez a termet az 
Önkormányzat  tér í tésmentesen bocsátot t 
rendelkezésünkre, köszönet érte.
2016-os év változásai után Egyesületünk életében 
egy csendesebb évet zártunk.  Fodor Janka 
karnagyunkkal a kezdeti szárnypróbálgatások, 
ismerkedés után gyorsan egymásra találtunk, 
csengő, tiszta hangjával rövid időn belül belopta 
magát mindenki szívébe. Új dalcsokrokat, szebbnél 
szebb népdalokat tanultunk az év során, melyeket a 
múlt évben több helyen és időben volt alkalmunk 
bemutatni. Kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy 
ünnepi műsorainkat megújítsuk.  
2017-ben az Önkormányzat által civil szervezetek 
részére kiírt pályázatra benyújtott kérelmünkre 
támogatást kaptunk, melynek elszámolása 2018 
januárjában lezárult. Az összeget működésünkre, 
művészeti oktatásra és könyvelői költségekre 
fordítottuk. Ebben az évben is azonos céllal 
nyújtottuk be pályázatunkat.
Fodor Janka karnagyunk segítségével jelentkeztünk 
a Csoóri Sándor alap pályázatára. A pályázat 
eredményesen zárult, 800 ezer forinttal lehetünk 
gazdagabbak, melyet meghatározott célra tudunk 
felhasználni. Elsősorban egységes lábbelit, illetve 
népviseletre szeretnénk költeni a megnyert összeget. 
2017 januárjában évzáró bankettre hívtuk 
Tagtársainkat, Támogatóinkat, Barátainkat. Néhány 
szóval számot adtunk Egyesületünk életéről, 
sikereiről, valamint a változásokról.  
Vidám, rendhagyó színpadi műsorral köszöntük meg 
azon emberek munkáját, akik munkájukkal vagy 
anyagiakkal támogatták, segítették Egyesületünket. 
E z  e l e n g e d h e t e t l e n  a  k i t ű z ö t t  c é l o k 
megvalósításához. Megtartottuk zárszámadó 
közgyűlésünket áprilisban. Az előző évet pozitív 
mérleggel zártuk, így az egyesület közhasznúságát 
megtartottuk. 
Hagyományainknak megfelelően az elmúlt évben is 
fontosnak tar to t tuk,  hogy  rész t  vegyünk 
településünkön megrendezésre kerülő nemzeti 
ünnepeinken. Nem múlt el esemény településünkön, 
hogy a Népdalkör ne állt volna színpadra, részese 
voltunk a településünk valamennyi rendezvényének!
Márc iusban megkötöt tük együttműködés i 
megá l l apodásunka t  c i v i l  s z e r ve ze t ekke l , 
együttműködésünkkel településünk életét is 
színesítjük. 
Köszönet Papp Krisztián képviselő úrnak pénzbeli 
támogatásáért, valamint Sere Péternek, aki a múlt 
évben is jelentős összeggel járult hozzá a 
működésünkhöz a villanykörte akcióval! Papp Károly 
képviselő úr szponzora rendezvényeinknek. 
A múlt évben hosszú idő után újra megtartottuk 
csapatépítő negyedéves találkozóinkat, ahol 
köszöntöttük a névnaposokat. Tavasszal – igaz szűk 

körben- kirándultunk és fürödtünk egyet 
Tamásiban. 
Jeles eseményeket ünnepeltünk az év elején. A múlt 
évben ünnepelte 80. születésnapját Bukovics 
Lászlóné Babi néni, februárban pedig Kudor Mária, 
Marika néni. Oszlopos tagjai voltak hosszú éveken 
keresztül Népdalkörünknek, munkájukra mindig 
számíthattunk. Mindketten úgy döntöttek, hogy már 
nem folytatják velünk az aktív szereplést, 
munkájukat megköszönve várjuk vissza közénk 
Őket, amikor kedvük, egészségük engedi. 
A 2018-as év tervei között szerepel a versenyekbe való 
visszatérés, ahol szeretnénk ismét megmérettetni 
tudásunkat. Ehhez várjuk az énekelni szerető régi és 
új tagjainkat. Célunk, hogy népdalkörünk tagsága 
szaporodjon, és örömmel üdvözöljük a januártól 
hozzánk csatlakozó új dalos társakat!
A jövőben is elsődleges az Egyesület elfogadott 
céljainak megvalósítása, ehhez kívánok valamennyi 
tagtársunknak jó  munkát ,  jó  egészséget , 
összetartást, sikereket a népzenei fellépéseken!
Munkánkhoz kérjük, támogassa adója 1%-val a 
B a l a t o n s z a b a d i  N é p d a l k ö r  E g y e s ü l e t e t ! 
Adószámunk:18777303114

Szabóné Szóládi Tünde
Balatonszabadi Népdalkör

Egyesület elnöke

Kedves Balatonszabadiak!  Szeretik a népdalt? 
Szeretnének egy összetartó, vidám csapat tagjaivá 
válni? Szeretnének szabadidejükben kikapcsolódni? 
Nincs más tennivaló, mint kedden fél hattól 
ellátogatni a Népdalkör próbájára a Művelődési 
Házba, ahol szeretettel várjuk az énekelni szerető, 
vágyakozó új tagokat! Nincs korhatár, mindössze egy 
kis zenei érzék szükséges!

TOBORZÓ

Balatonszabadi Népdalkör tagsága

Folytatás a 8.oldalról
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Hírek az Együtt
Balatonszabadiért Egyesület 

életéből

Az Együtt Balatonszabadiért Egyesület 2018. 
március 03-án tartotta a Zárszámadó Közgyűlését, 
melyen az egyesület férfi tagjai egy kedves, humoros 
kis műsorral és virággal köszöntötték a hölgyeket a 
nőnap alkalmából. A köszöntéshez még egyik aktív 
segítőnk is csatlakozott rögtönzött előadásával, mely 
nagy tetszést aratott. Ezúton is köszönjük nekik

Néhány gondolat az elnöki beszámolóból:

2017-ben az egyik legfontosabb feladatunk volt a 
Pusztatorony környékének további rendezése. A 
növények ültetése és a pihenőhely kialakítását 
követően új asztalokat és padokat telepítettünk, így a 

növögető ligetes területen egyre komfortosabban 
lehet pihenni,  sütögetni. A területen a legfontosabb 
kertészeti munkákat is elvégeztük, azonban 2018-
ban elkerülhetetlen lesz néhány fa átültetése, az 
elszáradtak pótlása.
Az elmúlt évben is együttműködött az egyesület 
siófoki középfokú oktatási intézménnyel a tanulók 
közösséget segítő munkavállalásával kapcsolatban. 
A falunapon kerültek átadásra a „Virágos Porta” 
díjak. A zsűri szokásosan a leglelkesebb tagokból 
verbuválódott, sok-sok portát fényképezett le, hogy ki 
lehessen választani a legjobbakat. Egyesületünk 
természetesen aktívan részt vett a közösségi 
eseményen, nagyon sok lecsót főztünk, ami 
szerencsére mind elfogyott.
Elmondhatjuk, hogy az Adventi ünnepség sorozat 
2017-ben nagyon jól sikerült. Volt olyan hétvége, 
hogy az időjárás nem kedvezett a szervezőknek, mégis 
sokan voltak e napokon is.
Egyesületünk valamennyi ünnepen képviseltette 
magát. A nemzeti ünnepeinken a település többi köz-, 
és civilszervezetével együtt emlékeztünk a múlt jeles 
napjaira, s együtt koszorúztunk a megemlékezések 
helyszínein.
Részt vettünk a községben szervezett bálokon és 
rendezvényeken, ahol szükség volt ránk ott voltunk 
és segítettünk, tombola ajándékot ajánlottunk fel.

Végezetül néhány szó szervezetünk anyagi 
helyzetéről.  Az elmúlt esztendőben az község 
vezetése anyagilag komolyan támogatta munkánkat, 
a támogatásból kertészeti eszközöket vásároltunk, 
hogy  az  á l ta lunk  l é t r ehozo t t  p ihenőhe ly 
fenntartásában is részt vehessünk. Köszönet a 
Balatonszabadi Önkormányzatnak. Működésünket 
tagdíjakból, adományokból, pártolóink személyi 
jövedelemadója egy részének felajánlásából 
szerényen, de biztonsággal finanszíroztuk. Nagyon 
köszönöm mindannyiunknak a hozzájárulást, s 
minden támogatónknak a néha erőn felüli anyagi 
áldozatvállalást! Pályázatot nem adtunk be 
működésünk támogatására, mert az új rendszerben 
gyakorlatilag lehetetlen vissza nem térítendő 
támogatáshoz jutni. Talán 2018-ban mégis 
szerencsénk lesz.

És néhány mondat a terveinkről:

Folytatás a 11.oldalon



2018.május 11.

2018-ban is folytatni kívánjuk mindazt, amit 
korábban elkezdtünk, lehetőleg legalább úgy, mint 
eddig tettük. Az elmúlt esztendőben is sikerült kicsit 
hozzátenni az eddigi eredményekhez a község 
valamennyi lakója hasznára.  Természetesen részt 
veszünk a község jeles eseményein, minden tőlünk 
telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy 
ünnepeinket közösen, emelkedetten éljük meg. 
Amennyiben igény mutatkozik rá ugyancsak részt 
vá l la lunk a  rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában. A Falunapon 2018-ban is aktívan 
kivesszük részünket.
Idén ismét kiemelkedő feladat a Pusztatorony 
környékének további rendezése. A fenntartás új 
feladatokat ad az egyesület tagságának.  Az 
emlékmű, a romok és az újonnan létesült pihenőhely 
környezetét tisztítanánk meg és növényeket, 
bokrokat, fákat gondoznánk. Egy-két fa átültetése is 
szükségessé vált. Az Önkormányzat 2017. évi 
támogatásából ehhez szükséges eszközöket 
szereztünk be.

 Nyáron ismét végiglátogatjuk a falu házait és kertjeit. 
A most már hagyománynak számító „Virágos Porta” 
díj átadásra a falunapon kerülne sor.
  A „Mikulás” egyesületünk tagja, így jó lenne, ha az 
óvodai és iskolai Mikulás ünnepségen kívül a falu 
többi gyerekének is lenne ilyen ünnepe.
Ebben az évben ismét tervezünk kirándulást, a jól 
sikerült tavalyelőtti és tavalyi kirándulások 
tapasztalatain felbuzdulva. Annak eldöntését, hogy 
idén hova menjünk, a tagságra bízzuk.
Természetesen nem maradhat el az egyre népszerűbb 
Adventi ünnepség sorozat. 2017-ben ismét sokan 
jöttek el a közös karácsony várás eseményeire. Egyre 
többen segítenek is, vagy támogatják valamilyen 
módon a rendezvényeket.

Számítunk arra, hogy az Önkormányzat 2018-ban is 
nyújt támogatást a működésünk segítésére és a 
legnagyobb vállalásunkhoz a Pusztatorony 
környezetének további rendezéséhez. Emellett 
amennyiben lehetőség lesz pályázni fogunk vissza 
nem térítendő támogatásra központi alapoknál. 

A Pusztatoronynál az első idei fűnyírás 2018. április 
21-én volt, melyet majd a terveink szerint számos 
ilyen megmozdulás fog követni.

2018. április 22-én az első társadalmi munkánk is 
sikeresen lezajlott, sokan eljöttek, hogy segítsenek a 
padok, asztalok újrafestésében az emléktáblák 
rész leges  fe lú j í tásában,  gyomlá lásban és 
gereblyézésben. Néhányan még süteményt is hoztak, 
ami nagyban növelte a munkakedvünket.

Az idén is pályáztunk Önkormányzati támogatásra a 
„Pusztatorony környezetének további rendezéséhez” 
amelyen az elbírálás után számunkra jelentős 
összegről került aláírásra a támogatási szerződés 
2018. május 04-én és azt követően már az utalás is 
megérkezett a számlánkra. Köszönjük!

Molnár Árpád
EBE elnöke

Folytatás a 10.oldalról

Folytatás a 12.oldalon
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Thália papjai az együttműködő
partner képviselőjének és 

a befogadó nézőnek a szemével

Kezdem a végén: A siófoki KIKK színháztermében, a 
nem tipikusan színházi nap ellenére, május 7-én 
hétfőn teltház előtt láthattuk Robert Thomas Nyolc nő 
című bűnügyi komédiáját. Köszönjük a remek 
kikapcsolódást, az izgalmas, érzelem dús estét, a 
remek előadást. Miért kerül Balatonszabadi közéleti 
lapjába egy siófoki előadás? Azért mert az előadás a 
miénk volt. Bár a helyszínt Siófok adta, az előadást a 
Thália Művészetbarát Egyesület vitte színpadra. 
Örülünk, hogy sikerült megtölteni a siófoki 
színháztermet, Balatonszabadi előadásra is várjuk  
Önöket szeretettel!

Mint minden évben idén is találkoztunk a március 
15-i ünnepi megemlékezésen is, ahol az ünnepi 
műsor záró előadását láttuk a „Tháliától”. A műsort 
követő fáklyás meneten és koszorúzáson, az azt 
követő beszélgetésen, az éves közgyűlésen, a közös 
bejáráson a Művelődési Házunkban és az átadott 
raktárhe lység  megtek intésén,  va lamint  a 
civilszervezetek pályázati kiírása kapcsán már nem 
mint művész és befogadó, hanem mint egyenrangú, 
egymást segítő szervezetek képviselői találkoztunk. 
Ezeken a hétköznapi találkozásokon is szép sikereket 
értünk el, bár ezek nem művészi, hanem döntően 
gazdasági, szervezési feladatok voltak. A közös 
jellemző: a siker, az elégedettség.

KK

A Magyar Cukorbetegek 
Balatonszabadi Egyesületének 

életéből

Folytatás a 11.oldalról

Folytatás a 13.oldalon

Az évet úgy kezdtük, hogy januárban megkapták 
használatra a tagok a nordic walking botokat. Nagyon 
szép idő volt januárban, ki is próbáltuk a botokat, egy 
jót sétáltunk. Azóta is kinek mikor van ideje, elindul 
egy kis túrára.
Februárban tartottuk a beszámoló közgyűlésünket. 
Az Országos Szövetségtől kaptunk egy 25 kérdésből 

álló kérdőívet, amelyet a közgyűlésen töltöttek ki a 
tagok. A téma az volt, ki mennyire van tisztában a 
betegségével. Utána ki is értékeltük a kérdőíveket.

Március 15-én részt vettünk az együtt futáson. 
Vércukrot, vérnyomást, testzsírt és testtömeg indexet 
mértünk.

Április 21-én, az egészségnapon ismét mértünk 
Balatonszabadiban.
Május 12 –én részt vettünk az Országos Szövetség 
által második alkalommal megrendezett nordic 
walking sétán. Az egyesületből 15 fő vett részt, és két 
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érdeklődő is jött velünk. A találkozó az egyesület 
elnökénél volt, itt vércukrot mértünk, utána 
elmentünk a Pusztatoronyig. Utána visszamentünk a 
kiindulópontra, ott ismét cukrot mértünk. A mozgás 
hatására mindenkinek alacsonyabb lett az értéke. Ez 
is azt bizonyítja, hogy a mozgás jó hatással van a 
cukorszintre, kedélyállapotra, mert a séta nagyon jó 
hangulatú volt, a hőség ellenére is. Az eseményről a 
Somogy Tv is készített riportot.
Márciusban pályázatot adtunk be a Tescóhoz, és 
kiválasztottak bennünket, így bekerültünk a három 
szerencsés közé, akire szavazni lehet. Május 7-től 
június 4-ig lehet a vásárláskor kapott zsetont bedobni 
a gyűjtőládába a nagy Tescóban, a kis Tescóban, 
Balatonföldváron és Balatonbogláron. Kültéri fitnesz 
eszközökre gyűjtünk, ami Balatonszabadiban kerül 
felállításra. Kérünk mindenkit, aki vásárol, dobja be 
zsetonját a Cukorbetegek ládájába. Együtt sikerülni 
fog nyerni!

Mészárosné Horváth Rózsa
elnök

Folytatás a 14.oldalon

Ifj. Bartos Tibor kezdeményezésére, dr. Koch Béla 
szakmai tanácsait követve egy félautomata 
újraélesztő berendezés beszerzése és kihelyezése 
mellett döntött Balatonszabadi Önkormányzata.
Elkészült a defibrillátor készülék kamerás védelme, 
megérkezett a készülék és a fali tárolója. Kihelyezésre 
került egy üveg-fedelű kulcsdoboz, az előtér 0-24-es 
n y i t á s á h o z ,  é s  e z z e l  m i n d e n k i  s z á m á r a 
hozzáférhetővé tettük a berendezést (Balatonszabadi 
Vak Bottyán u. 102. Polgármesteri Hivatal előtere). A 
kezelési útmutatót is elhelyeztük, valamint a gép is 
adja a hangutasításokat. Munkatársunkat a 
forgalmazó arról tájékoztatta, hogy csak a géphez 
mellékelt tájékoztató helyezhető ki, annak 
egyszerűsítése, rövidítése nem megengedett. A gép 
kezelés útmutatóján kívül az újraélesztés lépéseit és 
teendői is összefoglalva elhelyeztük a gép mellett. 
Reméljük sokáig nem lesz rá szükség, ha mégis akkor 
pedig mentsen életet!

Új úton az életmentésben

Folytatás a 12.oldalról
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finom nedű kerülhetett a vacsora mellé az asztalra. 
Szokásunkhoz híven, a legjobb kistermelői bor 
különdíját ezúttal is a falunapon adjuk át a 
győztesnek, aki Szobonya András lett Merlot borával. 
Jövőre is várjuk a borbarátokat.  

Májusfa állítás
Hagyományőrző programjaink egyike a májusfa 
állítás. Ezúttal igen kalandosra sikerült az este, 
melynek okozója volt, hogy a koronája állítás közben 
eltörött, ezért kétszer kellett nekirugaszkodni a 
felhúzásnak, valamint az, hogy egy igazi tavaszi 
zivatar szakadt a fiúcsapat nyakába. Ez persze nem 
az a műfaj, amit menet közben abba lehet hagyni, így 
nemes egyszerűséggel mindenki bőrig ázott. Volt 
nagy nevetés a vacsora alatt, hiszen gyakorlatilag a 
teljes „ruhatárat” kénytelen volt a csapat magára 
venni a vacsorához, így egy spontán jelmezbál is 
kerekedett az estéből. A fa persze áll, / gyereknapon 
kitáncoljuk / és nem kell szégyenkezni a mérete miatt 
sem. Azt gondoljuk ismét a környék legnagyobb fáját 
állítottuk fel. Várunk mindenkit jövőre egy ugyancsak 
kiveszőben lévő hagyomány életben tartására.

Férfinap 
Ezúttal Ivó napja előtt egy héttel 05.12-én tartottuk a 
férfinapot. A lányok, asszonyok heteken át gőzerővel 
készültek, aminek természetesen meg is lett az 
e redménye .  A  műsorban pé ldáu l  számos 
közelmúltbeli esemény lett vidám jelenetben 
feldolgozva. Jól érezték magukat a fiúk és a férfiak, 
remek volt a hangulat és Olgiék is szokás szerint 
kitettek magukért a konyhán, finom falatok 
következtek a vidám hangulatú műsor után. 

Röviden, a teljesség igénye nélkül most ennyit a 
2018-as év első 5 hónapjáról, néhány képpel 
fűszerezve. Mindenkit szeretettel várunk az 
elkövetkezendő rendezvényeinken is:  05.26-án a 
gyermeknapon és májusfa kitáncolón, valamint a 
05.27-i hősök napján. További rendezvényeinkről 
pedig a szokásos módon értesítjük az érdeklődőket.

Kossuth Köri életképek:
2018. január-május

Közgyűlés és bankett
Február első szombatja hagyományosan a Bankett 
ideje. A zárszámadó közgyűlés időpontja pár éve nem 
ez a nap, de a normál közgyűlés alkalmával került sor 
ezúttal is a 2017-es év rövid értékelésére ill. az évek 
óta változatlan mértékű tagdíj összegének 
elfogadására. Hallhattuk a beszámolóból, hogy 
ezúttal a pályázati forrásokból a hangosítás újult 
meg, képviselői felajánlásból pedig vadonat új 
konyhai felszerelésekkel gazdagodtunk, melyekkel a 
nagytermünk teljes körű technikai és vendéglátási 
szempontú megújulása fejeződött be. A hivatalos 
részt ezúttal is finom vacsora, jó hangulatú bál 
követte a tagság és a meghívott vendégek 
részvételével.

Nőnap
Hagyományos nőnapi rendezvényünkön a fiúk 
ezúttal is kitettek magukért. Remek volt a hangulat, a 
szereplők és a nézők egyaránt élvezték a színes 
műsort. Jó volt látni, hogy fiataljaink is egyre 
nagyobb létszámmal veszik ki részüket az 
előadásokból. Dezső és csapata pedig ezúttal is remek 
ízekkel járult hozzá a sikerhez. 

Március 15.
Iskolánkkal együttműködve ezúttal is / megújult 
kiállítóhelyen / rajzpályázatot hirdettünk a nemzeti 
ünnep alkalmából. Szép számmal érkeztek rajzok és 
más technikával készült alkotások is, melyek az 
ünnep napján már nagytermünket díszítették. A 
délelőtt már hagyományos programjaként az 
Együttfutás eseményének fogadó állomása volt az 
egyesület székháza. Este pedig a hagyományos 
ünnepi műsorra és koszorúzásra került sor. Immár 
ötödik alkalommal a Balatonszabadi életének 
megha tá ro zó  e gyesü l e t e i  mege rős í t e t t ék 
e g y ü t t m ű k ö d é s i  s z á n d é k u k a t ,  m e l y e t 
megállapodásban is rögzítettek szokásaik szerint. A 
megállapodás résztvevői a Kossuth Művelődési Kör, a 
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület, a Thália 
Művészetbarát Egyesület, a Polgárőr Egyesület, az 
Onogur Hagyományőrző Egyesület, valamint siójuti 
partnerünk, a Siójutért Faluszépítő Egyesület.

Szavalóverseny
Április 9-én hagyományos szavalóversenyünket 
rendeztük meg iskolásaink számára. A színvonalas 
versenyt sok néző is megtekintette nagy örömünkre. 
A zsűrinek nehéz dolga volt, odaítélni az egyesület 
felajánlásából származó könyvjutalmakat. Reméljük, 
megmarad a kedv a versmondásra, hiszen a mai 
elektronikus világban nagy dolog, hogy vannak 
fiatalok, akik vállalkoznak egy vers megtanulására és 
közönség előtti tolmácsolására. Köszönjük nekik!

Borverseny
Április eleje hagyományosan a borverseny ideje is a 
k ö r  é l e t é b e n .  E z ú t t a l  1 4 - é n  t a r t o t t u k 
borvacsoránkat, ahol 56 minta gazdája várta a 
szakértő zsűri döntésének eredményét. A környék 
termőhelyeinek gazdái ezúttal is kitettek magukért, 
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Folytatás a 12.oldalról

A kistérség leglátogatottabb március 15-i 
rendezvényén készült képek mindent elmondanak 
arról, ami a célunk volt amikor 2016-ban - abban a 
cudar 1 fokos esőben - Talpra Magyar! Együtt Futást 
indítottunk. Néhány adat: több mint 280 a távot 
részben vagy egészben teljesítő résztvevő, több mint 
50 segítő, 3 önkormányzat, 5 civilszervezet, 4 
intézmény volt  a részese csak a déle lőtt i 
programunknak.
Elnézve a képeket, akár a mosolyfutással nevet is 
adhatnánk a rendezvénynek. A futást megelőzően a 
civilszervezetünk mért vércukrot és vérnyomást. 
Bemelegítés, start, öröm és együtt futás, ez lehetne a 
képek címe sorrendben. Köszönjük MINDEN 
RÉSZTVEVŐNEK, futó, kerékpáron bíztató, rendező, 
szervező társunknak, hogy együtt lehettünk. Ne 
feledjék az elköszönő beszéd gondolatait: Az igazán 
fontos az, ami összeköt bennünket! Az út, amin 
futunk és közlekedünk, a közös munka, a közös 
szórakozás, az egymás társaságában önként töltött 
szabadidőnk! Köszönjük!

Talpra Magyar! Együtt Futás

A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola 
ünnepi megemlékezést  tart a 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
alkalmából 

2018. június 4-én (hétfőn) 17 órakor az iskola 
aulájában, melyre szeretettel várja a község civil 

egyesületeit és lakóit is.

Az iskola tantestületének és tanulóinak nevében
Kozmáné Kovásznai Mária

igazgató

M E G H Í V Ó

A megemlékezés után koszorúzásra várjuk a 
község civil szervezeteit és lakóit a Trianon- 

szobornál.
Balatonszabadi Község Önkormányzata és a 

Kincskereső ÁMK
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Folytatás a 14.oldalról

Balatonszabadi Község Önkormányzati Hivatal 
területén egyre több kutyatartással kapcsolatos 
panaszbejelentés érkezik a hatósághoz, ezért a 
jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az 
alábbiak szerint felhívjuk:
Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját 
kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem 
hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell 
tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása 
érdekében. 
Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, 
szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal 
sújtható, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-
Ft-ig terjedhet. A bírság kiszabása mellett a jegyző az 
állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó 
szabályok megsértése esetén az állattartást 
korlátozhatja, megtilthatja.
A szabadon kóborló ebet az önkormányzat jegyzője 
befogathatja és az állatmenhelyre elszállítathatja. Az 
ezzel kapcsolatos, valamint az állatmenhelyen tartás 
költsége az eb tulajdonosát terheli.
Az állattartó köteles továbbá minden három 
hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját 
költségén – állatorvossal beoltatni.
4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve 
lehet tartani.

Az ingatlanok előtti terület karbantartása
Az ingat lan tula jdonosának (keze lő jének, 
használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti 
járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv 
illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz 
m e l l e t t i  n y í l t  á r o k  é s  e n n e k  m ű t á r g y a i 
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok eltávolításáról.

Az ingatlanok tisztántartása és a környezet 
védelme
A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról 
az ingatlanok tényleges használói kötelesek 
gondoskodni. Kötelességük az ingatlanok művelése, 
tisztántartása, az allergén növények irtása, a parlagfű 
virágzásának megakadályozása, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolítása. 
Az ingatlan használója köteles elvégezni az 
ingatlanán az aktuális növényápolási  feladatokat, a 
fű folyamatos kaszálását, a kórokozók és kártevők 
elleni védekezést, a szomszédos ingatlanra átlógó 
ágak, bokrok folyamatos nyesését. Ha a fű, vagy más 
gyomnövényzet magassága a 40 cm magasságot az 
ingatlan beépítetlen alapterületének több mint 50%-
án meghaladja, és az ingatlan tulajdonosa a 
kaszálási, gyommentesítési kötelezettségének az erre 
irányuló felhívás kézhezvételét követő 15 napon belül 
sem tesz eleget, úgy - közigazgatási bírság kiszabása 
mellett - a jegyző kényszerkaszálást rendel el. 
Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a 
településképet zavaró építmény, tárgy, anyag 
(pl.:kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag 
törmelék, stb.) elhelyezése.

A szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályai, az avar és 

kerti hulladék égetése

Szabadtéri tűzgyújtás kizárólag jogszabályban 
meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki 
mentéssel kapcsolatos előírások betartásával 
történhet. 
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának 
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedési 
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
Belterületi ingatlanokon avart és kerti hulladékot 
csak az épületektől megfelelő távolságra kiválasztott 
tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy a tűz életet, 
emberi egészséget, természeti és épített környezetet 
ne veszélyeztessen, kárt ne okozzon, tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. 
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, vagy ipari eredetű, továbbá veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagot. 
A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés 
útján derült égbolt és szélmentes idő esetén a 
településen hétfőtől szombatig 10 – 20 óra között 
lehet megsemmisíteni. Vasárnap és ünnepnap tilos 
égetni. 
A tűz begyújtásához légszennyezést okozó anyag (pl. 
benzin, olaj) nem használható.
Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése 
tilos.
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom 
alól e rendelet nem ad felmentést. 

FELHÍVÁSOK

2018. szeptember 01-én, szombaton megrendezésre 
kerülő FALUNAPUNKON várjuk a versenyezni, 
felvonulni szándékozókat:
Süteménysütő versenyre minden ami MÁKOS süti 
nevezésével. Nevezni lehet egy tálca házi készítésű 
kocára vágott mákos süteménnyel a recept 
leadásával együtt. Díjazás: arany, ezüst és bronz díj 
és oklevél. A sütemények leadása a falunapon 
történik 11:00 óráig a Művelődési Házban. 
Eredményhirdetésre a napközbeni programok során 
kerül sor.

Szabad tűzön készült étel főzőversenyére: A 
versenyben részt vevő csapatok számára számla 
ellenében az alapanyagok beszerzéséhez 10.000.-Ft 
értékig hozzájárulást biztosítunk. A számlát 
B a l a t o n s z a b a d i  K i n c s k e r e s ő  Á M K  8 6 5 1 
Balatonszabadi Vak B. u. 139 címre kérjük 
kiállíttatni. Minden csapatnak a 10.000 Ft-os 
támogatás fejében max. 15 vendég ebédjegy 
beváltására kell készülniük. Díjazás: arany, ezüst 
bronz díj és oklevél.  
Eredményhirdetésre a napközbeni programok során 
kerül sor. Jelentkezés 2018.08.15-ig.

FALUNAPI FELHÍVÁSOK
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Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 
FOLYAMATOSAN, de legkésőbb a 2018. június 30-i 
határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek 
tegyenek eleget, hiszen a parlagfű mentesség 
mindannyiunk közös érdeke! Tegyük élhetőbbé 
Balatonszabadit az allergiával küzdő társaink 
számára is!
A parlagfű elleni védekezés nem csak erkölcsi, de 
törvényi kötelezettség is: Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
(a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a 
földhasználó, ingatlan tulajdonos köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. 
A  p a r l a g f ű  e l l e n i  k ö z é r d e k ű  v é d e k e z é s 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapításának és 
igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a Tv. 17. § (4) 
bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése 
érdekében belterületen - saját kezdeményezésre vagy 
bejelentés alapján - a jegyző végez helyszíni 
ellenőrzést, és a parlagfű elleni előírt védekezés 
elmulasztása esetén közérdekű védekezést 
(kényszer-kaszálást) kell elrendelnie, mely azonnal 
végrehajtandó.  
A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan 
a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene 
parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása 
miatt. Az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni a 
közérdekű védekezés teljes költségét. A költségek meg 
nem fizetés esetén adók módjára kerülnek 
behajtásra. A közérdekű védekezés elrendelése 
mellett a megyeszékhely szerinti járási hivatal 
növény-és talajvédelmi osztálya növényvédelmi 
bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni 
védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság 
mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás 
mértékétől függően 15.000 – 5.000.000.- Ft  

dr. Töpler Eszter 
jegyző

Lakossági felhívás 
parlagfű elleni  közérdekű 

védekezésre

Új úton indultunk el a zöldhulladék elszállításában 
is, 2018-ban. A házhoz-menő kommunális, egységes 
ingyenes sárga edényben történő szelektív hulladék 
elszállítást követően, a lomtalanításra is sor került 
2016-ban, 2017-ben, és a továbbiakban is meg fog 
történni, évi egyszeri alkalommal. Az utolsó előtti 
megoldatlan hulladékfajta, a zöldhulladék, azon 
belül is első sorban az ágnyesedék. A 2017-es 
gyűjtőpontos megoldást meg kellett szüntetnünk. 
Zöldhulladék gyanánt a WC csészétől, a festékes 
dobozon át,  az üvegtörmelékig mindennel 
elárasztották a gyűjtőpontokat. Ebben az évben a 
közszolgáltatóval a háztól történő elszállításban 
sikerült megállapodnunk. A kétszeri fenyőfa 
(karácsonyfa) elszállításon kívül 8 alkalommal, 
áp r i l i s  9  é s  november  19  közö t t  4  he t i 
rendszerességgel van lehetőség a fű és ágnyesedék 
kihelyezésére.
Kérjük, a falevelet és a levágott füvet gyűjtőedényben, 
vagy – lehetőleg biológiailag lebomló – zsákban 
helyezzék ki. Az ág nyesedéket 1 m-nél rövidebbre 
vágva, emberi erővel mozgatható tömegű kötegben 
helyezzék ki, ezzel segítve a begyűjtést, szállítást 
végző partnerünk munkáját! A hulladékszállítási 
naptárunk így már valóban színes, mondhatni 
esemény teli:

Értesítés zöldhulladék 
szállításról

Különleges vagy veterán járművek bemutatójára 
és felvonulására:
Várjuk a veterán és egyéb különleges (nagyon nagy, 
k i s ,  g yo r s ,  l a s sú ,  s z ép ,  e r ő s ,  g y enge…) 
személyjárművek (kismotor, motor, személygépkocsi) 
tulajdonosainak jelentkezését, akik szeretnének 
részt venni a járműves felvonuláson, illetve szeretnék 
bemutatni a járműveiket a felvonulást követően. A 
kiállítóhelyek kialakításához, előzetes regisztráció 
szükséges a polgarmester@balatonszabadi.hu 
címen, vagy írásban- személyesen a polgármesteri 
hivatal titkárságon. Jelentkezés 2018.08.15-ig.

KÖZSZOLGÁLATI ADATTÁR
Községi Önkormányzat:

Cím: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
Telefon: 84/355-011, 0620/982-3682

E-mail: onkormanyzat@balatonszabadi.hu
Internet: http://www.balatonszabadi.hu

Kincskereső Általános Művelődési Központ:
Igazgató: Pintér Anett

Cím: 8651 Balatonsz.abadi Vak B. u.139
Telefon: 84/355-042

E-mail: ovodavezeto@kincskeresoamk.hu
Honlap: www.kincskeresoamk.hu

Postahivatal:
Cím: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 141.

Telefon: 84/355-020, 84/355-053
Nyitva tartás: hétfőtől-szerdáig: 8-12-ig, 12:30-16 óráig, 

csütörtökön: 8-12-ig, 12.30-tól - 17 óráig, pénteken 8-12-ig, 
12:30-15:00 óráig.

Háziorvos:
Dr. Koch Béla Cím: 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 2. 

84/355-284 Rendelési időpontok: hétfőtől péntekig: 8-12 óráig.

Házi gyermekorvos:
Dr. Makayné Dr. Horváth Zsuzsanna 

Cím: 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 2. 84/355-064 
Rendelési időpontok: hétfőtől péntekig 8-10 óráig.

Fogorvos:
Dr. Török Katalin Cím: 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 2. 

Telefon: 84/355-026 (bejelentkezés)
rendelési időpontok:
Hétfő: 11-17 óráig
Kedd: 8-14 óráig

Szerda: ISKOLAFOGÁSZAT
Csütörtök: 11-17 óráig

Péntek: 8-14 óráig

Gyógyszertár:
Cím: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 114. 84/355-021 

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-17:30 óráig
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