Balatonszabadi Község Lapja

XIX. évfolyam 3.szám

Felújítások, építések
Balatonszabadiban
Új járdaszakasz készült a Vak Bottyán utca,
Temető utca és Deák utca közti szakaszán. A
képviselő úrral megtekintettük az elkészült
szakaszt, megbeszéltük, hogy a legkritikusabb szakaszok – Kossuth utca vége (2017ben saját forrásból) és a kakasdombi ABC

környéke – után, még ebben a hónapban
megkezdődik a Kossuth utcai járda Sió utca
és a Református Templom közti szakaszának a felújítása.
A falunapon ismét felmerült az igény a 6401es mellett a „másik oldali” járda helyzetének
orvoslása. Szeretném megragadni az
alkalmat, hogy újra elmondjam: amíg a
6401-es számú országos kezelésű közút
kiemelt forgalmú részén nincs legalább
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egyik oldalon gyalogos közlekedésre
alkalmas felújított járda, addig minden más
járda igény kevésbé megalapozott. A
falunkon áthaladó út napi átlag forgalma
megközelítőleg 3.000 jármű. Amíg ezen a
részen nem lehet biztonsággal legalább egyik
oldalon közlekedni, nem lehet indokoltabb
egyetlen másik járdaszakasz felújítása, vagy
építése sem.
Nemcsak járdaszakaszok újulnak, újultak
meg. Folyamatban van a Művelődési ház –
templom - óvoda közti terület rekonstrukciója. Mint már korábban írtam, a felújítást
részben törvényi előírás tette elkerülhetetlenné. Az óvoda tetőszerkezetéről a
csapadékvíz a járdákra került korábban ki-

vezetésre. Ennek a megoldására 2017-ben a
tér bal oldalát alakítottuk át az előírásoknak
megfelelően, valamint egy egyterű rendezvénytér kialakítása érdekében. Idén a
templom felöli oldal került sorra. A szintkülönbségek miatt (is) két köztéri pad és egy
hulladékgyűjtő került elhelyezésre, a terület
„egyterűsítése” mellett. Kialakításra került
egy minden szabványnak megfelelő áramvételezési hely, ezzel az óvoda falán lévő
áramellátási lehetőség mellett, a templom
felöli oldalon is lehetőség van a biztonságos
energia ellátásra pl. rendezvények idején. A
teret, és a templom melletti parkot ledes
kandeláberekről fogjuk bevilágítani.
A tér templom felöli oldalának felújítása sem
Folytatás a 2.oldalon
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csak szépészeti beavatkozás volt. A járda
térkövezése a templom felőli kereszteződésben megsüllyedt. Az oka a süllyedésnek a
föld alatti, 1 méter átmérőjű fedett csapadékvíz-elvezetőn - valamelyik közműberuházáskor, építéskor - ütött lyuk volt.
Ebből a föld lassan belehullott a csapadékvíz-elvezető csőbe, azt teljesen elzárva, egy
növekvő víznyelő gödröt hozva létre a
felszínen. A tér felújításával egyben ezt is
orvosoltuk.
Felmerült a tér további bővítésének lehető-

sége, különös tekintettel az esetleges falunapi főzőverseny lebonyolításával kapcsolatban, amit 5-nél több nevező csapat
esetén nem lehet az előző évhez hasonló
módon, a programok közelében lebonyolítani. Megoldás lehetne a Művelődési ház és
a templom közti terület egy részének
térkövezése, az akácfa kivágásával és a
Batthyány szobor áthelyezésével. A kérdés;
hol lenne méltó frekventált helye a
Batthyány szobornak? Várjuk a javaslatokat!
Folytattuk a külterületi utak megújítását is.
A Külső- hegyen, a régi, magánterületen
áthaladó nyomvonal kiváltása történt meg.
A Józan hegyre vezető Napsugár út profilozása és zúzott köves feltöltése is befejeződött, a
hozzánk fordult lakók igénye szerint.
KK

Elég a szemetelésből!
A Balatonszabadit fokozottan sújtó illegális
szemétlerakás megakadályozására,
együttműködve a Siófoki Rendőrkapitánysággal, mobil kamerákat telepítettünk. Az
eszközök végzik a dolgukat:
A még 2017-ben megkötött megállapodás
szerint, egy külön telefont biztosítottunk a
rendőrség ügyeletének (az egyébként a
területünkön szolgálatot teljesítő járőrnek
biztosított másik telefon mellett), melyre
közvetlenül érkeztek az eszközökről küldött
képek, videó felvételek. Az eszközök minden
érdemleges mozgást automatikusan megörökítenek:
Nem is akárhogy örökítik meg! A képeken
látható, hogy egy videó felvétel egyes
mozzanatait ragadtam ki. Mivel átlagban
napi 250 db képet és/vagy videót küld egyegy kamera, ezért nem várhatjuk el, hogy a
rendőrség állományának egy tagja egész nap
a mi eszközeink átküldött adatait elemezze.
Megoldásként, a valódi „akciókat” adjuk át a
rendőrségnek, ők ezek alapján indítják az
eljárásokat.
Miért szántunk ennyit az újságunkból
ezekre az embertársainkra?
Folytatás a 3.oldalon
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hatatlan, hogy egy fával fűtő család egyáltalán ne kapja meg, más fával és gázzal fűtő
család pedig kétszer részesüljön a 12.000
forint juttatásból. Ezért a Jegyző asszony a
Magyar Államkincstárhoz fordult a kérdéseivel, én pedig a Kormánymegbízott Úrhoz
fordultam. A sors furcsa fintora, hogy a
válaszokat 2018. 07. 24-én és 25-én kaptuk
meg, melyek a korábbi /1152/2018.(III.27.),
1205/2018.(IV.5.)1210/2018.(IV.6.)/
Kormányhatározatok szerint, még a fent leírt
állapot szerint rendelkeztek. A rendkívül
elkeserítő és általunk igazságtalannak ítélt
helyzetet teljes mértékben orvosolta az
1364/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat, a
téli rezsicsökkentés végrehajtását követően
szükségessé váló további intézkedésekről.
Ebben az általunk kifogásolt kérdések
kerültek rendezésre. Ezzel a felhívással már
találkozhattak a postaládájukban, most
ismételten közzétesszük:

Szeretnénk, ha megértené mindenki:
Balatonszabadiban nem tűrjük tovább a
szemetelést! Folyamatosan bővítjük a
kameráink számát, előbb utóbb mindenkit
beazonosítunk, aki mérgezi, csúfítja a
környezetünket!
KK

Téli rezsicsökkentés
Téli rezsicsökkentés, avagy miért nem
fogadhattuk el a korábbi Kormányhatározatok tartalmát és a témában feltett kérdéseinkre a Magyar Államkincstár és a
Kormánymegbízottunk által adott válaszokat.
A Miniszterelnök Úr által bejelentett 12.000
forintos fűtéskompenzáció - nem táv- hővel,
illetve nem gázzal fűtőkre vonatkozó végrehajtási utasításával nem tudtunk
egyetérteni. Számunkra elfogadhatatlan volt
az a megoldás, hogy azok, és kizárólag azok
kaphatják meg a 12.000 forintnyi tűzifát,
akik 2017-ben a szociális tűzifa támogatásban részesültek, függetlenül attól, hogy
esetleg már megkapták a gázszámlában a
kompenzációt. Úgy gondoltuk, hogy elfogad-

Lakossági tájékoztatás,
felhívás
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a
továbbiakban: Korm. határozat) alapján a
téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
is egyszeri természetbeni támogatásban
részesülnek. A Korm. határozat alapján
háztartásonként (háztartás: a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f)
pontja szerint az egy lakásban együtt lakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége) egy
darab igénybejelentés (a formanyomtatvány
a polgármesteri hivatalban beszerezhető)
nyújtható be a helyi önkormányzatnál,
legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely
határidő elmulasztása jogvesztő. Az
igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni
szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját
(tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz,
propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj,
pellet/brikett), amely később nem
módosítható. Az igénylő személynek az adott
háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a
bejelentett tartózkodási helye kell, hogy
Folytatás a 4.oldalon
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legyen.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás,
amely a téli rezsicsökkentés valamely
korábbi intézkedéseiben (pl. gázártámogatás) már részesült, illetve a kizárólag
elektromos fűtési móddal rendelkező
háztartások sem jogosultak az igénybejelentésre.
A bejelentések valóságtartalmával összefüggésben a BM OKF katasztrófavédelmi
területi szerve adminisztratív vizsgálatot, és
szúrópróbaszerűen helyszíni vizsgálatot
végez, és ha a vizsgálat eredményeként
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat
szabálysértési, vagy – minősítő körülmény
fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
Amennyiben az igénylő támogatásban
részesül, akkor Ő az önkormányzat által
kiválasztott vállalkozásoktól átveheti az
igényelt fűtőanyagot a meghatározott
határidőn belül. Ehhez az igénybejelentéssel
érintettek részére az önkormányzat olyan
hivatalos igazolást állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az
igényjogosultság igazolásra.
Balatonszabadi, 2018. augusztus
Király Kálmán
polgármester
Többször hangoztattam a véleményem, amit
továbbra is fenntartok: a törvényalkalmazóknak igen is van kötelezettségük a
törvény szellemével, gondolatiságával,
eredeti szándékával nem egyező végrehajtási
utasítások megváltoztatásában. A törvényalkalmazóknak amellett, hogy a törvényeket
következetesen betartják, fontos szerepük
van a törvények megváltoztatásával, a
szükséges módosítások jelzésével, és ha kell
kierőszakolásával is. Amikor a Balatonszabadiban lakók hozzánk fordultak
kérdéssel a 12.000 forint ügyében, ezért
adtuk minden alkalommal azt a választ,
hogy nem végrehajtható, elfogadhatatlan
korábbi formájában az eredeti szándékot
nem szolgáló kormányhatározat. Úgy

gondolom megérte várni, megérte írni,
megérte jelezni a problémát.
KK

Tüzelő- és fűtőberendezések
biztonságos használata
A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta
tüzek és balesetek, szén-monoxidmérgezések megelőzése érdekében az
alábbiakra kell odafigyelnünk:
- A nyílt lánggal működő fűtőberendezések
telepítését minden esetben szakemberrel
végeztessük , valamin t ren d szeresen
vizsgáltassuk felül a készülékeket és
füstelvezetőket!
- A kátrány keletkezése csökkenthető és a
kéménytűz megelőzhető, ha száraz fával
tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az
égéshez szükséges levegő-utánpótlást.
- Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és
füstelvezetők környezetét, közelükből
távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat!
- A fűtőberendezést csak a gyártó által
meghatározott tüzelőanyaggal üzemeljük
be, begyújtáshoz ne használjunk tűz- és
robbanásveszélyes folyadékot, és ne
égessünk műanyag hulladékot!
- Csak száraz fát, vagy erre alkalmas éghető
anyagokat használjunk!
- Háztartási hulladékkal üzemeltetni a
fűtőberendezéseket szigorúan TILOS!
- Fáradt olajjal üzemeltetni a
fűtőberendezést szigorúan TILOS!
- Tüzelőberendezéseket nem szabad
túlterhelni, egyszerre sok fát rátenni!
- Szellőztessen rendszeresen!
- Kiskorú személyre tüzelő-fűtő berendezés
Folytatás az 5.oldalon
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beindítása, üzemeltetése veszélyt
jelenthet, ezért javasolt a fenti feladatok
végzését nagykorú személyre bízni!
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Várjuk a tűzoltókat, hogy a
rendelkezésünkre álló információkkal
segíthessük a gyors beavatkozást!
A füstérzékelő életet menthet a lakásokban!

Tanácsok röviden, tömören:
•
Évente egyszer a fűtési rendszert
szakemberrel felül kell vizsgáltatni!
•
Ismerni kell saját fűtési rendszerünk
tökéletes működését!
•
A kályhák körül ne tároljunk
tüzelőanyagot!
•

Ne szárítsunk a fűtőkészülék tetején!

•
A szobai, konyhai függönyök legyenek
távol a tüzelő-, fűtőberendezésektől, azokat
még a szél se fújja az égőtér fölé!
Mit tegyünk tűz esetén?
Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal
értesítsük a tűzoltóságot a 112-es
telefonszámon! Az eloltott tüzet is be kell
jelenteni!
Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzés
indításáról a többi lakó biztonságos
menekülésének érdekében.
A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk
meg eloltani!
Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani,
azonnal hagyjuk el a lakást! A bejárati ajtót
csukjuk be magunk után, ezzel
megakadályozhatjuk, vagy lassíthatjuk a
tűz továbbterjedését (kulccsal bezárni nem
szabad).
Kiabálással riasszuk a többi lakót!
A meneküléshez semmilyen esetben se
használjunk normál kivitelű
személyfelvonót! (biztonsági lift tűz esetén is
használható)
Hagyjuk el a házat!
Amennyiben a lépcsőház sűrű füsttel
telített, ne próbáljunk meg azon keresztül
menekülni. Csukjuk be a bejárati ajtót.
Tájékozódás (látás) hiányában két emelet
magasból sem sikerülhet a menekülés!

Nemcsak a tűz gyilkos tényező, hanem a
keletkező füst és a különböző mérgező gázok
is. A halálos kimenetelű szerencsétlenségek
legtöbbször éjszaka következnek be, ugyanis
tévhit az, hogy az ember álmából is felriad a
tűz első jeleire. Ez sajnos ritkán van így. Az
otthonunkban előforduló tűzesetek
megelőzését szolgálják azok a füstérzékelők,
amelyek a mennyezeten elhelyezve
hangjelzéssel riasztanak.
Hova érdemes felszerelni: Amennyiben a
teljes lakás védelmét szeretnénk biztosítani,
akkor minden helyiségbe, ahol fűtő-, sütő-,
vagy főző-, illetve elektromos berendezés
található, szereljünk érzékelőt. Amennyiben
többszintes épületben lakunk, akkor
minden szinten legalább egy berendezés
szükséges a minimális védelem érdekében.
A mennyezet sarkától több mint 50
centiméter távolságra kell elhelyezni a
készüléket.
Figyelem!
A füstérzékelő nem működik, ha letakarjuk,
lefestjük!
Ha lemerül az áramforrás (9V elem),
hangjelzést ad!
A riasztót füstérzékelésre tervezték, a tüzet
nem tudja megakadályozni.

Hírek az óvodából
Szeretettel köszöntünk mindenkit az
Aranyalma Óvoda dolgozói nevében.
Új nevelési év kezdődött, új reményekkel, új
feladatokkal. Az idei nevelési évben is
mindent megteszünk gyermekeink optimális
fejlődése, fejlesztése érdekében, s
komfortérzetük biztosításával igyekszünk
számunkra meghitt, elfogadó, szeretetteljes
légkört biztosítani. Két óvónő nyugdíjba
ment, így a nyáron álláshelyet
pályáztattunk, melynek betöltése sikeresen
megtörtént, így szeptember első napjától
Folytatás a 6.oldalon
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már munkába is állt a két új kolléga.
Szeretettel üdvözöljük őket óvodánkban,
reméljük, hogy tartalmas, szép éveket
töltenek majd nálunk!
Két kollégánk közelgő nyugdíjazásra való
tekintettel felmentését kérte az Alapítvány
elnöki tisztségének betöltése, valamint az
alapítvány titkári pozíciója, óvodavezetőhelyettesi megbízatása alól. Kérésüknek
eleget tettünk, így ezek a pozíciók is
megújultak. Itt szeretném megköszönni a
két kollégának az óvoda, és az alapítvány
ügyében tett éveken át tartó alázatos
munkájukat! Igyekszünk méltó utódként
végezni az átadott munkájukat. Augusztus
utolsó hetében egyik óvónénink
tudomásunkra hozta, hogy családi okok
miatt Budapestre költözik, így jelenleg az ő
álláshelyét pályáztatással igyekszünk
betölteni. Szeptember 3-án elindítottuk az új
nevelési évet régi és új óvodásainkkal.
A beszoktatás folyamatosan zajlik, október
elsején, 110 fő, december 31-ig 115 fő,
május 31-ig pedig 121 kisgyermek várható
intézményünkbe.
A nevelési év folyamán számos program,
különféle szolgáltatások, ünnepi alkalmak,
közös családi programok várnak
óvodásainkra. A szülők segítő támogatására
továbbra is számítunk.
Bízunk a jó és sikeres együttműködésben a
fenntartónkkal, szülőkkel, partnereinkkel.
Pintér Anett
óvodavezető

Rendhagyó évnyitó
ünnepély az iskolában
Szeretettel köszöntöttük az első osztályos
tanulókat, akik még néhány napja
óvodásként élték mindennapjaikat. Idén egy
első osztályunk lett. Az osztály osztályfőnöke
Lelkesné Szücs Csilla, másik tanító nénije
Béndek Lola, aki új tanítónője
közösségünknek.
Az első osztály 29 tanulója:

1. Ács Gergő
2. Bálint Zsombor Bendegúz
3. Berkó Balázs Attila
4. Bodó Zsolt István
5. Deák Máté
6. Dér Máté
7. Dombóvári Péter
8. Gosztola Bence
9. Gulyás Gábor
10. Hoffer Ádám
11. Homoki Hanna Eszter
12. Horváth Zsolt Fernandó
13. Horvátics László Bence
Folytatás a 7.oldalon
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14. Hosszú Máté
15. Kapitány Andrea Kincső
16. Kaszás Marcell András
17. Kemény Alex
18. Kis Bálint Zoltán
19. Lakatos Dávid
20. Márvány Kata
21. Márvány Szonja
22. Nyári Dzsúlió
23. Privóczky Panka
24. Rákosa Gergő
25. Sümegi Máté
26. Szilasy Szonja
27. Vajda Mátyás Zoltán
28. Végh Szilvia Aurélia
29. Virág Ármin Benedek

Iskolánk tanulólétszáma szeptember elsején
253 fő, mely az elmúlt évek létszámához
képest kiugróan magas. Ezúton is
szeretnénk megköszönni minden szülő
bizalmát, hogy nemcsak helyi, de a környező
településekről is sokan iskolánkat
választották. Alsó tagozaton 6 iskola
otthonos (egész napos) osztály, felső
tagozaton 6 osztály és 2 napközis csoport
indult. Matematikát és a magyart a
7.osztályosok nívócsoportokban, a 8.
osztályosok pedig csoportbontásban
tanulják.
Az idei tanév osztályfőnökei, tanítói, tanárai:
2.a Batizné Cseh Mária of., Kisignáczné
Horváth Viktória
2.b Formódiné Babics Éva of., Megyeri
Nikoletta
3.o. Lékáné Lehoczki Alice of., Sulyokné
Maczák Márta
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4.a Tóthné Varga Krisztina of., Fodor Janka
4.b Nádainé Ivanics Andrea of.,
Szentannainé Daku Erzsébet
5.o. Meszlényi Gábor
6.a Ravasz Ildikó
6.b Ruppert Erika
7.a Kovács Dóra
7.b Bársony Ibolya
8.o.Föcsök Attiláné
Bogdánné Kovács Mária- igazgatóhelyettes,
aki az új igazgató kinevezésig az igazgatói
teendőket is ellátja. Az igazgatói pályázat
várhatóan decemberben jelenik meg és a
következő tanévtől lesz új vezetője az
iskolának
Szabó Zsuzsanna – igazgatóhelyettes
Bertáné Várai Ildikó – könyvtáros-tanító
Nagyné Tóth Gyöngyi – részmunkaidőben
rajz, hon-és népismeret
Drimmer László – testnevelésgyógytestnevelés
Somogyi Tímea – földrajz-környezettan
Simon Alice – informatika-matematikafizika
Rákosáné Szabó Ivett – óraadó napközis
csoportban
Cseprekálné Sas Zsófia – tanító, napközis
csoportban
A Balatonszabadi Kincskereső Általános
Iskolában 2018. augusztus 31-én, az
évnyitó ünnepélyen köszöntek el Kozmáné
Kovásznai Máriától, az igazgatónőtől
nyugdíjba vonulása alkalmából a gyerekek,
a szülők, a polgármester úr, a jelenlegi és
nyugdíjas kollégák és munkatársak, a régi
tanítványok és a meghívott vendégek.
ELKÖSZÖNTÜNK AZ IGAZGATÓNŐTŐL
Ha a számok nyelvén beszélünk, akkor az
ebben az iskolában töltött 8 év alatt
összesen:
251 fő 1. osztályost fogadott iskolai polgárrá,
248 fő 8. osztályostól búcsúzott
megszívlelendő útravalóval,
12 fő nyugdíjba vonulót búcsúztatott
meghatón,
22 fő új belépő kollégát fogadott szeretettel,
16 fő minősített pedagógust biztatott,
segítette tapasztalataival.
A számok önmagukért beszélnek, és még
Folytatás a 8.oldalon
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Folytatás a 7.oldalról

lehetne sorolni őket, anélkül hogy a
mögöttük meghúzódó tartalmat egyáltalán
szóba hoznánk.
Csakúgy, mint előző munkahelyén,
iskolánkban is nagy lelkesedéssel pályázott
a TIOP, TÁMOP, EFOP, Határtalanul európai
uniós projektekre. A megnyert összegből
fejlesztette az iskola eszközállományát, a
kollégák továbbképzéseken gyarapíthatták
szakmai tudásukat, a gyerekek pedig sok
programban vehettek részt.
Testvériskoláink is lesznek az éppen most
folyó EFOP pályázatban. A Határtalanul
programban tavaly Erdélybe utaztak a 7.
osztályosok, idén szeptemberben a
Felvidékre utazhattak.
Bevezette az angol nyelv oktatását a német
mellé, szorgalmazta a művészeti oktatást,
fontosnak tartotta, hogy a gyerekek és
kollégák is jól érezzék magukat az iskolában.
Számtalan konfliktust oldott meg, tanított
minket is erre. Sok-sok gyerekkönnyet
szárított fel, sok-sok szülőnek adott nevelési
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tanácsot. Ugyanakkor kiemelt feladatnak
tekintette, hogy az országos méréseken
tanulóink jól teljesítsenek és a sport és
tanulmányi versenyeken a szép és kiváló
eredményekkel önbizalmukat növelhessék a
gyerekek. Köszönjük a megható adventi
összejöveteleket, a pedagógusnapokat, a
nyugdíjas búcsúztatókat, a karácsonyi
meséket, a közös színházlátogatásokat,
kirándulásokat. Igazgatósága ideje alatt
ünnepelhettük az új iskolakomplexum 20
éves fennállását.
Közel 42 év munkaviszony után 2019
márciusában nyugdíjba fog vonulni.
Munkásságáért a Siófoki Tankerületi
Központ elismerő plakettjét adta át a
tankerületi igazgató 2018. augusztus 28-án.
A pedagóguspályán eltöltött évek
elismeréseként az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kitüntetését vehette át.
Az iskola tantestülete

2018.október
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Falunap
A reggeli ébresztő a Siófoki Fúvós Zenekarral
indult.
Sajnos az időjárás mindenkit
megijesztett, de ez a falunapunkat nem
befolyásolta. A gyerekek a Holló Együttes
„Vásári Komédia” című műsorán nagyon jól
szórakoztak. A műsorok közti szünetekben
veterán autókat és motorokat tekinthettek
meg a látogatók. A legtöbb szavazatot kapott
jármű jutalomban részesül. A meghirdetett
süteménysütő versenyre finomabbnálfinomabb mákos sütemények érkeztek. A
Fúvós Zenekar koncertjét mindenki szívesen
hallgatta. Déltől egy finom babgulyással
lehetett az éhségüket csillapítani a
jelenlevőknek. De lehetőség volt más ételt is
elfogyasztani a büfében. A gyerekek örömére
lufi hajtogatás is volt a helyszínen. A
falunapot Király Kálmán polgármester és
meghívott vendége Witzmann Mihály
országgyűlési képviselő nyitotta meg.

Hastánc Stúdió tagjaiban
gyönyörködhettünk. Az óvoda épületében
véradásra volt lehetőség. Köszönjük a 70
véradónak a részvételt!
A Magyar
Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete
mindenki rendelkezésére állt egy
vérnyomásmérésre, vércukormérésre.
Településünkön kisvonatozásra is volt
lehetőség. Az óvónők kézműves foglalkozása
a csillámtetoválás és arcfestés sok
kisgyereket odavonzott. Többféle játékra volt
még lehetőség a mozgásra vágyóknak:
ugrálóvár, történelmi játékok és egyéb
próbák. Falunapunkon a Ments-vár
Alapítvány is részt vett. A Balatonszabadi
Népdalkör Egyesület egy dalcsokor
összeállítással lepte meg a közönséget. Majd
a Thália Művészetbarát Egyesület fellépését
láthattuk. Kis szünet után a Kossuth
Művelődési Kör előadása következett. Ezek
után a Princess Tánc-sport Egyesület
látványos műsorával szórakoztatta a
közönséget. Király Kálmán polgármester
köszöntötte a meghívottakat és átadta a
sütemény sütő verseny díjait. Az Együtt
Balatonszabadiért Egyesület a meghirdetett
„Virágos Porta” díjait adta át. A Kossuth
Művelődési Körben meghirdetett Borverseny
eredménye is itt lett kihirdetve. Sokan
várták már a tombolahúzás nagy
nyereményeit. A fő műsor a Szenegáli Tánc
és Dob Schow volt, előadásukkal
lenyűgözték a közönséget.
Az időjárás közbeszólt a további műsorok
előadásában. Az ABBA koncert és a retro
disco nagy bánatunkra elmaradt. De az
ABBA koncertet bepótoljuk, 2018.11.30án 18:00 órai kezdettel. Természetesen
díjmentes és mindenkit szeretettel várunk!
Reméljük, hogy a műsorok változatossága
elnyerte tetszésüket és egy szép őszi napot
töltöttünk el együtt!
Művelődési Ház dolgozói

A Művelődési Ház előtti teraszon az „Így tedd
rá” néptánc csoport tagjai egy rövid
műsorral kedveskedtek. Majd a Jeratel

10

2018.október

Falunap egy
motoros szemével
Ezen a falunapon ismét több újdonsággal is
igyekeztünk színesíteni a programjainkat, a
stabil, évről évre visszatérő programok
mellett. Az egyik; a veterán és különleges
járművek bemutatása és felvonulása volt.
Segítségünkre volt a bemutatóban a
Keszthelyi Rozsdamarók Motoros Egyesület,
és Balatonszabadi négy vállalkozó kedvű
motorosa és három veterán autó
tulajdonosa. Jó volt látni az 1958-as
gyártású Opel Rekordot, köszönjük Szabi! A
legidősebb felvonulónk egy P-5-ös
Pannóniával érkezett, a 80 éves Zoli bácsi

bogárral egy padka megugrásához, jó
érzéseket vált ki egy 125-ös Polák, főleg az
autentikus videoton hangszóróval a
kardánboxban. Köszönöm Robinak és
Botondnak a felvezetést, köszönjük
mindenkinek, aki az utcán integetve várt
miket, vagy a posta parkolóba jött megnézni

lazán berúgta a gépet, nyeregbe pattant és
érdekes történetekkel is ellátott minket,
amíg vártuk a keszthelyi csapat beérkezését,
akiket megtizedelt, (sőt megfelezett) és
lelassított az időjárás.
Mégis megérkeztek, olyan kuriózumokkal,
mint egy MotoGuzzi, ráadásul annak is az
eredeti katonai kiadása. A keszthelyiek sorát
Timi vezette egy Simson Starral –Suzival-, őt
egy Jawa Mustang követte. A 125 Zetka, a
Guzzi és az 1100-as Suzuki a két kicsi
mögött, azok 50-60-as tempójában jöttek
kötelékben. Keszthelyről egy Jawa
Mustánggal elindulni egy Szabadi odavisszára? Ez megfelelő felkészülést igényel.
Nem kevesebb készülést – gyertyakulcs,
csavarhúzó, fogó… a zsebben -, biztosítást
igényelt egy helyi kör teljesítése a „ferde
tankos Komárral”, köszönjük János!
Rendkívüli óvatosság kell egy ültetett

a gépeinket! Miért kezdtünk bele?
Versenyezhetünk-e a közlekedési
múzeummal? Van-e olyan érdekes a mi kis
bemutatónk, mint egy-egy nagy
gyűjtemény? Érdekesebb, jobb! A
múzeumban megtudhatják-e, hogy miért
szaladt hajnal 3-kor Zoli bácsi a P-5-ös
mellett Fűzfő- gyártelepen? Megtudhatják,
hogy mennyi egy frissen rendelt első gumi
egy P-5-höz, és az mit okozott a tulajnak?
Nem, de megtudhatják, ha jövőre jönnek, és
Önök is, Ti is elhozzátok a kincseiteket, és
elmondjátok a történeteiteket. Mi ott
leszünk, várhatóan 2019 augusztus 31-én
szombaton 10:30-kor.
KK
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Falunap, avagy a vihar
elmos, vagy összehoz?
Balatonszabadi, 2018.09.01 18:30.
Fergeteges produkció a szenegáli dobostáncos csoporttól. Közben kétségbe esve
tekingetünk dél felé. Elképesztő sötét felhők
jönnek. Pörögnek a kezek, a lábak, a
táncosok dobálják a szaltókat, közben leesik
az első egy-két esőcsepp. Lehet, hogy
esőtáncot jártak? Vége a műsornak jön a
Starlight ABBA koncert, a fellépők beöltözve,
hangosítás kész.
ABBA….kellet hagynunk. Mindenki
villámgyorsan teszi a dolgát: a családosok
gyermekeiket, idősebb szeretteiket
menekítik a vihar elől. Az árusok,
vendéglátók villámgyorsan pakolják a
cuccaikat. A hangosítást végzők
áramtalanítanak, rántják szét a kábeleket.
Elkezdjük behordani a keverőpultot, a
hangfalakat, a bútorokat… mindent, amit
lehet és kell. De nem csak mi, akik reggel
kiraktuk, hanem egyre több segíteni akaró
és tudó vendég, akik szórakozni érkeztek.
Annyi szorgos kéz segített, hogy percek alatt
minden a Művelődési Házba került, amit
reggel majd egy órán keresztül pakoltunk ki.
Egy célért, önzetlenül, önként a közösségért.
Sokaknak keserűséget jelentett az immár
hagyományos esti vihar okozta program
elmaradás. Nekem a nap egyik fénypontja.
Egész nap azon fáradoztunk közösen;
az ÁMK munkatársaival, hogy test és lélek
táplálékhoz jusson élveztük a civiljeink és
együtteseink remek műsorait - már sajátnak
tekintve a Siófoki Fúvósokat, közösen fel és
kivonulva motorokkal öreg verdákkal,
kisvonatozva, ugráló várazva…,
nézve a profi fellépők kitűnő produkcióit,
élvezve a kínált játék és gasztronómiai
lehetőségeket, hogy minden kilátogató
kapjon valami értéket, valami számára
kedves élményt. Köszönet minden ebben
részt vállalónak! Remek munka volt! És
köszönet az érdeklődőknek, kiemelve a nap
végét, amikor nézőkből önkéntes és önzetlen
segítőivé váltak a napnak!
KK

11

Falunapi támogatók listája
Forráspont Egyesület
Lótusz Kertészet
Tóth László
Molnárné Kolonics Anett
Papp Károly
Tengeri Kft.
Kálmán Imre Kulturális Központ Siófok
Mészárosné Horváth Rózsa
DRV Zrt.
Balaton Fejlesztési Tanács
Balatonszabadi Kincskereső Oktatási
Alapítvány
Borsi és Fia
Frittmann Függöny és lakástextil
Balaton Coop Kereskedelmi Zrt.
Romsits Virágkertészet
Kovács Györgyi Gyöngy-virágüzlet
Forrás Patika
Julcsi Kürtöskalács
Varga Katalin
Meggyfa Fagylaltműhely Siófok
Kiss Róbert (méhész)
Ments –Vár Alapítvány
Károly Éva
Kossuth Művelődési Kör
Huszkai Gabriella
Pelso Alarm Vagyonvédelmi Kft.
Jordákiné Kurdi Piroska
Boros Imre
Sebesi és Sebesi Autó Ker. Kft
Szemesi Gábor
Marosi Agro-Profit Kft
Izsó Csaba
Beni Léggömb Bt.
Kincskereső ÁMK dolgozói
Önkormányzati brigád dolgozói
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi
Egyesülete
Kossuth Művelődési Kör Egyesület
Thália Művészetbarát Egyesület
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület
Prigl Enikő és tanítványai - Hastánc csoport
Balatonszabadi Polgárőr Egyesület
Veterán motorral/autóval felvonulók:
Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület
Király Kálmán, Krisztin Róbert, Varga
Szabolcs, Pirkhoffer András, Kiss János,
Szili Zoltán, Birtalan András ifj.
Köszönjük!
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Ruhaosztás

Miből lesz a cserebogár?

A Védőnői, valamint a Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat részére felajánlott
ruhákból 2018. 09. 13.-án a délelőtti
órákban ingyenes ruhaosztást tartottunk
Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében. Szerencsére
nagyszámú ruhaadomány gyűlt össze, így
minden korosztály kedvére válogathatott.
Gyermek, –női és férfiruhák,cipők, játékok,
iskolatáskák leltek új gazdára. Örömmel
tapasztaltuk, hogy egyre többen vettek részt
a kezdeményezésen és a kinőtt vagy megunt
ruhákat jó szívvel felajánlották mások
részére. A ruhaosztáson résztvevők aránya
magas volt, boldogan láttuk, hogy a
résztvevők közül szinte mindenki
elégedetten sok- sok ruhával távozott.

Többen is érdeklődéssel várták a Művelődési
Ház ötletének megvalósulását: a Ház
bejárata mellett felállított könyvespolcot.
Voltak olyanok, akik drukkoltak, voltak
kételkedők, és volt olyan is, aki sajátjának
tekintette a kihelyezett könyveket. Az eltelt
félév bebizonyította, hogy itt is életképes a
nyitott könyvespolc – vannak visszatérő
olvasói, vannak rendszeres
könyvadományozók.

Köszönjük az adomány felajánlásokat, a
megunt, kinőtt, de még használható ruhákat
továbbra is folyamatosan fogadja a Családés Gyermekjóléti és a Védőnői szolgálat.
Bálint Adrienn családsegítő
Varga Tünde védőnő
Talán ebből, talán másból indult ki egy
aprócska kezdeményezés – ki tudja? Ami
biztos, hogy ez jó dolog: Főként nyugdíjas
korosztályú jó szomszédok, barátnők között
jelent meg és vált szokássá a magazinok,
színes havi megjelenésű újságok
csereberéje.

Folytatás a 13.oldalon
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Folytatás a 12.oldalról

A könyvtárunkba a rengeteg kölcsönözhető
könyv mellett sok folyóirat is jár. Olvassunk,
beszélgessünk, szomszédoljunk,
csereberéljünk bátran! Elő a hasonló
ötletekkel, vigyük be a közösségekbe, a már
működő Baba-mama Klubba és a többi
kisebb-nagyobb közösségbe is!
Könyvtárunk állománya folyamatosan
bővül. Köszönjük szépen az ismert és az
ismeretlen adományozóknak az ajándék
könyveket, melyeket a könyvtárunk kapott!

Prof. Dr. Bagdy Emőke:
Családi életciklusok és
fejlődési sajátosságok című
írásának bemutatása
reflexiókkal
Az újabb tanév elindítása okán ajánlom a
szerző írásainak megismerését,
olvasgatását.
A család óv, véd, fészek és burok, amely
biztosítja a szeretetteljes környezetet.
Minden a családban történt dolog
megjelenik az iskolában vagy konkrétan pl:
kommunikációs formák és tartalmak által –
szóhasználat – vagy lenyomatában pl:
érzelmek kifejezésével.
Az elsődleges szocializációs közeg
főszereplője az anya, akinek igaz, testéből
kiszakad a csecsemő, de az intim terét körüli
karnyújtásnyi teret még sokáig nem hagyja
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el. Az anya szívverése, bőre, illata, hangja
adja a csecsemőnek elsődlegesen a
biztonságot. A fiatalok társulása önkéntes,
érzelmi kötődésen alapul és ekkor a
szövetség csak két ember között jön létre.
Ebben az időszakban a teljes figyelem, a
törődés a társra irányul.
A baba megszületésével elsősorban az anya
minden figyelme a babára irányul. A
gyermek növekedésével az apa és a távolabbi
családtagok is egyre nagyobb szerepet
kapnak a gyermek életében.
Mára sajnos csökken a többgenerációs
nagycsaládok száma és már falun is kevés a
nagyszülőkkel való együttélés. Ha van ilyen
az inkább kényszerűségből, mintsem szabad
akaratból jön létre.
A válás intézményét is nagyon sokat a bajok
egyetlen lehetséges megoldásaként tekintik.
A gyermek ezekben a helyzetekben megéli az
elvesztés élményét és deficittel megy tovább,
bármi miatt is történt a válás. Olykor még az
identitás tudat is meginog bennük, hiszen az
anya nevet változtat, az apa új családjában
pedig esetleg a születendő gyermek is azzal a
vezetéknévvel él.
A család életciklusainak felosztása az
előadás szerint nyolc pontban határozhatók
meg:
az első év az ősbizalom képességének
kifejlesztése
a második év az autonómia kialakulása
a három-öt éves kor a kezdeményezések,
szerepjátékok, a nemi hovatartozás kora
a h a t - t í z é v e s k i s i s k o l á s
teljesítménykényszere, sikerorientáltsága a
gyermek önértékelését alakítja
a tizenegy-tizenkettő éves serdülő ismét
önmagát keresi és építi fel
a huszonegy-harminc közötti évtized
intenzitása a párkeresés egy új szövetség
indulásának szakasza. Manapság a fiatalok
bizonyos szempontból kitolják a
gyermekkort: otthon laknak, (ingyen),
működik a „családi hotel” vagy másként az
„anyahotel”, teljes a kiszolgálás és nincs
felelősség. A felnőtt és gyermeki státusznak
a jó oldalát élvezik ki.
elvileg harmincegy-hatvanöt éves kor között
teljesedik ki az élet. Mára ide tevődik át a
házasságkötés és az első gyermek vállalása.
talán az utolsó, az idősödés szakaszban van
a legkisebb változás az eredeti felosztáshoz
Folytatás a 14.oldalon
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képest.
A családon belüli szövetség anya-apa a
gyermek születésével apa-gyermek, vagy
anya-gyermek kapcsolattal bővülhet ki. A
szövetségek lehetnek tartósak, érdekeltségvagy érzelem vezéreltek, de kialakulhatnak
spontán is. A többgyermekes családban a
kapcsolatok száma is növekedhet.
Akárhogyan is tolódnak el az életszakaszok a
régi befejezésének és az új kezdésének
jelzésére még mindig van igényünk.
„Ha már vannak szakaszok az életünkben,
akkor ezek rituális jelzése is kell” (Bagdy)
Az iskolába kerüléskor a második
intézményi szocializációs fázisba lép a
gyermek és családja. Még az óvoda
kezdéskor a családtól, az anyától való
elszakadás viseli meg a gyermeket, de az
egész családot is, az iskolában menetelkor a
családon jelenik meg a szorongás. A szülők
félnek, nem tudják hogyan fog gyermekük
teljesíteni, hogyan fog beilleszkedni. Hat
éves korig a szülők nem találkoznak a
gyermek kognitív képességeit megítélő külső
intézményesített kontrollal. A család érzelmi
alapon ítéli meg a gyermek szellemi
képességeit.
Az óvodát pedig nem igazán tartják
kompetensnek ebben a témában. Ez igaz is,
hiszen az óvónők felkészítése és munkája
nevelés központú, szemben az iskola
oktatásközpontúságával.
Az óvoda és iskola átmenetet segíti a passzív
nyári időszak. Az óvodai évzáró után, amikor
megtörténik a külsőségekkel is jelzett zárás.
A nyár fizikailag is az eltávolodás ideje.
Az intézményi függésben az egyik elem az
óvoda kicserélődik és a helyébe az iskola lép.
A személyi kötődésben pedig bővülés
figyelhető meg: az óvó néni mellé belép a
tanító néni.
Az új életszakasz fizikai jelzése az új épület,
az iskola, az időbeli határa pedig az évnyitó.
Az életszakaszok időbeni átlátása növeli a
tudatos megélést, ami a fegyelmet is növeli.
Az iskolai élet az évnyitó után is tele van
rítusokkal és formai kötöttségekkel. Az éves
esemény naptárak, az egyes folyamat
leírások is ezt bizonyítják. De a rítus
jellemzője, hogy kiszámítható, a
kiszámíthatóság pedig biztonságot ad.
Prof. Dr. Bagdy Emőke írásában
párhuzamosan vezeti végig a család
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életciklusait, a szocializációs forduló
pontokkal a dominanciákat pedig gyakorlati
szemszögből is alátámasztja.
Lékáné Lehoczki Alice

Balatonszabadi Kincskereső
Oktatási Alapítvány
Az alapítvány célja: Balatonszabadiban az
oktatás-nevelés fejlesztése; olyan eszközök,
felszerelések beszerzése, melyek a
tehetséggondozást, a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatását és a képességfejlesztést
szolgálják.
A 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló
mérlege, és eredmény kimutatása - főbb
adatok

Fő támogatási forrásunk az szja 1 % - 2017ben 417 ezer Ft támogatást kaptunk melynek felajánlását szeretnénk
megköszönni Önöknek és kérjük, hogy a
következő években is támogassák
jövedelemadójuk 1 %-ával, vagy egyéb
támogatással
az alapítvány sikeres
működését !
2017-ben a Kincskereső Általános Iskola
minden tanulóját gyerekenként 1000.- Ft-

Folytatás a 15.oldalon
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tal támogattuk. Az alsó tagozatosoknak a
cirkuszi belépőjegyekhez, a felsős
tanulóknak az ópusztaszeri kiránduláshoz
tudtunk segítséget nyújtani.
Támogattuk: 2017 őszén a 7. osztályosok
erdélyi kirándulását, melyen a Határtalanul
pályázat keretében vehettek részt,
megtartottuk hagyományos karácsonyi
koncertünket is a zeneiskolások és tanáraik
részvételével. Tombolafelajánlásokkal
hozzájárultunk az iskolai, óvodai bálokhoz,
a falunapi rendezvényhez is. Részt vettünk a
Talpra Magyar ! Együtt futás rendezvényen
és az Advent megünneplésén is.
Ösztöndíjban részesítettünk egy tanulót,
valamint 2017-ben egy, 2018-ban két tanuló
vehetett részt nyári táborban, melynek
költségét az alapítvány fizette.
A Gyermeknapi rendezvényt támogattuk
mindkét évben,– légvár bérleti díjat fizettünk
ki.
Balatonszabadi Község Önkormányzata
2017-ben 65 ezer, 2018-ban 80 ezer Ft
támogatást nyújtott részünkre pályázat
keretében. Mind a két évben a nyári ÖKO
tábor támogatására fordítottuk az összeget.
A táborban részt vevők részére vásároltunk
egyedi emblémás pólókat.
Továbbra is támogatjuk a tanulmányi
versenyeken való részvételt, a versenyek
útiköltségeit is.
A 2018/2019-es tanévben is tovább
folytatjuk a munkát, lehetőségeinkhez
mérten támogatni fogjuk diákjainkat.
Az alapítvány kuratóriuma

Nyári tábori élmények
ÖKOTÁBOR 6.
2018. június 25-29. Magyarhertelend
A Balatonszabadi Kincskereső Általános
Iskola 45 tanulója és 6 kísérő pedagógusa
idén nyáron 6. alkalommal táborozott.
Az első nap tervezett programja a siklósi vár
megtekintése volt. A gyerekek itt
megnézhették a vár börtönét és interaktív
kiállítást a vár és Siklós történetéből. A
váron belül mindent bebarangoltak,

kipróbáltak. A vár megtekintése után egy
rövid sétát tettünk a festői kisvárosban.
A 2. napon busszal Orfűre utaztunk, majd
néhány km-es gyaloglás után megérkeztünk
egy vízisport-telepre, ahol sárkányhajózás
következett. Aki éppen nem a vízen
tartózkodott, az a szomszédos sporttábor
pályáján focizhatott, vagy a szabadtéri
edzőgépeken erősíthette magát. Mindenki
fantasztikusnak találta a programot és a
helyszínt egyaránt. Orfűről gyalog mentünk
vissza a táborhelyre, Magyarhertelendre.
Utunk során elhaladtunk a híres orfűi tavak:
Orfűi-tó, Herman Ottó-tó, Pécsi-tó,
Kovácsszénájai-tó mellett. A 8 km-es túrát
mindenki hősiesen teljesítette. A délután
fennmaradó részét a közeli termálfürdőben
töltöttük el fürdéssel, napozással.
Szokásos nagytúránkat hagyományosan a
táborozás közepére terveztük. Így történt ez
az idén is. A 3. napon Óbányára utaztunk
busszal. A Magyarhertelendtől 50 km-re

16

2018.október

Folytatás a 15.oldalról

fekvő Óbányát a Mecsek gyöngyszemének is
nevezik. Az egy utcás zsákfaluból csodás
turistaösvényen tettük meg az utat
Kisújbányára.
A 4. napon a gyerekek a táborhely vezetője
által szervezett programon vettek részt. A
Kincskereső túra útvonala az
üdülőövezetből vezetett a régi falu
központjába. Útjuk során a falu
érdekességeit kutatták fel. Nomen est omen:
a Kincskereső Általános Iskola tanulói
kincset lelnek. A gyerekek után a felnőtt
csapat is végigjárta az útvonalat.
Ebéd után ismét a termálfürdőben töltöttük
a délutánt. A meleg vacsora után a gyerekek
a búcsúestre készülődhettek. A műsorban
stand up-ot, táncos jeleneteket láthattunk.
Ekkor kerültek kiosztásra az apróbb
ajándékok és a régóta velünk túrázók

nem éppen szokványos rejtvényeket. A pécsi
programból a városnézés sem maradt ki.
Hazafelé Mánfa közelében található Kőlyuki
betérőben bőséges, finom vacsorát
fogyasztottunk el.
Emlékezetes, jó hangulatú tábort
tudhatunk magunk mögött. A gyerekek
magatartása kifogástalan volt. Mindenki
nagyon jól érezte magát.
Aranybakancs díjat vehettek át. Az estét
közös tánccal zártuk. Az estére tervezett
éjszakai túra az időjárás viszontagságai
miatt elmaradt.
Az utolsó napon reggel szemerkélő esőben
készülődtünk elhagyni táborhelyünket. A
bepakolás után Pécsre vezetett utunk. A
város központjában lévő Paraparkba
látogattunk, ahol a gyerekek a manapság
közkedvelt szabadulós játékban vehettek
részt. Mindhárom csoport sikeresen, időn
belül oldotta meg a feladatokat, és sikeresen
kijutott a pincéből. Az 5 nap alatt
összekovácsolódott 45 fős gyereksereg igazi
csapattá alakult ekkorra, ezért voltak
képesek bármilyen felállásban megoldani a

Föcsök Attiláné, Bertáné Várai Ildikó,
Tóthné Varga Krisztina, Lelkesné Szücs
Csilla, Ruppert Erika, Fraknói Józsefné
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„Így tedd rá!”nyári napközis
tábor a Művelődési Házban
Már harmadik éve rendezünk „Így tedd rá!”
népi játék, néptánc tábort a Művelődési
Házban. Az idén rendkívüli létszámmal 25
kisebb és nagyobb gyerek élvezhette a
változatos programokat. 6 éves kortól
(nagycsoporttól) vártuk a gyerekeket,
meglepetésünkre 12 éves nagylányok is
jelentkeztek. Ami igen jólesik, hiszen ők már
3. nyara vesznek részt az általunk szervezett
táborban és még mindig élvezik a játékokat,
táncokat, a kézműves tevékenységekről nem
is beszélve.
Napi kétszer, délelőtt és délután táncoltunk,
a köztes időben pedig különböző népi
kismesterségekkel ismerkedtünk, mint az
agyagozás, kosárfonás, bőrművesség,
gyöngyfűzés, fonások.
A mese sem
maradhatott el, minél szövevényesebb,
hosszabb volt annál jobban élvezték. Jövőre
is várjuk a gyerekeket, hogy tartalmasan
tölthessék a nyári szünet egy részét! Addig
pedig minden kedden az óvodások,
játszhatnak, táncolhatnak a tulipánokon
"Így tedd rá!" módra. Foglalkozásvezetők:
Horváth Krisztina és Rozs Nikolett.

Cukorbeteg Egyesület
életéből
Egyesületünknél minden évben nyári szünet
van. Így volt ez idén is, július, augusztusban.
A Tescós pályázatunknál megtörtént a
szerződéskötés, és augusztusban átutalták
az összeget a számlánkra. Innentől kezdve
az önkormányzattal közösen folytatódik a
megvalósítás. Elkezdődött a tereprendezés.
Augusztusban felkértek minket, hogy

Folytatás a 18.oldalon
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vegyünk részt az ádándi falunapon.
Vércukrot, vérnyomást, testzsírt és
testtömeg indexet mértünk. Felavattuk új
molinónkat. 40 mérést végeztünk.
Szeptemberben Balatonszabadiban is
mértünk a falunapon. Itt 20 ember volt
kíváncsi a vércukor és vérnyomás értékeire.
Minden alkalommal mérünk magasabb
értékeket. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy
keressék fel háziorvosukat. Most az
adatfrissítés történik az új adatvédelmi
rendelet szerint.
Mészárosné Horváth Rózsa elnök

Focisták hírei

Második alkalommal került sor a
Kapronczay Zoltán emléktornára. Délelőtt
utánpótlás csapataink mérték össze
tudásukat vendég csapatokkal
körmérkőzéseken.(Ádánd Szabadidő
SE,Balatonszabadi,Zamárdi SE)
Utána egy 16 csapatos felnőtt kispályás
torna kezdődött ami nagy sikerrel zárult.
Közben ebéd, büfé, zene, délután sorra
került a Balatonszabadi BLE
korosztályainak díjátadása.
A torna helyezettjei:
1. helyezet: Enying VSE
2. helyezet: Hetes presszó
3.helyezet: Ri-An 2003 Kft
4.Siószigetelés Kft
Legjobb kapus: Krisztin Botond
Legjobb játékos: Szűcs Mihály
Gólkirály: Paluska Krisztián

Jövőre is szeretnénk megrendezni és tovább
folytatni az emléktornát.
A Balatonszabadi Labdarúgó Egyesület
u7,u9,u11,u13,u16,u19 és felnőtt
csapatokat szerepeltet Bozsik
tornán,serdülő-,ifjúsági valamint felnőtt
bajnokságban .Az egyesület közel 100
igazolt játékossal rendelkezik.
Csapatainknál a következő edzők
dolgoznak:U7-U9: Papp Flóra, Molnárné
Nagy AlexandraU11 : Jónás Péter, Takács
Péter, Molnár FerencU13: Jónás PéterU16:
Szécsi BotondU19: Jónás PéterFelnőtt:
Molnár FerencFelnőtt csapatunk tavaly a
Megye II Északi csoportjában bajnokságot
nyert. Így ebben a bajnoki esztendőben a
már összevont Megye II-ben kell helyt
állniuk. Egy sokkal erősebb és sajnos
utazási időben hosszabb bajnokság ez .
Helyünket remélhetőleg itt is megálljuk, és
méltó helyet foglalunk majd el a bajnokság
végén, de ez sajnos még a jövő zenéje.
Rengeteg akadály bukkanhat még fel
előttünk, bár a srácokat ismerve, együtt
mindent megoldanak. Voltak távozóink
(Virth Norbert és Késmárki Tamás) és
érkezőink (Fellai Ádám, Erőss Csaba, Tóth
Péter, Lukács Szabolcs) egyaránt.
Reményeink szerint idén is rengeteg hazai
szurkoló látogat ki meccseinkre, mert nincs
egy csapatnak nagyobb erő, mint amit a
szurkolóik adhatnak. Hajrá Szabadi!

„Kossuth Körös nyár”
Hamar elszaladt a nyár, de természetesen
nem eseménytelenül. Június kiemelkedő
eseménye volt idén is a torontálvásárhelyi
gyerekek vendéglátása partnereinkkel
együttműködve. A Kossuth Kör házigazdás
napján az Onogur Hagyományőrző
Egyesület is közreműködött. Az immár
hagyományos focimeccs, az íjászkodás, a
fegyverbemutató, és a sok beszélgetés
ösztönzést ad a kapcsolatok ápolásának.
Vendégeink tánc bemutatóját nagy
szeretettel fogadták a segítők és
közreműködők.
Nyáron a pihenésé alapvetően a főszerep, de
Folytatás a 19.oldalon
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Meghívó! Az aradi vértanúk emléknapja
alkalmából szeretettel várjuk a lakosságot
10.06.án délelőtt 9:30 órakor koszorúzásra
a Batthyány szobornál (Művelődési Háznál),
10:00 órakor megemlékezésre a Kossuth
Körbe.
A Kossuth Művelődési Kör vezetősége

egyesületünk műsorkészítő-előadó magja
ilyenkor is aktív. A siójuti, az ádándi és a
balatonszabadi falunapon is felléptünk
színes műsorunkkal. A vezetőség ezúton is
köszöni a fellépők áldozatos munkáját.
Idén augusztus 25-én búcsúztattuk el a
nyarat játékkal, focival és az
elmaradhatatlan esti szalonnasütéssel.

Ezüst nyár” – Somogyi szép
korúak nyári tábora 2018

Az eddigi szokásokkal kicsit szakítva
szeptember 15-én rendeztük meg
társadalmi munka napunkat, melyen
környezetünk rendbetételére, csinosítására
hívtuk a tagságot és velünk szimpatizálókat.
Mintegy 40 fő szorgoskodott székházunk
környékén. Jó hangulatban és hasznosan
telt a nap. Köszönet mindenkinek, aki ebben
a rohanó világban a közösségre szánt egy
napot.
Kérjük, továbbra is figyeljék meghívóinkat,
hogy rendezvényeinken találkozhassunk!

Mozgalmas és nagyon jó hangulatú hetet
tölthettem el a Nyugdíjasok Szervezeteinek
Somogy Megyei Szövetsége szervezésében
Balatonszemesen. 2018.09.02-.09.08.
között 128 fő idős Somogy megyei nyugdíjas
élvezhette a 35. alkalommal megszervezett
szép korúak táborát, teljes ellátással,
tartalmas programokkal.
A kezdetekkor „Őszi Napfény” - jelenleg már
„Ezüst nyár” -, tábor színvonalas
programjaiban, és az ellátásban ugyanazt
nyújtja a résztvevők számára: ismerkedés
egymással, barátságok szövődése,
ismerkedés Balatonszemes településsel,
múzeumok látogatása vezetővel,
hajókirándulás Badacsonyba vagy
Balatonfüredre, különböző előadások,
egészségügyi szűrések, színházi előadás,
nótaestek, Ki-Mit-Tud, közös kézműves
foglalkozások stb. A napi háromszori
étkeztetésről, a segítőkről-gondozókról,
orvosi ellátásról és a programokban
résztvevő előadókról a Nyugdíjasok
Szövetsége gondoskodik.
A tábor minden év szeptember elején kerül
Folytatás a 20.oldalon
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éves gyűjtési munkájából, hobbiból készített
egy kiállítást. Antik tárgyakból,
ritkaságokból álló emlékek ezek. Az egykori
Művelődési Kör Egyesülettől kapott Fekete
Józsefné, Piroska néni csuhé babái is itt
állnak, átörökítve az utókornak. Számos

meghirdetésre, a Somogy megyei
nyugdíjasklubok tagsága körében, valamint
a fennmaradó helyekre saját költségen
jelentkezhet Somogy megyében lakó szép
korú, aki szeretne részese lenni egy jó
hangulatú, örömöt nyújtó tábornak. Ha
Balatonszabadiban is megalakulna a
Nyugdíjasklub, akkor a következő
szeptemberben többen is mehetnénk innen.
Higgyék el nekem: érdemes!
Kiss Jánosné

Gyűjtő-tár
A Petőfi utca 4-es szám alatt egy kis kincses
pajta és terasz rejtőzik. Egy régiségekből álló
gyűjtemény, egy gyűjtő-tár. Zsiga Gyula 40

Folytatás a 21.oldalon
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kincs rejtőzik a polcokon és a falakon: festett
régi fali kerámia tányérok, gobleinek, a
kovács és bognár szerszámok, tehénjárom,
régi mezőgazdasági eszközök és még számos
régiség. A gyűjtemény folyamatosan
gyarapodik, mert a kidobásra ítélt régi
eszközöket befogadják, így újabb darabok is
bekerülnek a tárházba.
A kiállított tárgyakat bárki megtekintheti,
tulajdonosukkal, Zsiga Gyulával megbeszélt
időpontban. Szeretettel várja az
érdeklődőket.

festett képeket a lakásában rejtegeti, de
ezeket a kincseket szeretném, ha
megmutatná a nagyközönségnek is. Hosszas
beszélgetést követően sikerült rábeszélni,
hogy néhány darabot a nyilvánosságnak is
bemutasson. Az újságban megjelent képek
csak ízelítők munkáiból. A kiállításra szánt
darabokat a Művelődési Házban
2018.11.05-től karácsonyig a nyitva tartási
időben bárki megtekintheti. Várjuk Önöket
szeretettel!
SZI

SZI

Bozsur
Sokan nem tudják, sokan nem ismerik, de a
településünkön 1983-tól él, alkot, fest
Bozsur. A Bozsur Erzsike. Festői szeretete
már fiatal korában kialakult. Aktívan 5 éve
fest, a természet szeretete miatt főként
tájképeket, csendéleteket.

A képeket nem előre megvett vászonra festi,
hanem saját maga készített és alapozott
lemezekre, vásznakra viszi fel. Kezdetek óta
minőségi alapanyagokkal dolgozik „művész”
olajfestékekkel. A festészetet nem iskolai
keretek közt tanulta, saját maga
autodidakta módon sajátította el.
Folyamatosan megújul és tanul. Az újonnan
tanultakat a saját munkáiban beépíti,
folyamatosan alakít rajtuk. Az évek során

Egy különleges virág hívja fel
magára a figyelmet –
az AGAVE kaktusz
Településünkön biztosan több kertben is
megtalálható ez a kaktusz vagy ennek a
növénynek a családjába tartozó faj. Sokan
kiültetik nyáron, télen pedig átteleltetik a
fagy elől. Azért különleges, mert a mi
éghajlatunk esetében nagyon ritka a
virágzása. Nagyon magasra, akár 4-5
méterre is megnőhet a szár, amin elágazva
Folytatás a 22.oldalon
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csoportos virágzatok fejlődnek ki. Virágzás
után a szirmok lepotyognak, az
anyanövényből távozik az élet, elhal teljesen.
Mexikóban az élő növény törzséből tequilát
készítenek.
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különleges növény. A kaktuszt 20 évvel
ezelőtt hozták kis cserépben Szabadiba
Albániából.
Az évek sora alatt nagyon lassan növekedett,
de az idei nyár kedvező időjárása
virágzásnak indította. Jelenleg még csak a
szár növekedésénél tart. Július végén
kezdett növekedni 6 nap alatt 40 cm-t nőtt
hirtelen, aztán a növekedése lelassult.
Jelenleg 170cm-nél tart és még mindig nem
hozott virágot. Még az udvaron áll, bízzunk
benne, hogy szép hosszú ősz lesz és a
napsütés kicsalogatja a virágokat is.
SZI

A mustgáz veszélyei
Szabadi is különleges helynek számít agave
szempontjából. A Táncsics utcában Herr
Fischer portáján virágzásnak indult ez a

A szüret után nagyon óvatosnak kell
lennünk a borospincékben! Ha forr a must,
az erjedés közben – már viszonylag csekély
erjedő anyagból is igen nagy mennyiségű szén-dioxid gáz szabadul fel.
A szén-dioxid színtelen, szagtalan, nehezebb
a levegőnél, így alulról fölfelé, a padozattól
kiindulva tölti ki a teret, a pincét, a
járatokat. Ha a pincében képződő gáz széndioxid tartalma eléri, vagy meghaladja a 10
térfogat %-ot, akkor azt belélegezve a
rosszullét és az eszméletvesztés nagyon
gyorsan, szinte észrevétlenül következik be,
így a pincében lévő személyben nem
tudatosul, hogy nincs elég oxigén a
levegőben, és segítség híján fulladás
következik be.
A legveszélyesebb időszakban a pincébe
merészkedés előtt fontos az
elővigyázatosság, mellyel megelőzhető a baj.
A legegyszerűbb megelőzési lehetőség a
gyertyapróba: a mustot tartalmazó pincét,
térdmagasságban elöl tartott égő gyertyával
érdemes megközelíteni, ha az elalszik, akkor
ott feltehetően nagy koncentrációban
mustgáz van jelen. A szakemberek azonban
úgy vélik, hogy e megbízhatónak vélt
módszerrel sem árt vigyázni. Ugyanis ha a
gyertya elalszik, akkor már többnyire az
illető belélegzett annyi szén-dioxidot, amitől
elveszítheti az eszméletét. Elég egyetlen
Folytatás a 23.oldalon
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mély szippantás, ami megüli a tüdőt.
Tehát óvatosan kell tartózkodni a pincében a
gyertyával is!A legjobb védekezés a járatok
alapos kiszellőztetése vagy a ventillátoros
megoldás, illetve gázérzékelő felszerelése,
mely nem igényel nagy ráfordítást.
A segítők is bajba kerülhetnek: tehát senki
ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére
sietni, mert nagyon könnyen ő is
mozgásképtelenné válhat, ha nincs rajta
légzőkészülék! Ilyen esetben a tűzoltók
tudnak segítséget nyújtani, akik megfelelő
légzőkészülék segítségével biztonsággal
tudják kimenteni a mérgezést szenvedő
embereket.
A mustgáz-mérgezés lehetősége miatt nem
árt még néhány óvintézkedést tenni: ha
lehetséges, ebben az időszakban egyedül ne
menjenek a pincébe, várják ki azt a néhány
hetet, amikor - ismételve a szellőztetés
fontosságát - már lényegesen csökken a
halálos mérgezés veszélye.
Gyakori probléma, hogy sokan megfelelő
védelem nélkül próbálnak az összeesett,
ájult emberek segítségére sietni, és
segítségnyújtás közben maguk is belélegzik
a veszélyes gázt.
Így a segítők is könnyen bajba kerülhetnek,
ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember
segítségére sietni!
Amennyiben ilyen esetet észlel, hívja a 112es segélyhívó számot, mivel a mustgázmérgezést szenvedő embereket csak a
tűzoltók tudják biztonsággal kimenteni a
pincékből!

A falunapi süteménysütő
verseny első helyezettje a:
Francia mákos
Piskóta tészta hozzávalói:
35 dkg kristálycukor
6 egész tojás
6 evőkanál víz
25 dkg liszt
20 dkg egész mák
1 cs sütőpor
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2 db mézeslap hozzávalói:
30 dkg liszt
10 dkg porciukor
5 dkg ráma
2 evőkanál méz
1 tojássárgája
1 kávéskanál szódabikarbóna
kevés tejjel összegyúrni
Krém hozzávalói:
3 tojássárgája
2 vaniliás cukor
35 dkg porcukor
1 ráma
2 vanilia puding
8 dl tej
Elkészítése:
Először piskóta tésztát sütünk a
hozzávalókkal.
Utána összegyúrjuk a mézes lapok
hozzávalóit és 2 lapot sütünk belőle. Majd
elkészítjük a krémet. 2 db vanilia pudingot
és a 3 tojássárgáját simára keverjük kevés
tejjel. Felöntöm a maradék tejjel és sűrű
pépet főzünk belőle. Hozzáadjuk a cukrot és
a vaniliás cukrot is. Levettük a tűzről és
belekeverjük a rámát. Tetejére 10 dkg vágott
diót és cukrot pirítunk.
Összeállítása:
Mézeslap – krém – piskóta – krém – mézeslap
– maradék kevés krém – vágott dió.
Jó étvágyat!

Önzetlenség a
legnagyobb adományunk
Családsegítőként és anyaként is tudjuk,
hogy a sok öröm mellett mennyi gondot és
kiadást jelent gyermekeink tanévkezdése,
ezért kezdtünk el gondolkozni azon, hogy
miként is segíthetnénk. Gyűjtést hirdettünk
és a falunapon fogadtuk a tanulóknak szánt
felajánlásokat (pl.: iskolatáska, íróeszközök,
füzetek, ünneplő ruha, kulacs, tornazsák)amivel megkönnyíthettük a gyermekek
tanévkezdését.
Örömmel tapasztaltuk a falu összefogását,
egy közösségként támogatták a
felhívásunkat, sokan érdeklődtek, mivel
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hogy melyik kisgyermeknek lehet még rá
szüksége.
Köszönjük a gyűjtés során összejött
adományokat, valamint a folyamatos ruhaés bútor felajánlásokat is, melyekkel
megkönnyítjük a családok mindennapjait. A
jövőben is lesznek segítő szándékú ötleteink,
kérjük kísérjék figyelemmel.

segíthetnének. Az adományozók között
akadt aki, íróasztallal örvendeztetett meg
egy családot, volt olyan több gyermekes
család, amely úgy érkezett, hogy minden
gyermek hozott egy- egy hasznos dolgokkal
megtömött iskolatáskát ajándékba. Jó érzés
volt látni, hogy a gyermekek is szívesen
segítenek társaiknak akár egy-egy
ceruzával, radírral vagy bármivel, aminek ők
is örülnének.
A felajánlásokból rászoruló családoknak
készítettünk személyre szabott csomagokat,
másik részét a helyi általános iskolába
juttattuk el, hiszen a tanító nénik látják,

Takács Dóra szociális előadó
Bálint Adrienn családsegítő

2018.október

25

26

2018.október

2018.október

27

28

2018.október

Időszakos lap
Kiadja: Balatonszabadi Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
ISSN: 2416-0067

Felelős kiadó: Király Kálmán tel.:0620-2698552
Felelős szerkesztő: Szőke Ildikó
Honlap: www.balatonszabadi.hu
E-mail: szabadiszo@gmail.com
Készült: AB marketing Kft.
8600 Siófok, Széchenyi u. 30.
Tel.: 06(30) 979 26 25
E-mail: abm@abmarketing.hu
Felelős vezető: Ángyán Tamás
Lapterv és tördelés: Barkóczi Zoltán

