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Pályázatainkról,
fejlesztéseinkről,
aktualitásokról
A Kossuth utcai járda szakasza, a Sió utca és
a református templom között is elkészült. A
kivitelező igyekezett a pályázati kiírásoknak
való megfelelés mellett figyelembe venni a
lakossági kéréseket is, főleg a jármű bejárók
és csapadékvíz kivezetések tekintetében.
Köszönjük! Witzmann Mihály képviselő
úrral a helyszíni bejáráson megtekintettük a
második ütemben elkészült 700 méteres
járdaszakaszt. A 14,995 milliós támogatás
és a 2,65 milliós önkormányzati önerő
segítségével gyalogos közlekedésre
alkalmassá, egyben esztétikusabbá
tehettük, a Kossuth utca templom és Sió
utca közötti szakaszát, a korábban átadott
Vak Bottyán utca – Deák és Temető utca
közti – részét követően. A 6401-es
szakaszának felújításával, a 6403-as út
Balatonszabadit érintő szakaszának
rekonstrukciójával, és a Kossuth utca Sió
utcától a Honvéd utcáig felújított járdájával,
Balatonszabadi legjobb közlekedési
infrastruktúrájával a marosi településrész
rendelkezik.
Képviselői fogadóóra keretében Witzmann
Mihály képviselő úr, a 6401-es út további
felújításával kapcsolatban a következőkről
tájékoztatott: „Év eleji ígéretemhez híven,
örömmel jelentem, hogy 2019-ben újabb
szakasszal folytatódhat a 6401-es út
felújítása. Mivel EU-s támogatás nem áll
rendelkezésünkre a szóban forgó út
felújítására, ezért szakaszokra bontva, a
hazai források ütemezett felhasználásával
kívánjuk elérni a Siófokig tartó útszakasz
teljes rekonstrukcióját. További jó hír, hogy
a 6403-as (Ságvár-Ádánd-SiójutBalatonszabadi) összekötő szakasz
felújítása is a végéhez közeledik, amelyet
reményeim szerint rövidesen átadhatunk az
utazóközönségnek. „.
A megbeszélésünkön kiemelt
téma volt a korábban elnyert
t á m o g a t á s u n k ; a

bölcsődeépítés - óvodakorszerűsítés
pályázatunk „közös megtoldása”, - pályázati
forrásból közel 15 millió, önkormányzati
forrásból 9-10 millió forinttal -, amely
lehetőséget teremt az elnyert pályázat
megkezdésére. Ebben az évben közel 7
milliós önkormányzati finanszírozással a
bölcsőde helyén lévő épület elbontására
kerül sor. Egyben újabb elnyert pályázati
forrásról is egyeztettünk, melynek
segítségével az óvoda konyháját is teljesen

megújíthatjuk, a majd 39 milliós
támogatású beruházással.
Tájékoztattam képviselő urat, hogy a
Vidékfejlesztési Programban elnyert
pályázatunk keretében a közbeszerzés van
folyamatban, reményeink szerint a három
település közös pályázatában nyert
munkagépek már láthatják az idei havat.
Összesítve az elmúlt két évünket, kerekített
értékekkel számolva:
Rendelő: 40M,
Járda: 17,6M,
VP (traktorok és adatptereik: 26,4M ebből
Szabadi 11,7M,
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Bölcsődeépítés, óvoda korszerűsítés:117M
Konyha felújítás: 40M
6401-es út szakaszos felújítása 2018: 500M
Összesen: 725 milló forintnyi beruházásra,
felújításra volt lehetőségünk, amiből az
útfelújítást kivéve, a központi és EU-s
forrásokon mindegyikhez Balatonszabadi is
hozzájárult saját erőből. A 6401-es további
szakaszával ez több mint 1,25 milliárdos
értéket ér el 2019-ig.
Teljes egészében saját forrásból készült el az
óvoda, művelődési ház, templom, játszótér
által határolt terület felújítása. Nemcsak a
burkolatok újultak meg, hanem a terület
használatát, a biztonságos és esztétikus
kialakítást szolgáló világítás is kiépítésre
került, a rendezvények áramellátását
biztosító kapcsolószekrénnyel együtt.
Ennek köszönhetően a játszótér és park is
használható az őszi-téli, kora tavaszi „sötét”
délutánokon is. Kíváncsian várom a
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hagyományos Együtt Balatonszabadiért
Egyesület szervezésében megrendezett
adventi ünnepségsorozatunkat, bízom
benne, hogy a megújult helyszín még több
érdeklődőnek nyújt kulturált környezetet az
ünnepléshez!

Végfázisában a kamerarendszer cseréje és
bővítése is. A korábbi 16 db - mára már
elavult, kis felbontású és korlátozottan
„látó” - kamerát lecseréltettük, számukat
megkétszereztük. November végétől 32
Folytatás a 4.oldalon
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kamera segíti a biztonság, a közbiztonság
javítását Balatonszabadin. A
településünkön áthaladó járművek
rendszámát négy kamera rögzíti
automatikusan a korábbi egy helyett.
Kiemelt figyelmet kap a Dózsa utca, a
közmeghallgatásokon elhangzott
közlekedésbiztonsági anomáliák miatt,
valamint fokozott figyelmet fordítunk a
településre érkezőkre akár Siójut, akár
Siófok, akár Enying felől érkezzenek. A
rendszerrel egyszerre szeretnénk javítani a
lakosság biztonságérzetét, segíteni a bűn és
baleset megelőzést, és segíteni a rendőrök
felderítési eredményességét.
Első fokon ítélet született a korábbi jegyző
szabálytalan munkaviszony
megszüntetésének ügyében. Mint azt a
korábban közölt másod fokú ítélet rögzítette,
a munkaviszony megszüntetése jogellenes
volt, az első fokú bíróságnak kizárólag az
összegszerűség megállapítására terjedt ki a
megismételt eljárásban a hatásköre. Az ítélet
szerint 4,5 millió forintot kell megfizetnünk a
korábbi jegyző, korábbi polgármester által
közölt jogellenes felmondása miatt. Az ítélet
nem jogerős, a korábbi jegyző keresetében
10 milliót meghaladó összeget követelt
Balatonszabadi község Önkormányzatától.
Király Kálmán

TÁJÉKOZTATÓ
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és
Vízügyi Helyettes Államtitkársága által a
kutak engedélyezésével kapcsolatosan
megküldött aktualizált tájékoztató alapján
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
szabályozásban módosítások várhatók.
A Kormány az Országgyűlés elé beterjesztett
egy törvényjavaslatot, melynek értelmében
a kutak fennmaradási engedélyezési
eljárása során a kötelező bírságkiszabás
alóli mentességi időszak 2020. december
31-ig meghosszabbodna, valamint
előkészítés alatt áll, és 2019-ben várhatóan
megvalósul egy olyan átfogó módosítás,
amely az illegális kutak
engedélyeztetésére speciális
eljárást tartalmazna.

Hírek az óvodából...
Óvodánkban az elmúlt időszak tevékenyen,
élményekkel telve telt. Új óvodásaink
folyamatosan érkeztek a csoportokba, ahol a
beszoktatás zökkenőmentesen zajlott. Az

októberi statisztika alapján 111 fő kis
aranyalmás ovisunk van.
A betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyet
folyamatosan pályáztatjuk, de egyelőre még
nem volt jelentkező. Szeptember – október
folyamán felülvizsgáltattuk a gázkazánokat,
szén-monoxid érzékelőket. A régi
kerékpártároló helyett új, modernebb került
kialakításra az épület előtt. Az óvoda
karbantartási munkálatait továbbra is a
brigád látja el.
Programjaink színesek voltak. Az Európai
Mobilitási Hét keretében óvodásaink
különböző programokon vettek részt a
Művelődési Ház szervezésében.
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Megtörténtek az év eleji szülői értekezletek a
csoportokban. Alapítványunk
finanszírozásával gyermekeink
bábelőadáson vettek részt. Szeptember
végén tartottuk hagyományainkhoz híven a
Szt. Mihály napot. Nagycsoportosaink kis
műsorral készültek, majd vendéglátással
igyekeztünk jó hangulatot teremteni a
szülőknek, gyermekeknek egyaránt.
Októberben elindultak a fejlesztő
foglalkozások is óvodánkban:
gyógytestnevelés, logopédia,
fejlesztőpedagógia. Október 4-én, az Állatok
világnapja alkalmából nagycsoportosaink a
Veszprémi Állartkertbe kirándultak, szintén
az Alapítvány támogatásával. Október 9-én,
a Népi játék napján óvodánk kivonult a
templom előtti térre, s ott az egész
gyermeksereg népi játékokat énekelt,
játszott.
Október 12-én, szaktanácsadó járt

óvodánkban, aki az óvónéniknek adott
iránymutatást a tehetséggondozással
kapcsolatban. Október 13-án nevelés
nélküli munkanapot tartottunk, melynek
témája a gyermekek mérés-értékelés
rendszere volt. Dajka nénieink pedig részt
vettek az Országos dajkakonferencián.
Október 16-án gyermekeink ismét
színházlátogatáson voltak a Művelődési
házban, a Batyu színház Elvarázsolt mesék
című előadását tekintették meg. Október 2425-én papírgyűjtés volt. Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak azoknak a szülőknek, akik ebben
segítettek! Október 29-31-ig az iskolai őszi
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szünet ideje alatt intézményünk is zárva
tartott. Az előzetes igényfelmérések alapján
egy kisgyermeknek sem igényeltek óvodai

ellátást. Október 29-én megtörtént a
rágcsálóirtás is óvodánkban.
Novemberben is változatos
programjaink voltak. Gyermekeink
kutyaterápiás foglalkozáson vehettek részt,
m e l y e t
á l l a t a s s z i s z t á l t
fejlesztőpedagógiának is nevezhetünk.
Ennek a programnak a megvalósítását a
Helyi Esélyegyenlőségi Program részeként

Folytatás a 6.oldalon
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vállalta intézményünk. Nagyon nagy sikere
volt a gyermekek körében, hiszen a négylábú
társ közelsége támogatást nyújt a
k é p e s s é g e k , a d o t t s á g o k
kibontakoztatásához, pozitív hatást
gyakorol a gyermekek érzelmi életére is:
sikerélményük lesz, magabiztosabbá
válnak, motivációs szintjük sokkal
magasabb a kutya jelenlétében. Nagyobb
kedvvel, örömmel vesznek részt a
foglalkozásokon. Az együttes játék
hozzájárul az önbizalom, empátia
kialakulásához. Még további 4 foglalkozás
lesz a nevelési év folyamán. November 1011-én Óvodánk apraja-nagyja részt vett a
hagyományosan megrendezésre kerülő
Idősek-napi rendezvényen. November 12-én
Szt. Márton napi lámpás felvonulást
szerveztünk, melynek előzményeként
gyermekeink a szüleikkel lámpást
készíthettek a csoportokban, majd egy kis
vendéglátás következett (libazsíros kenyér,
tea, süti), s végül sok kis imbolygó lámpás
lepte el a Művelődési ház előtti teret. Itt
nagycsoportosaink egy kis ünnepi műsort
adtak a szülőknek, érdeklődőknek a
Márton-napi megemlékezés örömére.
November 13-án meglátogattuk a kis
első osztályosokat. Jó érzés látni, hogy
mennyit fejlődtek, ügyesedtek. Köszönjük a
tanító néniknek a bemutató órákat!
November 19 - 23-ig egészségnevelési hét
zajlott óvodánkban, melynek részeként egy
kis óvodásunk édesapja előadást tartott a
mézről, s megajándékozta óvodánkat egyegy üveg mézzel, melyet a csoportokban
megkóstolhattak a gyerekek. Köszönjük
neki, hogy időt szakított ránk, s velünk
töltötte a délelőtt egy részét! Decemberben
folyamatosan hangolódunk az ünnepekre,
számos karácsonyi programunk van az
adventi időszakban (bábelőadás,
Mikulásvárás, Lucázás, falu adventen való
részvétel, mézeskalácssütés, karácsonyi
ünnepély, szülők karácsonya). December
27-január 2-ig téli szünetet tartunk.
Reméljük, hogy a karácsonyi ünnepek alatt,
s a téli szünetben mindenki kipiheni magát,
s újult erővel vághatunk neki az
újesztendőnek. Itt ragadnám
meg az alkalmat, hogy
minden kedves olvasónknak,
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szülőknek, gyermekeknek, partnereinknek
szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket
kívánjak, s boldog új esztendőt!
Tisztelettel: Pintér Anett

A Művelődési Ház életéből
A falunap elmúlásával kezdődött egy új
tanév a Művelődési Ház életében is. Még el
sem készült az új órarendünk, de már egy
hetes rendezvénysorozatba kezdtünk.
Pályáztunk, nyertünk is, így Az Európai
Mobilitási Hét keretén belül a szeptember
17-től az egész hét a mozgásról, az
ügyességről, a vetélkedőkről szólt, kicsik és
nagyok örömére. Elkezdődtek a sportfoglalkozásink (jóga, gerinc és meridián
torna), a baba-mama klub foglalkozások. Az
iskolások két alkalommal voltak vendégeink
koncertekre, vers színházi előadásra és egy
októberi forradalmi színdarabra.
Megünnepeltük október 6.-át és 23.-át is.
Az óvodásoknak táncház foglakozást
tartottunk, szerencsére jó idő volt így a
napsütésben táncolhattak a gyermekek az
udvaron. A Batyu Színház elvarázsolt meséi
októberben az ovisokat szórakoztatta, a
Kabóca Bábszínház pedig a nagyokat. Az
iskolai egészségnapba is bekapcsolódtunk,
zumba és meridián torna foglalkozások
voltak a felsősöknek, érdekes előadásokkal
színesítve. Sikeresen pályáztunk a Csoóri
Sándor Programban meghirdetett „ A
tárgyalkotó népművészeti közösségek
szakmai tevékenységének támogatása, a
tudástár elősegítése, a közösségek
megerősítése” című pályázati kiírásra. Az
eredményes pályázat során olyan
foglalkozásokat tudunk tartani gyermekek
és felnőttek számára, ahol népművész, népi
iparművész, népi foglalkozásvezető mutatja
és adja át tárgyalkotó tudását. Ezek a
foglalkozásaink minden esetben bárki
számára ingyen látogathatók, az elkészített
tárgyak hazavihetők. Több alkalommal
gyöngyöt fűztünk, gyertyát mártottunk.
Következő alkalmak: 2018.11.04 mikulás
mézeskalács díszítés, 2018.12.11 adventi
mézeskalácsos készülődés. Várunk
mindenkit szeretettel!
November második hétvégéjén
Folytatás a 7.oldalon
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megünnepeltük a szép korúakat.
Köszöntöttük településünk legidősebb hölgy
és férfi tagjait, kis műsorral és
vendéglátással kedveskedtünk nekik.
Nagyon örültünk, hogy a szép időben sokan
ellátogattak rendezvényünkre. Köszönjük az
összes fellépő és felkészítő pedagógusaik
munkáit!
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informatikai eszközöket biztosítjuk a
Művelődési Házban), valamint egy
dekoráció-esküvőszervező jelezte, hogy
szívesen tanítana bárkit. Itt „tanuló”
jelentkezését várjuk.
Köszönetet szeretnénk mondani az
Önkormányzatnak, a Polgármester úrnak, a
képviselő testület tagjainak, hogy egész
évben mindenben támogatják
tevékenységünket, szebbé teszik
környezetünket. Boldog ünnepeket
kívánunk mindenkinek és várjuk Önöket
programjainkon jövőre is.
A Művelődési Ház dolgozói

Rendezvénynaptár

Sajnos nemcsak jó hírekről, sikeres
pályázatokról számolhatunk be, hanem
kudarcról is. Kudarc, mert már második
alkalommal indítottuk el az idősek klubját,
de nem működött. Három hétig lelkesen járt
az a 3-4 fő, akik szerettek volna egy kis
közösséghez tartozni. Jól felépített
foglalkozásokkal, programkínálattal vártuk
őket, bekapcsolva a település életébe, hisz
számunkra a szép korúak ugyan olyan
fontosak, mint a kis csemeték. Ha valaki
kedvet és kitartás érez ahhoz, hogy egy
összetartó közösség tagja legyen, próbáljuk
meg újra!
Az előzőekben megjelent „mit
tanulnál, mit tanítanál” felhívásainkra is
kevés volt az érdeklődő. Egy valaki tanulna
informatikát, hozzá keresnénk „tanárt” (az

2018.12.04 15.00 kézműves foglalkozás:
mézeskalácsból Mikulás
2018.12.06 jön a Mikulás
2018.12.07 13.30 Kabóca Bábszínház: Regőrejtem, karácsonyi pásztorjáték
2018.12.09 17:00 adventi második
gyertyagyújtás
2018.12.10 Betlehemes műsor: Szűz Mária
így énekel
2018.12.11 15.00 kézműves foglalkozás:
adventi mézeskalácsos készülődés
2018.12.16 17:00 adventi harmadik
gyertyagyújtás
2018.12.18 13:30 Holle Anyó – mese előadás
2018.12.21 Karácsonyi ünnepség
2018.12.22 18:00 Thália karácsony est
2018.12.23 17:00 adventi negyedik
gyertyagyújtás
2018.12.31 Együtt Balatonszabadi Egyesület
szervezésében szilveszter
2019.01.04 18.00 PÓTSZILVESZTER
Hogyan kell bánni a férfiakkal? –Karinthy
kabaré, belépő 500 Ft, jegyek elővételben
kaphatók
2019.01.18 18.00 V. Kulcsár Ildikó
előadása, belépő 500 Ft, jegyek elővételben
kaphatók
A műsorváltozás jogát fenntartjuk, a Művelődési
Ház aktuális programjai a honlapunkon
megtalálhatók:

www.kincskeresoamk.hu
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A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC
EMLÉKÚTJA FELVIDÉKEN
ÉS KÁRPÁTALJÁN
Iskolánk második alkalommal nyerte
el a lehetőséget, hogy a Határtalanul
pályázatban részt vehessen.
Azzal a céllal hirdette meg a kormány ezt a
pályázatot, hogy a Magyarországon élő
gyermekek saját maguk tapasztalják meg,
hogy a határon túl is hallanak magyar
beszédet, ott is vannak magyar történelmi
emlékek. Középiskolásoknak és hetedik
osztályosoknak hirdették meg ezt a
lehetőséget.
Több útvonalból lehetett választani. A
döntésben az segített, hogy a Felvidékre és
Kárpátaljára ritkábban jutnak el a gyerekek.
A Csillagösvény-Utazás Kft kínálatából azt
az útvonalat választottuk, amely Rákóczi
Ferencet és a szabadságharcot kíséri végig
ezeken a területeken.
Az állam tanulónként 60 ezer forintot
nyújtott erre a célra. Szeptember 24-től 28ig tartott a kirándulás.
Kozmáné Kovásznai Mária igazgatónő
vállalta fel ismét a pályázat megírását, és az
egész program levezénylését. Iskolánkhoz a
siófoki Széchenyi Iskola is társult, így két
busszal indultunk a nagy útnak, tőlünk 37
tanuló, Igazgató néni, Kovács Dóra és
Bársony Ibolya tanárnők kíséretében.
Összesen 77 gyerek és 8 tanár.
Sok teendő előzte meg az utazást.
Ukrajnába útlevelet kellett csináltatni.
Nézegettük a programot, az interneten a
szülők megkeresték a szállásokat, a
programok színhelyeit.
Az utazás előtti héten mindkét osztály egy
rendhagyó történelem órán vett részt,
amelyen felelevenítettük a Rákócziszabadságharcot. Beszéltem nekik
Magyarország szétszabdalásáról, a
határokon túl élő magyarok helyzetéről.
Megnéztük videón a városokat, várakat,
amelyeket fel fogunk keresni.
Végre eljött a nagy nap. A gyerekek nagyon
izgatottan várták az indulást.
Bejött az a mondás, ha valami rosszul
kezdődik, az jól folytatódik. A busz késett, és
még az iskola előtt is a sofőrünknek a
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technikába életet kellett lehelnie. De
szerencsére sikerült kijavítani. A nagy
bőröndöket, kisebb és nagyobb táskákat, a
vizes kartonokat elnyelte a busz feneketlen
gyomra.
Sátoraljaújhelyen csatlakozott a
csoporthoz Vörös Attila rimaszombati
cserkészvezető, és honismereti vezető, aki
egész úton velünk volt. Ahogy megjelent
sportosan, energikusan, rögtön belopta
magát mindenki szívébe. És az a gyönyörű
ízes palóc tájszólás! Nagyon élveztük.
Első napon Somoskő várához kaptattunk
fel. Itt megélhettük azt, hogy a falu
Magyarországon van (amelynek okáról Attila
bá egy szép történetet mesélt), a vár viszont
Szlovákiában. Tehát a határra mindenki
ráállhatott, és elmondhatta, hogy egyik
lábammal Magyarországon vagyok, a
másikkal pedig Szlovákiában. Az igazság
viszont az, hogy jobb és bal lábunkkal is
otthon voltunk.
Még aznap Fülek várát is megmásztuk, sőt a
várdomb alatti légoltalmi folyosókba is
bemehettünk. Beesteledett, mire
megérkeztünk Várhosszúrétre, a Jozefina
Panzióba, ahol magyar szóval, finom étellel
és kényelmes szállással vártak bennünket.
A gyerekek ügyesen berendezkedtek, és
önállóan oldották meg az esti tisztálkodást.
Bár volt, aki ezt igyekezett megúszni!
Kedden összepakolás, reggeli,
hidegcsomag, és irány Rozsnyó. A város
központjában Attila bá mesélt a város
múltjáról, épületeiről.
Ahogy Kassa felé haladtunk, sok hegy
ormáról várromok integettek nekünk.
Gyönyörű hegyek és erdők között haladt a
busz.
Kassán természetesen a dóm elkápráztatott
bennünket kívül és belül.
Megkoszorúztuk a fejedelem édesanyja,
Zrínyi Ilona és Bercsényi Miklós generális
szarkofágját.
Szabadprogram után a fejedelem rodostói
házának másolatát néztük meg.
Az emeleten a nagyteremben olyan
csodálatos előadásban volt részünk
gyönyörű magyar nyelven, hogy a gyerekek,
pedig 77-en voltak, néma csendben
figyeltek. Az idegenvezető
hölgy mindenkit elbűvölt, és
meghatott. Itt mindnyájan
Folytatás a 10.oldalon
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megérezhettünk valamit a korokon átívelő
magyar nemzeti sorsról.
Következő állomásunk Borsi volt, ahol a
fejedelem született. A várat restaurálják, de
azért a fejedelem szobra előtt egy csoportos
fotót készítettünk. Valamint a mosdó is nagy
népszerűségnek örvendett.
Aztán irány a határ! A gyerekek nem tudták,
milyen egy határátlépés, így az Igazgató néni
erről is beszélt nekik.
Kicsit tartottunk tőle, hogy sokat kell
várnunk, de sofőrünk Feri bácsi nagyon
rutinosan lebonyolította az egészet.
Este már Ukrajnában, Beregszászon volt a
szállásunk. A vacsora itt is nagyon ízletesre
sikerült, magyar asszonyok főzték, és
szolgálták fel nekünk.
A gyerekek rutinosan rendeződtek aszerint,
hogy éppen hány ágyas szobába kerültek.
Kipakoltak, bepakoltak, közös
beszélgetések, programok. Igyekeztünk a tíz
órás takarodót betartatni. Persze, ez nem
mindig sikerült, mert azért halk
beszélgetések, nevetgélések még az éjféli
körjáraton is előfordultak.
Telefonozás nem volt, mert takarodókor
azokat összeszedtük. Így előfordult, hogy
nekünk jelzett 5 órakor valakinek a
telefonja. Hálásak is voltunk neki!
Szerda. Munkács. Itt csatlakozott
hozzánk Popovics Béla helyi egyetemi tanár,
helytörténész. Ő kalauzolt bennünket a
várban, beszélt a Rákócziakról, a Turul
madárról, a környező hegyekről.
Megkoszorúztuk Zrínyi Ilona és a gyermek
Rákóczi Ferenc szobrát. Természetesen a
Himnuszt is elénekeltük.
Beregszentmiklós, Rákóczi kastély. Egy
magyar ajkú festőművész és orosz felesége
próbálja felújítani és megmenteni az
utókornak ezt a viharvert Rákóczi-fészket.
Bár még sok pénzre van ehhez szükség, de a
hangulata megragadott bennünket. Titkos
ajtón át járhattunk a falban, gyönyörű
termekben hallgattuk a vár hősi múltját, és
mostoha sorsát a második világháború
után.
Délután irány a Vereckei-szoros és hágó. A
szorosban folyik a Latorca folyó, ide
ereszkedtek le őseink a
honfoglaláskor. A gyerekek
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természetesen a sekély köves folyóban
szökelltek kőről kőre. Vagy mellé. Kinek
hogy sikerült.
Aztán busztpróbáló úton felkapaszkodtunk
a hágóra. A táj leírhatatlanul gyönyörű volt.
Ott álltunk, ahol Árpád apánk is
körülnézett. Gyönyörű történetek Béla
bácsitól. A Honfoglalás emlékművet
többször újjá kellett építeni, mert sajnos
sokszor megrongálták. Jó volt látni, hogy a
magyar szervezeteknek fontos ez a hely is,
mert mindig újjáépítették. Gyerekeink a 7
vezér nevével sorfalat álltak az emlékmű
előtt és Béla bácsi egy gyönyörű verset
mondott el nekünk. Az út lefelé is rögös volt,
így átélhettük, milyen lehetett a
honfoglalóknak a bejövetel.
A hegy lábánál fekvő faluban tehéncsorda
bandukolt haza. Fotózás persze, mert a mi
gyerekeinknek ez már kuriózum.
Zúgón szállás, egy nagyon szép hotelben. Az
étel ismét ízletes, a kiszolgálás nagyon
udvarias. Másnap reggel láttuk, hogy
tiszteletünkre a magyar lobogót is felhúzták.
Ez jólesett. A reggeli készülődés, bepakolás
rutinszerűen ment. Dicséret a gyerekeknek,
mert zömében először töltöttek a szüleiktől
ennyi napot távol, nagyon önállóak lettek.
Csütörtök. Kis túrával kezdtük a
Sipot vízeséshez. Természetesen mindenki
emlékszik a különleges és jámbor disznóra,
aki az út mellett szívesen fogadott minden
hátvakarást. Fotómodell lett, mert sokan
akartak vele szelfizni.
A vízesés szépséges volt. A lábánál sok
látogató zen kőhalmokat alkotott. Néhány
gyerek közülünk is kedvet kapott hozzá.
Sokféle színű mézet lehetett venni az
árusoknál. Mi igyekeztünk lebeszélni a
gyerekeket róla, mert a méhek és a természet
ilyet biztosan nem készít.
Szolyva. Tömegsír, a második világháború
utáni időszakból. A történelmet ismerők
számára elég, ha annyit írok, hogy málenykij
robot. Zömében magyar áldozatok. Béla
bácsi történetei megérintettek bennünket.
Igyekeztünk, hogy világosban érjünk a
szállásra, hogy szépen kényelmesen
megvacsorázhassunk, és a gyerekeknek egy
búcsúestet szervezhessünk.
Előző este összeültünk mi tanárok, és
készítettünk egy kvízt a látottakról.
Sőt, még humoros versbe is foglaltuk, milyen
Folytatás a 11.oldalon
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volt a kirándulás tanár szemmel.
Jánosiban volt az utolsó szállásunk.
Mindegyik hotel jó volt, de ez egy fokkal
felülmúlta azokat is.
Vacsora után, egy külön teremben
csoportokban megoldották a gyerekek a
feladatokat. Legnagyobb örömünkre, a 22
kérdésből álló kvíz alapján nagyon sok
mindenre emlékeztek. Sofőrünkről
időközben nemcsak az derült ki, hogy
sikeres rally versenyző volt korábban,
hanem az is, hogy citerázik. Sőt, ez nála
minden úton az alapfelszerelésnek számít.
Így még egy rövid nótázásra is sor került.
Persze a versnek nagy sikere volt!
Péntek, utolsó nap.
Az utolsó napon Beregszászra mentünk,
ahol egy magyar iskolát látogattunk meg. A
szülők jóvoltából vittünk magunkkal
ajándékokat. Az iskola nagyon szerény
körülmények között működik. Nagy tisztelet
az ott dolgozó tanároknak, akik a nehéz
körülmények ellenére oktatják a magyar
nyelvre és kultúrára az ott élő gyerekeket.
Találkozhattunk, beszélgethettünk velük.
Az igazgató úr Veress Péter, megköszönte az
ajándékokat.
Örömmel fogadnának magyar szépirodalmi
és gyermekeknek szóló könyveket, verses
köteteket. Első osztályostól egészen az
érettségiző diákokig.
Gyűjtést szervezünk mind iskolánkban,
mind pedig Siófokon, és az összegyűlt
könyveket eljuttatjuk hozzájuk.
Rövid szabadprogram a belvárosban, aztán
egy üzletben megszabadult mindenki az
utolsó hrivnyájától is. Persze finom kimért
bonbonokra vetették rá magukat a gyerekek.
Mi tanárok is. A hazafelé út hosszú volt, a
határon is többen voltak, így az is
nehézkesebb volt. Aztán már száguldottunk
is a Balaton felé.
Sofőrünk jóvoltából épen, egészségesen
megérkeztünk. Köszönjük neki.
A gyerekek sok élménnyel érkeztek
haza. Biztosan nyomot hagytak bennük a
látottak, és egy kicsit megérezték, hogy
magyarnak lenni nem egyszerű a határ
másik oldalán. Most már tudják azt, hogy a
Szlovákiában élő magyarok nem szlovákok,
és Ukrajnában is lehet gyönyörű magyar
beszédet hallani. Magyaroktól.
Szeretnénk megköszönni Kozmáné
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Kovásznai Mária igazgató nőnek, hogy
megpályázta és lebonyolította az egész
kirándulást, ami nem kis feladat volt.
Remélem, jövőre szintén pályázunk, és
újabb gyerekek mennek haza, a határon
túlra.
Bársony Ibolya
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egészségmegőrzés.
Reggel nyolc órától Kálmán András iskolánk
volt tanulója, önvédelemre tanította a fiúkat.
A lányoknak a Művelődési Házban Lukács
Szilvia zumba órát tartott.

Aztán osztályonként különféle előadásokat
hallgattak. Szabó Zsuzsanna az élelmiszer
útját interaktívan mutatta be az
ötödikeseknek.

Egészségnap az iskolában
Iskolánkban október 13-án,
szombaton került sor a tanév első
egészségnapjára. Az alsó és felső tagozat
külön program szerint töltötte a napot.
A felsősöknél nagy hangsúlyt
kapott az egészséges
táplálkozás, a vízivás, az

Dr. Barcza Denise a kínai gyógyászatot
érintve meridián tornát tartott.
Somogyi Tímeával a gyerekek megnézték,
hogy az E-számok mit takarnak. Mit is
eszünk tulajdonképpen. Ravasz Ildikó az
ötödikesekkel a személyes higiénéről
beszélgetett. A legédesebb előadást Kárász
István tartotta, aki a méhészkedésről, méz
fogyasztásról tartott nagyon érdekes
előadást. A kóstolás sem maradt el.
Bársony Ibolya a vízfogyasztás fontosságáról
Folytatás a 13.oldalon
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beszélt. Nem mindegy mennyit, és mit és
mikor iszunk.
Ismételten szeretném megköszönni a
minden előadónak a munkáját.
Remélhetőleg, sok olyan információt kaptak
a gyerekek, amely megmutatja nekik, hogy
ők is sokat tehetnek az egészségükért.
Bársony Ibolya

Cukorbeteg Egyesület életéből
Egyesületünk idén 18 éves. Mivel 4
évenként választunk tisztségviselőket, ezért
október 3.-án közgyűlésünk volt. Elnökünk
továbbra is Mészárosné Horváth Rózsa.
Elnökhelyettesünk, Vörösné Molnár Edit
egészségi okok miatt nem vállalta tovább a
feladatot. Ezúton is köszönjük eddigi
munkáját. Az egyesület új elnökhelyettese
Balogh Ida, akit köszöntünk
egyesületünkben. Gazdasági vezetőnk
korábban Komócsin Györgyné volt. Tavaly
lemondott tisztségéről, eddigi munkáját
köszönjük. Új gazdasági vezetőnk tavaly
október óta Vörös Jánosné, aki most vállalta
további 4 évre a tisztséget.

Október 19-én kirándulni voltunk a
felajánlott adó 1 %-ból. Mindenkinek
köszönjük, aki támogatott bennünket .Egy
nagyon szép napot töltöttünk Zircen és
Bakonybélben. Zircen megnéztük a
t e m p l o m o t é s a z
arborétumot. Bakonybélben
Folytatás a 14.oldalon
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volt egy kis túra az Odvaskői barlanghoz. Fel
és le meredek volt az út, 2 kilométeren belül
270 méter szintkülönbség. Aki bevállalta,
becsülettel végigcsinálta. Hazafelé

megálltunk a világosi magas parton, csodás
volt a kilátás. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, nagyon jó időt fogtunk ki.
Kellemesen elfáradva jöttünk haza a jó
hangulatú kirándulásról.
Október 22-én csatlakoztunk a 8.
országfutás nevű rendezvényhez. Igaz, mi
nem futottunk, gyalogoltunk. 11 lelkes
ember, tagok és családtagok nordic walking
bottal megtett 6,1 kilométert. Ismét tettünk
valamit az egészségünkért.
Mészárosné Horváth Rózsa elnök

Focisták hírei
Jónás Péter vezetőedző nyilatkozott a
Szabadi Szónak:
5 éve kezdtem a pályafutásomat a
Balatonszabadi LE-nél, mint az U7-és
korosztály edzője. 2016 őszén adatott a
lehetőség, hogy a szezont a vezetésemmel
kezdi el az Ifjúsági csapat. Ez nagy kihívás
volt számomra, mivel korban elég közel
álltunk egymáshoz. Próbáltam arra
törekedni, hogy minél több fiatal járjon
sportolni. Kicsit nehézkesen sikerült
"összevadászni" a srácokat, mint edzésre,
mint mérkőzésre, így a hetedik helyen
végeztünk. Az idei nyári felkészülést már
nagyobb létszámban kezdtük el, az
edzéseken most is
rendszeresen 18-20 fővel
vagyunk jelen heti 3

Folytatás a 15.oldalon
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alkalommal. Úgy gondolom sikerült rendet
rakni a fejekben, megtalálni a közös célt, és
legfőképp kialakítani egy jó közösséget, egy
baráti társaságot, akik egymásért tudnak
küzdeni a pályán. Ennek meg is lett az

’Thália szekerén’
Torontálvásárhelyre

Ahogy a Szabadi Szó olvasói évek óta
megszokhatták, ismét beszámolunk
torontálvásárhelyi látogatásunkról,
fellépésünkről. Tesszük ezt azon kedves
kötelezettségünk okán és jogán, amely
Balatonszabadi és Torontálvásárhely
önkormányzatait és civil szervezeteit
egymáshoz fűzi.
De itt mindnyájan tudjuk, jóval többről van
szó. Barátságról, személyes kötődésekről,
elhivatottságról.
Indulás:
Október 12-én, pénteken a kora
reggeli órákban indultunk el otthonról egy
saját és egy általunk bérelt kisbusszal,
jókora zárt utánfutóval, melybe a két
előadás díszleteit, jelmezeit, kellékeit
helyeztük el. Köszönhetően az előző esti
kiváló logisztikának, a ’műszakiak és a
főrendező’ ügyességének, minden a helyére
került. (Na, ja, a költözködésben és a
pakolásban több évtizednyi rutinunk van
már.) Viszonylag hamar elértük a határt, és
a szerb oldalon való némi kommunikációs
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eredménye, hiszen egy mérkőzéssel az őszi
szezon vége előtt az első helyen állunk a
tabellán. Reményeim szerint télen erősödik
még a csapatunk, mert igazolunk 3 helyi
fiatalt.
Célunk a bajnokság végére, hogy a
dobogó legfelső fokára állhassunk és ehhez
kívánok sok sikert Csapatomnak! Hajrá
Szabadi!

zavartól eltekintve, sikeresen átjutottunk a
Vajdaságba.
Érkezés:
Az európai szemmel élményszámba menő
utazást számtalan kihívás tette érdekessé.
Traktorok, lovaskocsik, némi közlekedési
káosz, de így is majdnem a tervezett időben
találkozhattunk vendéglátóinkkal. A
szokásos lelkes csapat a József Attila
Művelődési Otthon előtt várt bennünket. A
hosszú ölelés, a ’hármas puszi’, a szavakkal
leírhatatlan fogadtatás felerősítette
bennünk az érzést: hát megérkeztünk, jó
helyen vagyunk, újra itthon vagyunk…
aztán az események a szokásos módon
óramű pontossággal követték egymást:
pohárköszöntők, finom ebéd, díszletezés…
hiszen 17 órára már vártuk a mesejátékunk
közönségét: a gyerekeket.
A fellépések:
A Rémusz bácsi meséi című előadásunkat
telt ház és önfeledt gyerekzsivaj fogadta. A
gyerekek jókedve a színpadon is éreztette
hatását, majd a taps és az előadás után
színpadra tóduló gyerekek szeretete felülírt
minden fáradságot. Az este vacsorával
zárult, majd vendéglátóink elszállásoltak
minket.
Folytatás a 16.oldalon
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Búcsúzás:
Vasárnapra maradt a szokásos színházi
epilógus: díszletbontás, pakolás, majd a
búcsúebéd és az elindulás. Hosszasan,
szavak nélkül is egymásra talált
gondolatokban köszöntük egymásnak, hogy
eljöttünk, hogy itt lehettünk és otthon
lehettünk.
A magam és csapatunk, a Thália
Művészetbarát Egyesület nevében csak
annyit a végére: Reméljük, ennek a
kapcsolatnak sosem lehet vége!
Ágoston László

A szombati napon Székelykevére
kirándultunk, a magyar ízek fesztiváljára,
ahol a vendéglátóink néptáncosai is
felléptek. A hangulat semmilyen itthoni
fesztiválhoz sem volt hasonlítható. A kóstoló
után siettünk vissza Torontálvásárhelyre,
ahol megújult színpadi környezetben, fő
műsorszámunkkal, a Nyolc nő című
színdarabbal vártuk a helyieket. Az este
varázslatosan sikerült. Az érzelmek tág
skáláján hullámzó előadást hol önfeledt
nevetés, hol torokszorító csend kísérte, majd
vastaps jutalmazta a „nyolc nőt” és a
rendezőt. A média megkeresésének örömmel
tettünk eleget, majd a hagyományos
szombat esti gálavacsora és buli - a
torontálivásárhelyi „szombat esti láz”
következett. Remekül éreztük magunkat.

2018.december

Avarégetés
Mi történik, ha valaki
begyújtja a kerti
„füstgyárat”?

Hazánkban széles körben elterjedt
„népbetegség” a kerti hulladékok és az avar
égetése. Kevesen tudják, hogy ez a
tevékenység mennyire káros a környezetre
és az emberi egészségre. Az értékes
szervesanyagból az égetés során hamu
keletkezik, mely csak korlátozott
mennyiségben alkalmas talajerőutánpótlásra.
Egy átlagos kupac (100 kg) elégetése során
milyen anyagok keletkeznek és azok milyen
hatással vannak a szervezetünkre:
Szén-monoxid: Azonnali hatása: fejfájás,
szédülés, émelygés, a látás- és hallás
képesség csökkenése.
Szénhidrogének: Rákkeltők, mutagének,
károsítják az immunrendszert.
Nitrogén-oxidok: Izgatja a szemet és a
légzőszervet.
Fenol: Az anyagnak hatása lehet a központi
idegrendszerre, szívre, a vesére, okozhat
görcsöket, kómát, szívműködési zavarokat,
légzési elégtelenséget, ájulást.
A fenti példában szereplő kupac avar
elégetésével annyi PM10 részecske jut a
levegőbe, mely kb. 90 millió köbméter
levegőt szennyez el egészségügyi határérték
felett. Ez ma egy közepes település teljes
légköre egy őszi estén.
Hazai szabályozás:
A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII.
törvény lehetőséget ad az
önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az
avarégetést. Kt.48. § (4) A települési
önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik.
A megoldás – komposztálás.
Valamennyi kerti hulladék és avar
komposztálható. A folyamat során az elhalt
növényi részeket mikroorganizmusok
bontják le és alakítják át a szárazföldi élet
nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. A
humusz hosszú távon tárolja és a növények
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számára könnyen felvehető formában
adagolja azokat az ásványi anyagokat,
melyek a növekedéshez szükségesek.
Hasznos segédeszköz a komposztálóedény,
aprítógép, és a komposztálódást gyorsító
anyagok, indító kultúrák. Ezek hiányában
halomba rakva is komposztálhatunk, az
aprítást metszőollóval is végezhetjük.
Mit tehetsz, ha a szomszéd szemetet
éget?
Mondd el neki, ezzel megmérgezi a környék
levegőjét! Tájékoztasd arról, hogy ezzel
veszélyezteti magát, családját, szomszédait,
háziállatait és a környezetét!
Ha nem hallgat rád, és nem akarod a
mérgező, bűzös levegőt szívni, a
hatóságoktól kell segítséget kérned.
Otthoni munka ! Ajándék
termékek,egyebek összeállítása,csomagolása : 0690- 603-905 ( audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
0612228397,06204963980 )

Egyre korábban sötétedik és később
világosodik, gyakori a köd...
Egy mellény életet menthet...
Vedd fel, mert mindenkit hazavárnak!
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"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT "Ön vagy szerette
sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy
másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot! Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06-1- 342-6355,
06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu. Minden
információt bizalmasan kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA? Ha gyermeke "tanulási
problémára" vagy "viselkedési rendellenesség"
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461
Budapest, Pf.: 182.Telefon: 06 (1) 342-6355, 0670-330-5384 E-mail: info@cchr.hu. Weboldal:
www.emberijogok.hu. Minden információt
bizalmasan kezelünk!"

Országfutottunk!
Nyolcadik alkalommal került
megrendezésre az Országfutás 2018.
október 20 - 28 között.
Az esemény megálmodója Vadász Vince, aki
maga is amatőr sportoló. Az első
Országfutásra 2015. márciusában került
sor. Azóta évente kétszer kerül
megrendezésre, március és október
hónapokban nemzeti ünnepeinkhez
köthetően.
Célja: minél többen
regisztráljanak az eseményre, melyre
rajtszámot is lehet letölteni, vállaljanak min.
5 km-t amit teljesítenek is –
futás, gyaloglás, túrázás – a
teljesítésről oklevelet lehet

letölteni, fényképet feltölteni az esemény
facebook oldalára.
Miért Országfutás?
Hazánk
országhatárának hossza 2246 km. A cél,
hogy minél többször fussunk, gyalogoljunk,
túrázzunk végig az országon.
2018. márciusában 14.481 regisztráló
164.129 km-t teljesített, vagyis több mint
hetvenháromszor kerültük meg
M a g y a r o r s z á g o t . ( f o r r á s :
www.orszagfutas.hu)
Én személyesen is ismerem Vadász
Vincét, tagja vagyok egy amatőr futókból álló
csoportnak: MOZDULJ ÉRTE!! Nagyszülők,
szülők, gyerekek hasonló gondokkal és
örömökkel, mint amelyek nekünk is vannak.
Ami közös bennünk: a futás, a mozgás
szeretete. Én 2017-ben kezdtem el futni. Azt
mondtam magamnak: Tündi, nem igaz, hogy
nem tudsz lefutni 6 km-t?! Elkezdtem
edzeni, és lefutottam a „Talpra Magyar
Együttfutás” 6 km-ét. Azóta futok kisebbnagyobb távolságokat.
A három falu (Ádánd – Siójut –
Balatonszabadi) közös futása megerősítette
számomra, hogy a mi községünkben többen
is sportolnak: futnak, túráznak,
gyalogolnak. Létrehoztam a facebook-on a
Balatonszabadiak Országfutása csoportot,
melyhez várakozásomat felülmúlva, sokan
csatlakoztak és teljesítették is a regisztrált
kilométereket. Egy-egy nap végén az aznap
megtett távot jelezték felém, valamint azt,
hogy hány fővel regisztráltak. Előbukkantak
a futóink - vannak bizony többen is - sokan
sétáltak, túráztak, gyalogoltak. A
legfiatalabb résztvevők 4-5 évesek voltak, a
legidősebb 82 éves.
Összes futás: 421 km - 11 fő felnőtt,
50 fő általános iskolai tanuló. A Kincskereső
Általános Iskola és a Kincskereső Oktatási
Alapítvány is csatlakozott az
Országfutáshoz. 5,4 km-t futott 50 fő. Ez
270 km. A leggyorsabbak fél óra alatt
visszafutottak az iskolába. Mindenki
kitartóan teljesítette a távot. „Én még soha
nem futottam ennyit” mondta nekem egy fiú.
Biztattam őket, ahogy tőlem tellett,
szurkoltam nagyon. Ezúton is gratulálok
nekik! Többen megkérdezték, mikor lesz
legközelebb futás?
Nordic walking : A Magyar
Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete
Folytatás a 19.oldalon
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Folytatás a 18.oldalról

szervezésében 11 fő
közösségi sétán vett
részt és teljesítették a több mint 6 km-es
távot. Összesen: 67 km-t gyűjtöttek össze.
34 fő túrázott és sétált. Túrázással 733 kmt, sétával-kirándulással 146 km-t gyűjtöttek
össze.
Hol gyűjtötték a kilométereket: Országos
Kék Túra: Sümegtől Badacsonytördemicig,
kirándulás a Cuha pataknál, túra a
Bakonyban, Meseösvény túra
Balatonfölváron, kirándulás - séta a Sió-part
mentén,
A Balatonszabadiak mindösszesen:
1367 km-t gyűjtöttek össze a 8.
Országfutáson. Ez a távolság
országhatárunknak több mint a fele.
Nagyszerű teljesítmény! Köszönöm minden
résztvevőnek! Találkozunk 2019.
márciusában!
Borbélyné Ács Tünde
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