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Polgármesteri beszámoló gólyalábasok fokozták hangulatot.
Izgalmas, élményekkel teli hónapokon vagyunk túl az előző beszámoló óta. A korlátozások feloldása után
június 12-én a Balatonszabadi
Kincskereső Oktatási Alapítvánnyal
és az önkormányzat dolgozóival
igyekeztünk egy tartalmas és vidám
családi- és gyermeknapot varázsolni kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Napindítóként ünnepélyes gólyatábla avatót tartottunk, melyen a tavaly elmaradt tábla avatását is bepótoltuk. 2019-ben 25, míg 2020-ban
14 kisgyermek született a faluban,
akik szüleikkel, családtagjaikkal
együtt részt vehettek az ünnepségen.
Az egész napos programot igyekeztünk a gyermekek igényeinek
megfelelően összeállítani: délelőtt a
Hahota gyermekszínház előadásában a Brémai muzsikusok című
musicallel vártuk az érdeklődőket.
A délután egy fergeteges habpartival folytatódott. A Magna Hungaria íjászpálya csapatának egész napos programja mellett volt trambulin, mászófal, kürtőskalács és
vattacukor, ráadásként pedig a
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A Siófoki Tűzoltóság jóvoltából délután egy tűzoltóautó, a Siófoki
Rendőrkapitányság jóvoltából pedig
egy rendőrautó érkezett, melyet a
gyerekek kipróbálhattak. A rendőrség jóvoltából a gyermekek további
játékokat, míg a felnőttek a „részeges szemüveg” – et próbálhatták ki
– nem kis sikerrel :)

A nap fővédnöke Hajnal Gabriella miniszteri biztos, a Klebelsberg
Központ elnöke volt. Az esti előadás előtt iskolánk igazgatójával,
Navrasics Endre igazgató úrral,
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Witzmann Mihály országgyűlési
képviselő úrral, a siófoki tankerülettől Szerencsés Sándor és Horváth
Ákos urakkal, valamint a testület
tagjaival együtt vezettük körbe elnök asszonyt az iskola épületében.
Az esti színdarab az Imre Sándor
Szeretetszínház előadásában a Padlás című, nagy sikerű musical volt,
melyen nemcsak a helyi és környékbeli lakosok, hanem több közeli és
távolabbi település polgármestere,
valamint professzor Mocsay Lajos a
Testnevelési Egyetem rektora, és dr.
Kalmár Zsuzsa a Testnevelési egyetem torna, RG, tánc- és aerobic tanszék vezetője is jelen voltak.
A nap sikeréhez nagyon sokan és
sokféleképpen hozzájárultak, melyet ezúton is hálásan köszönök a
szervező csapat nevében. A teljesség
igénye nélkül hála és köszönet Bartokos Tamásnak és Iváncsics Zsoltnak: a színházak vezetőinek a színvonalas és szórakoztató előadásokért, Kasza Józsefnek: a Magna
Hungaria íjászpálya vezetőjének, a
Grund Bistro & Pub vezetőségének
és csapatának, továbbá a GS Gladiator Security vezetésénak, végül de
nem utolsó sorban az összes szülőnek, nagyszülőnek, akik önkéntes
segítőkként hozzájárultak a nap sikerességéhez.
2021. június 7-11. között a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
hadisírgondozó szakemberei végeztek kutatást Balatonszabadi Vak
Bottyán utcai temetőjében. A cél a
II. világháború során a település
környékén elesett és ebben a temetőben eltemetett magyar katonák
temetési helyeinek beazonosítása
volt.
A Balatonszabadiban hősi halált
halt magyar katonák emlékét a temetőben egy beton keretes tömegsír
őrizte, azonban a feltárás bizonyította, hogy a jóval a háború után
emelt emlékmű nem a katonák va-
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lódi eltemetési helyén állt. A közelben szerencsére sikerült megtalálni
az egykori háborús betemetés helyét, ahol egy sorsírban összesen 15
fő, a magyar haderőhöz tartozó katona nyugodott jeltelenül. Exhumálásuk után, a hősi halott honvédek
az egykor nekik létesített sírhelyen
lettek újratemetve. A HM HIM
még ebben az évben tervezi egy
méltó emlékhely kialakítását a helyszínen, ezzel is emléket állítva a térségben elesett magyar katonáknak.
2021. július 1-től megkezdődött
a Polgármesteri Hivatal felújítása.
Az épület állagát tekintve a felújítás
igencsak időszerű volt: a tető beázott, mindkét épület egy része alulról vizesedett, a falak lemállottak, a
villamoshálózat – mely évtizedek
óta nem volt felújítva – korábban
többször kigyulladt, az irodákban a
parketta sok helyen szétcsúszott, elkopott, több iroda alja süllyedt, és
még sorolhatnánk a felmerült hibákat. A felújítás ugyan még tart, de
nyáron megújult a tető és a tetőszerkezet, megszüntették a falak vize-
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sedését, az irodák gipszkarton burkolatot és új parkettát kaptak. Teljes felújításon esett át a mosdó is,
lekerült a falról a csempéket ott tartó linóleum, megújultak a falak. A
munka immár a végéhez közeledik,
annak ellenére, hogy az épület sok
nem várt kellemetlen meglepetést is
tartogatott.
Településünk egyik legmeghatározóbb programjai közé sorolható a
falunapi rendezvényünk, melyet hagyományosan szeptember első
szombatján rendeztünk meg. Nagyon vártuk és sokat készültünk rá,
bízva abban, hogy nagyobb korlátozások nélkül meg lehet tartani, ami
aztán sikerült is. Nagy számban jelentkeztek helyi és környékbeli baráti társaságok, csapatok a meghirdetett főzőversenyre. Kora reggeltől
ínycsiklandó illatok hívogatták a látogatókat a kis pályára, ahol készültek a bográcsokban a különböző
pörköltek, de lángost is sütöttek. A
legízletesebb a Balatonszabadi
Sportegyesület főzte gidapörkölt
lett, majd ezt követte Kovács Dóra
és csapata által készített vörösboros
dámszarvas pörkölt erdei gombával,
végül a 3. helyen a Coop bolt főzte
marhapofa lecsóval és sztrapacskával végzett.
Különdíjas lett az Együtt Balatonszabadiért Egyesület szürkemarhapörköltje kapros-túrós csuszával.
A Művelődési Háznál süteménysütő versenyre gyülekeztek a
finomabbnál-finomabb sütemények.
Nehéz dolga volt a zsűrinek, de sikerült kiválasztani a legjobb süteményt: a legfinomabb az egyik legfiatalabb versenyző: Bognár-Takács
Ármin által készített lekváros
muffin lett, majd Karlik Vanda mézeskrémese következett, a 3. pedig
Bánfi-Baticz Nóra rákóczi túrós koszorúja. Itt is született különdíjas
helyezés: Kovács Dóra gluténmentes máktortája nyerte el ezt a címet.
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A programok a reggeli ébresztős
utcazenével kezdődtek, délelőtt egy
színházi előadással folytatódtak,
majd a teraszon zajlottak a kinti
program sorozatok. Sok színes fellépő köszöntötte a nézőket, mindenki kedvére válogathatott a műsorok közül. A gyerekeknek számos
programot kínáltunk, melyek ös�szeállításában részt vettek helyi civil
egyesületeink is, valamint környékbeli egyesületek is, így láthattunk
paródiákat, táncokat, hallhattunk
énekeket, verseket. Az estét Vikidál
Gyula, majd az Absolute Együttes
fergeteges koncertje zárta.
Az elmúlt hónapokban kialakult
világjárvány nemcsak az országot,
hanem Balatonszabadit is új helyzet
elé állította. A védekezésben felmerült feladatok sokszor komoly kihívást jelentettek mindannyiunk számára. Ebben a helyzetben sokan
hozzájárultak a nehézségek megoldásához, ezzel segítve a rászorulók
mindennapjait.
Ezért elismerésünket és köszönetünket fejeztük ki a járványhelyzetben tanusított helyállásukért:
1. Pálinkóné dr. Quintz Mária
gyógyszerésznek
2. dr Koch Béla háziorvosnak és
asszisztenseinek: dr Koch Bélánénak és Werner Attilánénak
3. dr Tóth Szilvia gyermekorvosnak
és asszisztensének: Radnainé Kelemen Erikának
4. Varga Tünde védőnőnek
5. Czinege Jozefina családsegítőnek
6. Talabérné Molnár Melinda élelmezésvezetőnek
7. az óvodai konyha valamennyi
dolgozójának: Vajai Kálmánnénak,
Kissné Peiter Kingának, Szili Lászlónénak, Bévárdi Bernadettnek, Panyi Tímeának, Kovács Edinának és
Roznárné Mailinger Melindának.
8. Csősz Balázsnak, a Revanstex
Kft ügyvezetőjének
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9. a Coop bolt valamennyi dolgozójának
10. A Grund étterem vezetésének
és teljes csapatának
11. a Balatonszabadi Polgárőr
Egyesület aktív tagjainak
12. a Művelődési ház dolgozóinak
13. a Polgármesteri hivatal dolgozóinak
14. és végül de nem utolsó sorban a
önkormányzati „brigád” tagjainak.
Ezúton szeretném megköszönni
a lakosságnak, hogy eljöttek és jól
érezték magukat. Bízom benne,
hogy a jövőben a települési rendezvényeket ilyen sikerrel tudjuk folytatni.
Az idei év egyik legnagyobb kihívása volt a „Szobonya-sztráda”
néven ismert hátsó elkerülő út járhatóvá tétele. Hosszas előkészítés,
egyezetések és megbeszélések eredményeképpen a tervezett felújítás
mára majdnem teljesen megvalósult. A megvalósítás nem jöhetett
volna létre a helyi és környékbeli
gazdák és nagyvállalkozók összefogása nélkül, akik szinte kivétel nélkül anyagilag is hozzájárultak a
költségekhez, és többen munkagépeikkel is segítettek. A 7-es úttól
induló aszfaltburkolat ki lett
kátyúzva, az időjárás függvényében
le is lesz aszfaltozva, a hátsó rész a
napelem-parktól pedig kapott egy
vastag, szilárd zúzottkő alapot, erre
pedig megfelelő záróréteget. Az árkok megvalósítása és az elkerülő részek kialakítása még zajlik, de az út
mára minden időjárásban járható,
nemcsak munkagépekkel, hanem
személyautóval, valamint kamionnal is. Ezúton köszönöm mindenkinek a támogatást.
Hosszú-Kanász Eszter
polgármester
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MEGHÍVÓ
Balatonszabadi Önkormányzata, civil
szervezetei, intézményei szeretettel
meghívják Önt és Kedves Családját a
Balatonszabadi Adventje
rendezvénysorozatra

2021.11.28. 17 óra
Balatonszabadi Labdarúgó Egyesület
Grund Bistro & Pub
Salsation csoport
óvodai SZKV jótékonysági vásár

2021.12.05 .17 óra
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület
Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola
Együtt Balatonszabadiért Egyesület
Az iskola alapítványa karácsonyi édességgyűjtése gyerekeknek
iskolai SZKV jótékonysági vásár

2021.12.12 .17 óra
Balatonszabadi Község Önkormányzata
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje
Az iskola alapítványa karácsonyi édességgyűjtése gyerekeknek

2021.12.19. 17 óra
Thália Művészetbarát Egyesület
Együtt Balatonszabadiért Egyesület
HELYSZÍN: Művelődési Ház előtti tér
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Együtt Balatonszabadiért
Egyesület rövid hírei
Mozgalmas időszakon vagyunk túl
az elmúlt pár hónapot követően.
Egyesületünk közgyűlést tartott, ahol a szervezetünket érintő
döntéseket szavaztattunk meg tagjainkkal, illetve vázoltuk a teendőinket az ünnepi időszak végéig bezárólag.
Szokás szerinti tereprendezést
végeztünk a Pusztatoronynál. Fűnyírás, gazolás és az ezzel járó teendők keretében.
Lehetőségünkhöz mérten aktívan részt vettünk a falunapunkon,
ahol kiemelkedően szerepeltünk
"hírös szürke marha pörköltünkkel", s dagadó büszkeséggel távoztunk, mint különdíjasok. Ismét értékeltük a legszebb portákat a Virágos porta díjátadó során.
Díjazzottjaink az alábbiak lettek:
Mezei Gyuláné (Szabadság utca)
Matyikó Lajosné (Jókai utca)
Szitáné Weiler Ildikó (Vak B. utca)
Hadiné Nacsa Marianna (Ady E. utca)
Tóth Ágnes (Széchenyi utca)

Kellemes őszi időtöltést és aktív kikapcsolódást kíván egyesületünk
minden szabadi lakos számára!
Horváth Kristóf
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50+1 éves osztálytalálkozó

21-en gyűltünk össze, 16 volt
évfolyamtársunkra - akik akadályoztatva voltak - szeretettel gondo1970. június 13-án véget értek álta- lunk, remélve, hogy legközelebb talános iskolai éveink.
lálkozunk.
2020-ban nem tudtunk találCsehkis László verssel köszönkozni, így 2021.szeptember 18-án tött bennünket, utána sok nevetés50+1 éves általános iskolai osztály- sel néztük végig a kivetített 50-60
találkozóra gyűltünk össze a helyi éves fényképeket, s szokás szerint
iskolában. Ezúton is köszönjük, mindenki elmesélte élete fontos
hogy ott lehettünk!
eseményeit.
A két osztályba 47 tanuló járt.
Miután „mindent” megtudtunk
Az A-sok osztáyfőnöke Hozleiter egymásról, átsétáltunk a
Imre , a B-seké Gueth Lászlóné GRUND-ba, ahol barátságos foBenedek Judit volt , aki Kókai tanár gadtatás és szépen terített asztal
urat váltotta hetedikes korunkban. várt bennünket. Fesztelenül, vidáŐk és tanítóink, tanáraink több- man folytatódott a délután, s este,
sége, valamint 10 osztálytársunk távozáskor megállapodtunk: ezumár nincsenek velünk, értük egy tán évente, szeptember 2. szomszál gyertya égett, s az emlékezés batján valamennyien találkozunk.
koszorúját Imre bácsi sírjára tettük
tiszteletünk, köszönetünk jeléül.
Babics Valéria
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Új Bajnokság, új kezdet, csonttörése miatt kapus nélkül) a zott nálunk pár éve, most pedig
új esélyek IV. helyen végeztek.
visszahúzta a szíve Ticz Gábort.
Felnőtt csapatunk nagy változásokkal indult neki a 2021/2022-es bajnokságnak. Horváth Tamás, szeretett "Beónk", elköszönt a srácoktól,
de csak mint annak vezetője, játékosként továbbra is a csapat védelmének meghatározó és stabil része
marad.
A csapat új edzője Jónás Péter,
aki már dolgozott a Bozsikos korosztályokkal U7-U13-ig, majd az
Ifi csapat vezetője volt 5 éven keresztül. A fiúk ezalatt bezsebeltek
egy ezüstérmet, a tavalyi szezont
magasan vezették, a második hely
előtt, de sajnos a vírus miatt a bajnokságot az MLSZ felfüggesztette.
Ezt követve a tavalyi évben a dobogóról lecsúszva, (sajnos Boti kulc�8

Péter idén ünnepli Balatonszabadin a 10 éves jubileumát. Ezalatt
több alkalommal választották az év
játékosának, 2015-ben pedig Somogy megye válogatott védője is
volt. Most új feladat, új kihívás vár
rá, amiben csapata teljes vállszélességgel támogatja.

Akik még nem voltak csapatunk
tagjai, de egy pillanatig sem volt
gond a beilleszkedéssel: Szesztrás
Máté, Kovács Roland és László
Máté.
Balatonföldvár - Balatonszabadi 2:1

A szezon első mérkőzésén Balatonföldvárra látogattunk. Az első
Egyesületünk több új játékost is félidőben uraltuk a mérkőzést, számos alkalommal veszélyeztettük az
üdvözölhet.
Hosszú idő után újra Szabadi ellenfél kapuját, de helyzeteket nem
színekben lép pályára Gyánó Gá- tudtuk gólra váltani.
A második félidőben a földváriak
bor, Szentpéteri László és Alimov
Ferenc. Hazatért elkóborolt bá- hamar betaláltak, majd egy újabb taránykánk, Szabó Dávid. Anno ifi- lálat után már eldőlni látszott a
ben láthattuk játszani, most vissza- meccs, míg a végén Kiss Erik fejeséigazolt és a felnőttben is debütálhat vel sikerült szépítenünk. Kapusunkat
Horváth Ádám. Már bemutatko- Krisztin Botit szeretnénk első Me-
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gye II-es felnőtt meccsén kiemelni,
aznapi bravúros védéseiért.
Balatonszabadi SE - Karád SC 4:1

Ellenfelünk nagyon korán megszerezte a vezetést, amire csapatkapitányunknak is hamar megfogalmazódott a válasza.
Az 1-1-es félidőben szinte folyamatosan veszélyeztettük a karádiak
kapuját, de a vezetést csak a második
játékrészben tudta Késmárki megszerezni a csapatnak, amit Fenyvesi egy
következő duplával kőbe is vésett.

Kaposfüred - Balatonszabadi SE 4:0

A Kaposfüred elleni találkozón
az Ifi csapatunk örülhetett csak
győzelemnek az öltözőben, hiszen
a hazai csapattól 2:0-ás eredmén�nyel hozták el a 3 pontot.
Felnőtt csapatunk nem volt ilyen
szerencsés hiszen Fortuna is a hazai
csapatnak szurkolt, akik ellen 4:0-
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ra maradtunk alul. Nem sikerülhet
mindig minden, nem lehet az ös�szes mérkőzést megnyerni, még
nagyon sok meccs van elöttünk,
aminek a végén reméljük nem ezek
a pontok fognak majd hiányozni.
Balatonszabadi SE - Kéthely SE 4:5

A falunap foci elég izgalmasra
sikeredett. Az első félidőben magabiztos 2:0-ás előnyre tettünk
szert, így pihenve meg a félidőben.
A második játékrészben a kéthelyiek hamar szépítettek, majd 1 perc

múlva már x-re állt a mérkőzés.
Nem kellett sokat várnunk a válaszra, csapatkapitányunk 2 perccel
később ismét megszerezte nekünk
a vezetést. A taps és a fütyülés még
alig halkult a nézőtérről, mikor ellenfelünk ismét kiegyenlítette a játékot, majd újabb 2 góllal már 5:3ra vezettek Szabadi ellen. Csapa-
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tunk szinte új erőre kapva
szorította be riválisát, de 3 sípszóig
már csak egy gól fért az időbe, amivel végül László Milán szépített
4:5-re.
Igaz, a mérkőzés nem a legjobban sült el, viszont a pörköltet nagyon jól kifőzték a fiúk, ezzel a
2021-es Balatonszabadi Falunap
Főzőversenyének első helyezettje
lett a Balatonszabadi Sport Egyesület neve alatt induló: Takács József (Susa), Hosszú Krisztián, Lénárt Attila (Réz).

Fonyód - Balatonszabadi SE 0:4

Több hiányzóval de sikerült kiharcolni a győzelmet, ami hetek óta
váratott magára.
Mindkét félidőben akadtak bőven helyzeteink, amiből 4-et sikerült gólra váltani, illetve ellenfelünk
is többször veszélyeztette Jónás kapuját, de eredménytelenül. A máso9
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dik játékrészben Szabó határozott
belépője büntetőhöz juttatta a
fonyódiakat, ami csupán csak nagy
csattanással köszönt vissza a kapufáról. Így a zuhany után a 3 pontot
is bepakolhattuk a csomagtartóba
hazainduláskor.
Balatonszabadi - Balatonszemes 4:0

Izgatottan indultunk a Szemes
elleni mérkőzésre, hiszen már nagyon régen tudtuk elkobozni előlük
a 3 pontot.
11. percben csapatunk nagyon
hamar megszerezte a vezetést egy
szemesi öngóllal, majd a 14., és a
18. percekben Jónás és Gyánó találatával, melyen a Dél-Balaton FC a
35. percben csak szépíteni tudott.
A második félidőben Fenyvesi
Márk még egy 4. találattal bebiztosította a Szabadi győzelmet, majd
az 51. perc után a mérkőzés már to- van, aki szó szerint is belenőtt az Ifi
vábbi gólok nélkül telt.
csapatba (Igaz Bálint?!), és érkeztek
hozzánk új arcok is.
A 6.forduló után Csapatunk a
Egy biztos, a közösséggel nem
dobogó 9. helyét foglalja el csupán lesz baj, már most egy nagyon jóke4 pont különbséggel az elsőtől, így délyű kis brigád, akik folyamatosan
a bajnokság végéig még nagyon sok buzdítják egymást, és akkor is küzváltozásra van lehetőség a tabellán. denek tovább, ha előtte beleszalad1-1 győzelem vagy vereség több tak egy nagy pofonba.
emelet liftezést is hozhat még szinte bármelyik egyesületnek.
Jelenleg a 11. forduló után a srácok 7 győzelemmel és 3 vereséggel
A Megye II-es Gólkirályi cí- 4 ponttal lemaradva az első helyről
mért viszont csapatkapitányunk, vagyunk versenyben. Peller Roland
Fenyvesi Márk a 3.helyen várja a a 2. helyen áll 19 góllal.
következő fordulót 6 találatával.
Talán bátran kijelenthetjük,
A Balatonszabadi Ifi is szép hogy a bajnokság végére mindkét
számban kezdte meg a felkészülést korosztályunknak cél a dobogó.
házi gólkirályunk Késmárki Tamás
vezetésével. Nem csupán edzőváltás
A csapatokban több változás is
volt a nyáron, a csapat keretében is történt induláskor. Igaz, hogy egyeelég nagy változások történtek.
sével mind-mind tehetséges játékoTöbb túlkoros is felnőtt a fel- sokkal állhatunk pályára, viszont
adathoz, hogy a Nagy csapatunk csapatként még meg kell szerezni a
keretébe tartozzon, illetve van, akit rutint, össze kell csiszolódni a pávisszahúzott a szíve Szabadira, s lyán, de ez egy hosszabb folyamat,
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aminek már hétről hétre látszanak
az eredményei.
Megyünk tovább! Hajrá Szabadi!
Végezetül szeretnénk megköszönni
az új mezekre is felkerült szponzoroknak a támogatást az elöttünk álló szezonra:
A Grund Bistro & Pub
Siófok Szigetelés
Revanstex (Munkaruha gyártás
és forgalmazás)
G.S. Gladiátor Security
Comfort Ablak Kft.
Ri-An 2003 Kft.
Sanyi Sarok
Dac-Vill Kft.
Sebesi Autó
Illetve minden magánszemélynek, akik bármilyen módon segítenek bennünket.
Jónás Péter
játékos edző
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"Nem az számít, hogy egy
hatalmas óceán partján
gyönyörködsz a naplementében,
vagy lopott perceidben egy pici
tó kacsáit nézed. Csak az számít,
ül-e veled szemben valaki."
Csitáry-Hock Tamás

Májusban már nagyjából ez volt a
mantránk. Iszonyatosan vártuk a
nyüzsgést, az embereket, az új arcokat és a törzsvendégeink is egyre
jobban hiányoztak.Rengeteg idő telt
el úgy, hogy zárt ajtók mögött terveztük a nyarat, hogy minden hozzánk betérő vendég azt gondolja magában (vagy akár halkan a fülünkbe
súgva) , hogy "De jó, hogy végre
nyitva vagytok".
Azt gondoljuk, ma már kevés a
teltházhoz a jó konyha, a vendégeknek élményt kell nyújtani. Olyat,
amiről beszélnek, terjed a híre és újra át akarják élni.
Szerintünk ezt sikerült is idén elérnünk, hisz remek csapattal dolgozunk együtt. Ahhoz, hogy korszakalkotó terveinket véghez vigyünk
mindenki kellett.
A tavalyi nyár alkalmával már
volt részünk abban, hogy születésnapokat, ballagást, osztálytalálkozót,
leány- vagy épp legénybúcsút ünnepeljük, de ami igazán korszakalkotó
volt számunkra az a nálunk tartott
esküvő, melynek A Grund biztosította a helyszínt nem csak a vacsora,
de a szertartás idejére is. Nagy és
egyben csodálatos kihívás volt ebben
a pici étteremben ilyet megálmodni.
De szerintünk bátran mondhatjuk,
hogy sikerült.
Szerettük volna a hétvégéket is
feldobni, a fogások mellé egy kis
extrát nyújtani. Így esett a választásunk arra, hogy legyen több Zenés
est. Visszagondolva remek volt a
megérzésünk.
Németh Patrícia, vagyis talán
már nyugodt szívvel jelenthetjük ki,
"A Mi Patriciánk" vitt fényt a szom-
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bat estékbe csodálatos hangjával.
Fergeteges partykat csinált, mely
hosszan a vasárnap hajnalokba nyúlt.
Számokban mérve az átlag asztalfoglalás teraszunkon 100-120 főnyi volt.

Azt valljuk, hogy egy jól menő
étteremnek minden évszakban meg
kell újulnia, hogy az érdeklődést
fent tudja tartani. Itt nem csak az
új étlapra gondolunk, hiszen az
amúgy is sűrűn frissül, hanem magának az élménynek kell megújulniuk. Ezt idén nyáron abszolút
hoztuk.
Nem utolsó sorban megemlítenénk, hogy szolgáltatásainkat is sikerült bővíteni, hiszen megnyílt A
Grund Apartman és Vendégház,
mely idén még két, de jövőre már
három teljesen különálló apartmannal áll a nyaralni vágyók rendelkezésére, ezzel is kicsit a Falunkat is
bevonva a Balatoni turisztikába.
Köszönjük azoknak, akik velünk
"nyaraltak" A Grundon, ígérjük,
hogy ősszel, illetve télire is számos
programmal készülünk.
A Grund csapat
Virág Ami
11
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Tisztelt Szülők! pasztalatok sajnos mutattak erre
A betegfogadás - sürgősségi eseKedves Betegeink! elég példát.
teket kivéve - időpont előjegyzés
Idén ősszel úgy tűnik ismét nehéz
időszak elé nézünk. A COVID-19
járvány negyedik hulláma a külföldi adatok alapján előbb-utóbb eléri
országunkat is. Igazán örülnék, ha
tévednénk ebben a dologban. Tudom, hogy már egyre kevesebb türelemmel fordulunk a probléma felé, mégis úgy érzem tisztem, illetve
a kollégákkal tisztünk újból felhívni a figyelmet a kór veszélyeire, illetve egy-két jelenlegi változásról
beszámolni.
Az új delta variáns az adatok
alapján kb. tízszer fertőzőbb, mint
a korábbi típus. A kórházi kezelések
aránya is ezt tükrözi a külföldi tapasztalat szerint. Továbbra is az
idősek és a krónikus betegek vannak a legnagyobb veszélyben, de az
eddigiekkel ellentétben most már
gyermekeknél is nagyobb arányban
fordul elő súlyos megbetegedés. Kisebb gyermekeknél (leginkább óvódás és kisiskolás korban) a vírus
másik szövődménye, az akut betegség lezajlása után jelentkezik pár
héttel. Ez egy immunológiai alapú
kórforma, mely ugyanúgy több
szervrendszert meg tud betegíteni,
szintén súlyos állapotot kialakítva.
Ennek persze markáns tünetei vannak. Gyermekek esetében továbbra
is a terjesztés megakadályozása a fő
cél. Sajnos ehhez elengedhetetlen a
szűrés, illetve a legalább 10 nap karantén tartása. Természetesen minden náthás gyermeket leheteten
lenne szűrni, ezért óriási mindan�nyiunk felelőssége. Beteg gyermeket ne vigyenek közösségbe, hiszen
nem tudni a terjedés végül kit ér el,
aki bizony már súlyos, adott esetben életveszélyes állapotba is kerülhet, vagy súlyos szövődmények
alakulhatnak ki nála. A tavaszi ta12

Az oltásokat rengeteg tévhit és
misztérium övezi. A tények azt mutatják, hogy a vírus okozta kórformák esetszáma messze meghaladja
az oltások kapcsán előforduló szövődmények számát. Sajnos a vírus
továbbra is köztünk van, biztosan
minden esetben hatásos gyógymódja pedig nincs. Egyetlen védekezési lehetőségünk az oltás, legyen az
bármelyik típusa. Több, mint fél év
után egyre több adat mutatja biztonságosságukat. Mint gyermekorvos, csakis a védőoltások mellett
állhatok ki. A csecsemőkori oltási
renddel sok betegséget szorítottunk
már háttérbe, ami az orvostudomány egyik legnagyobb sikerének
mondható.
A rendelőben továbbra is igyekszünk több csatornán elérhetőek
lenni, de a mi időbeosztásunk is véges. Iskolakezdés óta többen tapasztalhatták, hogy nehéz minket
utolérni. Ezt a problémát szeretnénk javítani a következőkkel:
-Akinek adminisztratív kérése
van (állandó gyógyszer felírása, korábban általam rendelt szakrendelésre időpont megkérését követően
beutaló, "útiköltség papír" kiadása,
közgyógy ellátáshoz igazolás kiadása...) lehetőleg válaszborítékban bedobhatja a balatonszabadi rendelő
előtti GYERMEKORVOSI postaládába az igényeket. Kérem ne a
védőnői postaládába tegyék ezeket,
oda mi tesszük ki a "válaszokat".
Kérem, ez esetben olvashatóan, a
gyermeket jól beazonosíthatóan,
időpontokkal írják meg a kérést, illetve lehetőleg egy telefonszám is
legyen feltüntetve, ahol kérdés esetén el tudjuk érni Önöket! Ezeknek
a telejesítése előfordulhat, hogy
több napba telik, kérem ezzel számoljanak!

alapján zajlik, a jogszabályban és eljárásrendben előírt járványügyi és
betegellátási előírások maradéktalan
teljesülése érdekében.
Időpont foglalás 84/355-064 telefonszámon munkanapokon 7:45 –
8:30 között lehetséges. Ezt követően
a betegellátás miatt előfordulhat,
hogy nem tudjuk felvenni a telefont,
türelmüket, megértésüket kérjük.
Balatonszabadiban a készülék új, továbbra is két hívást fogad egyszerre,
azonban míg az első pácienssel beszélünk, a másik vonal is kicseng a
hívó fél számára. Ilyenkor az első
beteg ellátását követően tudjuk fogadni az adott hívást. Kérjük, többször próbálkozzanak! A mobiltelefont rendelés alatt lehalkítani kényszerültem, ugyanis nagyon zavarta a
betegekkel való kommunikációt.
Amikor tudom, felveszem, de elsősorban sürgősségi esetekre van fenntartva délután 16:00 óráig. Mint tapasztalhatták máskor is fel szoktam
venni, de kérem csak indokolt kéréssel, kérdéssel keressenek! A pihenő
idő mindannyiunknak fontos, hogy
regenerálódni tudjunk, és másnap
teljes erőbedobással rendelkezésre
állhassunk. Minden nap rendelünk
Ádándon is, 10:00 óra után készülődünk és átautózunk, ilyenkor - vezetés közben - nem tudom fogadni
a hívásokat, és értelemszerűen Balatonszabadiban sem veszi fel senki a
vonalas telefont. A közösségi média
felületein (facebook, messenger) történő megkeresések esetlegesek, nem
tudjuk biztosítani napi ellenőrzését.
Megértésüket köszönjük. Továbbra
is megtesszük, amit tudunk! Remélem, a változtatások beváltják a hozzájuk fűződő reményeinket, és javulni fog az elérhetőségünk.
Betegség esetén a légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas be-
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teg személyes megjelenés helyett továbbra is először telefonon vegye fel
a kapcsolatot a rendelővel. A panaszok és előzményi adatok alapján
döntünk a további tennivalóról.
Egészségügyi intézményekben ide értve a gyermekorvosi rendelőt
- továbbra is kötelező a maszkviselés
6 éves kor felett. A maszk biztosítása nem az egészségügyi szolgáltató
feladata. A váróhelyiségben biztosítani kell a páciensek között legalább
1 m távolságot, illetve egyszerre 5-6
fő tartózkodhat. Egy beteget vagy
testvéreket egy (panasz- és tünetmentes) hozzátartozó kísérhet. Kérjük megérkezéskor és távozás előtt a
kihelyezett kézfertőtlenítőt használni, és közösen vigyázni rá. A jelenlegi eljárásrend alapján a váróban újságok, gyermekjátékok nem helyezhetők ki.
Rendelési időnk az alábbiak szerint változott:
Balatonszabadi			
Hétfő
8:00-10:00		
Kedd		
8:00-10:00
Szerda
8:00-9:00
(9:00-10:00 Prevenciós rendelés)
Csüt.
8:00-9:00
(9:00-10:00 Prevenciós rendelés)
Péntek
8:00-10:00		
		
Telefon:
06 84/355-064
				
Ádánd
Hétfő
10.15-12:00
Kedd		
10:15-11.30
12:00-13:00 Csecsemőtanácsadás
Szerda
10:15-11:00
(11:00: 12:00 Prevenciós rendelés)
Csüt.		
10:15-10:45
(10:45-11:45 Prevenciós rendelés)
Péntek
10:15-12:00
Telefon:

06 84/558-015

SZABADI SZÓ
Rendelkezésre állás indokolt
esetben hétköznap 8:00-16:00 0670/657 1476 telefonszámon.
e-mail: gyermekkorzet.bszabadi@gmail.com
Tanácsadás továbbra is a védőnőkkel egyeztetett időpontok alapján történik.
A világjárvány okozta kellemetlenségek, szigorítások, eljárásrendek mindannyiunkra a korábbinál
nagyobb terhet rónak, több vonatkozásban is megnehezítve életünket. Bízom benne, hogy közös erővel, együttműködéssel, problémamegoldó hozzáállással előbb-utóbb
túljutunk a nehézségeken!
Munkatársaimmal mindenkinek békés őszt és jó egészséget kívánunk!
Dr. Tóth Szilvia
gyermekorvos
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Változások a zöldhulladék
szállításnál
A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges. Amennyiben a
házi komposztálás nem elegendő, a
zöldhulladék szabványos barnaszínű
gyűjtőedényzetben vagy biológiailag
lebomló zsákban, az ág nyesedék kötegekben helyezhető ki közterületre.
A lebomló zsákban és gyűjtőedényben az alábbi zöldhulladék helyezhető el: levágott fű, kertigyom,
falevél, apróbb ág és nyesedék. A 3
cm-nél nem vastagabb ág és nyesedék zöldhulladékot legfeljebb 1 méternél nem hosszabb darabokban 20
kg tömeg betartásával kell kötegelni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
biológiailag lebomló zsák a nedvességtől gyorsan bomlásnak indul,
ezért a nedves hulladékot csak a
gyűjtést megelőző nap célszerű belehelyezni! A zsákba max. 15 kg
zöldhulladék helyezhető el. A lebomló zsák megvásárolható a helyi
COOP boltban, ára 200 Ft/db.
Más - nem lebomló - zsákban kihelyezett hulladékot a szolgáltató
nem szállít el!!
Amennyiben az ingatlanhasználó
nem a felsorolt módon gondoskodik
a zöldhulladék átadásáról a közszolgáltató nem köteles annak elszállítására. A közszolgáltatás körébe nem
tartozó nagy mennyiségű és méretű
zöldhulladék (fakivágásból), elszállítására a közszolgáltató alvállalkozójától, a PELSO-KOM Nonprofit
Kft-től külön díj ellenében 4,5 vagy
8 m3-es egyedi konténer rendelhető
(a konténer@pelsokom.hu e-mail címen vagy a 30/905-5016 telefonszámon.)

Zöldhulladék szállítas:
december 13.
Csak Pelsokom-os zsákban
vagy barna kukában!
PELSO-KOM Nonprofit Kft.
13
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Cukorbeteg Egyesület
hírei
A közelmúltban több esemény is
történt, amiről írni tudok.
Az első egy szomorú esemény.
Búcsúzunk Molnár Józseftől, egyesületünk korábbi elnökétől. Dr.
Koch Béla háziorvosunk támogatásával, 2000-ben ő alapította a Cukorbeteg Egyesületet, illetve 10
évig vezette azt, miközben tevékenykedett a Balatonszabadiban élő
cukorbetegekért. Megromlott
egészségi állapota miatt Kaposvárra
került otthonba. Valamikor a nyár
közepén kaptuk a hírt, hogy elhunyt. Érdeklődtem utána, mikor mentünk itt Balatonszabadiban a
és hol lesz a temetése. Csináltat- temetőbe, leróttuk részvétünket.
tunk egy koszorút, és néhányan ki- Nyugodjon békében Józsi bácsi!
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Augusztus 25-én kirándultunk
egyesületünk tagjaival Bakonybélbe. Ez egy varázslatos kis település.
Először kisvonattal megnéztük a
Szent-kutat, utána elvonatoztunk a
Hubertlaki-tóhoz, amit „Magyar
Gyilkos Tó”-nak hívnak. A tóig
gyalogoltunk egy kicsit. Jólesett a
séta, mert a vonatozás oda-vissza
3,5 óráig tartott. Végig erdőben, jó
levegőn töltöttük ezt az időt. Miután visszaértünk, megnéztünk egy
trófea kiállítást. Az 1018-ban épült,
gyönyörűen felújított monostort
csodálhattuk meg ezután. A monostorhoz nagy kert tartozik, olyan,
mint egy arborétum. Ott is sokat
sétáltunk. A monostorban fűszer és
gyógynövényeket termesztenek,
szárítják. A padláson ezt is megte-
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kintettük. Van egy nagyon szép
templom is, oda is bementünk. Hazafelé megálltunk Balatonakarat�tyán és gyönyörködtünk a mi Balatonunkban.
Szeptember 4-én, falunapon
méréseket végeztünk. Volt vércukor, vérnyomás, testzsír és BMI
mérés. Van egy kérdőív, amelynek
kitöltésével kiderül, hogy hajlamos-e valaki a cukorbetegségre.
Van a kérdőívből, ha valakit érdekel, keressen meg, szívesen adok
belőle. 28 mérés volt.
Egyesületünk tagja a CEOSZ-nak, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének. Szeptember 10-11-12-én tisztújító közgyűlésen vettem részt, amit
Esztergomban rendeztek. Nagyon
tartalmas hétvége volt. Minden
egyesület kapott ingyen egy mobil
EKG-t. Telefonra kell egy applikációt telepíteni, így kapcsolódik a
mérő a telefonhoz. Nagyon okos
dolog, nem gyógyítunk vele, de jelzi, ha baj van.
A mobilitás hete alkalmából
szeptember 18-án nordic walking
sétát tettünk Siójuton. Heten voltunk, de nem „gonoszok.” Egyéb,
egyéni elfoglaltságok miatt alakult
így a létszám. Aki azonban ott volt,
úgy gondolom, nem bánta meg.
Nagyon jó időt fogtunk ki. A faluháztól indulva elmentünk a tóhoz.
Utána visszajöttünk és a hídnál lementünk a bicikliútra és ott sétáltunk Ádánd felé. 8500 lépést mutatott a lépésszámláló, de volt az
tízezer is. Ez is jó teljesítmény volt,
jót beszélgettünk, jól éreztük magunkat.
Mészárosné Horváth Rózsa

elnök
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„Van egy jó hely, oda lődési ház vezetőjével. A legszebb
megyek...” pillanatokat számos fénykép őrzi, a
A Balatonszabadi Népdalkör 2021ben hosszú tervezés és szervezés
után júniusban útnak indult.
Először Gyergyószárhegy Művelődési Házának színpadára állhattunk. Csodálatos időben, kirándulásokkal övezve jutottunk el ismét és vidám napokat tölthettünk
el Erdélyben. Másodszor Tusnádfürdő színpadán örvendeztettük
meg magyar barátainkat. Megható
és örömteli estek voltak. Ismét tanúbizonyságot szerezhettünk az erdélyi vendégszeretetről. A Czimbalmos családok mindkét településen hatalmas szeretettel látták
vendégül kis csoportunkat! Az esten vidám beszélgetéssel ismerkedtünk, Gyergyószárhegyen a harmonika is előkerült, közös énekléssel
zártuk az estet. Ellátogattunk és
koszorúztunk mindkét alkalommal, az ezer éves határnál, Petőfi
emlékműnél, Tamási Áron sírjánál.
A lehetőségeket két pályázatnak
köszönhettük és Czimbalmos Józsefnek, aki a távolban élő rokonai
segítségével lehetővé tette, hogy
kapcsolatot létesítsünk a két műve16

legszebbeket a szívünkbe zártuk.
Elkészült a Népdalkör logója, ezzel
együtt az egységes póló, melyet már
a gyönyörűen megszerkesztett logó
díszít. Köszönjük Csősz Balázsnak,
aki egy hét alatt elkészítette nekünk. Elkészült az új fellépő ruha
is, Balogh Zsóka készítette és már
ebben állhattunk színpadra Erdélyben. A több ezer kilométert pedig
a Csepi busszal tettük meg. Az idegenvezető szerepét pedig mint a
Népdalkör elnöke vállaltam magamra.
Alig értünk haza, máris a 40
éves jubileumi ünnepség szervezése
töltötte ki a napokat, közben a készülődés a gála műsorra. Augusztus
7-én a régi baráti népdalkörök közül a Papkeszi Sorstárs Népdalkör
és az Ádándi Népdalkör volt a vendégünk, akik velünk ünnepeltek és
műsorukkal színesítették az estet.
Csuti Péter és Fodor Janka somogyi
és bukovinai táncokat hoztak a műsorra. Házigazdaként számos kedvelt, Arany Páva díjas és Vass Lajos
nagydíjas dalcsokrot elevenítettünk
fel és énekeltünk el kedves közönségünknek, a legújabb dalcsokrok-
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kal együtt. Felidéztük az elmúlt 40
év munkáját és kiemeltük az elmúlt
5 évet. Köszöntöttük azokat a tagtársakat, akik az elmúlt 5 évben köszöntek el és a ma is éneklő dalostársainkat. Támogatóink se merültek feledésbe, és külön köszöntöttük
egyetlen ma is élő alapító tagunkat.
Németh János ma is aktív tagja a
Népdalkörnek, örökös tiszteletbeli
elnökünk, aki felejthetetlenül sokat
tett azért, hogy a Népdalkörünk
ma is működik, aktív életet élünk.
Készül az új könyvünk is, mellyel
szeretnénk emléket állítani az elmúlt évtizedeknek.
Műsorunkat megtisztelték meghívott vendégeink, Polgármester
Asszony és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő Úr, akik köszöntőjükkel méltatták a Népdalkör
40 éves múltját. Képviselő Úr egy
meglepetéssel is szolgált. Nagy
megtiszteltetés számunkra, számos
díj, kiváló eredmények bizonyítják
az eredményes munkát. Ahogy
mondani szoktuk, nincs ünnep,
emlékezés településünkön, ahol ne
lenne jelen és részese a műsornak a
Balatonszabadi Népdalkör. A finom vacsora után egy hatalmas tortát is elfogyaszthattak az ünneplők.
Augusztus 20-án délelőtt Államalapításunk ünnepén énekelt a
Népdalkör és este a 35 éves Ádándi
Népdalkör vendégei voltunk. Szeptember közepén a Papkeszi Sorstárs
Népdalkör alapító karnagyának,
Károlyi László emlékestjén vettünk
részt. Készülünk újabb műsorral a
közelgő eseményekre, fellépésekre.
Isten éltesse a 40 éves Népdalkört, hogy még számos eseményen
színesítse a településünk életét!
Köszönet a kedves Közönségnek, Támogatóknak, akik nélkül
mindezeket a sikereket elérni, megélni nem lehetne!
Szabóné Szóládi Tünde
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A mindennapokban jókedvű természetével harsány, sziporkázó
hangulatot teremtett maga körül.
Bár szókimondó őszinteségét nem
mindenki kedvelte, néhány kollégájához mégis munkahelyi szoros
kapcsolat fűzte, kevesen tudják róla,
hogy olykor az óvodai lelkisegély
szolgálat ügyeletese volt, mindan�nyiunkat jól ismert.
Emlékét nemcsak ez az írás őrzi.
Eszünkbe juttatja őt nap, mint nap
néhány szállóigévé vált frappáns kifejezése, mondata, megmarad számunkra megannyi közösen megélt
emlék, pillanat, hangulat. Szeretettel gondol vissza rá több generáciMegemlékezés az ónyi óvodás, iskolás gyermek, szülő,
aranyalmások Gyöngyi kolléga, ismerős, barát. Szeretett
nénijéről Gyöngyi nénink, szívünkben itt él
emléked örökre.
Mélyen megrendített bennünket
„Nyugszik a szív, mely értünk
volt munkatársunk, Hanák Istvánné dobogott, pihen a kéz, mely értünk
váratlan halálhíre, Gyöngyi néni dolgozott, de Te számunkra örökké
2021.08.30-án távozott közülünk. élni fogsz, mint a csillagok.”
De ki is volt ő a mi szemünkben
és mit is jelentett ő nekünk?
Tisztelettel és szeretettel:
Pintér Anett
1984.07.17-én került óvodánkintézményvezető, és az
hoz és itt dolgozott 2019.11.15-ig,
aranyalmások apraja nagyja
nyugdíjba vonulásáig, melyet a dolgos hétköznapok után már nagyon
várt.
Nyugdíjas éveit sok új remén�nyel, tervvel kezdte meg, de sajnos
nem sokáig élvezhette a jól megérdemelt pihenés időszakát, türelemmel viselt betegsége után tragikus
hirtelenséggel hagyott itt bennünHírek az óvodából
ket.
Gyöngyi néni az óvoda sorsát a
szívén viselte, minden körülmény A hosszú, vidám, élményekkel teli
között számíthattunk rá és mindig nyári szünet után szeptember 1-jén
örült, ha segíthetett. Lelkiismerete- elkezdődött a 2021/22-es nevelési
sen, szorgalmasan végezte a napi év. Újév, új remények. Remény arra,
feladatokat, a kisujjában volt az hogy az elmúlt időszak nehézségei
óvodatitkári szakma „csínnya-bín�- után minden a rendes kerékvágásnya”, felelősséggel óvta, vigyázta ér- ban haladhat, megvalósíthatjuk az
tékeinket, óvodai közösségünk osz- előző években elmaradt programjainkat, és gyermekeink végre élvezlopos tagja volt.
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hetik a tervezett ünnepek, jeles napok, ünnepélyek varázsát. Reméljük, hogy külső szolgáltatóink
(logopédus, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, hitoktatók , így
tedd rá, stb.) is gördülékenyen tudják majd végezni munkájukat intézményünkben.
Óvodánkban továbbra is 4 csoport működik. A gyermeklétszám
megfelelő, a településünkre történő
beköltözések miatt egyre növekvő
tendenciát mutat. A beszoktatások
folyamatosan zajlanak az év során.
Óvónénijeink, gyermekeink rugalmasak, befogadóak minden csoportunkban. Szeretettel fogadják új kis
óvodásainkat, s a régieket egyaránt.
A vegyes csoport összetételének köszönhetően (testvérek, ismerősök,
stb.) zökkenőmentesen zajlanak a
beszoktatások, egy-két kivételtől eltekintve.
Munkatervünkben, éves tervezéseinkben sok-sok élménydús tevékenységgel, tapasztalatszerzéssel
készültünk ebben a nevelési évben
is. Gazdag, színes, változatos programok várnak kis aranyalmásainkra, készülünk az ősszel többek között a mobilitási héthez kapcsolódó
programokkal, Szent Mihály napi
ünnepséggel, állatkerti kirándulással, ismerkedünk a komposztálással, lámpást készítünk Szent Márton nap alkalmából és természetesen a mindennapjaink része az
elmaradhatatlan mese, játékos foglalkozás.
Idén szeretnénk megújítani a
Zöld Óvoda Programban való részvételünket, melynek célja, hogy az
intézmény, a Zöld óvoda jegyében
biztosítja a fenntarthatóságra nevelés folyamatosságát, a gyermekek
környezettudatos magatartásának
erősödését, és az ehhez fűződő szokások rögzülését, életvitelükbe történő beépülését. Előtérbe helyezzük
a helyi értékek megismerését, vé17
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delmét egyaránt! A Zöld óvoda
program jegyében még több jeles
nap került bevezetésre a csoportok
programjai közé.
Alapítványunk továbbra is segíti intézményünket, minden olyan
tevékenység, eszközbeszerzés finanszírozásával, ami a gyermekek
érdekeit szolgálja, komfortérzetüket
növeli. A covid időszaka alatt alapítványunk éves bevétele is kiesett,
mivel a hagyományosan megrendezésre kerülő adventi vásárt és óvodás bált nem tarthattuk meg. Ettől
függetlenül azonban a szülők nem
hagyták magára az alapítványt és
lehetőségeikhez képest segítették a
kiadások fedezését. Ezzel a segítséggel lehetőségünk volt továbbra is
hozzájárulni a gyermekek körül fel-

merülő egyéb kiadásokhoz. Ezúton
is szeretnénk érte hálánkat és köszönetünket kifejezni.
Szintén köszönetünket szeretnénk kifejezni az SZKV vezetőségének és tagjainak egyaránt, példaértékű az összefogásuk és együttműködésük, mellyel intézményünk
segítségére vannak különböző felmerülő helyzetekben. Szülői összefogással valósult meg pl. udvarunk
rendbetétele, játéktároló, pavilonok,
játékvárak, udvari játszóeszközeink
felújítása. Büszkék vagyunk az aktív
szülői közreműködésre, hálásak vagyunk munkájukért!
Az idei nevelési év nagy eseménye óvodánk fennállásának 60. évfordulója, melyet méltóképpen ünnepeltünk meg, hogy kis óvodása-
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ink, munkatársaink és meghívott
vendégeink számára is emlékezetessé tettük ezt a különleges, számunkra igazán fontos napot. E jeles
eseményről a következő újságcikkünkben részletesen beszámolunk.
Bölcsődei csoportunkban is
mozgalmasan, vidáman zajlik az
élet. Immáron eltelt egy tevékeny év
a bölcsődei megnyitó óta! Első kis
bölcsődéseink közül 6 fő szeptembertől óvodás lett! Külön öröm számunkra, hogy mind a hatan a mi
óvodánkban folytatják mindennapjaikat, így továbbra is aranyalmások
maradtak. Utánpótlás van a bölcsődében, folyamatosan érkeznek az új
kisgyermekek, beszoktatásuk az
ütemezettek szerint történik. Kisgyermeknevelőink, bölcsődei daj-
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kánk nagy-nagy szeretettel várják
az érkező kis csemetéket. Komfortos, nagy, jól felszerelt bölcsődénkben minden kisgyermek igazán jól
érzi magát. A befogadó, családias
légkörben érzelmi biztonságban óvjuk, neveljük, gondozzuk a legkisebb gyermekeket, a szülők ezáltal
nyugodt szívvel bízhatják rá legféltettebb kincseiket a bölcsődei dolgozókra.
Intézményünk szerves része a
konyha is, melynek működése an�nyira természetes mindenki számára, hogy ritkán kerül megemlítésre,
pedig igazán fontos az ottani munka is. A konyhai dolgozók fáradhatatlanul készítik az óvodás, a
bölcsődés és az iskolás gyermekek
számára a finomabbnál finomabb
ételeket, szívügyüknek tekintik
munkájukat. Az előző nevelési évben két alkalommal is ellenőrizték
a konyha felszereltségét, az épület
állapotát, a dolgozók szakmai felkészültségét, az élelmiszerbiztonságot, az élelmiszerhigiéniát, az étlapok és az ételkészítés során betartott szabályokat, a munkavégzés
apró-cseprő folyamatait. Mindkét
ellenőrzés során kimagasló értékelést kaptunk, mely visszajelzések
megerősítik számunkra az intézmény konyháján végzett munka
példaértékű minőségét, nagyon
büszkék vagyunk az elért eredményekre, a konyhán dolgozó munkatársak mindennapi teljesítményére.
A 2021/2022-es nevelési év elindult, sok játék, móka, kacagás és
rengeteg munka vár ránk idén is!
Az intézmény minden dolgozója
nevében bátran mondhatom, a
mindennapokban azon munkálkodunk, hogy sok-sok élménnyel teli,
szép napot élhessenek meg gyermekeink mind az óvodában, mind pedig a bölcsődében. A tevékeny hétköznapok örömei által, a szeretetteljes környezetben észrevétlenül

SZABADI SZÓ

2021. ősz

fejlődnek képességeik készségeik, borok zajlottak a házban, ruhabörgyarapodnak ismereteik és ezáltal ze volt a teraszon, zárszámadó renszépen cseperednek gyermekeink. dezvényeknek adtunk otthont.
A Balatonszabadi Népdalkör
Tisztelettel:
Egyesület 40 éves évfordulóját tarPintér Anett totta nálunk, megtisztelő volt ilyen
intézményvezető neves eseménynek a keretét megadni.
Nemzeti ünnepeinket megtartottuk minden esetben civil egyesületek, települési intézmények
közreműködésével. A legnagyobb
rendezvényünk a falunap volt,
melynek sikeréhez köszönettel tartozunk minden felajánlóknak, támogatóknak, fellépőknek, dolgozóinknak, intézményeink és önkorMűvelődési Házról és mányzatunk munkatársainak,
Könyvtárról röviden mindenkinek, aki részt vett és velünk együtt jól érezte magát.
Könyvtárunk a nyár folyamán térSzeptemberben az Európai Moben kicsit összeszűkült, mivel sze- bilitási Hét keretén belül több naretettel fogadtuk az épületbe az pos programok közül lehetett váÖnkormányzatunk dolgozóit.
lasztani, megmozgattuk kicsiket és
A nyitvatartást folyamatosan nagyokat egyaránt. Legnagyobb
biztosítani tudjuk, érkeznek új köszönet Drimmer Laci tanár bákönyvek, melyek azonnal kölcsö- csinak szól, aki a teljes iskolai csanözhetők. Egyedi könyv beszerzési patot szervezte, végigkísérte a progigényeket próbálunk megvalósítani, ramokat, aktív részvevője volt a telez akár lehet új könyvek beszerzése jes hétnek és még Nagy Dani sport
vagy másik könyvtárból könyvtár- vloggert is elhozta nekünk. A máközi kölcsönzéssel. Várjuk olvasó- sik nagy köszönet a Cukorbeteg
ink ilyen jellegű igényeit is. A be- Egyesületünknek szól, akik kis csairatkozás változatlanul díjmentes, patukkal végig nordicozták a
jövő évben tervezzük a könyvtá- Sió-partot. Köszönet nekik és minrunk bútorainak cseréjét, az infor- denkinek aki részesei voltak az esematikai eszközök cseréjét, valamint ménynek.
be fogjuk vezetni a vonalkódos leJövőben színházi előadásokat
olvasási rendszert. Ezekhez a meg- szeretnénk tartani, szépkorú lakovalósításokhoz az Önkormányza- sainkat köszönténk fel, adventi
tunk és Takáts Gyula Megyei Ha- gyertyagyújtásokat megtartani.
tókörű Városi Könyvtár nyújt
A programjainkról, aktualitásegítséget.
sinkról honlapunkon, hirdető tábA nyár folyamán végre ismét el- láinkon, facebook posztokban foindulhattak az állandó programja- lyamatosan tájékoztatjuk a lakosink, új sport foglalkozással is bővült ságot.
a kínálat: salsation órákat és meg- www.balatonszabadimuvhaz.hu
újult gerinctornát is lehet látogatni. email: muvhaz@balatonszabadi.hu
Megemlékeztünk Trianonról, a
világháborús hőseinkről, mini táA Művelődési Ház dolgozói
19
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Hírek az iskolából
A 2020-2021-es tanévet június 19-én szép ballagással zártuk. A nyolcadik évfolyamon 32-en végeztek, minden diákot beiskoláztunk, és reméljük, lesz kitartásuk és szorgalmuk, hogy helytálljanak a
középiskolákban. Sok sikert kívánunk nekik!

8.A
8.B
Osztályfőnök:
Ravasz Ildikó

1. Babai Dominik János
2. Bertalan Máté Tamás		
3. Csillik Vilmos		
4. Gurdon Vivien		
5. Kátai János Máté		
6. Kersák Botond Attila		
7. Kiss-Bárány Zalán

8. Kiss Márton
9. Kovács Vendel			
10. Mihály Lili Hanna		
11. Papp Nándor Máté		
12. Szakálas Máté			
13. Szász Viola			
14. Talabér Csenge

Osztályfőnök:
Ruppert Erika

1. Csajtai Panna Dzsesszika
2. Deák Árpád			
3. Drabant János Dominik
4. Fábián Erik			
5. Ferenczi Márkó		
6. Forgács Kristóf		
7. Gulyás Gréta			
8. Illés Titanilla
9. Kelemen Martin

10. Kovács Zakariás Kristóf
11. Lengyel Bence			
12. Nemes Ádám			
13. Rákosa Benjámin
14. Szabó Máté			
15. Tóth Lili
16. Zsupos Dominik
15. Tiglmann Krisztina		
16. Végh Benedek
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gusztus 16-án áthelyezéssel visszatért szülőfalujába, a Balatonszabadi
Általános Iskolába. Megszakítás
nélkül nyugdíjba vonulásáig itt dolgozott. Napközis nevelőként kezdte,
majd 1985 februárjától gyesen volt.
Második gyermeke születése után,
1988 tavaszán egy kollégája halála
miatt az akkori igazgató kérésére újra munkába állt ismét napközisként.
1988 szeptemberében iskolaotthonos oktatásban első osztályt kezdett tanítani.
1990-2006-ig nagyfelmenő
rendszerben önálló osztályban dolgozott, s mivel minden tantárgyat ő

Formódiné Babics Éva tanítónő
az Emberi Erőforrások Minisztere
által aláírt Pedagógus Szolgálati
Emlékérem elismerést vehetett át
2021. augusztus 30-án nyugdíjas
búcsúztatóján, ahol volt kollégái,
nyugdíjas kollégái, munkatársai körében ünnepelhetett.
Formódiné Babics Éva, a Balatonszabadi Kincskereső Általános
Iskola tanítója.
Siófokon született 1959. június
10-én. Szülei balatonszabadi lakosok voltak gyermekkoruktól, ő is
ezen a településen nőtt fel.
Általános iskolai tanulmányait a
helyi iskolában végezte, 1978-ban
pedig a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban érettségizett. Kaposváron a Tanítóképző Főiskola hallgatója lett, ahol könyvtár és technika
szakkollégiumi képzésben részesült.
1981. június 16-án szerezte meg
a diplomáját, majd Somogy megyében, a karádi Gárdonyi Géza Általános Iskolába kezdett dolgozni
1981. augusztus 16-tól 1984. augusztus 15-ig.
Három szép, tanulságos, sok gyakorlatot nyújtó tanév után, 1984. au22
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tanított, ezeket tartja a legszebb éveinek.
2006-2007-es tanévtől ismét iskolaotthonos, majd egésznapos oktatásban matematikát, környezetismeretet, éneket, testnevelést, és bevezetése óta az erkölcstant tanította.
Az elmúlt 38 -39 év alatt sokszor
és szívesen vett részt továbbképzéseken, mindig érdekelte a megújulás.
Pályafutása alatt bevallása szerint a
nála gyakorlaton lévő hat főiskolai
hallgatótól is tanult, miközben igyekezett legjobb tudása szerint segíteni őket.
Természetesen a tanításon kívüli feladatokat is ellátott. 19 évig tan-
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könyvfelelős, 10 éven át a siófoki
Kyokushin Karate szakág iskolai
kapcsolattartója, több tanéven keresztül SZKV-összekötő volt.
Saját szavait idézve:
„Kollégáimmal mindig jó volt a
kapcsolatom, legtöbbjükkel évtizedekig együtt dolgoztam.
Igyekeztem a rám bízott feladatokat maradéktalanul végrehajtani.
Munkámat mindig alázattal, feltűnés nélkül végeztem, ahogy a lelkiismeretem parancsolta.”
40 év munkaviszony után nyugdíjba vonult. Nemcsak az iskolában,
hanem a településen is köztiszteletben álló személy, aki nemzedékeken
át nevelte, oktatta a falu gyermekeit.

Ezen a napon köszöntöttük volna Hozleiter Imre tanár urat, jubileumi díszoklevelei átadásán, de
sajnos őt 2021. márciusában elvesztettük.
Temetésén sokan megjelentek,
akiket tanított, akik ismerték és
tisztelték. Imre bácsi idén 70 éve,
hogy elvégezte a tanítóképzőt és

60 éve szerezte meg a tanári diplomáját.
2021. február 22-én még bent
járt az iskolában. Személyesen kérte, intézzük el, hogy megkaphassa
a RUBINT az ARANY és a GYÉMÁNT DÍSZOKLEVELÉT. Nagyon lelkes volt, nagyon számított
rá, hogy a pedagógusnapon, júni-

usban átveheti azokat szeretett iskolájában
Ez nem így történt. Imre bácsi
augusztus 30-án töltötte volna 90.
születésnapját, ezen a napon Kódiásné Mónos Zulejkának, Imre
bácsi nevelt lányának adhattuk át
a díszokleveleket.
23
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19. Szalai Zsófia
20. Tamás Lóránt
21. Timár Bendegúz Attila
22. Vincellér Anita
23. Virág Aliz Borka
24. Wolf Zsuzsanna

Halkan útra kelt a nyár, és észre
sem vettük, beköszöntött az ősz, a
szeptember, s vele együtt a 20212022-es tanév. Reggelente az utcákon megjelennek a gyerekek, az
őket kísérő szülők. Az iskola újra
megtelik a gyerekek kedves zsibongásával.
Becsengettek. Szeptember 1-jén
8 órakor tartottuk az évnyitót. Navrasics Endre igazgató úr köszöntötte az 1. osztályosokat, a Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola
polgárai közé fogadta mind a 47
kisdiákot, név szerint:
1.a osztály:
1. Barabás Vince Boján
2. Bodor Boglárka 		
3. Csordás Dorián 		
4. Demeter Dominika
5. Dombóvári Gábor
6. Hajdu Mátyás Kristóf
7. Hodorog Hanna
8. Hosszú Luca Alíz
9. Kersák-Balassa Hanna
10. Kiss Míra Kincső
11. Kovács Ádám Tibor
12. Kovács Áron
13. Nyári Hanna
24

14. Nyári Martina Szabina
15. Orbán Rita Mónika
16. Peller-Kiss Márk András
17. Pervein Bella Adél
18. Szalai Hanna
19. Szemere Zsombor
20. Tizedes Viktória
21. Varga Bence
22. Varga Zsombor
23. Vörös Levente		
1.b osztály:
1. Alföldi Kristóf
2. Alföldi Patrik
3. Balogh Bianka
4. Bódog Noémi
5. Bölcsik Luca Anna
6. Csicsó-Frank Dániel
7. Erdélyi Petra Júlia
8. Galamb Alexander Tamás
9. Gyurkovics-Bencze Fülöp
10. Harkai Roland Márk
11. Hermecz Szonja
12. Horvátics Natália
13. Kovács Balázs
14. Kovács Bettina
15. Nagy Olivér József
16. Nyárádi Ákos
17. Nyári Amira
18. Szabadi Lara Petra

Ebben a tanévben 269 diák tanul iskolánkban.
Jelenléti oktatással kezdjük a
tanévet. Amennyiben a helyzet változik elképzelhető, hogy egyes osztályok rövid időre ismét áttérnek a
digitális oktatásra. A tanulói hiányzásokat a Covid helyzetre hivatkozva, az EMMI rendelete megszigorította. Továbbra is az intézményvezetőjétől kell kérni, de ezt
határozatlan időre már nem adható.
Nem kell maszkot viselni tanítványainknak, a reggeli lázmérés is
megszűnik. Beteg gyermek továbbra sem látogathatja az intézményt,
visszatértekor csak orvosi igazolással fogadhatjuk ismét. A szülők az
intézmény udvaráig kísérhetik
gyermeküket.
Hálásak vagyunk a szülőknek az
önzetlen segítségért, köszönjük:
Nyírőné Hodola Zita szülőnek a
takarító kocsit, és a Szülők Közössége Választmányának a porszívót,
ezzel megkönnyítették a takarítók
munkáját.
Németh László szülőnek a tornaterem tetőjavítását, a palák cseréjét, így már nem ázik be a tornatermi folyosó.
Kovács Mónika szülőnek a táblafestéseket és csíkozásokat, aki ezzel a tanító nénik munkáját segíti.
Ferenci Rita Georgina szülőnek,
hogy nyáron levendulát és nyári virágokat ültetett a gyerekekkel az iskola udvarára és a virágládákba, ezzel szebbé téve környezetünket.
Hálásak vagyunk és köszönjük:
A Balatonszabadi Önkormányzat
fizikai dolgozóinak a segítséget a
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tantermek bútorainak, berendezéseinek cipelésében.
Köszönjük Polgármester as�szonynak, hogy mindezt támogatta, lehetővé tette. Köszönjük a
sporteszközöket és játékok megvásárlásának anyagi támogatását, azokat a nyári napközisek használhatták.
A művelődési ház vezetőjének
és dolgozóinak, hogy iskolai műsorainkat és rendezvényeinket ott
tarthattuk és tarthatjuk épületen
belül és kívül.

Az óvoda és konyha vezetőinek
és munkatársainak a rugalmas és
szoros együttműködést, ezzel segítve egymás munkáját.
A Balatonszabadi Kincskereső
Oktatási Alapítványnak, hogy kifizette a Kincskereső kisködmön c.
könyveket, és megvásárolta a technika és rajzórákhoz azt a sok eszközt, amivel nagy örömet okoznak
a gyerekeknek és tanítóiknak.
Köszönet mindazoknak, akik
bármilyen formában elősegítették
az intézmény töretlen fejlődését,

2021. ősz
hogy a tanévet biztonságosan elkezdhettük.
Iskolánk fontos eseményeiről híreket, fotókat találnak intézményünk folyamatosan frissülő honlapján és facebook oldalán. www.
balatonszabadisuli.hu https://www.
facebook.com/balatonszabadisuli/
					
		
Navrasics Endre
intézményvezető

40 éves osztálytalálkozó
1981-ben végzett Balatonszabadi
Általános iskolás osztálytalálkozót
ünnepeltük idén október 23-án. Az
osztályunk 25 diákból állt, ebből 18
fő eljött a találkozóra.

Visszaidéztük az iskolai múlt
Köszönjük, hogy együtt lehetemlékeit, majd jó hangulatú ebédet, tünk, sajnálhatja az, aki kihagyta ezt
délutánt töltöttünk el együtt a az élményt! Jövőre folytatjuk, újra
Grundban.
együtt!
Kovács Marcsi
25
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Előzzük meg a bajt!
Az időskorúak sérelmére elkövetett
cselekmények legnagyobb része vagyon elleni bűncselekmény. Elsősorban lopás, csalás, sikkasztás és
rablás áldozatává válnak e korosztály tagjai.
A megelőzéshez szeretnénk pár
tanácsot adni:
• Gondoskodjon otthonának biztonságáról! Amennyiben lehetősége
van rá, ajtaját védje biztonsági lánccal is.
• Ha nagyobb pénzösszeget tart
otthon, azt mindig tegye biztonságos, mások által nem ismert helyre!
• Házalókat vagy egyéb trükkös
indokokkal becsengető személyeket
ne engedjen be otthonába!
• Amennyiben valamelyik szolgáltatótól keresi bárki, kérje el a hivatalos minőségét igazoló igazolványát!
• A pénzváltásra hivatkozókat
minden esetben utasítsa vissza! Lehetséges, hogy hamis pénzzel fizetnének vagy kizárólag a lakásba kívánnak bejutni és az ott található
értékeket eltulajdonítani!
• Ha elmegy otthonról, győződjön
meg arról, hogy a nyílászárókat
megfelelő módon zárta be!

2021. ősz

retlen számról keresik hozzátartozóra hivatkozva, először az általa
ismert telefonszámon hívja fel az
érintett családtagot.
• A hívó azonosítására a visszakérdezés, konkrét kérdések segíthetnek. Beszéljenek meg családon belül egy olyan kérdést, amire csak az
unoka vagy közvetlen családtag
tudhatja a választ.
• Fontos tudatosítani, hogy semmilyen körülmények között ne adjon át pénzt, ékszert, egyéb értéket
• Törekedjen jó kapcsolatot ápolni senkinek!
szomszédaival! Kölcsönösen figyel- • Legjobb megoldás, ha ilyen telefonhívás esetén bontja a vonalat!
jenek egymás otthonaira!
• Utazáskor, vásárláskor a zsebtolAz elkövetők a bűncselekmévajok ellen a legjobb védekezés, ha
a táskáját maga előtt tartja, iratait, nyek során azt használják ki, hogy
értékeit zárható belső zsebekben az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, egyedül élnek, hatékony vérejtse el!
• Az ATM automatánál történő dekezésre képtelenek. Biztonságuk
pénzkivételkor járjon el mindig na- sok esetben nem pénz, sokkal ingyon körültekintően! Amennyiben kább óvatosság, odafigyelés, közösmegoldható, kísérje el Önt valame- ségi törődés kérdése.
lyik hozzátartozója! PIN kódját ne
tartsa kártyája mellett, és csak abban az esetben üsse be, ha nem áll
Ön mellett senki!
Az ”unokázós” csalások elkerüléVészhelyzet esetén,
sére a család is sokat tehet az idős
ingyenesen hívható
családtag védelmében.
telefonszám:
• Nyomatékosan figyelmeztessék
112
az időskorú személyt arra, ha isme-

Órarend Művelődési Ház és Sportterem Állandó foglalkozások 2021. 09.01-től
Óra

Hétfő

15:00
16:45
17:00-18:00 jóga sportterem
18:30
18:00-19:00
salsation
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Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

17:15
gerinctorna

18:30
salsation

hó 1. szerda
minden 2. héten kreatív minden
cukorbeteg
egyesület
színpadi foglalkozás
összejövetele
18:30 népdalkör próba

19:00 zumba
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A Művelődési Ház és
könyvtár
nyitvatartási ideje
Hétfő - Csütörtök 9-18
Pé n t e k 9 - 1 6
(kivétel rendezvények esetén)

muvhaz@balatonszabadi.hu
www.balatonszabadimuvhaz.hu

Házi készítésű savanyúságok és más finomságok
Burgonya, Fokhagyma, Lilahagyma, Sütőtök
Házi kézműves szörpök: Citromfű, Bodza, Menta, Ribiszke,
Málna, Eper, Feketeribizli, Levendula
Házi kézműves lekvárok: Kajszibarack, Eper, Fahéjas almalekvár
Házi készítésű: Lecsó, Zakuszka padlizsánnal,
Paprikakrémek (édes, erős)
Házi savanyúságok: Csalamádé, Almapaprika,
Káposztával töltött paprika, Csemegeuborka,
Ecetes cékla, Kosszarvú paprika
Savanyú káposzta november
közepétől kapható
Nagy Gergely
8651 Balatonszabadi Rákóczi u.17.
Tel.: 06 30 347 7800
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