Balatonszabadi Község Lapja

XX. évfolyam 1.szám

A 2019. év első testületi
üléséből kiragadva
A januári testületi ülésen újra kellett
tárgyalnunk a kerti hulladékok égetésével
kapcsolatos rendelet civilek kérésére történő
módosítását, mivel a 2018. novemberi
ülésen egyik javasolt változtatás sem kapta
meg a szükséges többséget. Én teljes
mértékben támogatom a kezdeményező
lakosok elképzelését. Nem lehet indok, a
lakóhelyünk őszi- tavaszi füstbe borításához
az, hogy Balatonszabadi falu.
Meggyőződésem, hogy az elviselhetetlen
környezeti terhelés; zaj, füst, rezgés… nem a
falvak sajátja. Milyen kötelezettségei és
l e h e t ő s é g e i v a n n a k a z
önkormányzatunknak, az élhető, de egyben
megélhetést, munkalehetőséget, a
vállalkozás szabadságát is kínáló
lakókörnyezet biztosításához?
Elsősorban a szabályozás, a keretek
kialakításának lehetősége a felelősségünk.
Ezért különösen fáj nekem, hogy még abban
sem tudtunk megegyezni kettő bizottsági és
egy képviselőtesületi ülés során, hogy ne
lehessen nyakló nélkül égetni, mérgezni
magunk és gyermekeink környezetét! Öröm
az ürömben, hogy a 2019. január 31-i ülésen
– annak a ténynek az ismertetése mellett,
hogy amennyiben nem születik döntés,
akkor az önkormányzati törvény
rendelkezése szerint a polgármester
önállóan dönt, - megszületett a rendeletünk
módosítása.
Az eredeti lakossági kezdeményezés
szerint kerti hulladékot (avar és nyesedék)
kizárólag kedden és pénteken lehetett volna
égetni. Ezt módosítva, az a döntés született,
hogy kerti hulladékot – az egyéb feltételek
megléte mellett; száraz állapotban, égést
elősegítő anyagok mellőzésével, tűzgyújtási
tilalmi időszakon kívül, oltásra alkalmas
kellékek megléte, folyamatos őrzés
mellett…: péntek 16,00 és 22,00 között,
valamit szombat 8,00 és 12,00 között lehet
megsemmisíteni. Még egyszer a változtatott
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rendeletrész:
„(4) A kerti művelésből keletkezett
hulladékot égetés útján derült égbolt és
szélmentes időjárás esetén a településen
pénteken 16,00 - 22,00 között,
szombaton 8,00 – 12,00 között lehet
megsemmisíteni. Tilos az égetés
ünnepnap.”
A rendeletünk fenti módosításával
kapcsolatban merült fel, a szilveszteri
tüzijátékok használatának helyi
szabályozásának kérdése is. Papp Károly
alpolgármester úr vetette fel a korlátozás
lehetőségét, amelyet követően kapták fel a
hírt a tatai önkormányzat kezdeményezéséről, a helyi szabályozás szigorításáról. A
közösségi oldal tele van- volt a szilveszteri
petárdázás állatokra, házi kedvencekre
vonatkozó önkor-látozást kérő
felhívásokkal, kommentekkel.
M e g g y ő z ő d é s e m , h o g y
Balatonszabadin is döntő többségben
vannak a hagyományos - tűzijáték nélküli ünneplést pártoló, választó polgárok, ezért
érdemes lenne az októberben
megválasztandó új testületnek és
polgármesternek a közmeghallgatáson ezt a
kérdést is megvitatni Balatonszabadi
polgáraival. Milyen érdekes, hogy mi
emberek – jogosan - igényeljük a zavarás
mentes környezetet, így a zajok korlátozását,
annak ellenére, hogy érzékszerveink sokkal
kevésbé érzékenyek ezeknek a hatásaira.
Közben a zajok, a zavaró zajok döntő
többségét magunk állítjuk elő. Zavar
–jogosan - minket a rossz minőségű levegő,
bár a légszennyezésért magunk és döntően a
háztartásaink és munkavégzésünk a
felelősök. Zavar minket – jogosan – a
járművek KRESZ-ben rögzített
sebességeinek durva átlépése, pedig a
szabályokat mi magunk hágjuk át. Zavar
minket – jogosan - a távoli ágyúdörgés szerű
robaj, a helikopterek zaja. Zavar minket –
jogosan – a köz és magánterületekre hordott
hulladék, pedig a hűtők, a döglött állatok
kihelyezői is magunk vagyunk. Az utóbbi
négy zavaró körülmény ügyében
Folytatás a 2.oldalon
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Balatonszabadi lakosságának nevében
kértem tájékoztatásokat.
1. A helikopterek zaja: Az elmúlt év
„ejtőernyős szezonjában” minden eddiginél
intenzívebb tevékenységet folytatott a
Siófok- Kiliti reptéren lévő ejtőernyős
ugrásokat szervező, bonyolító vállalkozás.
Levélben fordultam a repülőtér
üzemeltetőjéhez, a lakosaink jelzései miatt.
A levél mellett 2018 szeptemberében
személyesen is egyeztettem, kint a reptéren
az éppen csoportos ugrás indítását rádión
vezénylő üzemeltetési vezetővel, aki
elmondta, hogy a 2018-as évben egy
nemzetközi formációs ugrássorozat
lebonyolításával bízták meg őket, ami
jelentős terhet – és egyben örömet és bevételt
– jelent a számukra. Mivel a vállalkozásuk
rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és
jelentős forrásokat ruháztak be,
természetesen a lehető legnagyobb
kihasználtságot szeretnék elérni.
Balatonszabadi vonatkozásában kifejtette,
hogy Balatonszabadi légtere nem része az
ugrási és az emelkedési légtérnek sem,
melyről mindenki meggyőztődhet, hiszen a
helikopterek útvonala gps- rendszerrel
nyomonkövetett.
2. Az idehallatszó tűzérségi és egyéb
harcászati zajok tekintetében a Bakony
Harckiképző Központ vezetője, Vokla
ezredes úr válaszolt a megkeresésemre.
Válaszában kiemelte: „…Tisztelettel vettem
megkeresését, melyben értesíti a katonai
szervezetet a lakosság általi felvetésekről.

A Szabadi Szó
2018.decemberi számában
megjelent munkaügyi per –
most már - jogerős ítéletével
kapcsolatban felmerült
a pontosítás igénye
A 2019. januári testületi ülésen több
képviselő részéről felmerült az igény, a
jogellenes felmondás anyagi terhének
áthárítására, az estleges gondatlanság
miatti eljárás kezdeményezésére. Erről is
vita alakult ki, bármilyen lépés megtételéről
csak a felmondás megelőző iratainak gondos

Tájékoztatom Önt, hogy jelenleg az év
kezdetén a katonai szervezet Központi Lő-és
Gyakorlóterén nincs tervezve, ezáltal nem is
kerül végrehajtásra katonai tevékenység,
mely lövészetet esetlegesen nagy zajhatással
járó gyakorlatot vonna maga után.
Megkeresésére válaszolva a katonai
szervezet szoros együttműködést tart fenn a
környező települések vezetőivel, annak
érdekében, hogy megkapják az aktuális
információkat a gyakorlótereken
végrehajtásra kerülő és esetlegesen
zajhatással járó tevékenységekről,Ezen
információkat a kiképzéseket megelőző
hónap 20-ig megküldjük a polgármesteri
hivatalokba, a különböző intézmények
vezetőinek annak érdekében, hogy hiteles
információkkal lássuk el a környező
települések lakosságait, illetőleg az
intézmények zökkenőmentesen tudjanak
működni. Amennyiben az Ön által vezetett
település lakossága igényli, úgy Önöket is fel
tudjuk venni a kiértesítési listánkba és
tudjuk biztosítani az ilyen jellegű
információkat. ...” A kapott tájékoztatást a
közösségi médiában közzéteszem.
3.-4. A járművek sebességtúllépése ügyében
és az illegális hulladék lerakások „tetten
érése” kérdéskörben Siófok
rendőrkapitányához fordultam, még
szeptember 12-én.
Sajnos pont ekkor történ a kapitány- váltás,
ezért a korábbi levelemet újból elküldtem
2019. január 3-án. Válasz a mai napig
(2019.02.22.) nem érkezett.

áttekintése után dönthet a testület, mi sem
kezdeményezhetünk megalapozatlan,
bizonytalan kimenetelű pert. A testület
részére a képviselők által kért iratokat
átadtam, annak tanulmányozását követően
tárgyalhatja a testület, - amennyiben a
gondatlanság meglétét véleményező
képviselők azt indítványozzák, - valamilyen
eljárás megindítását. A magam részéről
semmilyen gondatlanságot nem látok a volt
polgármesterasszony felmondásával
kapcsolatban. A felmondást megelőzően jogi
tanácsot kért, és szerződést kötött
polgármesterasszony, a munkaviszony
megszüntetésére egy jogásszal. Felvettük a
Folytatás a 3.oldalon
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kapcsolatot a felmondás jogi hátterét
szerződésszerint bonyolító ügyvéddel,
várjuk a válaszát, a szerződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítése tekintetében.
Mindenkit szeretnék biztosítani, hogy

Érdemes olvasni
a Szabadi Szót!
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korábbi személyes szimpátiák,
unszimpátiák nem befolyásolhatják a
döntéseinket!
Király Kálmán

lehetőséggel, a fizetett közlemények
megjelentetésével :

1 oldalas: 20.000Ft+áfa
Sajnos nem tudta ezt az a hölgy aki
egy hideg januári estén (éjjel 2 óra 20
perckor) magához vett a Polgármesteri
Hivatal előtt egy kerékpárt. Ha olvasta volna
a 2018. évi utolsó számot, nem a kamerával
ellátott területeinket következetesen
bejárva, trükközve, a biciklit pl. a temetőben
lerakva, majd visszamenve érte, haladt
volna el több kameránk alatt. Az üröm az
örömben, hogy a rendőrség tájékoztatása
szerint a felismertetés eddig eredménytelen
volt. A másik „eltolódott” kerékpár esetében
a kamerák felvételei alapján hamar
visszakerült eredeti tulajdonosához a jármű.
A kameráink bővítésénél a rendőreink és a
lakosság kéréseit fogjuk a továbbiakban is
figyelembe venni, célunk a köz – biztonsági
kockázatot jelentő területek fokozott
védelme. De nemcsak olvasni érdemes a
Szabadi Szót, a lapunk remek lehetőség az
ajánlatok, a fizetett hirdetések, az üzleti és
egyéb ajánlatok eljuttatására.
Kérjük, éljenek a rendkívül kedvező

½ oldalas 10.000Ft+áfa
¼ oldalas 5000Ft+áfa
1/8 oldalas 2500Ft+áfa
Király Kálmán

Külterületi utak karbantartása
Az önkormányzat feladata a saját
tulajdonú külterületi utak fenntartása,
karbantartása. Balatonszabadiban jelentős
mennyiségű és hosszúságú külterületi út
található, melyek fenntartása nagy anyagi
terhet jelent az önkormányzatnak. A többi
kötelezően ellátandó feladat mellett, erre a
területre is több forrást fordítottunk tavaly
is. A fentiek szellemében, az elmúlt évben,
években önkormányzatunk több mint egy
Folytatás a 4.oldalon
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millió forintot költött évente, a sokak által
rendszeresen használt - köztük például a
Külső-hegyre, a Józan hegyre vezető külterületi út fenntartására,
karbantartására. A külterületi utak mellett a
nem szilárd burkolatú belterületi útjaink
közül az elmúlt évben a Balatoni útra
fordítottunk fokozott figyelmet. A külterületi
útjainkat rendszeresen használók részéről
merült fel annak igénye, hogy az érintett
utakon történő könnyebb, biztonságosabb
közlekedés biztosítása érdekében
hozzájárulnának az érintett út, útszakasz
karbantartásának, javításának költségeihez
az önkormányzathoz történő befizetéssel.
Ezen javaslat alapján a képviselőtestület megalkotta az Önkormányzat
tulajdonában lévő külterületi utak
fenntartásával, karbantartásával
kapcsolatos államháztartáson kívüli
források átvételéről szóló 4/2019. (II.2.)
önkormányzati rendeletet. A rendeletben
kerül szabályozásra az érintettek által
pontosan megjelölt cél érdekében
adományozott államháztartáson kívüli
források átvételének szabályai, így megadva
a lehetőséget a külterületi utak
karbantartásának, javításának költségeihez
történő hozzájáruláshoz. A hozzájárulás
összege nincs meghatározva, az
adományozó maga dönti el, milyen összeget
melyik külterületi út karbantartására
kívánja fordítani.

nézték meg Siófokon. Nagy örömmel
beszéltek a szereplőkről, az interaktív
színpadi szereplésről.
Január 31-én lezajlottak a szülői
értekezletek a csoportokban. Köszönjük a
szülőknek nagyarányú részvételt.
Februártól Siófok város Gondozási
Központja jóvoltából szociális segítő
munkatárs is segíti munkánkat az
intézményben heti egy alkalommal.

Király Kálmán

Hírek az óvodából....
A téli szünet után újult erővel vágtunk
neki az újévnek. Idén is számos programmal
színesítjük az óvodás gyermekek életét.
Igyekszünk biztosítani számukra a
változatos programokat a hétköznapok
rutinja mellett.
Januárban egy csoportunk
kutyaterápiás foglalkozáson vett részt.
Ezeket a foglalkozásokat éves szinten
biztosítjuk minden csoportunk számára.
Január végén színházi előadáson vettek
részt azok a gyerekek, akik bérlettel
rendelkeznek az idei színházi évadra. A
Délibábos Hortobágyon című operettet

Február 9-én volt a hagyományosan
megrendezésre kerülő óvodás bálunk,
melyet a Szülők Közösségének
Választmánya szervezett az Óvoda
Alapítványa számára. A bevételt, mint
mindig az óvodás gyermekek javára
fordítjuk. A bevétel összege 704.495 Ft lett,
mely óvodánk Alapítványának számára
befizetésre került. Ezúton szeretném
megköszönni a szülők áldozatos, segítőkész
munkáját. Február 14-én volt a farsangunk,
majd a kiszeégetés.
Folytatás az 5.oldalon
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Februárban is mennek a gyerekek
színházba, az Elátkozott királylány című
mesét nézték meg. Február 23-án
pedagógusaink részt vettek a Pedagógus
Expon, mely a szakmai megújulást segíti
számukra.
Pintér Anett
óvodavezető

gerinctorna stb. Új felnőtt programként
Lukács Szilvia Zumba Gold órát tart kedden
és pénteken.
Állandó gyermek programjaink:
kiskreatív szakkör, kézműves foglalkozás,
gyermek hastánc stb.
Szombati napokon a könyvtár nyitva tartása
mellett Horváth Krisztina kézműves
foglalkozást tart gyerekeknek. Havonta
egyszer Dr. Varga Tibor jogtörténész
előadását is hallgathatjuk.
Január 18-án nálunk járt V. Kulcsár
Ildikó a Nők Lapja szerkesztője. Bemutatta
új könyvét, címe: „Segítség nyakunkon a
családunk”
Ruppert Erika tanárnő
felolvasott a szerkesztőnő írásaiból.
Megkezdődtek a civil szervezetek
zárszámadó közgyűlései. Elsőként a
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület
tartotta rendezvényét.
Január utolsó hétfőjén kutyaterápiás
foglalkozást tartottak óvodások részére. A
gyerekek a kutyusokkal együtt különböző
ügyességi, játékos feladatokat végeztek. A
közösen eltöltött idő vidáman, gyorsan eltelt.

Hírek a Művelődési
Ház életéből
Ismét eltelt egy eseményekkel,
programokkal teli év. A 2019-es évet új
ötletekkel, színes rendezvényekkel indítjuk.
Az első héten egy vidám paródiát adott elő az
Esztrád Színház „Hogyan kell bánni a
férfiakkal” címmel. Sok érdeklődőt vonzott
az előadás.
Folytatódtak állandó programjaink
felnőttek számára: jóga, meridián torna,
Vöröskereszt szervezésében véradás
volt a művelődési házunkban. Sok
segítőkész ember adott vért. Reméljük a
következő alkalommal még többen el fognak
jönni, hogy segítsenek.
Februárban megkezdődött a báli
szezon, farsangoltunk a Batyu Színházzal. A
Csoóri Sándor Programban meghirdetett „ A
tárgyalkotó népművészeti közösségek
szakmai tevékenységének támogatása, a
tudástár elősegítése, a közösségek
megerősítése” című eredményes pályázati
Folytatás a 6.oldalon
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kiírás során az enyingi Cserepes Csűr
közreműködésével agyagos-fazekas
foglalkozás sorozatot indítunk. Alkalmaink:
2019.02.12, 03.05 15:00 óra, mely
mindenki számára térítésmentesen
látogatható.

készülünk. Majd a „Talpra Magyar!
együttfutás” programon is részt veszünk,
sőt, Országfutunk is!
Várunk mindenkit szeretettel rendezvényeinkre!
A Művelődési Ház dolgozói

Március idusára emlékezve a Váci
Dunakanyar Színház előadásával

Rendezvénynaptár:
02.27 Kutyaterápiás foglalkozás
02.28 18:00 óra képviselő testületi ülés
03.02. EBE zárszámadó
03.04 12:00 óra Huzella Péter koncert
03.15 11 órától „Talpra Magyar! Együtt futás”
04.05 17:30 órától Urbán Péter irodalmi estje a
Magyar Költészet Napja alkalmából
04.12 13:30 Kabóca bábelőadás
04.12 18:00 órától Csányi Sándor önálló estje
Állandó programjaink:
hétfő 17:00 óra jóga
kedd 15:00 kézműves foglalkozás, 17:15 óra
meridián torna
kedd 19:00 óra zumba
kedd és péntek 17:15 zumba gold
csütörtök 15:00 óra hastánc, 17:15 gerinc torna
A műsorváltozás jogát fenntartjuk, a Művelődési
Ház aktuális programjai a honlapunkon
megtalálható:

www.kincskeresoamk.hu
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Egy művész bontakozik
A Művelődési Házban tavaly
indítottuk útjára azt a lehetőséget, hogy a
helyi alkotóknak teret adjunk a
bemutatkozásra. Első alkalommal Bozsur
Erzsébet festményeit láthattuk, majd az idei
évet egy fiatal tehetség képeivel szeretnénk
nyitni. Az újság hasábjain bemutatjuk Őt, de
látogassák meg a Művelődési Házat,
tekintsék meg alkotásait is!
„Krisztin Virág vagyok, 12 éves, a helyi
Kincskereső Általános Iskola diákja.
Szeretném néhány gondolatban leírni, mit is
jelent számomra az alkotás. Mindig is
szerettem festeni és rajzolni. Először csak
rajzolgattam, aztán mikor nagyobb lettem,
festeni is elkezdtem. Akármilyen sűrű is egy
napom, mindig szánok egy kis időt
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színezésre, festésre, rajzolásra vagy
különféle kreatív elfoglaltságra.
Szívesen dolgozom akril festékkel. Míg
eleinte csak papírra, most már vászonra
dolgozom. Saját magamtól internetes
feltöltések útján próbálok különböző
technikákat elsajátítani. Ezzel fejlesztem
meglévő tudásom.
Amikor készítek valamit – ez lehet bármi –
úgy érzem, hogy teljes egészében ki tudok
kapcsolódni. De még nagyobb ajándék, ha
másoknak is örömet szerezhetek
festményeimmel.
Amennyiben a kedves olvasó kíváncsi
munkáimra, március hónap folyamán
megtekinthetőek lesznek a Petőfi Sándor
Művelődési Ház átriumos termében.”
Várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen bemutatnák a településnek saját
munkáikat, bármilyen témakörben.
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Hírek az iskolából
Iskolánk 2018 januárjában megnyert egy
pályázatot, az EFOP-3.1.8-17-2017-00060
„Együtt, testvérként a Balatonszabadi
Iskolával” címmel. A projekt megvalósulási
időtartama 2018. február 1-től 2020. január
31-ig tart, 2 tanév hosszúságú, de 3
tanévben zajló.
A pályázat célja: szemléletformálás,
társadalmi felelősségvállalás kialakítása,
kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás,
tanórákon kívüli tartalmas foglalkozások
megtartása a program keretében.
A pályázatban a kiírás szerint 50 tanuló vesz

Testvériskolai kirándulás
a Nyírségbe és Felvidékre
2018. november 28-án, szerdán korán
reggel a Csepi busszal hosszú kirándulásra
indult 48 gyermek és 5 pedagógus. Úti cél
egy nyírségi és egy felvidéki általános iskola
meglátogatása, és közben néhány helyi
látnivaló megtekintése.
Az utazás közben csak rövid
pihenőkre álltunk meg. Budapesten a
reggeli csúcsforgalom is élmény volt egy
vidéki gyerek számára. Nem baj, legalább
alaposan szemügyre vettük fővárosunk
nevezetességeit. Autópályán haladtunk
tovább, távolban az Északi –középhegység
vonulata köszöntött minket.
13 órára érkeztünk a Nyíribronyi
Nyárády Mihály Általános Iskola Móra
Ferenc Tagintézményébe, ahol Veres Erika
tagintézmény vezető és kolléganője nagyon
kedves fogadtatásban részesített
bennünket. Először finom meleg ebéddel
kínáltak.
Az iskola jól felszerelt, 1-6. évfolyamig

részt, 6.7.8. osztályosok. Közülük 30 fő
angolos és 20 fő németes. Az angolosoknak a
heti nyelvórán kívül még tantárgyi fejlesztési
foglalkozásaik és tematikus foglalkozásaik
is vannak, valamint a két év lefutása alatt
társadalmi felelősségvállalás programokban
vesznek részt.
A németesek a heti tematikus foglalkozáson
az EU-ról szóló ismereteiket bővíthetik.
A projekt részét képezik külső előadók által
tartott programok: egészséges életmódról
szóló előadás, sportfoglalkozások,
társadalmi ismeretekről szóló interaktív
előadások társadalmi egyenlőség,
önkéntesség, egészséges életmód és a
partneriskola megismertetése témákban.
A gyerekek részesei lehetnek koncertek,
színházi előadások és kézműves
foglalkozások élményének.
A fentieken kívül a pályázat részét képezik
kirándulások és nyári táborok az iskolánk
számára kijelölt testvériskolai diákokkal.
Minden tanulónak az összes foglalkozás és
program, a kirándulások és a nyári
táborozás teljesen ingyenes.
29 gyermek jár. Minden diák részt vett a
bemutatkozó műsorukban. Volt
népdaléneklés, pompon tánc, és egy nagyon
megható közös ének az összetartozásról. Az
iskolabemutatás interaktív táblán való
kivetítéssel történt. Fantasztikus, hogy
abban a kis faluban néhány pedagógus
vegyes összetételű és korú gyerekekkel
milyen csodákat tud létrehozni. Számtalan
program, rendezvény, kiállítás, a falu
életében való aktív részvétel a különböző
ünnepeken. Az ismertető után a mi iskolánk
is röviden bemutatkozott, és átadtuk
ajándékainkat a gyerekeknek és
pedagógusoknak. Itt köszönöm meg a
Balatonszabadi Önkormányzat felajánlását,
mivel többek között a településünkről
készült kiadványt és kitűzőt vihettünk
ajándékba.
Ezután sportfoglalkozásra került sor.
A gyerekek focizhattak az udvaron,
csocsózhattak és pingpongozhattak az
iskola épületében, a tornaszobában pedig
labdázhattak. A lányok kézműves
foglalkozáson vettek részt, ahol gyöngyből
karkötőt és láncot fűzhettek. Ezalatt a
tanárok szakmai eszmecserét folytattak.
Folytatás a 9.oldalon
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Folytatás a 8.oldalról

Meglepetésként a szabadi gyerekek és
kollégáim is kaptak ajándékot, egy szép
gyertyát, melynek az aljára Nyíribrony
címere és a találkozó napjának dátuma volt
ráragasztva, és természetesen szépen
becsomagolva. Ebből is látható, hogy a
nyírségi emberek híresek a
vendégszeretetükről. Jó emberek között
gyorsan telik az idő, kora délután búcsúztak
a két iskola diákjai és tanárai. 2019
tavaszán találkozunk a Balatonszabadi
iskolában viszontlátogatáson. Végül egy
közös fotó is készült, amely megörökítette a
jókedvet.
Már sötétedett, mire két óra hossza
múlva a szálláshelyünkre, Dombrádra
érkezett a kis csapat. A Tisza-parti
kisvárosban meleg vacsorával vártak
minket. A szálláson is meleg volt, barátságos
szobák fogadták a fáradt „vándorokat”. Az
aznapi hosszú utazás után fáradtan tértünk
nyugovóra. Igyekeztünk a tíz órás takarodót
tartani. A telefonozást éjjel nem engedtük, a
készülékeket összegyűjtöttük a kellő
pihenés érdekében.
Másnap reggel, 29-én indulás előtt
tapasztaltuk, hogy a Tisza csupán 500
méterre folyik szálláshelyünktől. A finom
reggeli után utaztunk tovább Szlovákiába,
úticélunk Kassa. Ellátogattunk a Rodostóházba, ahol meghatóan mesélt a
tárlatvezetőnk a fejedelem életéről és
haláláról.
Ez a Rákóczi-emlékhely, annak a háznak az
utánzata, ahol a fejedelem 1720 és 1735
között száműzetésben élt, és halt meg. A
kassai vár egyik legrégebbről fennmaradt
részlete, a Hóhérbástya udvarán áll a
kétemeletes épület, amelyet 1991-ben
nyitottak meg a nagyközönség számára.
Ezután következett a Szent Erzsébetfőszékesegyház, ismertebb nevén a kassai
dóm, Kassa egyik legszebb és
legjellegzetesebb épülete, amely az óváros
központi helyén áll.
Itt csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk, aki
mesélt a dóm történetéről.
Az altemplomban 1906-ban helyezték örök
nyugalomra a Rodostóból hazaszállított II.
Rákóczi Ferenc fejedelmet, kőkoporsójában
helyezték el édesanyja, Zrínyi Ilona és fia,
József hamvait is. A másik három
koporsóban a fejedelem szintén Rodostóban
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meghalt társai nyugszanak, gróf Esterházy
Antal, Sibrik Miklós és gróf Bercsényi
Miklós. A Törökországból hazahozott
sírköveket a kripta feletti Szent Istvánkápolna falában helyezték el. A
márványkoporsókat nemzeti színű szalagos
koszorúk sokasága borította. A történelmi
személyiségek tiszteletére elénekeltük a
Himnuszt. Megható élmény volt.
(A Határtalanul pályázat keretében a 7.
osztályosok szeptemberben már voltak
Kassán, a Szabadi Szó 2018. decemberi
számában olvashattak erről.)
Meleg ebéddel vártak minket egy kassai
étteremben, utána utaztunk tovább aznapi
szálláshelyünkre, Rimaszombatba, amely
nevét szombati napokon tartott
hetivásárairól kapta, nevének előtagja pedig
a Rima folyó melletti fekvésére utal.
Útközben Pelsőcön megálltunk egy
bevásárlóhelyen, ahol a gyerekek helyi
édességeket és ajándékokat vásárolhattak.
A szállásunk egy motelben volt, ahol a
vacsorát és a reggelit is elfogyaszthattuk. A
hely egy külön élmény volt, melyről a
gyerekek bővebben mesélhetnének.
A harmadik napon, 30-án buszos
városnézésre indultunk Rimaszombatban.
Láttuk Petőfi Sándor szobrát, aki
tiszteletbeli táblabíró volt a városban,
valamint Tompa Mihály szobrát, aki a város
szülötte volt. Itt született Blaha Lujza
színésznő és Pásztory Ditta zongoraművész,
aki Bartók Béla felesége volt.
A városnézés után utunk a felvidéki
testvériskolánkba, Tornaljára, a Kazinczy
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába
vezetett. Az intézmény a járás legnagyobb
teljes szervezettségű magyar alapiskolája,
amely a város és az iskola körzetébe tartozó
községek tanulóinak oktatását-nevelését
vállalja fel.Néhány adat a testvériskoláról: a
2017/2018-as tanévben összesen 815 fő
volt a tanulói létszám, ebből 308 fő az alsó
tagozaton, 507 fő pedig a felső tagozaton
tanult. 35 osztályban zajlik az oktatás 1-9.
évfolyamig.
Az oktató-nevelő tevékenységet 65 szakképzett pedagógus végzi. Az alsó tagozat mellett
napközi otthon működik. Az alsó tagozaton
lehetőséget nyújtanak a még nem
iskolaérett, de iskolaköteles gyermekeknek
az iskolai munkára való felkészülésre.
Folytatás a 10.oldalon
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Folytatás a 9.oldalról

9 órára vártak minket a magyar ajkú
iskolába, ahol szeretettel fogadtak. Az
Igazgatóhelyettes úr köszöntője után két 7.
osztályos diák interaktív táblás kivetítéssel
mutatta be városukat és iskolájukat.
Mottójuk: "Jót s jól, ebben áll a nagy titok!”,
ezt névadójuktól, Kazinczy Ferenctől
örökölték, aki Tornalján járva ekképpen
vélekedett a tornaljaiakról: „De Tornalján
égből szívek szállottak alá, nem kövek!”
Ma is ennek szellemében próbálják fogadni a
hozzájuk látogatókat. Meghallgathattuk az
Örökségünk című dalt, amelyet az iskola
lelkes csapata énekelt. Aki Önök közül meg
szeretné hallgatni ezt a kóruséneket, a
következő linken megteheti:
https://www.youtube.com/watch?v=cpona
e8OdUA
A megható magyarságtudatot erősítő dal
után a mi iskolánk is röviden
bemutatkozott, és átadtuk ajándékainkat a
gyerekeknek és pedagógusaiknak. Ezután
sportfoglalkozásra került sor.
Futballmérkőzés zajlott a két iskolából
válogatott ügyes focista fiúk között. A mi
nagy örömünkre és vendéglátóink bánatára
a Balatonszabadi gyerekek győztek. Hiába, a
mi iskolánkban vannak igazolt játékosok,
akik mindent megtettek a győzelemért.
Búcsúzóul körbejártuk az iskolát és
úgy köszöntünk el a tornaljaiaktól, hogy
2019 nyarán a balatoni közös táborozáson
találkozunk. Örömmel mondhatom, hogy a
rövid találkozó alkalmával már barátságok is
szövődtek.
Hazaúton a focista fiúk már kaptak
messenger üzeneteket a tornaljai lányoktól.
A harmadik napon hazafelé még
megtekintettük a Gombaszögi
cseppkőbarlangot. A Gombaszögi-barlang a
Szlovák-karszt Nemzeti Park legjelentősebb
barlangjai közé tartozik. A Szlovák- és
Aggteleki-karszt barlangvilága keretében a
világ természeti örökségének jegyzékén
szerepel. A látogatás folyamán
megcsodálhattuk a vékony szalma
cseppköveket, amelyekhez hasonló
Szlovákia területén nem fordul elő. Ezeken
kívül a sztalaktitok, sztalagmitok más
formái, valamint cseppkőlefolyások és
bekérgeződések is találhatók a barlangban.
A barlang látogatható részének hossza 285
m, mivel azonban csaknem az egész

útvonalon kétszer megyünk keresztül, a
bejárt útvonal hossza 530 m.
Sokunk még nem volt ilyen ámulatba
ejtő, mesebeli helyen. A „határt” átlépve,
magyar területen, az Aggteleki
Folytatás a 11.oldalon
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Folytatás a 10.oldalról

cseppkőbarlang bejárata előtti füves
területen elfogyasztottuk a hidegcsomagban
megkapott ebédet. Itt volt idő még csecsebecse vásárlásra is. Ezután már hazafelé
vezetett a hosszú út, csak rövid pihenőkre
állt meg a busz. Autópályán haladtunk,
távolban az Északi –középhegység vonulata
köszönt el tőlünk.
A budapesti forgalom és az esti fények is egy
látványosság volt. Este hét óra körül
érkeztünk iskolánk elé, ahol már a szülők
izgatottan várták gyermekeiket. Mindenkit
épségben, egészségben hazahoztunk.
Rengeteg fotó készült a három nap során.
Felejthetetlenek voltak a finom ízes ebédek
és vacsorák, mivel mindenhol rántott húst

szolgáltak fel. (Tudták, hogy azt minden
„magyar” ember szereti.)
A kirándulás alatt szerzett élmény –
biztos vagyok benne – még sokáig megmarad
felnőttben és gyermekben egyaránt.
Bogdánné Kovács Mária
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Hírek az iskolai SZKV életéből
Szeptemberben nem csak a
gyerekeknek kezdődik el a tanév, a „munka”,
hanem nekünk SZKV-s szülőknek is. A
tanév első jelentős feladata a papírgyűjtés,
amit minden tanévben kétszer szervezünk
meg. A 2018 -as tavaszi papírgyűjtés iskolai
eredménye 11.348 kg. A 2018-as őszi
papírgyűjtésre rekordmennyiség gyűlt össze
az iskola részére: 16.490 kg. Mindenkinek
köszönjük a segítséget, támogatást,
összefogást. Az osztályok részletes, név
szerinti listáját az osztályfőnökök minden
alkalommal megkapják, a szülők náluk
megtekinthetik.
Az idei tavaszi papírgyűjtés tervezett
időpontja: április 10. és 11., az iskola
parkolójában 15 órától, 18 óráig. A végleges
időpontot még ki fogjuk hirdetni.
November 10.-én pályaorientációs
napot szerveztek az iskolában. Erre a napra
az SZKV meghívott egy írót, Kovács Attilát,
aki Holden Rose néven, gyerekeknek szóló
regényeket ír. Korosztályonként más-más
stílusban tart előadást az olvasásról és az
írásról (alkotásról). Nálunk 4 előadást
tartott, reméljük, a vidám, érdekes órák
után még több gyermek kapott kedvet a
könyvekhez!
2018. november 17.-én tartottuk meg
a szülők jótékonysági bálját. Mondhatjuk,
hogy ez már hagyomány az iskolai SZKV
életében, de próbálunk évről évre újítani.
Célunk, hogy olyan bált tartsunk meg
minden évben, ahol kényelmesen,
kulturáltan, jó hangulatban
szórakozhassanak vendégeink. Ezért
bevezettük, hogy csak elővételben és
korlátozott darabszámban árusítjuk a
belépőjegyeket és az asztalokat is másképp,
szellősebben rendeztük el. Sok
meglepetéssel vártuk vendégeinket, így
remélhetőleg mindenki jól érezte magát a
bálon!
A Mikulás napi mulatságon büfével
készültünk a gyerekeknek.
2018-ban először rendeztünk adventi
vásárt. Itt is nagyon sok felajánlást kaptunk,
köszönet érte! Bevételünk 88.600,- Ft volt.
Karácsonykor minden gyermeket
megleptünk egy kis naranccsal és
édességgel.

2019.február

Januárban támogattuk az alsósok
farsangi cirkuszlátogatását gyermekenként
1000,- Forinttal, ezzel is könnyítve a szülők
anyagi terhein. A felsősök az év végi
osztálykirándulásához is hozzájárultunk. Ez
összesen 250.000,- Forintot jelent.
Az idei évre még sok tervünk van,
reméljük ebből minél többet meg tudunk
valósítani!
Szeretnénk ismét megköszönni a
szülőknek, nagyszülőknek,
pedagógusoknak, valamint az
Önkormányzatnak is a segítséget, hiszen
nélkülük mindez nem jöhetett volna létre!
Külön köszönet az óvodai SZKV tagjainak az
együttműködésért, támogatásukért!
A legnagyobb hála az iskola SZKV tagjait
illeti, akik idejüket, és energiájukat nem
sajnálva vetik bele magukat a tennivalókba!
Szentkirályi Tímea
Balatonszabadi Kincskereső Általános
Iskola, Szülők Közösségének Választmánya

Egy új kolléga a
Polgármesteri Hivatalban
Kedves Balatonszabadi lakosok!
Ezúton értesítem Önöket, hogy 2019.01.11én a településen lévő családsegítői munkát
átvettem. 2016 óta dolgozom
családsegítőként, több nehéz helyzetben
lévő családnak nyújtottam már segítséget
munkám során. Szeretek az emberekkel
foglalkozni, elhivatottnak érzem magam a
szakmám iránt. Amennyiben segítségre van
szüksége keressen bizalommal
Balatonszabadi Község Polgármesteri
Hivatalának családsegítő helyiségében, vagy
a 06-20/413-0002-es telefonszámon.

Pallag Csenge
családsegítő
munkatárs

2019.február

Bemutatkoznak a helyi
körzeti megbízott rendőrök:
Zergi András, r. törzsőrmester a
településünkön a hivatalosan megbízott, de
a siófoki rendőrkapitányságon 2013 óta lát
el közszolgálatot. Továbbá körzeti megbízotti
szolgálatot lát el Sebestyén Tamás r.
őrmester, aki Siómaros-Siójut településeken
is körzeti megbízott 2017.06.01 óta. A
település életében a kollégáikkal együtt
folyamatosan jelen vannak, óvják és
vigyázzák a közbiztonságot. Amennyiben
bármi észrevételük van, ami rendőri
intézkedést igényel, hívják bizalommal a 0620-452-0842-es számot, vagy a 112-es
ingyenesen hívható segélyhívó számot.
Minden hónapban egy alkalommal
fogadóórát tartanak az önkormányzat
épületében. Az időpontról a település
hirdetőtábláin, vagy az önkormányzatnál
tájékozódhatnak.
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Az egyesülethez 2009-ben
csatlakoztam feleségemmel, Melindával
együtt. Akkor már a tagok között volt
apósom és a sógorom is. 2016
decemberében lettem az egyesület alelnöke
és 2018 decemberétől látom el az elnöki
posztot. Elsősorban az vezérel, hogy
Balatonszabadi ugyanolyan élhető és
biztonságos maradjon, mint amikor
megismertem. Ezen munkálkodom az
egyesületben az egyesület tagjaival együtt
önkéntes szolgálatban, szabadidőnkben.
Várjuk azoknak a lakosoknak a
jelentkezését egyesületünk soraiba, akik a
faluért tenni szeretnének, szem előtt tartják
egy biztonságos, élhető közösség
megtartását, fenntartását.
Köszönettel:
Vörös József
Tisztelettel:
Vörös József
BPE elnöke
+36-20/341-6414

Balatonszabadi Polgárőr Egyesület
8651. Balatonszabadi, Vak Bottyán utca
141. Tel.: +36-30/621-7964 Adószám:
18777437-1-14 Számlaszám: 1040392350526787-82851000

Polgárőr Egyesület hírei

A Kossuth Kör Hírei

2018 év végén elnökváltás történt, az
új elnök bemutatkozik:

Mintegy 70 kisgyermek várta áhítattal
a Mikulást december 6-án a Kossuth Körben
a hagyományos télapó esten. A gyerekek és
kísérőik ezúttal vetítést láthattak, valamint
dallal és prózával köszöntötték a
nagyszakállút. Senki nem távozott üres
kézzel a jó hangulatú estéről, és mindenki
vendég volt egy forró teára és pogácsára.
Az évet jó hangulatú szilveszteri mulatsággal
zárta a tagság.
A jövő évi programjainkról és a tisztújító
közgyűlés részleteiről a következő Szabadi
Szóban számolunk be.

Vörös József vagyok. 2008-ban
költöztem Balatonszabadi siómarosi
részére, ahol családommal élek.
Balatonlellén nőttem fel és ott is éltem
2007-ig. A feleségem törzsgyökeres Szabadi,
így folyamatos volt a kapcsolatom a faluval.
Balatonszabadit nyugodt, jól élhető falunak
ismertem meg, ezért döntöttünk az mellet,
hogy a családalapítás miatt
visszaköltözünk.

Folytatás a 14.oldalon
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Folytatás a 13.oldalról

Mindenkinek sikeres és örömteli
boldog új évet kíván a Kossuth Művelődési
Kör nevében, az egyesület vezetősége.

Összefogott a település
2018-december 6-án gyűjtést
szerveztem a védőnői tanácsadóban, a
leégett nágocsi anyaotthon lakói számára.
Nagy öröm volt számomra, hogy a falu
lakossága az előzetes felhívásra reagálva,
rengeteg adományt hozott. Egész délelőtt
folyamatosan érkeztek a csomagok.
Rengeteg tartós élelmiszer, babaápolási
szerek, tisztálkodási és tisztítószerek,
tápszer, pelenka, édesség és gyümölcs gyűlt
össze. Többen hoztak ágyneműt, takarókat,

plédeket is. Érkeztek iskolaszerek, táskák,
tolltartók, füzetek is a gyerekek számára.
Volt, aki babakocsit, háztartási gépeket,
hűtőszekrényt, porszívót is felajánlott.
A Balatonszabadi Önkormányzat
készségesen segített a szállításban,
a
gyűjtés napján le is szállították Nágocsra az
összes adományt .
Köszönöm mindenkinek a példás
összefogást!
Üdvözlettel:
Varga Tünde
védőnő

2019.február

A meghűlés, megfázás, nátha
lefolyása, tünetei és kezelése
A meghűlés, megfázás, nátha (rhinitis acuta)
névvel illetett tünetcsoportot -a
közhiedelemmel szemben nem a hideg
levegő, hanem a köhögéskor, tüsszentéskor
cseppecskék formájában a levegőbe kerülő,
felső légutakon keresztül terjedő vírusok
okozzák (több mint 200 féle ismert), amelyek
a legyengült immunrendszerű gyermek
orrában, illetve az orr-garat nyálkahártyán
megtelepednek és a nedves, meleg
környezetben a gazdasejtekbe beépülve
gyorsan szaporodnak. A hideg annyiban
játszik szerepet, hogy hatására a vérerek
összehúzódnak, s ezért a felső légutak
véráramlása csökken.
Tünetei: a tüsszentés, a vizes-savós
orrfolyás, az orrdugulás, a köhögés,a
torokfájás (szúr, ég, kapar, mar),nyelési

nehézség, rekedtség, rossz közérzet, fejfájás,
végtag és izomfájdalom, étvágytalanság,
hőemelkedés, láz. Kisgyermekeknél hányás
és nyálkás széklet is előfordulhat.
A vírust hordozó személy már a lappangási
idő alatt is fertőz (lappangási idő:2-3
nap),amikor még tüneteket nem produkál.
A nátha nem betegség, hanem egy
tünetcsoport. A nátha ellen nincs védőoltás!
A nátha-vírusok elleni védekezést az
immunrendszer végzi. Az egyszer már
elkapott vírusra az immunrendszer
emlékezik, és a legközelebbi ilyen fertőzésnél
már ellenállóbb lesz vele szemben.
Az immunrendszer védekezőképessége
fokozatosan fejlődik ki.7-8 éves korra már
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kialakul az immunrendszer védekező
képessége, de a nagyszámú náthát okozó
vírus miatt csak serdülő- illetve felnőttkorra
válik érezhetővé ez a hatás.
A szövődménymentes vírusfertőzésnél
(amikor nem következik be bakteriális
felülfertőződés) nincs szükség
antibiotikumra!
Sokan összetévesztik a náthát az
influenzával, amely szintén felső légúti
betegség, amelyet az influenzavírusok
terjesztenek és tünetei részben
hasonlítanak a nátháéhoz, ez ellen viszont
már van védőoltás.
A nátha tünetei különösen a csecsemőket és
a kisgyermekeket viselik meg. Az évi 3-4
nátha átlagosnak tekinthető
kisgyermekkorban. A bölcsődét vagy óvodát
kezdő, közösségbe kerülő gyermekeknél a
náthás megbetegedések száma a kezdés
évében a 8-10 –et is elérheti. Vizsgálatok
támasztják alá, hogy a közösségbe járó
kisgyermekeknél a nátha jóval gyakoribb és
elhúzódóbb, mint az otthon tartott
gyermekeknél.
A nátha ritkán múlik el néhány nap alatt, a
gyulladt nyálkahártya további vírusos vagy
bakteriális felülfertőződések táptalajává
válhat. Krónikus gyulladást is okozhat, ami
hetekkel a nátha elmúltával kezdődhet, nem
egyértelmű jeleket mutatva
(halláscsökkenés), gyakran
fájdalommentesen. Visszatérő (idült) nátha
alakulhat ki az orrváladék elégtelen
eltávolítása, a nátha elégtelen kezelése,
melléküreggyulladás vagy a felsőlégúti
hurutra hajlamosító tényezők (szív vagy
vesebetegség, légúti allergia, ételallergia,
vérszegénység, bélférgesség,
gyermekközösségbe járás) következtében.
Ennek tünete a kialakult orrmelléküreggyulladás, megnagyobbodott
orrmandula, orrlégzési zavarok.
A nátha kezelése: Lényege a fellépő
kellemetlen tünetek csökkentése és a
szövődmények kialakulásának megelőzése.
Hasznos tanácsok:
-Kerüljük gyermekünkkel a zárt helyeket,
ahol sok ember fordul meg.
-Az anyatej immunizál, védelmet ad a
kórokozókkal szemben.
Folytatás a 16.oldalon
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-Adjunk C vitamint!
-Erősítsük gyermekünk ellenállóképességét
(rendszeres testmozgás, kiadós és jó alvás,
sok magas vitamintartalmú zöldség és
gyümölcs, méz fogyasztása, sokat
tartózkodjon friss levegőn)!
-Ügyeljünk arra, hogy gyermekünk kapjon
az orrán levegőt.
-Tanítsuk meg a helyes orrfújás
technikájára: fontos az orrváladék
folyamatos eltávolítása, szükség esetén
orrszívó készülék használata.
-Cseppentsünk náthás csecsemőnk
mindkét orrüregébe 1-1 cseppnyi anyatejet,
majd kis idő elteltével szívjuk le.
-Orrtisztítás után használjunk életkornak
megfelelő orrcseppet, orrsprayt.
-Tanítsuk meg nagyobb gyermekünket az
orrüregek híg oldatos átmosására.
-Minden orrfújáshoz külön papír zsebkendő
használata.
-Gyakori kézmosás, gyakori szellőztetés.
-Saját pohár, tányér, evőeszközök
használata.
-Náthás gyermekünket tartsuk otthon,
fontos az ágynyugalom.
-Náthás csecsemőnk kiságya fejrészét
emeljük meg, a váladékcsorgás
megkönnyítésére,
elősegítésére.
-Sok meleg folyadékot kapjon (1 évnél
idősebb gyermekek esetén e célra a mézescitromos tea ajánlott). A hársfa-és
bodzavirágtea csökkenti a köhögési ingert és
a gyulladást, a kakukkfűtea pedig jó
köptető.
-Használjunk infralámpát, inhaláltassuk
gyermekünket, párásítsunk.
-Mérjük gyakran gyermekünk
testhőmérsékletét, szükség esetén
csillapítsuk a lázat.
-Torokkaparásra, torokfájásra használjunk
torokfertőtlenítő tablettát vagy sprayt.
-Száraz köhögés esetén köhögéscsillapítót,
hurutos köhögésre köptetőt adjunk.
(Éjszakára nem szabad köptetőt adni!)
-Kenjük be gyermekünk mellkasát
illóolajokat tartalmazó kenőccsel,
balzsammal.
-Csökkentsük a megfertőződés esélyét, a
szövődmények kialakulását a Lactobacillus
GG(LGG) nevű jótékony bacilust,
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vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmazó készítmények szedésével.
-Használjunk fülmelegítésre gyógysapkát.
-Ha a híg, víztiszta orrváladék átmegy sűrű,
sárgás-zöldes színű orrfolyásba forduljunk
orvoshoz.
A nátha szövődményei:
-gennyes orrfolyás
-arcüreggyulladás
-fülkürthurut, savós középfülgyulladás
-orrmandula gyulladás
-gége és légcsőhurut
-hörghurut
Nátha-mentes napokat és Jó egészséget
kívánok!
Radnainé Kelemen Erika asszisztens

Felhívás szűrővizsgálatra
Hosszú idő óta él a lehetőség: a
kaposvári Kaposi Mór Kórház a megyében
élő 45-65 év közötti nők számára ingyenes
mammográfiai vizsgálatot szervez, melyhez
kapcsolódóan lehetőség van tüdőszűrővalamint nőgyógyászati rákszűrés vizsgálat
igénylésére is.
Balatonszabadi Önkormányzata azzal segíti
a programot, hogy a jelentkezők számára
biztosítja a külön buszt a kórház által
megjelölt napra, ingyenesen, szükség esetén
akár kettő buszt is.
Kedves Asszonytársaim! A juttatás
akkor is segítség, ha nem készpénzben üti a
markunkat, hanem ingyenes busz képében.
Az idő mindenkinek idő: nem hónapokat kell
várni három különböző vizsgálathoz
előjegyzett időpontra, hanem ölünkbe hull a
lehetőség, egy délelőtt alatt sor kerül
mindegyikünkre. Nem távolsági busszal kell
utazni Kaposvárra a vizsgálatra, hanem a
faluközpontból induló külön busszal, amely
a kórház előtt tesz le és vesz fel bennünket,
és hoz haza.
Hamarosan megérkeznek Kaposvárról a
vizsgálatra szóló meghívók az érintett
korosztály számára. Lassan már a csapból is
az folyik, hogy minél korábban fedeznek fel
Folytatás a 17.oldalon
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egy tünetet vagy betegséget, annál jobb
arányban és könnyebben gyógyítható.
Homokba dugott fejjel nem lehet semmit
megelőzni vagy megakadályozni, az nem
vezet sehová. Ránk még szükség van, hiszen
neveljük, segítjük gyermekeinket,
unokáinkat, gondozzuk idős szüleinket és
nem utolsósorban párunk, társunk számára
is fontosak vagyunk.

Ádándra érkezik kb. 10:25-kor.
Visszaindulás a záró ünnepség után kb.
12:30 órakor.

Éljünk a lehetőséggel!
Kissné Berta Rozália

2019.03.15
„TALPRA MAGYAR!
EGYÜTTFUTÁS”
Ádánd, Siójut, Balatonszabadi
települések közös szervezésben,
együttműködve negyedik alkalommal
megszervezik március 15-e alkalmából a
települések közötti futást, melynek
időpontja 2019. március 15-e 11:00 órától.
A rendezvény szlogenje: „Talpra magyar!
Együttfutás”.
A futáshoz a regisztrációnál bárki
saját felelősségére csatlakozhat. A futásban
résztvevőket az ádándi indulási pontra
Balatonszabadiból Siójuton át közlekedő
külön busszal szállítják oda, majd vissza is.
A futásban résztvevőket (továbbá az
egyéni futók közül mindazokat, akik a távot
teljes egészében nem tudják teljesíteni) a
futók mögött haladó busz veszi fel és szállítja
a célig. A teljesítendő táv 5,6 km. Egy kmenként pihenő pontok lesznek kijelölve,
amelyből 3 Ádánd község területén, 2 Siójut
község területén, további 2 Balatonszabadi
területén lesz.
A futás a fő úton zajlik, fél sáv
használatával. Start: Ádánd- Művelődési
ház 11:00 órakor, Cél: BalatonszabadiSiómaros Kossuth szobor (onnan séta a
Kossuth Kör épületéhez, ahol frissítővel
várnak mindenkit). A rendezvényt a három
település polgárőrei és a rendőrség
biztosítja. A busz a Kinizsi utcától 9:55-kor
indul, majd minden buszmegállót érintve

Meghívó
2019.03.11-én 10 órakor a Balatonszabadi
Művelődési Házban toborzást
tart az EFOP 3.7.1 "Aktívan a tudásért"
projekt Somogy megyei
kirendeltsége. A toborzásra szeretettel várunk
mindenkit aki részt venne
alapkompetencia képzésen, osztályos
felzárkóztató képzésén vagy szakmai
alapozó képzésen. A képzés alatt minden
résztvevőnek megélhetési
támogatást nyújtunk. Képzésbe vonás
feltételei: 18 - 55 éves
munkanélküli vagy inaktív (GYED, GYES,
megváltozott munkaképesség) személy.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

K Ö S Z Ö N E T
Dr. Koch Béla háziorvosnak
Ilyen nehéz időszakban ami mögöttünk van,
mutatkozik meg leginkább, lélekben kire
számíthat az ember.
Ezúton szeretném megköszönni azt a sok
fizikai és lelki segítséget, odafigyelést, jó
tanácsot, amit felénk tanúsított a Doktor Úr
családunk legnehezebb napjaiban.
Férjem 2,5 éves betegsége alatt ehhez
hasonló hozzáállással, segítőkészséggel nem
találkoztunk, pedig nagyon sok helyen
próbálkoztunk gyógyíttatása érdekében.
Tiszta szívből kívánom, hogy még sokáig
gyógyítsa betegeit Koch Doktor Úr ilyen
lelkiismeretesen és odaadóan.
Nagyon jó egészséget, Isten áldását és sok
erőt kívánok további munkájához!
Tisztelettel és köszönettel,
Panyi Imréné és családja
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2018-as évről,
Elkészült a Siófok Enying összekötő
út, a 6401-es Kossuth szobortól Siófok felé
eső 1,4 km-es szakaszának felújítása. A
6403-as út Balatonszabadi szakaszának
felújítása, a járda Vak Bottyán utcai (Temető
utca, Deák utca közti szakaszának) Kossuth
Lajos utcai (Sió utca, Kossuth szobor közötti
szakaszának rekonstrukciója. Birtokba
vették a gyermekek és szüleik a megújult
orvosi rendelőt. Kül - és belterületi nem
szilárd burkolatú utak újultak meg a Külső
és Józan hegyen, a Balatoni utcában.
Tovább szépült a „rendezvény terünk”, a
Templom és a Művelődési ház közti és
körülötti terület. Megújult és bővült, azóta
már gyakorlatban is többször jól vizsgázott a
biztonságot, közbiztonságot szolgáló
területfigyelő rendszerünk. Nem csak az
utak, járdák, épületek, eszközök,
berendezések újultak meg.
Formálódtak, erősödtek az emberi
kapcsolataink is:
Fogadtuk a testvértelepülésünk gyermekeit
és kísérőiket, a már megszokott
önkormányzati és civil együttműködés
keretében. A megszokott és rendszeres
programjainkon kívül (Együttfutás,
Gyermek és Idősek napja, Falunap…) , a
közös megemlékezések, az intézményeink és
civil szervezeteink programjai mellett
(Országfutás, zumba, meridián torna,
Népdalkör, Ebe, Thália, Sportkör, Kossuth
Kör, Cukorbetegek Balatonszabadi
Egyesülete, Ovi, Iskola…. rendezvényei,
báljai, megemlékezései…) az órarend
szerinti foglakozások mellett színes
programokkal (Koltai Róberttől egészen a
Thália Nyolc nőjéig) töltöttük együtt az
időnket.
Részt vettünk a demokrácia ünnepén,
magas részvételi arány mellett,
zökkenőmentesen vettük az országgyűlési
választást, mindenféle esemény nélkül.
Tovább erősödött a civilek, intézmények,
önkormányzatok együttműködése.
A 2018-as év eseményekben és
eredményekben bővelkedő évünk volt.
Lássuk néhány képben is:

Király Kálmán
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