Balatonszabadi Község Lapja

XX. évfolyam 2.szám

Önkormányzati aktualitások
Megérkezett a közös (Ádánd,
Balatonszabadi, Siójut) pályázatunk első
csomagja. A közös sikerünket, a közös
örömünket majd mindenki osztja. Várjuk a
„nyári csomag”: talajgyalu, ágaprító,
padkasza, kanálszett mielőbbi szállítását,
hogy az évszaknak megfelelő munkákat is
elvégezhessük az új szerzeménnyel.
Balatonszabadi részéről a teljes
vételárat, melyet a költségvetésben
egyébként is biztosítottunk, egyben utaltuk
A p á ly á z a t u t ó f i n a n s z í r o z o tt, e l ő l e g
lehívásának lehetőségével, önrész
biztosítása mellett, így mi már birtokba
vehettük a saját csomagunkat.
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Az együttélésről 1.
Folyik az eb-összeírás. Ez nem csak
törvényi kötelezettségünk, hanem jól felfogott
érdekünk is. Ennek hiányában semmilyen
valós intézkedés nem kivitelezhető a
Balatonszabadiakat érintő kutyás esetekben.
Az önkormányzat egy transzponder – köznapi
nevén chip – olvasó megvásárlása mellett
döntött. Amíg nem áll rendelkezésünkre
átfogó, lehetőleg teljes adatbázis a
településen tartott kedvenceinkben található
chipekről, addig az eszköz korlátozottan
használható, így azt csak az adatbázis
felállítását követően vesszük meg. Viszont az
ebek adatbázisának kialakítását követően, a
tulajdonosok már nem csak addig lesznek
tulajdonosok, amíg Blökit, Roxyt, Nérót
simogatni kell és lehet. A felelős állattartásról
sokat olvashatunk, mégis: ha Blöki, Roxy,
Néro kiszökik, kárt okoz, elcsapja egy
jármű… a tulajdonosok egy része rögtön
megszűnik felelősnek és állattartónak lenni.
Bízunk az adminisztratív eszközökkel
támogatott szemléletváltozásban.
A következő cikkel is kapcsolatban áll
a felelős állattartás és a normális együttélés
igénye. A névtelenül nekem, vagy a hivatal
más munkatársához intézett telefon a
szomszéd kutyájáról, mindig felveti a
kérdést. Mi a valódi probléma? A kutya?
Esetleg a szomszéd?
Ön mit gondol, a nevét címét nem vállaló
„bejelentőről”, aki el szeretné vitetni az
önkormányzattal a sintértelepre az Ön
kedvencét? A telefonban általunk feltett
kérdésre, hogy: akkor tessék mondani a
nevét a címét (bejelentő adatai, amivel
kezdődne egy hivatalos eljárás), néha már
csak a vonal sípol. Máskor meg jön a kérés,
hogy én nem akarok rosszban lenni a
szomszéddal! Inkább valahogy máshogy
szeretném! Nem lehetne név nélkül? Nem.
Nálunk nem. A jó szomszéd nem szól csak
feljelent? Én nem így gondolom. Lehet, hogy a
közösségi háló személytelen, mindenkit
bátorrá tevő felelőtlen hangneme rossz
irányba vitte az emberi kapcsolatainkat?
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Az együttélésről 2.

hővel, fénnyel, hanggal, hulladékkal, átlógó
növénnyel, állattal, közösségromboló
elképzelésekkel…. sem munkája, sem
szabadidejének eltöltése során, legyen
toleráns velünk, a szomszédjaival, község és
közösség társaival, pont annyira, amennyire
tőlünk várja el ugyanezt!

Az együttélésről 3.

Kapcsolódva az előző, döntően az
emberi együttélésről szóló ebtartási
problémához, érkezett egy írásos
megkeresés. Soha nem szoktunk aláírás
nélküli levelet közölni, annak tartalmával
foglalkozni, most sem teszem. A levél olyan
felvetéseket tartalmaz, amit mindenki
vállalhat névvel. Teljesen indokolatlan
Siófokra beutazni, és ott anonim módon
feladni egy ilyen levelet.
Mi az, amit ebben a levélben nem lehet
névvel, címmel vállalni? Mi az, amit nem
lehet a szomszéddal ezen megbeszélni? Az
önkormányzat, a Szabadi Szó beavatkozása
hatékonyabb, mint normálisan megkérni a
szomszédunkat, hogy legyen tekintettel a
jogos igényeinkre? Szerintem nem, de azért
megpróbálom:
Tisztelt Szomszéd! Kérem, tartsa be az
együttélés íratlan szabályait, ezzel megfelel
az írott szabályok többségének is! Kérem,
legyen tekintettel arra, hogy közösségben
élünk! Mit is kérek a levélíró, és a
közösségünk nevében Öntől? Kérem, legyen
tekintettel az ön mikro és makro
környezetében élőkre, vigyázza, óvja a
környezetünket, ne károsítsa zajjal, szaggal,

Telefonos megkeresést kaptam a
6401-esen (Vak Bottyán utca – Kossuth
utca) parkoló, várakozó járművek
veszélyességére való figyelmeztetés
tárgyában. A telefonáló kérte, a Szabadi
Szóban történő figyelemfelhívást, az
indokolatlanul, oktalanul, figyelmetlenül a
főút mellett álló, várakozó, parkoló járművek
miatt. Észrevétele szerint: ez a tömeg és
egyéni közlekedést, és a teherszállítást is
nehezíti, bár a KRESZ nem tiltja.
Én magam ugyan nem tartom
indokoltnak ez esetben a szabályokon túl
terjeszkedő ön, vagy külső kontroll
alkalmazását, de mint jelzett problémát
megosztom Önökkel. A lakossági és a
képviselők által kezdeményezett
szabálymódosításaink, felvetéseink minden
esetben negatív és pozitív kritikát egyaránt
kapnak, kinek-kinek az egyéni, rövid vagy
hosszú távú érdeke szerint, legyen szó akár a
nyugalomhoz való jogról (égetés, zajos
tevékenységek, járművek forgalmának
szabályzása…), a biztonságos környezethez
való jogról (közlekedés egyirányúsítása,
megállás korlátozása, kamerák fel, vagy fel
nem szerelése), vagy terhek, járandóságok
elosztásáról. Balatonszabadin sincs
semmilyen kérdésben teljes egyetértés,
elfogadás, sajnos sok esetben még a többség
akaratának, vagy a jövőnk szempontjából
meghatározó tényezők (tiszta levegő, víz,
termőföld, zaj és szag mentes biztonságos,
élhető környezet) tekintetében sem.
Egy másik bejelentés a „túlméretes”
járművek közlekedésével kapcsolatban
érkezett, mely szintén létező veszélyforrás
Balatonszabadin is. Ki ne találkozott volna
vágóasztallal szerelt, dupla kerékkel
mindkét irányú forgalmi sávot elfoglaló
kósza, magányos géppel? Az „együttélés
szabályai” a közlekedésben, mint veszélyes
Folytatás a 3.oldalon
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üzemben (ahol a szabályok mindenki által
történő betartása teszi lehetővé csak a
közlekedést) írásban került lefektetésre,
mindenki által ismert és mindenkire
kötelező érvényű. Már csak két dolog
kellene! Ismerni és alkalmazni!

Képviselő testületi ülésről
Zárt ülésen tárgyaltuk az
iskolaigazgatói pályázat véleményezéséhez
az anyagot. A képviselők - egy fő
tartózkodása mellett - nagy várakozással és
pozitív hozzáállással értékelték az igazgatói
pályázatot. Várjuk a fenntartó hivatalos
megerősítését a döntésről!
A zárt ülésre, felvételre került egy
„önálló képviselői indítvány”. A pénzügyi
bizottság majd egy órán keresztül tárgyalta a testületi ülést megelőző héten, hogy
egyáltalán napirendre kerüljön - a meghívott
külsős jogi szakértő szerinti - „iromány”. A
bizottság azt a javaslatot tette 3 nem:1
tartózkodás: 0 igen -es szavazati aránnyal,
hogy még napirendre vételre se kerüljön az
„iromány”. A testületi ülésen 3 bizottsági tag,
korábbi álláspontjával ellentétesen,
megszavazta az indítvány napirendre vételét
a testületi ülésen. Az indítvány négy
határozati javaslatot tartalmazott, melyekről
nem is tárgyalt, nem is döntött a
képviselőtestület.
A zárt ülésen egy olyan döntés
született, amely szerint a polgármesternek
azt kell csinálnia, amit eddig is tett, a valódi
hibást, egy ügyvédi irodát kell megkeresni. A
külsős szakértőnek kifizetett 35 ezer forint
megóvott minket, egy esetleges későbbi jogi
és erkölcsi krízistől. Az önálló képviselői
indítvány egyetlen eredménye egy újabb
felesleges kiadás volt, hiszen a testület
döntése csupán az eddig követett
polgármesteri eljárást tette „kötelezővé”.
A testületi ülésen ismertettem a
képviselőkkel a civil szervezetek
támogatásával kapcsolatos döntésemet.
Ebben a költségvetési évben nem volt
lehetőségünk emelni a támogatási
keretösszeget (a bölcsőde építés óvoda
felújítás projekt várható pénzügyi terhe
miatt), ezt megértve a civilszervezeteink
olyan példás önkontrollt gyakoroltak, hogy
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az igényelt összegek és az általam odaítélt
összegek között minimális eltérés volt.
Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy 3.
alkalommal került sor ebben, a képviselő
testület által a polgármesterre átruházott
hatáskörben történő döntésre, mindhárom
évben a pályázók teljes megelégedésével.
Első évben egy „kerekasztal” megbeszélés
keretében lefektettük a civilekkel közösen az
elosztás alapelveit, ezek mentén közösen
határoztuk meg a civilek támogatását,
magukkal az érintettekkel. A 2. és most a 3.
évben, sem volt szükség a találkozónk
megismétlésére.
Ebben az évben a pályázatot
benyújtott szervezetek az igényelt
támogatásukhoz képest minimális eltéréssel
jutottak forráshoz:

Minden pályázó és aktív civil
szervezetünknek jó munkát kívánok!
A civilek támogatásával
kapcsolatban említett: bölcsőde építés
óvoda korszerűsítés pályázattal
kapcsolatban ál- és téves rémhírek jelennek
meg, egy a közösségi médiában létrehozott
zárt csoportban. Mi a zártcsoport? Olyan
információs kör, ahol egy moderátor dönt
arról, hogy kik lehetnek a csoport tagjai, és
kontrollálja az ott megjelenő információkat.
Sajnos a közösségi média szerkesztői nem
figyelik, hogy akár egy település nevét
hordozó csoport, milyen a települést érintő
torz, megalapozatlan, információkat közöl,
és arra milyen beírások keletkeznek, egy
település nevét felhasználva. A TOP-os
pályázatunkkal (bölcsi-ovi) kapcsolatban is
elindult a tudatos, vagy akaratlan rém-, ál-,
tévhír gyártás. Állítólag új pályázat került
beadásra, vagy valami hasonló
dezinformáció, álhír kering ebben a zárt
közösségben. Néhány információ:
Folytatás a 4.oldalon
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2018. január 11-én döntött
Balatonszabadi Község Képviselő Testülete a
közbeszerzési eljárás megindításáról.
2018. április 26-án Balatonszabadi
Község Képviselő Testülete a közbeszerzési
eljárást eredménytelennek nyilvánította.
2018. december 11-én döntött
Balatonszabadi Község Képviselő Testülete a
közbeszerzési eljárás újbóli megindításáról.
2019. május 3-i záró dátummal lezárult a
közbeszerzés benyújtási határideje.
Következő lépésként a pályázati
döntőbizottság megvizsgálja a beérkezett
ajánlatokat.
Ezt követően Balatonszabadi Község
Képviselő Testülete dönteni fog a május 30-i
ülésén a pályázat sorsáról.
Ne tessenek egy olyan csoportban hiteles
információkat várni, amit kevesen
használnak, látnak, amiben érdemi
információkkal bírók nem tagok! Miről kell
majd a Képviselő Testületnek döntenie:
A megnövekedett beruházási költségek
miatt kérjük-e az építési, eszközbeszerzési
költségek megemelését? Természetesen
igen.
Vállaljuk-e az elnyert pályázati forrás és az
érvényes ajánlat közti teher saját erőből
történő finanszírozását?
Amennyiben a költség ráemelési igényünk
elutasításra kerül, annak kifizetését is
vállaljuk-e?
Honnan és hogyan biztosítjuk az „optimális
esetben” 21,8 millió forint saját erőt?
Honnan és hogyan biztosítjuk a „támogatás
ráemelés” nélküli esetben a 34,5 millió forint
saját erőt?
Vállajuk, hogy 3 éven keresztül semmilyen
önerős pályázaton nem indulunk, és
semmilyen jelentős karbantartást, felújítást
nem végzünk a településen?
Kivetjük a bölcsődei különadót? Az
érintetteknek? Vagy minden ingatlannak?
1000 házzal számolva minden egyes házat
megterhelünk 35.000 forinttal?
Eladósítjuk Balatonszabadit? Ezzel a
futamidőre visszafogva minden
önkormányzati fejlesztést és beruházást?
Balatonszabadi Község
Önkormányzata az elmúlt 4 évben számos
alkalommal került nehéz döntési helyzetbe.
Ez is közéjük tartozik. A normálisan
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karbantartott önkormányzati úton
közlekedni kívánók, a közvilágítás kiépítését
és cseréjét várók, a járdát igénylő lakók, a
rendezvényeinket látogatni kívánók, a
biztonságot, közbiztonságot, tiszta,
karbantartott, szeméttől mentes környezetet
elvárók, az idősek, öngondoskodásra
korlátozottan képesek segítése… rovására
egy irányba összpontosítani minden anyagi
forrást, bizony nem egyszerű döntés. Nem
egyszerű döntés annak, aki ismeri az egyes
döntések hatásait. Nem egyszerű annak, aki
az egyes döntések egymásra gyakorolt
hatását is felméri. Nem egyszerű annak, aki
nem csak egy részterület érdekeltje. Nem
egyszerű annak, aki a közösség egészének és
minden időtávban jót akar cselekedni, a
közjót, közérdeket szeretné szolgálni.
Egy
olyan világban, ahol a focihoz és a település
menedzsmenthez mindenki ért, sőt
mindenki jobban ért, tényleg könnyű
informálódni, elég meríteni a közösségi
médiából, vagy megkérdezni az utca
hírmondóját??? Én azért más forrást ajánlok
mindenkinek, ha a valóságot, a tényeket
keresik!
Tisztelettel: Király Kálmán

Lakossági felhívás
parlagfű elleni közérdekű
védekezésre
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdése
értelmében a földhasználó, ingatlan
tulajdonos köteles az ingatlanán a parlagfű
virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve
a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet alapján a Tv. 17. § (4)
bekezdésében foglaltak betartásának
Folytatás az 5.oldalon

2019.május

5

Folytatás a 4.oldalról

ellenőrzése érdekében belterületen - saját
kezdeményezésre vagy bejelentés alapján - a
jegyző végez helyszíni ellenőrzést, és a
parlagfű elleni előírt védekezés elmulasztása
esetén közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) kell elrendelnie, mely azonnal
végrehajtandó.
A közérdekű védekezés elrendelésével
párhuzamosan a jegyző értesíti az ügyfelet,
hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni
védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.
Az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni
a közérdekű védekezés teljes költségét.
A költségek meg nem fizetés esetén adók
módjára kerülnek behajtásra.
A közérdekű védekezés elrendelése
mellett a megyeszékhely szerinti járási
hivatal növény-és talajvédelmi osztálya
növényvédelmi bírságot szab ki azzal
szemben, aki a károsító elleni védekezési
kötelezettségét elmulasztja. A bírság
mértéke a terület nagyságától és a
gyomosodás mértékétől függően 15.000 –
5.000.000.- Ft
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a törvényben előírt gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek
eleget, hiszen a parlagfű mentesség
mindannyiunk közös érdeke, nem beszélve
arról, hogy gyors intézkedéssel
mentesülhetnek a kötelező határozat és
bírság, a közérdekű védekezés költségének
megfizetési kötelezettsége alól.
dr. Töpler Eszter
jegyző

Hírek az óvodából
Tevékenyen telt a márciusi hónap is az
óvodában. Mint minden évben, most is nagy
izgalommal, gondos felkészüléssel
készültünk Nemzeti ünnepünkre, s
nagycsoportosaink fellépésére a Kossuthkörben. Már hetekkel előtte elkezdtük az
ünnepre való felkészülést, ráhangolódást.
Alapítványunk jóvoltából megújítottuk a
fellépő gyermekeink ünnepei öltözékét. Így
új blúzban, szoknyában, fejdíszben,
mellényben szerepelhettek gyermekink. Az
új öltözéket két munkatársunk gondos keze
készítette éjt nappallá téve. Ezúton

szeretnénk az óvoda dolgozói közössége
nevében megköszönni fáradtságos
munkájukat. A gyerekeknek köszönjük a
fellépést, szépek, ügyesek voltak, a
szülőknek pedig azt, hogy együttműködtek
velünk.
Márciusban, a Víz világnapján
nagycsoportosaink Siófokra látogattak, s
részt vettek a város által szervezett
programokon. Óvodai fényképezést is
szerveztünk gyermekeinknek, melynek
témája a Húsvét és Anyák napja volt . A
szülők ismét megrendezték és
lebonyolították a tavaszi papírgyűjtést,
melynek összegét az óvodai csoportok javára
fogjuk fordítani. Köszönjük segítő
közreműködésüket.
Ebben a hónapban minden óvodai
csoportunk egy-egy italadagolóval
gazdagodott, melyet a gyermekek önállóan
tudnak kezelni, a nap bármely
időpontjában. Így állandó jelleggel
fogyaszthatnak folyadékot az egyéni
igényeknek megfelelően. A kis lurkók
örömmel vették birtokba az új szerkezetet.
Áprilisi programjainkban szerepel még a
Kutyaterápiás foglalkozás, s
hagyományainkhoz híven a Népviselet
napjának megünneplése is. A Föld-napja
alkalmából ismét kivirágosítjuk óvodánkat
az egy gyermek egy palánta akciónkkal,
valamit a költségvetési keretünkből is
csinosítjuk, szépítjük környezetünket.
Május elején volt az óvodai beiratkozás
intézményünkben. Időpontja: május 5-6-án
8-16 óráig. A nyílt napon lehetőséget adtunk
Folytatás a 6.oldalon
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az óvodai csoportszobák megtekintésére, az
óvónénikkel való megismerkedésre, a
játékeszközök kipróbálására a csoportban
illetve az óvoda udvarán. Szeretettel várjuk
leendő kis óvodásainkat!
Tisztelettel: Pintér Anett
óvodavezető

Beszámoló a Korszerű
Óvodáért Balatonszabadiban
Alapítvány munkájáról
A 2018-as évben Alapítványunk
munkája sikeresen zárult. Az Alapítvány az
év első felében még a régi kuratóriumi
tagokkal működött, majd júliusban
átadásra kerültek a tisztségek. Az átadás
zökkenőmentesen zajlott, az Alapítvány
munkája ugyanúgy folytatódott tovább, a
közös célért: A gyermekekért.
Az Alapítvány jóvoltából több
programot is meg tudtunk valósítani,
mellyel színesebbé tudtuk tenni
gyermekeink mindennapjait. Ezek a
programok a következők voltak:
Gyermeknapi légvár, lufihajtogató bohóc,
fagyi
Kisvonat-Madarak-fák napja
Falu gyermeknaphoz hozzájárulás
Bábműsor
Állatkerti kirándulás
Több tárgyi eszközbeszerzés is zajlott:
Biztonsági háló trambulinhoz

gyermekszék
gyermekbicikli ( fiú-lány)
Homokozókészlet
labda
műanyag fűnyíró
Bo-bo car
Karácsonyi játékvásárlás csoportoknak
Március 15-ei népviselet ruhái
Italadagoló csoportonként+ udvarra
Csokimikulás
Csokinyúl
Bízunk benne, hogy a későbbiek folyamán is
sikeresen tudja támogatni az Alapítványunk
az óvodás gyermekek programjait,
eszközbeszerzéseinkkel komfortosabbá
tudjuk tenni a mindennapi életet, az
ajándékokkal pedig örömet tudunk szerezni
gyermekeinknek.
Balatonszabadi,2019.05.06.
Tisztelettel: Pintér Anett
Az Alapítvány elnöke
Kérjük a lakosságot, hogy aki teheti
továbbra is segítse Alapítványunkat az Adó
1%-val.
Név: Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban
Alapítvány
Számlaszámunk:18776560-1-14

Aktualitások a
Művelődési Házból
A tavasz is bővelkedett programokban.
Március 15-én a „Talpra Magyar
Együttfutáson” vettünk részt, majd az
ünnepségen. A „Te szedd” akcióban több
zsák szemetet szedtünk. Az iskolai ÖKO
napon foglalkozásokat tartottunk.
Lezajlottak a szépolvasó, versmondó
versenyek. A Magyar Költészet Napja
alkalmából Urbán Péter író új kötetét
(Meztelen zsoldos) mutatta be, mely a
könyvtárunkból kölcsönözhető.
Csányi Sándor színművész „Hogyan értsük
félre a nőket” vígjátéka nagy közönséget
vonzott. A másfél órás előadás alatt
megnevettette a közönséget, így az idő
gyorsan elrepült.
A ZUMBA csoport retró discot,
Labdarúgó Egyesület locsolóbált tartott. Ezt
Folytatás a 7.oldalon
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követően Lelovics Zsolték népi hangszer
bemutatóval egybekötött táncházukon
táncoltatták meg az alsós gyermekeket.
Húsvétra készülődvén a tojásfánkra 177 db
díszített tojás került. Köszönjük az újonnan
felkerült tojásokat.
Óvodásaink újra kutyaterápiás
foglalkozáson vehettek részt. Az „Öltözzetek
Népviseletbe Nap” alkalmából a Művelődési
Házunk előtti parkolóban viseletbe öltözve
táncolhattak.

A Csoóri Sándor program keretén belül
meghirdetett rendezvényeink
térítésmentesen látogathatók. Agyagosfazekas foglalkozásaink: május 14, június
1, nemezes foglalkozásaink: május 28,
június 11.-e, minden alkalom 15 órakor
kezdődik.
Állandó programjaink folyamatosan
zajlanak, figyeljék műsorfüzetünket.
Mindenkit szeretettel várunk
rendezvényeinkre.
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Könyvtárunk új könyvei

A Liget Műhely Alapítvány pályázati
kiírásán 48 ezer forint értékben könyveket
nyertünk. Az ajándékba kapott könyvek
állományba vétele folyamatosan zajlik,
kölcsönözhetők!

Ilyen is van
Bejött egy férfi, egy neylonszatyorral a
hivatalba és azt mondta, hogy van a falunak
egy emlékhelye, a Pusztatorony, ahol egy
magas rúdon zászló volt. Ezt a zászlót letépte
a szél, ő arra járt, felvette, hazavitte,
kimosta, megvarrták, kivasalták, de nem
tudta visszatenni, mert nagyon magas. Ezért
most behozta, hogy itt van, tiszta, rendben
van, és nem veszett el.
Példaértékű! Köszönet érte!

Talpra Magyar! Együtt futás
Ádánd, Siójut, Balatonszabadi települések
közös szervezésében negyedik alkalommal
szervezték március 15-e alkalmából a
települések közötti futást.
A start az ádándi Művelődési Ház elől
indult 197 regisztrált fővel. Ez nemcsak a
Folytatás a 8.oldalon
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egészségügyi méréseket végzett.
Sikeres délelőttöt töltöttünk együtt a rossz
idő ellenére is.
Köszönjük mindenkinek a részvételt,
a segítőknek és szervezőknek a munkájukat!

TeSzedd! – önkéntes
mozgalom Balatonszabadiban

futók számát jelenti, mert kerékpározók,
görkorcsolyások is voltak közöttük. Az
indulás előtt tornával melegítettek be a
résztvevők. Az első befutó 20 perc alatt
teljesítette az 5,6 km-t. A célnál minden
résztvevőt egy éremmel jutalmaztak. A
legidősebb induló 83 éves, aki nordic
walking-al tette meg a távot.
A beérkezést követően a Kossuth
Művelődési Körben frissítőkkel,
gyümölcsökkel, szendvicsekkel vártak
mindenkit. Az indulás előtt és után a Magyar
Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete

Tiszta Magyarországért, tiszta
településünkért szemétszedési akcióba
Molnár Lajosné, helyi szervezőnkkoordinátorunk révén csatlakoztunk.

Március 21.-én önkéntesekből álló csapat
gyűlt össze az állatmenhelyhez vezető úton,
a régi szeméttelepi kereszteződésnél.
Zsákokat, kesztyűket a szervezők
biztosítottak. 32 fő önkéntes a régi
szeméttelep melletti utakat tisztította meg a
felhalmozott rengeteg szeméttől. Volt ott
minden, háztartási hulladék, papír
hulladékok (minden, amiket elszállítanának
amúgy is) régi hűtők, tv-k, matrac, építési
törmelék stb. Elsőre kilátástalannak tűnt,
hogy sikerül-e megtisztítani a területet. 294
zsák lett tele szeméttel, három alkalommal
fordult a teherautó a szeméttelepre. Tiszta
lett, szép lett, gondozott lett a terület, de
csak egy napig. Másnap már egy szekrényt
raktak ki –amit aztán el is vittek-, aztán
kanapét, törött csúszdát. Táblák jelzik, hogy
ne szemeteljenek és mégis. A megtisztított
terület nem azt jelenti, hogy biztosítjuk a
Folytatás a 9.oldalon
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helyet az új szemétnek, hanem szeretnénk,
ha ez így is maradna. Vigyázzunk rá,
figyelmeztessünk erre másokat is!

Cukorbeteg Egyesület életéből

Köszönet Molnár Lajosnénak a
szervezésért, a Polgármester Úrnak a
támogatásért és segítségért, a brigádos
fiúknak és minden civil egyesületnek,
önkéntesnek a munkájukat! Sikerült
közösen tisztábbá varázsolni
környezetünket.

Február 20-án volt a beszámoló
közgyűlésünk, könyvelés szempontjából
pozitív évet zártunk.
A március a mozgásról szólt. 9-én
Lajoskomáromban jártunk, az Országos
Nordic Walking évadnyitón. Szemerkélő
esőben indultunk, de mire elkezdődött a
túra, szép időnk lett. Ez a település nagyon
vendégszerető, jól éreztük magunkat. 6 kmt teljesítettünk.
Március 15-én részt vettünk az
„Együttfutáson”. Ádándon a rajt előtt és a
Kossuth Művelődési Körben érkezés után
vércukrot és vérnyomást mértünk. Sokkal
több ember méretett, mint előző évben. Jó
érzés, hogy az emberek foglalkoznak az
egészségükkel. Egyesületünk legidősebb
tagja megtette nordic walking bottal az 5,7
kilométeres távot, sőt a Kossuth Művelődési
Körből is gyalog ment haza. Büszke vagyok a
teljesítményére.
Ezért többen is csatlakoztunk az
Országfutáshoz. Március 23-án Siófokon a
Balaton partján nordicoztunk 15 fővel
ragyogó napsütésben. Közel 6 km volt a
teljesített táv.
A tavalyi évben volt egy nagy projektünk.
Indultunk a Tescos pályázaton, amit meg is
nyertünk. Az önkormányzattal közösen
kültéri fitness gépek kerültek telepítésre,
szintén márciusban. Öröm látni, milyen
sokan használják a gépeket. Aki még nem
járt arra, a katolikus templom mögött, a
játszótér mellett találhatók a gépek. Nagyon
Folytatás a 10.oldalon
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remélem, hogy ezek a gépek sokáig fogják
megkímélt állapotban szolgálni a mozogni
kívánó embereket. Vigyázzunk rá, ennyivel
értékesebb lett településünk!

Együtt télen, tavasszal

Elnökünk április 6.-7.-én Budapesten
járt. Szombaton Civil Fórum volt a Fonóban.
A Diabetes újság idén 30 éves. Ebből az
alkalomból kicsit vidámabban rendezték
meg a fórumot. Orvosok vetélkedtek, játszott
egy fúvós zenekar is. Vasárnap került sor az
Országos Szövetség közgyűlésére. Mindig jó
az elnöktársakkal találkozni.
Áprilisi összejövetelünkön, amelyen a
szokásosnál többen voltak jelen,
háziorvosunk, Dr. Koch Béla beszélt a
vérnyomásról.

Az idei enyhe tél vége felé, március 2-án
került sor az Együtt Balatonszabadiért
Egyesület 2018. évet záró taggyűlésére. Igen
szép számmal jöttek el tagjaink, nem volt
gond egyetlen pillanatig sem a
határozatképességgel. Kedves vendégeink
között köszönthettük a település
polgármesterét is.
Bár jól sikerült a taggyűlés ebben az évben
úgy döntöttünk nem tartunk éjszakába
nyúló mulatságot, hiszen az elmúlt évi volt
az egyik legrosszabb abban az értelemben,
hogy elég sokan távoztak a nagyobb és
kisebb közösségünkből. Nem csupán kedves
tagtársainktól kellett örökre búcsút
vennünk, de sok falubeli barátunktól is.

Mészárosné Horváth Rózsa elnök

Nem sokkal a taggyűlést követően került sor
Balatonszabadiban a TeSzedd! mozgalom
keretében a közutak mentén lerakott
illegális szemétlerakók felszámolására.
Többekkel együtt tagtársaink is lelkesen
segítettek a takarításban. A község is sokat
tett idén a tisztább, élhetőbb környezet
érdekében. Sajnos mára újra elkezdődött a
szemét lerakása a szeméttelepi út és több
más utunk mentén is. Ismét jelennek meg a
Folytatás a 11.oldalon

2019.május

11

Folytatás a 10.oldalról

kidobott öreg televíziók, hűtőgép darabok és
egyebek.
Április végén került sor a már tavaly
eltervezett kirándulásra. Egy egész
autóbusznyi szabadival a Balaton-felvidékre
kirándultunk. Reggel még félő volt, hogy
csúnya, esős napunk lesz, de már délelőtt
oszladozott a felhőzet, kora délutánra
gyönyörű időnk lett. Először a középkorban
épült és ma is működő vízimalmot
látogattuk meg Örvényesen. Nagyszerű
idegenvezetőnknek köszönhetően nem csak
a műemléket tekinthettük meg, de sokat is
tanultunk.

Az estebédet a jól ismert
balatonszentgyörgyi Csillagvár étteremben
költöttük el. Hatalmas adag és finom ételt
kaptunk igen kedvező áron. Bár nagyon jól
laktunk megálltunk még Lellén fagyizni
egyet. Mindannyian jól elfáradva, de tele
élményekkel érkeztünk haza.
Az elkövetkező hetekben munka vár
ránk: a Pusztatoronynál épült pihenőt kell
rendbe tennünk már csak azért is, mert
reményeink szerint több szabadi
egyesülettel közösen ebben az esztendőben
is szeretnénk Pusztapikniket tartani. Talán
többen leszünk, mint tavaly. Aki teheti jöjjön
segíteni és utána együtt tölthetünk egy
délutánt játékkal, szórakozással, evéssel.
Molnár Árpád

Magasan repült a
Cinegemadár

Utunk innen a Káli-medencébe vezetett.
Majdnem mindannyian felküzdöttük
magunkat a Hegyestűre. Csodálatos
panorámában volt részünk. Kicsit elfáradva
értünk Badacsonyörsre. Úti célunk a Folly
Arborétum volt. Itt található egy helyen a
legtöbb, több mint 300 fajta örökzöld.
Nagyszerű 100 éves ciprusokban, fenyőkben
lelhettük örömünket. A buszhoz
visszasétálva bizony voltunk néhányan,
akik inkább már csak ballagtak.

A Balatonszabadi Népdalkör a múlt
évet számos fellépéssel zárta. A
hagyományos eseményeink mellé egy igen
megtisztelő felkérést is kaptunk, mely attól
volt különleges, hogy egy jótékonysági
meghívásnak tettünk eleget. Néhány jó
szándékú ember összefogásával és
támogatásával Barnaháton, egy szociális
otthonban adtunk karácsonyi műsort. Még
a legidősebb lakó is velünk énekelt és
könnyes szemmel köszönte meg a
rendhagyó ajándékot. Szívet melengető
érzés volt, hiszen adni, nem került semmibe,
ugyanakkor az átadott élmény
megdobogtatta a lakók szívét.
2018 mozgalmas évzárása után a
Folytatás a 12.oldalon
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zárszámadó rendezvényen ismét célokat
fogalmazott meg a Balatonszabadi
Népdalkör.
Megtörtént a tisztújító közgyűlés, Bártfai
József korábbi elnökhelyettesnek
megköszöntük a munkáját, valamint jó
egészséget kívántunk, kísérjen bennünket
még sokszor utunkon. Helyette Fazekas
István vette át a feladatot, Saidiné Buksa
Orsolya és Szabó Norbert tagokkal bővült a
vezetőség.
Jól gazdálkodtunk a múlt évben.
Megőriztük a közhasznúságunkat, pozitív
mérleggel zártuk az évet. Növeltük az 1 %-ból
befolyt összeget. Támogatást kaptunk az
önkormányzattól, Papp Károly, Papp
Krisztián és Szabóné Sz.Tünde
képviselőktől, valamint Sere Pétertől, aki a
használt izzókból befolyt összeget adta a
működésünk segítéséhez, melyért külön
köszönet a támogatóknak.
A Csóri Sándor Alap támogatásával készült
fellépő ruhánkba új terveket szövögettünk...
Sikerekre vágyakozva indultunk neki az új
évadnak. Fodor Janka karnagyunkkal
ismét jelentkeztünk a KÓTA népzenei
minősítőre, melyre egy számunkra új
helyszínen került sor. Tamásiban, a
„Cinegemadár” népzenei elődöntőre,
március 9-én került sor. A siker nem maradt
el, egy fergeteges műsor aranyat hozott a
Népdalkör tagjainak. Ezzel továbbjutottunk
az áprilisi döntőbe és a népzenei gálán is
minősülhet a kis csapatunk. Április 6-án,
Szekszárdon a Tolna Megyei „Cinegemadár”
népzenei döntőben ismét arany oklevelet
érdemeltünk ki Bukovinai
népdalcsokrunkkal. Új barátokra tettünk
szert, a Teveli Székely Kör tagjaival közös
programot tervezünk már.
3 éve még egy célt tűztünk ki, szeretnénk
tagjaink létszámát tovább bővíteni. Az
elmúlt egy évben hárman csatlakoztak
hozzánk. Akinek még van kedve, egy kis
tehetsége, szereti a népdalokat és szeretne
egy vidám csapathoz tartozni, azt szeretettel
várjuk közénk, - minden kedden, fél hattól a
Művelődési Házban próba. Ha ezzel nem is,
de adójának 1%-val tud bennünket segíteni,
azt is nagyon megköszönjük! Adószámunk:
18777303-1-14
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Lapzárta után tartjuk a férfinapot,
készülünk a zárszámadó közgyűlésre, a
Siómarosi hősök napjára.
Továbbra is szeretettel várunk
mindenkit rendezvényeinken, kövessenek
bennünket Facebook oldalunkon.
A Kossuth Kör vezetősége.

Gyógyszertári hírek

A Kossuth
Művelődési Kör életéből
Tisztelt Olvasó!
Utolsó jelentkezésünk óta eltelt
időszak eseményeiről szeretnénk
beszámolni természetesen a teljesség igénye
nélkül.
Február 2-án tartotta tisztújító
közgyűlését az egyesületünk. Ezen
alkalommal került sor a ciklusbeszámolóra
és az új vezető tisztségviselők
megválasztására. Az új - részben megújult tisztségviselői névsor a következő: Krisztin
Róbert elnök, Pappné Hermecz Judit és
Völgyi Csaba alelnökök. Pénztáros Völgyiné
Kiss Kornélia, vezetőségi tagok: Kiss Róbert,
Kovács Mária, Májer Zoltán, Süle Péter,
Szabó Béla, Szabóné Szóládi Tünde,
Molnárné Kvasznicza Veronika. Az ellenőrző
bizottság elnöke Rózsás Péter, tagjai Hosszú
Józsefné valamint Horváth Krisztina.
Márciusban remek hangulatú Nőnapi
rendezvénnyel kedveskedtek a férfiak a
hölgyeknek, az áprilisi programok közül
pedig kiemelkedik a borverseny, valamint a
májusfa állítás. Utóbbiról engedjék meg
hogy megjegyezzem,
egyre ritkább a
májusfa nemcsak környékünkön, hanem
bizton állíthatjuk hogy régiós, sőt országos
szinten is. Ez a hagyomány is „ gőzerővel „
halad az elmúlás felé. Egyesületünk őrzi még
a lángot, és évről évre kellemes időtöltést
kíván annak a 40-50 főnek aki részt kíván
venni ebben a hagyományőrzésben.
Gyermeknapunkon természetesen a
kitáncolásra is sor kerül, ifjú néptáncos
barátaink közreműködésével.

Az elmúlt időszakban néhány fontos
változás történt a Forrás Gyógyszertár
működésében. Ezeket szeretném
megosztani Önökkel.
– Gyöngy Patika lettünk! Nem olvadtunk
bele egyetlen mammut nagyságú patika
láncba sem, továbbra is megtartottuk
függetlenségünket. Viszont számtalan, nem
recept köteles készítményt tudunk adni
betegeinknek, vásárlóinknak kedvező,
akciós áron! Az akciókról Önök a havonta
megjelenő akciós újságból értesülhetnek,
melyet minden hónap elején megtalálhatnak
a postaládájukban.
- Két új kollégát vettünk fel,- egy
gyógyszerészt és egy gyógyszertári
asszisztenst.
Jelenleg 2 gyógyszerész és két asszisztens
dolgozik a patikában. A patika tisztaságáról
a 4 órás takarító kolléganőnk gondoskodik.
Az új gyógyszerész kolléganő, Dr. Hencz
Alexandra Bianka felvételével nemcsak a
gyógyszerészi helyettesítés oldódott meg,
hanem a gyógyszerészi szabadságolás
problémája is.
Hutter Éva asszisztens kolléganőnk
úgy döntött, hogy augusztusban nyugdíjba
vonul.
Folytatás a 14.oldalon
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Többek közt ezért is örülünk új asszisztens
kolléganőnk, Ballér Marianna munkába
állásának.
-2019. június 1-től szeptember végéig a
gyógyszertár hosszabb ideig lesz nyitva. Az
új nyitvatartási idő: 8:00 -17:30.
- Tervezzük a vásárlói hűség kártya
bevezetését is.
Remélem, hogy a fenti változások mindenki
megelégedettségére szolgálnak.
Pálinkóné Dr. Quintz Mária
A Forrás Gyógyszertár
tulajdonos vezetője

Mammográfia
szűrővizsgálat nőknek!
A Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda
tájékoztatója:
A komplex szűrés során a meghívott
nők mammográfiás emlőrák szűrés mellett
tüdőszűrésen és nőgyógyászati méhnyak
rákszűrésen is részt tudnak venni.
A szűréseken a 45 és 65 év közötti nők
vehetnek részt, közülük is azok, akik két
éven belül nem vettek részt mammográfiás
emlőrák szűrésen.
Kérjük, hogy a délelőtti szűrésre
érkező csoportok együtt, 7:45-re érjenek be
a Kaposvári Kaposi Mór Kórházba, hogy
időben el tudjuk kezdeni a szűréseket.
Fontos, hogy a teljes csoport együtt jöjjön
nagy busszal, mert a szűréseket csak úgy
tudjuk egy délelőtt alatt lebonyolítani!
Egy szűrési alkalommal maximum 45
nőt tudnak fogadni a mammográfián és a
tüdőszűrésen, a nőgyógyászaton pedig
maximum 20 nő vizsgálatát tudják
elvégezni.
A tüdőszűrést annak végzik el, aki 1
éven belül nem volt hasonló vizsgálaton.
Kérjük, hogy a nőgyógyászati
rákszűrésre azokat a nőket jegyezzék elő,
akik 2-3 éven belül nem vettek részt
méhnyakrák szűrésen, és még nem történt
teljes méheltávolító műtét. A szűrésre a

jelentkezés sorrendjében tudunk csak
helyet biztosítani, maximum 20 fő részére.
Kérjük, ezt vegyék figyelembe a szűrésekre
jelentkezések összeírásakor és
tájékoztassák róla a jelentkezőket is!
Kérjük, hogy azokat a nőket, akik
dohányoznak és hosszú évek óta nem vettek
részt hasonló vizsgálatokon, külön, kiemelt
figyelemmel hívják meg a szűrésekre.
A komplex szűrés 8.00-tól kezdődik és
kb. 12.00 óráig tart, de bizonyos esetekben
elhúzódhat 12.30-ig is.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az országosan
egységes meghívó levélben az szerepel, hogy
a szűrésen résztvevők hozzák magukkal az
előző szűrés felvételeit, amennyiben
rendelkeznek vele, ez azonban nem
szükséges jelen esetben, mert a Kórházban
már évek óta digitális felvételek készülnek, a
résztvevőknek nincs kiadva felvétel.
A szűrések eredményéről csak a
kiemelt személyeknek küldenek értesítést az
osztályok.
A negatív (tüdőszűrő lelet, méhnyakrák
szűrés eredménye, mammográfia) leleteket
CSAK ABBAN AZ ESETBEN TUDJUK
KIKÜLDENI a résztvevőknek, ha a csoportos
szűrésre érkezéskor leadnak egy a saját
nevükre megcímzett és felbélyegzett
borítékot a Prevenciós és Egészségfejlesztési
Iroda munkatársának, aki fogadja Őket.
A negatív leletek kiküldése általában 2-3
hetet vesz igénybe.
Jelentkezni: A Polgármesteri Hivatal
titkárságán Kissné Berta Rozáliánál
személyesen, vagy a (84) 355-011 telefon (2.
melléken), vagy a 20/9823682
m o b i l s z á m o n ,
v a g y
a
titkarsag@balatonszabadi.hi e-mail címen
lehet.
Jelentkezéskor szükséges megadni: nevet,
születési dátumot, TAJ számot, lakcímet,
valamint a kért vizsgálatok megnevezését.
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Református gyülekezeti
házunk megújulása
Balatonszabadi Református
Egyházközségünk tulajdonában lévő
gyülekezeti házunk (volt református iskola)
felújításának első üteme 2019. január 4-én
kezdődött.
Az épület több, mint 170 nm-re újult
meg. 20 méteres falszakasz lett teljesen
kicserélve, sarkok bevasalva, majd
félméteres mélységig a belső aljzat cseréje
történt, és annak szigetelése, új nyílászárók,
belül gipszkartonozás. A teljes épületen a
teljes ereszcsatorna cseréje is megtörtént.
Kívül új kényelmes, térköves feljáró épült.
Kiépült a teljesen új elektromos hálózat és az
új korszerű fűtési rendszer. Egy tágas
gyülekezeti terem, egy kisebb terem a
gyerekfoglalkozásokra és lelkifröcs
csapatunknak, valamint egy iroda, konyha
és előtér kapott helyett a megújult
épületrészben.
Az épületre fordított 25 millió Ft-ot
egyházkerületen keresztül pályázatból
kaptuk.
A következő pályázatunkat a
falumegújítás program keretén belül már
készítjük elő, melyben a korszerű
vizesblokkok kialakítása a cél. Imádságként
van az ajkunkon a zsoltáros szava: kezeink
munkáját tedd maradandóvá!
Mindezért egyedül Istenné a dicsőség!
GyDné TA

Folytatás a 16.oldalon
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GYERMEKEK, FIGYELEM!
Minden csemetének gyermeknap
alkalmából egy kifestőkönyvet
ajándékozunk 06.01-én. A Balatonszabadi
Kifestőkönyv minden oldalát aki kiszínezi
és behozza a Művelődési Házba
megmutatni, azt díjazni fogjuk! Az első öt
gyermek, aki megmutatja nekünk a
kifestőkönyvet, az a Bella Állatpark
felajánlásával állatparki látogatásra
ajándék belépő jegyet kap! A Bella Állatpark
8600 Siófok, Verebesi u. 35.-ben található,
ahol sok-sok állat és állatsimogató várja a
kedves látogatókat –www.siofokzoo.hu.
Szinezésre fel! Mutassátok meg!
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