Balatonszabadi Község Lapja

XX. évfolyam 3.szám

Önkormányzati aktualitások
Megkezdtük a bölcsődeépítés- óvodakorszerűsítés pályázat kivitelezését! Miután
a képviselő- testület a május 30-i ülésen
döntött a pályázati forrás 34,5 milliós
ÖNERŐS ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL
történő kiegészítéséről, megkezdtük az új
épület helyének előkészítését. Ez további 8
millió forint költséget jelent Balatonszabadi
közösségének. A bontást megelőzően a
brigádunk ideiglenes kerítést épített, az
óvoda, és az utca felőli részen is.

2019.július

A veszélyes hulladék (pala és alatta
bitumenes lemez) ártalmatlanítását
követően, a fa haszonanyagok kiválogatása
és az ott lévő két platónyi háztartási
hulladék Somba történő beszállítását
követően, a saját lakóövezeti ingatlanunk
feltöltésére fordítjuk a töltésanyagként
felhasználható részeket. Köszönjük a
szomszéd ingatlanok tulajdonosainak
türelmét, de a bontás és az építés is zaj és
porterheléssel fog járni!

Megérkeztek a traktorjaink közös
adapterei. Az iskola parkolójában volt a
talajgyalu „próba munkája”, mely kitűnően
sikerült. A munkálatok közben, valamint az
iskolai évzárón is felmerült a parkolóban
elhelyezett „kerítés védő kövek” további
sorsa. Mindenkit tájékoztattunk, hogy
kértük az ingatlan tulajdonosától a
parkolóban lerakott kövek azonnali
eltávolítását! Mind a talajgyalu, mind a
padkasza folyamatos használatban van,
Ádánd, és Siójut is folyamatosan dolgozik az
adapterekkel, köszönjük a munkatársaink
egymást, és a szomszéd településeket segítő

Folytatás a 2.oldalon
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Folytatás a 1.oldalról

hozzáállását!
A júniusi testületi ülésen döntöttünk a
HÉSZ és kapcsolódó dokumentumok
módosításáról, a Dózsa György utca végén
tervezett beruházás érdekében. A döntést
megelőzően ifj. Horváth János állami
főépítész úr a helyszínen és azt követően a
tárgyalásos eljárásban is példaértékű

segítséget nyújtott a Balatonszabadi Község
érdekeit, és értékeit óvó módosítási
javaslataival. Köszönjük!
A községünket érintő egyik legfontosabb
kérdés a Település rendezési szerződés
megkötése, melynek értelmében két
„csomag” került elfogadásra. Az első csomag
szerint, amennyiben sikeresen pályázik a

beruházó, a megépülő szálloda előfeltételei:
Amennyiben a szállodaépítést - a pályázat
sikertelensége miatt - a beruházó nem tudja

megkezdeni, a beruházó akkor is köteles a
településünk fejlesztésében részt venni az

alábbiak szerint:
Továbbá 3 db. 800 négyzetméteres telket
térítésmentesen az önkormányzat
tulajdonába ad.
Régóta húzódó probléma kerül megoldásra a
beruházással kapcsolatban; a Dózsa,
Balaton, Balatoni utcák csapadékvíz
elvezetésének tervezésével és kivitelezésével.
Mivel a bölcsőde- óvoda projekttel eddig 34,5
plusz 8, összesen 42,5 millió forrást
kötöttünk le a 2019- 2020- as
költségvetéseinkből, a beruházás nélkül
biztosan évekig kellet volna várni pusztán az
elvezetés megtervezésére.

Balatonszabadiban eseménymentesen
zajlott le az Európai Parlamenti választás.
Köszönjük a lebonyolításban,
előkészítésben és az utómunkákban
résztvevők segítségét! Köszönjük a bizottsági
tagok, delegáltak, a berendezők, ki és
elszállítók, az informatikai előkészítést,
rögzítést végzők munkáját! Köszönöm a
választáson megjelent polgárok aktív és
felelősségteljes akarat nyilvánítását. Külön
kiemelem: a 974 szavazatból 972 volt
érvényes, az alábbi megoszlásban:
Király Kálmán polgármester

2019.július
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Hírek az óvodából
Ismét eltelt egy nevelési év, sok-sok
élménnyel, izgalommal, kirándulással, s
természetesen munkával. Mindenki
megtette, amit megtehetett… gyermek,
felnőtt egyaránt. Az év végi hajrában sok
minden várt ránk. Májusban megtörtént a
beiratkozás óvodánkba, szeptembertől
várjuk az új kis aranyalmásokat!
Új kisgyermekeink szüleinek,
augusztus 1-jén 17 órakor lesz az első közös
szülői értekezlet a Zöld oviban (katica
csoport). Május első hetében köszöntöttük
az édesanyákat, s egy csoportunk
kutyaterápiás foglalkozáson vett részt.
Ezeknek a foglalkozásoknak nagy sikere volt
a gyermekek körében, jövőre is szeretnénk
folytatni. Május közepén tartottuk
egészségnevelési hetünket, s
hajókiránduláson is részt vettünk.8
kisgyermekünk részt vett az országos
Pindur-Pandúr versenyen, ahol nagyon
ügyesek voltak, büszkék vagyunk rájuk!

jóvoltából udvari játszóeszközökkel
gyarapítottuk óvodánk eszközkészletét.
Június elsején, óvodásaink a Gólya-park
avatón mondtak verset a község
újszülötteinek, a gyermeknapi
rendezvényen óvónénijeink kézműves
foglalkozással, arc –és csillámfestéssel
szórakoztatták a gyermekeket.

Június 5-én került megrendezésre a
Pedagógus-nap, mely az idén nem a
hagyományos módon zajlott. Egy kis
ünnepéllyel, vendéglátással köszöntöttük
Kolat Ferencné nyugdíjas kollégánkat, aki
60 éve szerezte meg diplomáját, ezért
gyémántdiplomát ajándékoztunk számára.
Két másik friss nyugdíjas kolleganőnkHorváthné Tóth Rozália, s Szücsné Szányel
Katalin- pedig, Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet kaptak az óvodában eltöltött
évtizedes munkájukért.

M á j u s u t o l s ó h e t é b e n
mozilátogatáson voltak ovisaink, A Lenge
meséket érdeklődve figyelték a gyerekek. A
mozilátogatás után még egy csoportos
fagyizás is belefért. Május 30-án tartottuk
gyermeknapi rendezvényünket, melyen
ugrálóvár, lufihajtogató bohóc, fagyi várta a
gyerekeket. A nap végén pedig minden
kisgyermek egy buborékfújóval térhetett
haza. Alapítványunk, s költségvetésünk
Folytatás az 5.oldalon
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Folytatás a 4.oldalról

Június 7-én tartottuk óvodai búcsúzó
ünnepélyünket, melyen 29 kisgyermek
búcsúzott az óvodától. Sok szeretettel
kívánunk nekik sikeres iskolai éveket!
Óvodánkban júniustól összevont
csoportokkal működünk nyári menetrend
szerint, a szabadságolások miatt. Júliustól 1
csoporttal működünk a Zöld ovi épületében.
Június közepén elkezdődött az óvoda
melletti épület bontása, melynek helyére új
bölcsőde épül. Kérünk mindenkit, hogy a
munkálatok miatt fokozottabban figyeljenek
a gyerekekre, egymásra.
Személyi állományunk megint
változik nyugdíjazások miatt 1 fő
óvodatitkári és 1 fő óvodapedagógusi
álláshely üresedik meg, melyet
pályáztatással igyekszünk betölteni.
A nyári takarítási szünet tervezett
időpontja: 2019.08.12-30-ig.
Első nevelési nap: 2019.09.02. (hétfő)
Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést,
feltöltődést, kikapcsolódást kívánunk!

Művelődési Ház életéből
Rendezvényekkel telt, dús időszak áll
mögöttünk. A Thália Művészetbarát
Egyesület és a Balatonszabadi Népdalkör
Egyesület közreműködésével
megemlékeztünk a világháborús hősi
halottjainkról. A Kincskereső Általános
Iskola ünnepi műsorát láthattuk Trianonról
megemlékezve.

Pintár Anett óvodavezető

Folytatás a 6.oldalon
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Folytatás a 5.oldalról

Június 1-jén gyermeknapot
tartottunk. Gólya tábla avatóval kezdődött,
ahol a 2018 évben született gyerekeket

ünnepeltük.
Sok színes programmal készültünk,
hogy a gyerekek egy felejthetetlen napot
tölthessenek el. A szülők már kora reggel
gyümölcssalátát és limonádét készítettek. A
Balatonszabadi Cukorbetegek Egyesülete is
hozzájárult friss gyümölcsökkel a
gyereknaphoz. A jó hangulathoz a vidám
zenét Albert Zoltán szolgáltatta. A zumbások
táncukkal szórakoztatták a jelenlévőket. A
gyerekek sok lehetőség közül választhattak,
de talán a kedvenc a gokard volt. Sokan részt
vettek a rendezvényünkön, amihez
hozzájárult a jó idő is. Reméljük mindenki jól
érezte magát. A gyereknap délután a
Kossuth Művelődési Körben folytatódott.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezen a
napon segített, részt vett, bármiben
közreműködött!

Folytatás a 7.oldalon
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Folytatás a 6.oldalról
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Minden gyermek kapott Szabadi
nevezetességeiről egy kifestőt. Az első öt
lelkes gyermek, aki leggyorsabban
kiszínezte, a Bella állatparkba ingyenes
belépőt kapott ajándékba. A gyerekek
nagyon ügyesek voltak, hétfő reggelre már
ketten ki is színezték. Nyerteseink: GyőriDani Kincső, Győri-Dani Zétény, Kárász
Réka, Horváth Hanna Rebeka, Orsik Petra
Panna. Köszönjük!
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Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy a kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület férfi néptáncosai eljöttek hozzánk
és emlékezetes műsort adtak a Művelődési
Házunkban. Ők több Somogy megyei
települést látogattak meg a túrájuk során,
lóháton, köztük Balatonszabadit is. A
„Fordulj kispej lovam” című előadásukkal,
élő népi zenekari kísérettel elkápráztatták a
közönséget. Az előadásuk előtt a
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület
műsorát hallhattuk. Szeretettel várjuk
vissza őket jövőre is! Köszönjük Papp Károly
alpolgármester úr közreműködését!

A nyár folyamán elindultak az
informatikai képzéseink, a nyári táborok. A
helyi népművészeti kiállítást a táborozók is
megtekinthették. Köszönjük Zsiga
Gyulának a lehetőséget és a gyűjtési
munkát. A kiállítás folyamatosan
megtekinthető, de előtte személyes
egyeztetés szükséges. Jó pihenést, kellemes
nyarat kívánunk mindenkinek!
A Művelődési Ház dolgozói
Folytatás a 10.oldalon
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Folytatás a 9.oldalról

Könyvtárunk hírei
A Liget Műhely kiadványpályázatára
könyvtárunk sikeresen pályázott. "A
település közművelődési életében betöltött
szerepéért" támogatásban részesült. A
támogatásban magyar szerzők könyvei
szerepelnek, így a könyvtárunk állományát
tudjuk bővíteni. Várjuk az új és régi
olvasóinkat!
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Kincskereső Általános
Iskola életéből
Az EFOP-3.1.8-17-2017-00060
számú „Együtt Testvérként” című pályázat
keretében 2019. március 27-28-án
személyes találkozóra került sor a
Balatonszabadi-Nyíribrony és
Balatonszárszó-Mezőladány testvériskolák
között.
2018 őszén a mi iskolásaink voltak a
nyírségben (erről olvashattak a Szabadi Szó
februári számában), most tavasszal pedig a
nyírségi gyerekek látogattak el hozzánk.
2019. március 27-én hosszú buszos
kirándulásra indult 20 fő nyíribronyi és 20 fő
mezőladányi gyermek 4 kísérő
pedagógussal.
A 2. személyes találkozóra került sor, amikor
ellátogatott a főpályázó Balatonszárszóra
testvériskolájuk, Mezőladány, és a főpályázó
Balatonszabadiba a Nyíribronyi iskola. Mivel
a két nyírségi iskola közel van egymáshoz,
ezért együtt utaztak a Balatonparti
testvériskoláikhoz.
Március 27-én, szerdán korán reggel
indult a csapat a hosszú útra. 13 órára a
Balatonszárszói iskolában finom meleg
ebéddel várták a vendégeket. A délutáni
programok között volt polgármesteri
köszöntő, iskolabemutató, zeneiskolások
bemutatkozása, a József Attila emlékház
megtekintése, közös aerobik a
tornatetemben és szabad játék. A vendégek a
Balaton parti séta és a vacsora után az
éjszakát Balatonszemesen, egy üdülőben
töltötték.
Másnap, 28-án reggeli után az út
Balatonszabadi iskolába vezetett. A
projektben résztvevő gyerekek és tanárok
szeretettel fogadták a vendégeket. Az
iskolabemutatás Szabó Zsuzsanna
prezentálásával interaktív táblán való
kivetítéssel és közös sétával történt. Ezután
a gyerekek kedvük szerint egy táncházban
vehettek részt a tornateremben Fodor Janka
vezetésével, vagy egy kézműves
foglalkozáson a tetőtérben Megyeri Nikoletta
és Szőke Ildikó irányításával. Az izgatottság
akkor kezdődött, amikor a sportpályán 10

óra körül elkezdődött a focimeccs. Három
csapat, a nyíribronyi, a mezőladányi és a
balatonszabadi iskolások öltöztek mezekbe.
A Drimmer László vezette körmérkőzések
során a vendéglátók győztek, de senki nem
volt elkeseredve.
Ez alatt a tanárok szakmai
eszmecserét folytattak. A meccsek után
átadtuk ajándékainkat a gyerekeknek és
pedagógusoknak. Mivel ökoiskola vagyunk,
egy logós ökotáskát és baseballsapkát,
valamint a térségre jellemző ajándékot, egy
Balatonszeletet és egy Sió levet tettünk a
tarisznyába.
Jó emberek között gyorsan telik az
idő, a közös ebéd után búcsúztak a három
iskola diákjai és tanárai. 2019
augusztusában találkozunk a nyári
táborban Balatonszemesen és
Vonyarcvashegyen. Sok fotó készült, amely
megörökítette a jókedvet.
A nyírségi vendégeink útja
Székesfehérvárra, a királyok városába
vezetett, ahol városnézésen vettek részt,
majd késő este érkeztek otthonukba.
A rövid ideig tartó találkozás alatt
szerzett élmény - biztos vagyok benne - még
sokáig megmarad mindenki emlékezetében.
Bogdánné Kovács Mária igh.

Folytatás a 12.oldalon
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Folytatás a 11.oldalról

Kedves Olvasó!
A 2018-2019-es tanév véget ért az
iskolában 181 tanítási és 6 tanítás nélküli
munkanappal.
Számtalan tanóra, pályázati program,
ünnepély, rendezvény, színházlátogatás,
projekthét kirándulás, rajzpályázat
tanulmányi és sportverseny van a hátunk
mögött.
Iskolánkban a tanulmányi-és
sportversenyek, egyéb versenyek,
vetélkedők és pályázatok, az azokon elért
eredmények az egyik fokmérői az itt folyó
munkának. Minden teljesítmény mögött ott
van a pedagógus, aki felkészít, motivál és
ösztönöz, aki erőt és lelkesedést ad a
gyermeknek, hogy tartson ki és további
erőfeszítéseket tegyen. Ehhez természetesen
nem elég egy pedagógus, éppen az, aki a
dicsőséget begyűjteti a gyermekkel, hanem
bizony mindenki kell hozzá. Azok a tanítók,
akik alsóban tanították a gyermeket, azok a
szülők, és nagyszülők, akik otthon is
bátorították gyermekeiket. A pedagógia
tehát csapatmunka. Ennek a szép
csapatmunkának az eredményei
következnek most. Az eredmények, amelyek
fémjelzik iskolánk jó hírnevét,
pedagógusaink felkészültségét. Az
iskolagyűlésen osztottuk ki az igazgatói
dicséreteket, a dicsérő okleveleket, a
ballagáson a 8. évfolyamos tanulóinkat
jutalmaztuk munkájukért, illetve az évzárón
a többi tanuló sikerének örülhettünk.
Bogdánné Kovács Mária igh.
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JUTALMAK AZ
ISKOLAGYŰLÉSEN
A tanítók és szaktanárok felkészítésével sok versenyre eljutottak tanulóink, rengeteg
szép eredményt tudhatnak magukénak. 2019. június 14-én az iskolagyűlésen 66 fő kapott
igazgatói dicséretet. Ebben a dicséretben részesül az a tanuló, aki az iskola jó hírnevét öregbítő
iskolán kívüli eredményes és példamutató teljesítményt nyújt. Dicsérő oklevelet 8 tanuló
kapott, ők az iskolán kívüli felkészítéssel járó versenyeken értek el dicséretes eredményt.

Folytatás a 14.oldalon
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Folytatás a 13.oldalról

Folytatás a 15.oldalon
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Folytatás a 16.oldalon
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Folytatás a 15.oldalról

Folytatás a 17.oldalon
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Folytatás a 16.oldalról

Az SZKV nevében is köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek, akik a Balatonszabadi
Kincskereső Általános Iskoláért és a gyermekekért kiemelkedő közösségi munkát végeztek:
Barnuczné Magyar Zita, Kissné Tóth Andrea, Kiss Róbert, Lukács Szilvia, Radnainé Kelemen
Erika, Sebesiné Babai Zsanett, Varga Katalin, Völgyi Krisztina.
Szeptembertől 2 első osztályt fogunk indítani 36 fővel.
Tanulóink számtalan tanulmányi és sportversenyen, pályázatokon szerepeltek kimagaslóan
szép eredményekkel.
Megyei és országos döntőkön elért eredmények fémjelzik az idei tanév sikereit.
Gratulálunk, továbbra is szép eredményeket kívánunk!
Bogdánné Kovács Mária igh.

Cukorbeteg Egyesület
hírei
Május és június hónapok elég
eseménydúsak voltak egyesületünk
életében. Május 8-án gyógycipő
csináltatásra nyílt lehetőség tagjaink és az
érdeklődők számára. Május 18 -án került
megrendezésre 3. alkalommal az országos
nordic walking séta. Egyesületünk ismét
részt vett ezen az eseményen. A Facebookon
közzétett felhívásra nyolcan érkeztek
Balatonőszödről, Fonyódról és
Balatonboglárról. Így összesen 29 fő indult a
sétára. Egész héten esett az eső, ezért
izgultam, hogy milyen lesz a terep. Ugyanis a
Sió partjára mentünk le. Az út járható volt,
kiderült az idő is. Jó hangulatban
megtettünk 6 km-t.
A Diabetes újság kérésére készítettem
beszámolót fotókkal. Az az öröm ért, hogy az
általunk beküldött fotók közül választották
ki azt a képet, amely a következő Diabetes
újság címlapjára kerül. Még az is érdekesség
volt, hogy két kutyus is velünk tartott a
túrán. Május 24-én néhány lelkes ember a
közelgő Hősök napjára rendbe tette
Siómaroson a temetőben a hősök sírját. A
Szabadiért Egyesületből és a mi
egyesületünkből jöttek az emberek.
Június 1-én volt községünkben a
gyereknap. Egyesületünk pályázatokon
nyert pénzből hozzájárult a gyerekek
vendéglátásában. Vásároltunk epret,
cseresznyét, amit jóízűen falatoztak a
gyerekek. Fontos az egészséges táplálkozás.
Egyesületünk egyik közhasznú célja az
egészséges táplálkozásra nevelés. Ezenkívül
a gyümölcssalátába is vettünk gránátalmát,

kiwit és a limonádéba limet. Június 22-én
kirándultunk. Pályázaton nyert pénzből
sikerült kivitelezni. Tihanyba mentünk. A
Belső tótól indult a nordic walking túra, ami
egyben egy találkozó is volt. A nagy hőségben
7 km-t tettünk meg, dicséret érte
mindenkinek. Elfáradtunk, de a látvány
kárpótolt bennünket. Az őslevendulásig
mentünk, utána vissza a tóhoz. Az még plusz
élmény volt, hogy levendulafesztivál is volt.
Ott is körülnéztünk, és utána élményekben
gazdagon jöttünk haza. Másnap, június 23án Egészség Expo volt Siófokon. Második
alkalommal hívtak bennünket, hogy
méréseket végezzünk. Mértünk vérnyomást,
testzsírt és testtömeg indexet. Egy doktornő
húgysavszintet mért. Érkezett hozzánk egy
újdonság, a cukorbomba. Egy nagy
képernyőn kérdéseket tettek fel a
cukorbetegségről. A válaszokat ott kellett
bejelölni. Aki az egy perc rendelkezésre álló
idő alatt jól válaszolt, ajándékot kapott. Ha
nem sikerült helyesen válaszolni, akkor
felrobbant a bomba. Érdekes volt, sokan
kipróbálták. Így sok mindent megtudtak a
cukorbetegségről. Ha nem volt jó a válasz,
lehetett javítani időn belül. A rossz idő
ellenére 90 ember volt kíváncsi az értékeire.
Tavaly ez a szám 150 volt.A cukorbomba
szomszédságában vércukor mérésre is sor
került. A 77 Elektronika által felkért nővér
mérte az emberek cukrát.
Balatonszabadiban működik két zumba
csoport, egy fitnesz és egy gold csoport.
Mindenkinek ajánlani tudom, én a goldba
járok. Egy óra mozgás, jó csapat, teljes
kikapcsolódás. Az Egészség Expon is
felléptünk .
Mészárosné Horváth Rózsa elnök
Folytatás a 18.oldalon
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Folytatás a 17.oldalról
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Kossuth Művelődési Kör
szervezésében, biciklitúra
Remek hangulatú kerékpáros túrát
bonyolított le egyesületünk június 29-én.
Régi elhatározásunk volt, hogy megméretjük
magunkat ebben a műfajban is. Mintegy 25
fő vágott neki a kb. 38 km-es útnak szombat
reggel. Célunk a Töreki Cinege forrás
pihenője volt. A vállalkozó szelleműek több
korosztályt képviseltek. A legifjabb
kerekezők: Gosztola Dani 5 éves, Bálint
Soma 6, Bálint Bendegúz 8 az oda úton, és
aki a távot oda-vissza teljesítette Gosztola
Bence 8 éves. Szép teljesítmény volt! A
pihenőnél a hadtáp csapat finom ebéddel és
gyors defekt elhárítással várta a
résztvevőket. Ebéd után játék, a környék
bebarangolása, pihenés és sok beszélgetés
várt a csapatra. A visszautat 80 perc alatt

tette meg a társaság, ami nem rossz
eredmény ilyen terepen a lelkes
amatőröktől. A túra jó időben kellemes
program volt, melyet úgy gondoljuk, feltétlen
megismételünk a jövőben.
A Kossuth Kör vezetősége
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F E L H Í V Á S
Ne dobja el a határba! Ne tegye ki az árokba! Ne rejtse el az erdőbe!
A Balatonszabadi lakcímkártyával rendelkező lakosok 2019. július 8-tól az
év minden munkanapján 8-16 óráig, a használt, feleslegessé vált
autógumijaikat térítésmentesen leadhatják Ságváron (8654 Ságvár, Fő u.
2.) a gumiszerelő műhelyben, évi 2 garnitúra mennyiségben. Köszönjük
Krausz Balázs úrnak a segítséget, a környezetünk megóvásához nyújtott
segítségét! A leadható gumik: motorkerékpár, személygépjármű,
kisteherautó, kisbusz. Ezen kívül, minden Balatonszabadi lakos - a
lakcímkártya bemutatása mellett- évente 1-1 elhasznált garnitúra
autógumit leadhat Balatonszabadin is a kijelölt begyűjtési időszakban. A
Művelődési Ház mögötti zárt udvarban az önkormányzat munkatársai
átveszik az alábbi időpontokban: Minden évben május 2., és november 2.
hete.

Mammográfiai szűrésről
2019. június 7-én Balatonszabadiból
40 fő vett részt a 45-65 év közötti nők
számára biztosított, ingyenes szűrésen. A
mammográfiai szűrést minden jelentkezőnél
elvégezték. Lehetőség volt még tüdőszűrő-,
valamint nőgyógyászati vizsgálatra is,
mellyel a csoport több mint fele élt is: 28-an
kértek tüdőszűrést és 18-an nőgyógyászati
rákszűrést. Egy délelőtt alatt mindannyian
átestünk minden szűrésen, fél 1-kor már
indultunk vissza Balatonszabadiba.
Sikeres vizsgálati napot tudhatunk
magunk mögött, hiszen 40 nőből mindössze
2 főt szűrtek ki, és rendeltek vissza
pontosítani a vizsgálat eredményét, az
összes többi résztvevőnél nem találtak
semmi gondot, vagy további kivizsgálni
valót.
Köszönjük a Prevenciós és
Egészségfejlesztési Irodának a lehetőség
biztosítását, és a szervezést, a Kaposvári
Kaposi Mór Oktató Kórház dolgozóinak a
zökkenőmentes, rugalmas és gyors
vizsgálatokat, valamint Balatonszabadi
Önkormányzatának a busz ingyenes
biztosítását. Ismerve a mai előjegyzési

időpontokat (minimum egy hónap
várakozás), és a soron kívüli, illetve
magánúton fizetendő vizsgálatok költségeit,
hálásak lehetünk ezért a lehetőségért.
Bízunk abban, hogy két év múlva is lesz erre
módunk, és reméljük, hogy előbb-utóbb
Balatonszabadiban is összejön két busznyi
asszony, akiknek legalább annyira fontos a
saját egészségükre odafigyelni, mint a
szomszéd településeken élő hölgyeknek.
Köszönöm minden résztvevőnek, hogy
jelentkeztek, és eljöttek!
Kissné Berta Rozália

Piknik a
Pusztatoronynál 2019
Ebben az évben ismét találkoztunk a
község ősfalui részén. Június 29-én került
sor a II. Puszta-piknikre, amit ezúttal három
civil közösség szervezett. Az Együtt
Balatonszabadiért mellett a Cukorbetegek
és az Onogur egyesületek tagjai is segítették
a rendezvény létrejöttét.
Bár 10 órakor jobbára csak a tagok
Folytatás a 21.oldalon
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Folytatás a 20.oldalról

voltak kint a hegyen, akik sátorállítással,
zöldség- és krumplipucolással „múlatták az
időt”, délre megérkezett a derékhad.
Megkezdődhetett a mókázás, bolondos
vetélkedők, versenyek sora várta azokat,
akik megmérettették magukat fakanál
dobásban, sodrófa hajításban,
csizmavetésben, s lehetne sorolni még.
Az ebédünk krumpligulyás volt. Ezt
lelkes tagtárs barátaink főzték, s bizony jól
sikerült. Mindenki megnyalta mind a tíz
ujját, ami együtt igen sok, hiszen száznál is
többen ettünk belőle.
Az ebédet követően folytatódtak a
játékok. Délután 2 óra körül nagyszerű
lovasbemutatóval kápráztatott el mindenkit
a két „lovasbetyár”. Sörös István
megkocsikáztatta a vendégeket. Dobos
Attila és feleségének vezetésével lovagolni is
lehetett. Az Onogur Egyesületnek
köszönhetően sokan kipróbálhatták az
íjászkodást is. Estefelé elkezdtünk
fogyatkozni, de a kései szalonna sütésre még
mindig maradt jó két tucat lelkes résztvevő,
akik maradtak, s jól tették: parázson sült
kolozsvári szalonna és pirítós volt a
jutalmuk.
Az időjárás igen kegyes volt hozzánk:
egész álló nap nem volt felhő az égen. Meleg

volt, de nem olyan borzasztó hőség, mint az
elmúlt hetekben. A domb tetején a szellő is
kellemesen hűsítette a levegőt.
Remélem mindenki olyan boldogan
(és fáradtan) tért meg otthonába, mint én.
Köszönjük Mindnyájatoknak a
segítséget, a sok munkát és az anyagi
támogatást!
Szép nap volt!
Molnár Árpád EBE elnök

Folytatás a 22.oldalon
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Folytatás a 21.oldalról
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A kríziskezelő ambulanciák elérhetőségei:

Családi kisokos
- néhány gondolat a
kapcsolati erőszakról

Budapest
Telefon:
+36-70-525-0536
email:
budapest.krizisambulancia@segelyszervezet.hu

Előfordul, hogy egy családban, egy
párkapcsolatban valami elromlik. Vita,
nézeteltérés, konfliktus az emberi
kapcsolatok velejárói. Baj akkor van, ha két
ember között alá- fölérendeltség alakul ki,
ha az egyik hatalmat, erőt gyakorol a
másikon. Ennek a hatalomgyakorlásnak
számos megnyilvánulási formája lehet, a
túlzott féltékenykedés és ellenőrzés, a másik
gúnyolása, korlátozása, kívánságainak és
döntéseinek semmibe vétele, korlátozása
bármilyen módon. De ide tartozik a zsarolás,
megalázás, parancsolgatás, az üvöltözés,
minden szóbeli és lelki agresszió, végül a
verés és a fizikai bántalmazás minden
formája, valamint a szexuális erőszak
minden formája.
Ezt a jelenséget kapcsolati
erőszaknak nevezzük. A kapcsolati erőszak
egyetlen formája sem elfogadható, nem
indokolható.
A kapcsolati erőszak
bűncselekmény, amiért mindig a
bántalmazó és sosem az áldozat a felelős. A
kapcsolati erőszak ritkán szűnik meg csak
úgy, sőt idővel a bántalmazások jellemzően
egyre durvábbá és gyakoribbá válnak, mely
megnehezíti a kapcsolatból való kilépést is.
Nagyon fontos minden érintettnek, vagy
érintettet ismerőnek tudni, hogy van
segítség! Egész ellátórendszer foglalkozik a
kapcsolati erőszak áldozatainak
támogatásával, a bántalmazó kapcsolatból
való kilépés feltételeinek közös
megteremtésével, az áldozat lelki
megerősítésével, a döntéshozás
támogatásával.
Krízisambulanciák:
Az ország minden régiójában működik
egy-egy kríziskezelő ambulancia, ahol
jogász, pszichológus, szociális munkás
kimondottan a kapcsolati erőszak
áldozatainak támogatásával foglalkozik. Az
ambulanciák felkereshetők személyesen,
vagy akár telefonon, e-mailen keresztül is.

Kaposvár
Telefon: + 36-82-812-476
email:
krizisambulancia.kaposvar@gmail.com

Anonim online tanácsadás:
A kapcsolati erőszak nem magánügy,
nem szégyen az áldozatává válni, nem tabu
téma.
A kapcsolati erőszak bárkit érinthet.
Ha ezzel együtt valaki nem áll készen arra,
hogy személyét felfedve kérjen segítséget,
megteheti ezt anonim módon is a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet által
működtetett www.meddigmehet.hu
internetes tanácsadó oldalon.
Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat:
Ha nagy a baj, ha krízishelyzet áll elő, ha
indokolttá válik a bántalmazó által nem
ismert, védett helyre való eljutás, az
Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat hívható ingyenesen a nap
24 órájában. A segélyvonal száma: 06-8020-55-20
Ha úgy érzi, hogy kapcsolati erőszak
áldozata, vagy bizonytalan ennek
eldöntésében, kérjen segítséget! Ha
tájékozódni kíván a témában, javasoljuk a
www.aszeretetnemart.hu oldal felkeresését.
Balatonszabadi Kincskereső ÁMK
pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére
Határozatlan idejű, teljes munkaidős
közalkalmazotti jogviszony.
Feltétel: főiskola, óvodapedagógus diploma,
bűntetlen előélet.
A pályázat benyújtása postai (8651
Balatonszabadi, Vak B.u.139.) vagy
e l e k t r o n i k u s
ú t o n
(ovodavezeto@kincskeresoamk.hu)
lehetséges.
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