Balatonszabadi Község Lapja

XX. évfolyam 4.szám

Falunap
A gyermeknapot követő települési
rendezvényünk a szeptember 7-i falunap
volt.
Sajnos az időjárás előrejelzések
beigazolódtak, a fúvószenekar ébresztőjét
elmosta az eső, a Művelődési Ház színház
termében adták elő a koncertjüket.

A gyerekek nézhettek egy zenés,
hagyományőrző műsort, majd több program
lehetőség közül választhattak: ugráló várak,
plüss póni lovagoltatás, homokkép készítés,
kézműveskedés és csillámtetoválás.
A
faluban kisvonat is folyamatosan
közlekedett.

A meghirdetett süteménysütő
versenyre finomabbnál-finomabb
gyümölcsös sütemények érkeztek. A
süteménysütő verseny nyertesei a
következők: I. helyezett Lacza Jánosné
fekete erdő sütijével, II. helyezett Albertné
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Kocsis Judit dia-wellness erdei gyümölcsös
márvány sütijével, III. helyezett Varga
Katalin szőlős krémesével. Különdíj:
Tiglmann Krisztina szőlős mini fánkjával.
Gratulálunk!

Lencsegulyással lehetett az éhségüket
csillapítani a jelenlevőknek, melyet az ovi
konyhás dolgozói készítettek el a település
lakosságának. Lehetőség volt más étel
elfogyasztására is a büfében. Aki édességre
vágyott, az vattacukrot és más finomságot is
választhatott.
Egészséges ételeket is
fogyaszthattunk, amit a Magyar
Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete
biztosított (kecskesajt, gyümölcssaláta,
müzli szelet stb). Szomjoltásképpen PI-vizet
is ihattunk.

Az általános iskolában 13 órától
véradás volt. A Polgármester Úr ünnepélyes
megnyitóját követően a siófoki asszonyok
hagyományőrző tánccsoportjának műsorára
már a művelődési ház előtti teraszon került
sor.
Folytatás a 2.oldalon

2

2019.október

Folytatás a 1.oldalról

A várva várt szép időre való tekintettel
egyre többen voltak kíváncsiak a további
falunapi programjainkra. A műsorok alatt
megtekinthettük a Karádi Hímző kör
csodálatos munkáit.

Kora délután a Zumba partyn,
látványos és jó hangulatú produkciót adtak
elő a fellépők. Őket követte a Kreatív Színpad
színvonalas előadása. Ezt a Balatonszabadi
Népdalkör Egyesület fellépése követte.
Hagyományainkhoz híven a Siómarosi
Kossuth Művelődési Kör vidám-táncos
műsorát tekinthettük meg.
Majd a
tombolahúzásra került sor, ahol értékes
nyereményeket lehetett nyerni. Fődíj egy
fűnyíró volt.

Tombolahúzás közben a Komáromi
Magyarock Dalszínház tagjaiból négy fiatal
tehetséges művész előadását hallhattuk. A
kitűnő zenés produkció után a
süteménysütő verseny, virágos porta
díjainak átadására került sor. Ezután a
gyermekorvosunk Dr. Makainé Dr. Horváth
Zsuzsannától búcsúztunk, hisz nyugdíjas
éveit fogja megkezdeni. Bemutatkozott
általános iskolánk új igazgatója is.

Az esti időjárás sajnos újra nem
kedvezett a kinti műsoroknak, ezért Németh
Gábor bűvész előadását, már a Művelődési
Ház színház termében láthattuk.
Bűvészmutatványaival mindnyájunkat
elvarázsolt. A Siófoki Jeratel Hastánc Stúdió
tanítványainak előadásával zártunk. A
lányok gyönyörű ruhákban táncoltak.
További műsoraink sajnos elmaradtak a
zord időjárás miatt, de ennek ellenére
reméljük, hogy a falunapi rendezvényünk
változatos műsora minden jelenlevőnek
elnyerte tetszését.
Folytatás a 3.oldalon
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Megígértük, teljesítjük
Megkezdődtek a 6401-es út II. ütem
Fő utca felújítási munkálatai:

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek a segítséget, a tombola
felajánlásokat, az anyagi és nem anyagi
támogatásokat. Köszönjük!

Folytatás a 4.oldalon
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Búcsúzóul
Dr. Makayné Dr. Horváth Zsuzsanna
tollából:
„Már régen, az 56-os forradalom előtt
születtem Kecskeméten, de néhány év
múlva Balatonszabadiba költöztünk, ahol
apukám körzeti orvos lett. Akkor ezt a
tevékenységet még így hívták.
Gyermekorvosi körzetek hiányában az
újszülöttektől az idősekig gyógyított, ha
kellett még fogat is húzott. Eleinte Siófokon
még nem volt kórház, nagyobb teher hárult a
doktorokra, a súlyos betegeket
Székesfehérvárra, vagy Kaposvárra kellett
küldeni. Apukám tevékenységét rendszeres
ádándi helyettesítéssel több mint 20 évig
végezte nyugdíjba vonulásáig.
Á l t a l á n o s
i s k o l á b a
Balatonszabadiban jártam,1972-ben a
Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban
érettségiztem.
A rendelőben és a vele közös orvosi
lakásban felnőve a továbbtanulás iránya
adott volt.6 év tanulás után a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen szereztem
diplomát 1978-ban. Ezt követően szintén
orvos férjemmel a siófoki kórházban kaptam
állást. Én a véradóban helyezkedtem el,
ahonnan egy év után a gyermekosztályra
kerültem át. Az itteni gyakorlatot követően
1983-ban szakvizsgáztam csecsemő-és
gyermekgyógyászatból.
A korábban kialakított,
Balatonszabadi, Siójut és Ádánd területén
működő házi gyermekorvosi praxisba 1991ben kerültem. Azóta, immár 28 éve végzem
gyógyító-megelőző, rendszeres szűrésekkel,
kötelező és kampány oltásokkal járó
tevékenységem. A három gyerekünk
felnevelésével járó nehézségek, az ügyeleti
munkával nehezített, több mint 40 éves
felelősséggel járó orvosi munkám után
elfáradtam, nyugdíjba vonulásom
esedékessé vált.
Számomra nagyon fontos, hogy az
általam igen kedvelt települések lakói, illetve
jelenlegi és leendő gyermekei gyermekorvosi
ellátására szakmailag és emberileg kiváló
utódot sikerült találni, akinek a praxist
további működtetésre átadom.
Köszönettel tartozom a munkámban

nagy segítséget nyújtó asszisztensnőnek, és
mindkét település védőnőjének.
Balatonszabadi vezetőinek és valamennyi
lakójának köszönöm a támogatást, a jó
együttműködést és valamennyijüknek jó
egészséget kívánok.
Dr. Makayné Dr. Horváth Zsuzsanna
házi gyermekorvos

Hírek az óvodából
Szeretettel köszöntünk minden
kedves olvasót az óvodából!
Ismét elkezdődött egy új nevelési év,
tele izgalommal, várakozással, megoldandó
feladatokkal. Az új évet új névvel indította
intézményünk: Balatonszabadi Aranyalma
Óvodája néven. 2019. szeptember 1-jétől
önálló intézményként működünk tovább, de
továbbra is bízunk a partnereinkkel való
sikeres együttműködésben. A nyár folyamán
elindult a bölcsőde-óvoda pályázat
megvalósítása. Ennek ellenére szeptember
2-án ugyanolyan szeretettel vártuk régi és új
óvodásainkat, mint eddig. Folyamatosan
zajlanak a beszoktatások, igyekszünk
mindent megtenni annak érdekében, hogy
ez a lehetőleg zökkenőképesebben menjen.
Számos programmal igyekszünk az idei
évben is színesíteni gyermekeink életét.
Hagyományainkhoz is hűek
maradunk, így a szülők is több alkalommal
részt vehetnek a rendezvényeinken. Az
óvodai életszervezés, programok,
tevékenységek ugyanúgy zajlanak, mint
eddig. Továbbra is bízunk a fenntartó
önkormányzat, a szülők, partnereink segítő
támogatásában! A bölcsőde-óvoda építési,
Folytatás az 5.oldalon
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felújítási idejére kérjük mindenki türelmét,
megértését, együttműködését. Hiszen a cél
közös: épülünk, szépülünk,
fejlődünk…legfontosabb kincseink , a
gyermekek érdekében!
Pintér Anett óvodavezető

Bemutatkozik az
új iskola igazgató

„Azok a szülők, akik nevelték is
gyermekeiket, nagyobb megbecsülésre
érdemesek, mint akik csupán a világra
segítették őket: mert az utóbbiak csak az élet
lehetőségét, az előbbiek viszont a szép élet
lehetőségét biztosították számukra”.
(Arisztotelész)
Navrasics Endre vagyok, a
Balatonszabadi Kincskereső Általános
Iskola intézményvezetője, 2019.08.16. óta.
Nős vagyok. Feleségemmel Siófokon élünk,
ő is pedagógus. Kettő felnőtt lányunk, és
kettő fiú unokánk van.
A Pécsi Tudományegyetem
Tanárképző Karán 1983-ban végeztem,

földrajz-testnevelés szakon.
Balatonszentgyörgyön kezdtem a
pályámat, ahol az oktató, nevelő munka
minden területén kipróbálhattam magam.
Osztályfőnök, igazgatóhelyettes, majd
később intézményvezetője voltam az
iskolának. 20 éven át a helyi képviselő
testület tagja voltam.
Időközben elvégeztem a Budapesti
Műszaki Egyetemen közoktatás vezetői
szakát.
2015-től mesterpedagógus lettem,
azóta szakértőként és tanfelügyelőként is
dolgozom az Oktatási Hivatal részére. Az
ország számos intézményében e
tevékenységem során, betekintést nyerhetek
az ottani nevelő-oktató munkába.
Tapasztalataimat intézményvezetői
munkám során fel is tudom használni.
2017-ben a Siófoki Aranypart
Kollégium megbízott intézmény vezetője
lettem. Középiskolás tanulókkal kerültem
kapcsolatba munkám során. Szerettem ezt a
munkát is, de a sors mást tartogatott
számomra. Ezt a pozíciót 2 éven át töltöttem
be.
A Balatonszabadi Kincskereső
Általános Iskola megüresedett
intézményvezetői posztját azért pályáztam
meg, mert az általános iskolai korosztály
között töltöttem pályám nagy részét. Ez a
korosztály áll közel hozzám!
36 év áll mögöttem e pályán, rengeteg
tapasztalatot szereztem, melyet szeretnék e
helyen „kamatoztatni”.
Augusztus óta bebizonyosodott, hogy
egy nagyon értékes közösségbe kerültem.
A tantestület hivatásának tekinti munkáját.
A község, az önkormányzat, a civil
szervezetek, a szülői közösség
választmánya, a szülők szívén viselik az
iskola sorsát. Példátlan ez az összefogás,
amit e téren tapasztalok.
Jól érzem magam ebben a közegben.
Remélem munkámmal, tapasztalatommal
hozzájárulhatok e nagyszerű közösség
életéhez, fejlődéséhez.
Szeretettel köszöntöm a község
minden polgárát, jelenlegi és leendő
tanítványainkat.
Navrasics Endre
Intézményvezető
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Igazgatói tanévnyitó
beszéd 2019
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
iskolánk ünnepélyes tanévnyitójának
minden résztvevőjét! Hagyományainkhoz
híven külön köszöntöm az első osztályos
tanulókat, akik még néhány napja
óvodásként élték mindennapjaikat, és majd
itt válnak szép lassan iskolássá. Köszöntöm
az óvó néniket, akik óvták, segítették
fejlődésüket.
Kedves kicsi elsősök! Talán ti vártátok
a legjobban ezt a mai napot. Szépen
megnőttetek! Az óvodai kisszékekben már
biztosan nem férnétek el. Nagyon örülünk
nektek, vártunk már benneteket! A mai
naptól sok-sok izgalmas dolog vár rátok,
hiszen tanító nénik bevezetnek benneteket a
számok és a betűk birodalmába. Ezért
kérlek titeket, mindig nagyon figyeljetek
arra, amit ők mondanak! Szerezzetek sok
piros pontot, hogy apukátok és anyukátok
veletek együtt örüljenek! Az elmúlt
esztendőben az óvó nénik, és szüleitek előtt
bebizonyítottátok, hogy elég nagyok és elég
okosak is vagytok az iskolai munkához. Az
elkövetkező napokban bebizonyítjátok
tanító nénitek, leendő tanítóitok és
tanáraitok továbbá az idősebb
iskolatársaitok előtt is, hogy számotokra
már éppen itt volt az ideje annak, hogy az
iskolapadba üljetek. Egy kicsit talán
bizonytalanok, megszeppentek vagytok itt
közöttünk, de néhány nap múlva már
számotokra is természetes lesz, hogy
iskolások, nem is akármilyen iskolások,
hanem a BALATONSZABADI
KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓI VAGYTOK. Legyetek mindig
büszkék iskolátokra!
Balatonszabadi diáknak lenni
büszkeségre ad okot, és egyúttal
elkötelezettséget is jelent. Tanuljatok,
viselkedjetek iskolánk hagyományaihoz
híven. Talán a legfontosabb, hogy meg kell
tanulnotok, tanulni! Az év során
megtanultok majd írni, olvasni és számolni!
Az iskola tanárai, munkatársai, diákjai és a
saját nevemben is kívánom nektek, hogy
é r e z z é t e k m a g a t o k a t j ó l

iskolánkban. Mindannyiótoknak elegendő
energiát, kitartást és sok-sok sikert kívánok!
Mindnyájatokat megajándékoz a tanító néni
egy emléklappal, mellyel iskolássá fogadunk
titeket. Az emléklapon a következőt
olvashatjátok majd 1 év múlva, amikor már
megtanultok olvasni:
„Szeretettel köszöntünk és emlékül
adjuk e lapot, abból az alkalomból, hogy
iskolánk tanulója lettél”.
Minden elsős kisdiákunk megkapja
Móra Ferenc Kincskereső kisködmön c.
könyvét, azt is átvehetitek majd az ünnepély
után a tanító néniktől. Köszönöm az óvónők,
az óvoda minden munkatársának eddigi
munkáját.
Az idén 2 első osztályt tudunk indítani
34 kis nebulóval.
Az 1.a osztály osztályfőnöke Tóthné Varga
Krisztina, másik tanító nénije Cseprekálné
Sas Zsófia lesz.
Köszöntöm hát iskolánkban az 1.a
osztály tanulóit:
Angyal Gábriel, Barabás Boróka Flóra,
Hernyák Bianka,Horváth Magor Árpád
,Horváth Réka, Justyák Milán János,
Kaszás Marcell András, Kékesi Kende, Kis
Bálint Zoltán, Nagy Olivér Bendegúz, Orsik
Petra Panna, Saidi Fanni Naima
,
Simon Dóra, Simon Hunor, Sipos Luca,
Szalai Viktor
, Szigligeti Szófia Mária
Az 1.b osztály osztályfőnöke Nádainé Ivanics
Andrea, másik tanító nénije Szentannainé
Daku Erzsébet lesz.
Köszöntöm hát iskolánkban az 1.b osztály
tanulóit:
Barnucz Csaba, Borsos Réka Ilona, Csanádi
Eszter, Horváth Zsolt Fernandó, Király Dóra
Réka, Kovács Lajos Máté, Kugler Bence
László, Mihály Marcell, Nébel Regina, PellerKiss Zoé, Rácz Amanda Zoé, Rostás
Alexandra Petra, Szabó Gergő, Szász Zalán,
Varga Dániel, Vincellér Krisztián Márk, Wolf
Regina
Kedves Tanítványaink!
Véget ért a vakáció, és ti újra itt
vagytok az iskola udvarán. Remélem, a
nyáron kipihentétek magatokat, és a hosszú
szünet után készen álltok az új feladatokra,
mert az új tanévben mindannyiunk aktív
tevékenységére szükség lesz. Egy iskola
sikeressége és eredményessége nemcsak a
pedagógusok munkáján múlik.
Folytatás a 7.oldalon
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Nagyban múlik diákjainak hozzáállásán és
tanulásán is.
Tisztelt Szülők!
Az iskolakezdés megváltoztatja a
családok életét, különösen ahol először
megy a gyermek, „a család szeme fénye”
iskolába. Biztosan tele vannak most
félelemmel, aggodalommal, de azt hiszem, ez
természetes velejárója a mai napnak. Egyre
viszont megkérem Önöket: bízzanak
bennünk! Mi pedagógusok mindent meg
fogunk tenni azért, hogy a ránk bízott féltett
kincseik - gyermekeik - ügyes, okos és
intelligens fiatalokká váljanak. Bízzanak
tanítóinkban, tanárainkban, ugyanakkor
szeretném megkérni Önöket, hogy segítsék
pedagógusaink munkáját gyermekeik
boldogulása érdekében!
Mi továbbra is nyitottak,
együttműködőek és felkészült pedagógusok
vagyunk, de biztosan nem tévedhetetlenek!
Éppen ezért kérem Önöket, osszák meg
velünk véleményüket, tapasztalataikat az
iskoláról! Mondják el, ha úgy gondolják,
valamit jól csinálunk, mert nem csak a
gyerekek, hanem a felnőttek, a pedagógusok
is örülnek az elismerésnek. Jelezzék
azonban még időben azt is, ha valamiről más
a véleményük! Beszéljük meg a
problémákat, és tegyünk közösen a
megoldásért! Valamennyi pedagógusomhoz
bizalommal fordulhatnak kérdéseikkel,
javaslataikkal! Bízom benne, hogy a szülők
és az iskola EGYET AKARVA, EGYMÁST
SEGÍTVE meg tudja majd valósítani
elképzeléseit ebben a tanévben is
Most a nyolcadik osztályosokhoz
fordulok. Ti lettetek iskolánk legnagyobb
diákjai. Nagyon érdekes, mozgalmas,
izgalmas tanév vár Rátok: ki kell
választanotok azt az iskolát, ahol tovább
szeretnétek tanulni, fel kell készülni a
felvételire, illetve el kell végeznetek az utolsó
általános iskolai osztályt. Kívánom, hogy
ezeknek tudatában egyre növekvő
felelősségtudattal végezzétek munkátokat,
vegyetek részt az iskolai életben, hogy igazán
gyümölcsöző legyen utolsó évetek
iskolánkban.
Engedjék meg, hogy néhány
közérdekű információval szolgáljak:
Iskolánk tanulólétszáma a mai napon 260
fő, 6 osztályunk van az alsó tagozaton, ahol

egész napos oktatással segítjük a szülőket,
gyerekeket. A felsőben 7 osztállyal
foglalkozunk és 3 napközis csoporttal három
részre osztva, ahol az 5.a és 5.b osztályosok
külön tanórán tanulhatnak, ugyanúgy a 6.
osztályosok. A 7.8. évfolyamosok viszont
együtt készülnek a másnapra.
Engedjék meg, hogy bemutassam a tanév
osztályfőnökeit, tanítóit:
2. o. Lelkesné Szücs Csilla – Béndek Lola
3. a Batizné Cseh Mária – Bertáné Várai
Ildikó – Babics Valéria
3. b Formódiné Babics Éva – Megyeri
Nikoletta
4.o. Lékáné Lehóczki Alice – Sulyokné
Maczák Márta
Osztályfőnökök felső tagozaton:
5. a Drimmer László
5. b Föcsök Attiláné
6.o. Meszlényi Gábor
7.a Ravasz Ildikó
7.b Ruppert Erika
8.a Kovács Dóra
8.b Bársony Ibolya
Nem osztályfőnökök:
Bogdánné Kovács Mária:
igazgatóhelyettes, ének-zene
Simon Alice: igazgatóhelyettes,
informatika, fizika
Szabó Zsuzsanna: matematika,
kémia, etika, hon-és népismeret, napközi.
Köszönöm eddigi igazgató helyettesi
munkáját, melyet saját kérésére nem kíván
folytatni.
Bertáné Várai Ildikó: könyvtáros
tanító
N a g y n é T ó t h G y ö n g y i :
természetismeret, vizuális kultúra, földrajz,
ő részmunkaidős tanár
Ferenci Rita: biológia, vizuális
kultúra, ő is részmunkaidős tanár
Babics Valéria: nyugdíjas óraadó, aki
a 3.a osztály mellett magántanulót is tanít
Simonné Pfarer Alexandra: óraadó
napközis nevelő
Rákosáné Szabó Ivett: óraadó
napközis nevelő
A nyár folyamán Fodor Janka tanító
és Somogyi Tímea tanár saját kérésére
áthelyezéssel másik iskolában kezdi a
tanévet.
Fontos, hogy a szigorú szabályozás az
igazolatlan hiányzásokról, természetesen
Folytatás a 8.oldalon
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most is él, már 10 óra (2 nap) igazolatlan
hiányzást kötelező jeleznünk a családsegítő
felé. A felső tagozaton a 6. és 7. órákról való
igazolatlan hiányzásokat meg kell szüntetni,
ezekből gyűlik össze leghamarabb a 10 óra.
Kérjük, hogy a gyermekek hiányzását
az osztályfőnökökön kívül a szokott módon
az élelmezésvezetőnek is jelezzék.
Kérjük, hogy a gyermekek kipihent
állapotban és pontosan, azaz 7,45-ig
érkezzenek az iskolába az egész tanév során.
A szakköri jelentkezéseket kérjük, jól
fontolják meg, hiszen a jelentkezés után a
szakköri foglalkozás kötelező az egész
tanévben. Azok a gyermekek, akik egyéni
fejlesztésben vesznek részt, délután is
tanórákon vannak a gyógypedagógusokkal,
ezek látogatása kötelező.
Ebben a tanévben is a 3. és 4.
évfolyam tanulói részt vesznek
úszásoktatásban.
A tankerület finanszírozásával 2
interaktív táblát kaptunk, egyet az alsó és
egyet a felső tagozaton helyeztünk el.
Ettől a tanévtől a papíralapú naplót
véglegesen felváltotta a Kréta e-napló. Az 1.
osztályos szülők erről tájékoztatást az
osztályfőnököktől kapnak. A 2-8. osztályos
szülők már megismerhették a felületet. A
hagyományos ellenőrzőt azonban még
használjuk, ebben kérjük az orvosi és szülői
igazolásokat és az a szülő, aki nem tudja
gyermeke tanulmányi eredményét az enaplóban követni, neki az ellenőrzőben
adunk tájékoztatást.
A tankönyveket ebben a tanévben is
minden tanuló térítésmentesen kapja. Az
alsó tagozatban nincsen tartós tankönyv. A
felső tagozatban a tankönyvek egy részét
könyvtári tartós tankönyvként használják a
gyerekek, amelyeket tanév végén vissza kell
hozni. Erről bővebben a tankönyvosztáskor
értesülhettek.
Nyáron három tábort is szerveztünk a
gyerekeknek. A TÁMOP-3.1.4-12/2-20120677 sz. pályázat fenntartási időszakának 5.
nyári táborában Felsőszölnökön, és az
EFOP-3.1.8-17-2017-00060 sz. „Együtt
testvérként”pályázat keretében
Gyenesdiáson és Balatonszemesen
tölthettek a gyerekek a nyárból pár napot.

A tanévzáró ünnepélyen Szentkirályi
Tímea az SZKV elnöke említette, hogy az 1.
osztályos folyosórészen a legrégebbi
mosdókat szeretnénk felújítani, és a szülők
segítségét is kérte ebben a munkálatban.
Örömmel jelentem, hogy a tervből valóság
lett, a két mosdó és wc helyiség gyönyörű
lett. Kérem, aki szeretné, az tanévnyitó után
tekintse meg a változást, érdemes.
Köszönetet mondok a gyerekek a
kollégáim, a munkatársaim és minden szülő
Folytatás a 9.oldalon
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nevében azoknak, akik munkájukkal,
szakértelmükkel, pénzbeli hozzájárulással,
ötletükkel, szervezéssel segítettek, hogy
összefogással megvalósulhasson a felújítás.
Munkájukkal támogatták:
Ábrahám István (villanyszerelés), Tóth
Gyula és Balogh Ida (festés), Hosszú
Szabolcs (bontás, szállítás, famunkák),
Hosszú Endre (bontás, famunka), Kanász
László (bontás), Hosszú-Kanász Eszter
(szállítás, szervezés), Rostás Zsolt (bontás,
mérés), Gosztola Tibor és Gosztoláné
Hermecz Erika (bontás, szervezés), Márvány
Kristóf (bontás, sitt elszállítása), Kövecses
Gábor (bontás), Borsos Tamás (felmérés,
szervezés, szaktanácsadás), Kócsag Áron
szülei (szervezés), Matyikó Virág és Plézer
János (festék felajánlás), Ehrlich Renáta
(építőanyag felajánlás), Fogarasi Ép-GéPéSz
Kft. (szerelvények kedvezményes
árubeszerzése), Comfort Ablak Kft.-től
Szakálas Gyula által (ajtók), Sipos Luca
szülei (függönytisztítás), Pintér Péter: víz- és
fűtésszerelés, Fejes Károly:
kőművesmunkák

útjára a 2019-2020-as tanévet.
„Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a
sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy
lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts
annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az
árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg
legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet!”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Navrasics Endre
intézményvezető

Néhány kép a volt
és a felújított mosdóról:

Anyagi támogatást adtak: Siófoki
Tankerületi Központ, Balatonszabadi
Önkormányzata, Balatonszabadi
Kincskereső Oktatási Alapítvány, Szülők
Közösségének Választmánya, Ökobau Kft.
Siófok, Kékesi család, Hosszú család,
Barnucz Csaba szülei, Szűcs Zita, Fehér
Gergő volt 8.o. diákunk anyukája, Bagyula
Imre, Szőke Zoltán szülei, Győri-Dani család
Simon Hunor szülei, Varga Lara szülei,
Bálint Bendegúz szülei, Varga Dániel szülei,
Nyírő család
Köszönöm munkatársaimnak, hogy a
munkálatok ideje alatt hétvégén is
rendelkezésre álltak és nyitották-zárták az
épületet.
Új Ház Centrum Kft. burkolóanyagot
ajánlott fel az iskola összes vizesblokkjának
felújításához.
Így reményeink szerint a munkálatok tovább
folytatódnak jövőre is.
És a végén megköszönöm Szentkirályi
Tímeának azt a szervező és logisztikai
munkát, amit 3 hónapon át kitartóan
végzett.
Róth Márta költőnő soraival indítom
Folytatás a 10.oldalon

10
Folytatás a 9.oldalról

2019.október

2019.október

11

12

2019.október

Együttműködések az
Önkormányzat és a
civil szervezetek között
2015-2019 –es időszakban
Szeptember 9-én azzal a kéréssel
fordultam a civilszervezet vezetői felé, hogy
röviden értékeljék az elmúlt 4 évet:
„Kérésünk minden címzett civil
szervezethez, hogy a Szabadi Szó
szeptemberben megjelenő számába legyetek
kedvesek összefoglalót küldeni az
önkormányzat és az egyesület/alapítvány
közötti együttműködésről a 2015-2019
időszak alatt.”
Idén kiemelt figyelmet kapott, a több
rangos díjat elnyert Balatonszabadi
Népdalkör Egyesület. Elfogadva a kiemelt
eredmények hozadékát, az újabb és újabb
megmérettetéseket, amelyeken reményeink
szerint tovább erősítik Balatonszabadi jó
hírét, idén kiemelten magas, 318.000,
forintos támogatás odaítéléséről döntöttem.
Nagy örömömre szolgált a megújult fellépőruhák látványa, amivel már a 2019-es
rendezvényeinken és ünnepeinken is
megjelentek. Gratulálok, a külcsín méltó lett
a belbecshez!
Természetesen a közös programok
szervezése, közös megoldásokat, munkát,
áldozat vállalást is hozott: Az EBE
szervezésében lebonyolított Adventi
ünnepségeinkben is hozott megújulást,
minden technikai és tárgyi feltételt
biztosítottunk a vonzóbb környezethez. A
Puszta Piknik megrendezésébe is, mint
előkészítők igyekeztünk szerepet vállalni.
A falunapot követően kiemelkedő
látogatottságú, a Kossuth Művelődési körrel
közösen rendezett gyereknapunkhoz is
vállalta az önkormányzat szabványos,
megfelelő teherbírással rendelkező hálózat
kiépítését, ami természetesen tovább
szolgálja a Kossuth Művelődési Kör
rendezvényeit.
Király Kálmán
polgármester
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Beszámoló az Együtt
Balatonszabadiért Egyesület
és Balatonszabadi
Önkormányzata közötti
együttműködésről
Mozgalmas közel fél évtizedet
hagytunk magunk mögött. A jelenlegi ciklus
települési vezetői új alapokra helyezték a
civil szervezetek támogatását és új közös
célokat tűztek ki a község és a közösség
gyarapodására.
Egyesületünk a korábbi feladatainak
ellátása mellett úgy döntött, hogy a falu
legősibb részén talál tennivalót. A
Pusztatorony környékének rendezése szinte
mindenkinek, itt élőknek, idelátogató
vendégeknek és turistáknak is a javát
szolgálja. Az Önkormányzat nemes
partnerként állt mögénk és nem „csupán”
több százezer forint anyagi támogatást
nyújtott, de a fenntartásba is besegített.
Az együttműködésnek köszönhetően
egy ligetes pihenőhely létesült a dombtetőn,
gyönyörű kilátást kínálva a csodás
Balatonra. Fákat, bokrokat ültettünk,
padokat, asztalokat készítettünk kicsiknek
és nagyoknak. Egy tűzrakó hely is készült,
amit szemmel láthatóan használnak az
emberek. A Pusztatorony kedvelt
kirándulóhely lett, messzebb fekvő
helységekből is többen kirándulnak ide.
Az utolsó két esztendőben - szintén
önkormányzati segítséggel- a nyár derekán
megrendeztük az I. majd II. Puszta-pikniket.
Ez utóbbi igen sikeresnek volt mondható,
sok-sok szabadi és vendég jött el, érezte jól
magát.
Másik közös vállalkozásunk az
Adventi ünnepség sorozat, ami már
évtizedes hagyományokkal bír. Az elmúlt
években a Balatonszabadi Önkormányzat
egyre nagyobb terheket vett át a
szervezőktől. Ezzel igazán községi szintre
emelte a szép számú résztvevőt vonzó
ünnepvárást.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a község vezetésének a civil
szervezetek megbecsüléséért, a nagyvonalú
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támogatásért. Ezek nélkül nem is lehetne
közösségeket építeni, a települést szépíteni.
Az Együtt Balatonszabadiért
Egyesület Vezetősége
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2015-2019-es időszak
önkormányzati
együttműködésének
áttekintése a Kossuth
Művelődési Kör részéről
Az önkormányzat és az egyesület
között korábban köttetett együttműködési
megállapodásnak megfelelően egyesületünk gesztorálásával - rendeztük
meg minden évben a március 15-i nemzeti
ünnep, és az október 6-i nemzeti gyásznap
eseményeit együttműködő partnereinkkel.
A március 15-i „Együtt futás”
eseményének Balatonszabadi színterét mi
biztosítjuk.
A fent nevezett időszak választásainál
egyesületünk székháza volt a
Balatonszabadi 4-es számú szavazókör
helyének biztosítója.
A siómarosi településrész Idősek napi
rendezvényének helyszíne is egyesületünk
székháza volt.
A települési gyermeknap
rendezvények lebonyolításában aktívan
közreműködtünk - egy alkalommal a fő
helyszínnek is teret biztosítottunk.
K ö z r e m ű k ö d t ü n k
testvértelepülésünk, Torontálvásárhely
néptáncos gyermekeinek évente ismétlődő
vendéglátásában.
A települési falunap lebonyolításához
minden évben műsorszolgáltatással
járultunk hozzá.
A település életében meghatározó
szerepet vállaltunk eddig is, és kívánunk
betölteni a jövőben is több tucat színes
programunk mindenki számára
elérhetőségének biztosításával,
együttműködve településünk
önkormányzatával.
A Kossuth Művelődési Kör elnöksége

Együttműködés az
önkormányzat és
a Cukorbeteg
Egyesület között

Én úgy ítélem meg, hogy az
önkormányzat és egyesületünk között jó az
együttműködés.
Részt veszünk a falu rendezvényein.
Mérünk falunapon, a március 15.-i
együttfutás alkalmából. Idén a falunapon
egészséges ételeket kóstoltattunk. Fontos az
egészséges táplálkozás.
Részt veszünk a megemlékezéseken.
Adventi időszakban műsorral és
vendéglátással szórakoztatjuk az
embereket.
Az önkormányzat kikéri a
véleményünket.
Együtt dolgoztunk a HEP / Helyi
Esélyegyenlőségi Program / kidolgozásán.
Az egyesületi vezetőket minden
esetben meghívja az önkormányzat a
testületi ülésekre. Így betekintést kapunk a
falu életébe.
Látjuk, hogy mi miért történik, milyen
határozatok születnek. Sajnos nem minden
egyesület vezetője él ezzel a lehetőséggel.
Többek között ott tudjuk meg, hogy
milyen összeggel támogatja az
önkormányzat az egyesületek munkáját.
2015 óta minden évben van önkormányzati
támogatás.
Köszönet érte, nagymértékben
megkönnyíti a működésünket. 2018-ban
volt egy nagy, közös projektünk az
önkormányzattal. 400 ezer forintot
nyertünk Tescos pályázaton kültéri fitnesz
gépek telepítésére felnőttek részére. Ez az
összeg nem lett volna elég, a többit az
önkormányzat tette hozzá. Ők hozták el a
gépeket, ők telepítették.
A mozgás mindenkinek nagyon
fontos. Úgy gondolom, hogy ez a projekt szép
példája az együttműködésnek. Remélem,
hogy ez így marad továbbra is.
Mészárosné Horváth Rózsa elnök
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Összefoglaló az önkormányzat
és a Thália Művészetbarát
Egyesület közötti
együttműködésről
A 2015-2019-es önkormányzati
ciklusban egyesületünk pozitív változásként
élte meg, hogy munkánkat elismerte az előző
időszakhoz képest. Kapcsolatrendszerünk
Balatonszabadi Önkormányzatával
folyamatosan javult.
Kétségtelen tény, hogy volt olyan
időszak, amikor sem mi, sem más civil
szervezetek nem részesültek kellő
figyelemben Balatonszabadi
Önkormányzata részéről. Tárgyilagos
várakozással tekintettünk a 2015-ben
felálló új testület és polgármester
elképzeléseire.
Örömmel tapasztaltuk, hogy valóban
partnerként tekintenek ránk és fontosnak
tartják Balatonszabadi kulturális életében
végzett tevékenységünket. Több, mint 3
évtizede munkálkodunk és mint a harmadik
legrégeb b en alap ított, folyamatosan
működő civil szerveződésként veszünk részt
a település köz –és kulturális életében.
Szándékunk következetesen mindig is az
volt, hogy értékek mentén, értékeket
teremtve és felvállalva működjünk együtt
intézményekkel, önkormányzattal és civil
szervezetekkel.
Az elmúlt időszak bizonyította, hogy
lehetőség és szükségszerűség a korrekt
együttműködés az önkormányzat és a civil
szerveződések között. Úgy vélem, hogy jó
úton járunk, a korábban tapasztalt vélt,
vagy valós „árkokat” sikerült betemetnünk
és a „híd” mindkét oldalán szabad átjárása
van annak, akinek fontos Balatonszabadi.
Ágoston László Zsolt
a Thália Művészetbarát
Egyesület elnöke
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Együttműködés az
önkormányzat és a
sport egyesület között
A Balatonszabadi Sport Egyesület
köszöni, hogy harmonikusan együtt tud
dolgozni a Balatonszabadi
Önkormányzattal, ezzel is elősegítve a
település kulturális és sport életének
fejlődését.
Nagy segítség számunkra a
sportlétesítmény ingyenes bérbeadása, a
futballpálya rendszeres karbantartása.
Ezért is igyekszünk ezt az értéket és jó
kapcsolatot a legmagasabb szinten ápolni és
óvni, hiszen közös érdekünk mindez.
Egyesületünk továbbra is szívesen nyújt
segítséget, illetve működik közre a faluban
megrendezésre kerülő rendezvényeken. És
nem utolsó sorban reméljük, szerte a
megyében, bajnoki mérkőzéseken járva
győzelmeinkkel, a falu hírnevét öregbítjük.
Sport Egyesület vezetősége

Együttműködés
az önkormányzat és az
óvodai alapítvány között
A K o r s z e r ű Ó v o d á é r t
Balatonszabadiban Alapítvány azzal a céllal
jött létre, hogy az óvodás gyermekek érdekeit
képviselje. A fenntartó önkormányzat
támogatásait kiegészítve, bevételei által
segítse a gyermekek kulturális életének
színesítését, programok szervezését,
eszközbeszerzéseket. Az óvodai
eszközkészlet fejlesztése által gyermekeink
játékállománya számos új eszközzel
bővülhet általa. Kiemelkedő a támogatás
mind az önkormányzat, mind az Alapítvány
részéről gyermeknapon, és karácsonykor.
Jelentős fejlődés, hogy ilyen alkalmakkor
gyermekeink nem csak közös ajándékot
kapnak, hanem személyre szabott
ajándékkal is kedveskedünk nekik.
Alapítványunk a fenntartó
önkormányzattal és más civil szervezetekkel
is jó kapcsolatot ápol. Minden évben részt
Folytatás a 17.oldalon
Folytatás a 16.oldalon
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Folytatás a 15.oldalról

veszünk az Adventi időszakban a falu
karácsonyi ünnepélyén, gyermeknapon
anyagi támogatást nyújtunk a község
gyermeknapi rendezvényének
lebonyolításához, Március 15-én
nagycsoportosaink ünnepi műsort adnak a
Kossuth Művelődési Körben.
Fenntartónk több alkalommal
ingyenesen rendelkezésünkre bocsájtja a
Művelődési Házat rendezvények alkalmával,
s az önkormányzati brigád is többször segíti
a munkánkat. Az önkormányzat több
alkalommal támogatta Alapítványunkat a
civil pályázat alkalmával. Ebből az összegből
szoktuk gyermekeink Állatkerti
kirándulásait finanszírozni. Partnereink
támogatásiból (adó 1%-a, báli bevételek,
egyéb támogatások)finanszírozunk sok más
egyéb programot, tárgyi eszközfejlesztést.
Alapítványunk minden évben éves
beszámolót készít, melyben részletesen,
tételesen feltüntetjük a bevételeket,
kiadásokat.
Köszönjük a támogatásokat a gyermekek
nevében, s bízunk a további sikeres
együttműködésben!
Pintér Anett
Az Alapítvány elnöke

Együttműködés az
önkormányzat és az
iskolai alapítvány között
Alapítványunk számos települési
programban részt vesz pl. színházi
előadásokat szervezünk, melyhez az
Önkormányzat díjmentesen biztosítja a
Művelődési Házban a termet, részt veszünk
a március 15-i futáson, a települési
gyermeknapot támogatjuk, adventeken
zsíros kenyereket kenünk, a községi és
iskolai könyvtárat eszközökkel támogattuk.
Jó együttműködéssel zajlottak az iskolában
az informatikai képzések. Az Önkormányzat
által kiírt pályázaton nyert támogatást
minden évben öko táborra használtuk fel.
Bízunk benne, hogy ez a jó együttműködés
köztünk továbbra is fennmarad. Köszönjük
a mindenkori segítséget, amit kaptunk. A
jövőben is számíthatnak az alapítvány segítő
tevékenységére.
Az alapítvány vezetősége

Együttműködés az iskolával
Nagy örömmel köszöntöttem
Navrasics Endre igazgató urat, és rögtön az
első találkozásunkkor az önkormányzat
által nyújtandó további támogatásokról,
segítségről is egyeztettünk. Igazgató úr
örömmel tapasztalta, hogy
önkormányzatunk, bár a költségvetésből egy
fillért sem kap az iskola karbantartására,
felújítására, üzemeltetésére, mégis átvállal,
az iskola kérése szerinti terheket.
Tájékoztattam, hogy a nyári napközihez
99.000 forinttal, a mosdó felújításhoz
90.000 forinttal járultunk hozzá.
Elvégeztettük a parkoló felőli platánok alpin
technológiás visszavágását, és az
ereszcsatorna takaríttatását.
Ebben az évben került sor a Petőfi
utca felőli vízelvezető árok működőképessé
tételére is, ami első lépése a parkoló felőli
vízlefolyás és sár megszüntetésének. És
természetesen az iskola körülötti
közterületeket is a mi brigádunk tartotta
karban 2019-ben is. A nyílt nap előtt hívott
fel igazgató helyettes asszony, hogy a
tornaterem két oldalán lévő betonszegély és
a rajta lévő korábbi hálótartó lécezés
veszélyes, nem beszélve a gyöngykavics
helyén éktelenkedő betontörmelékről.
Természetesen a nyílt napon már nem ez a
kép fogadta az érdeklődőket, és a kért
homok is bekerült a mászóka alá.
Igazgató úr érkezésével - az egyébként
is a brigádunk által végzett virág és egyéb
növénygondozási tevékenységek –
megszaporodtak.
Megbeszéltük a kerékpártárolók új
kihelyezéseit, a felesleges növényzet
eltávolításának ütemezését, és folyik teljes
mértékben önkormányzati kivitelezésben és
költségen a megvalósítás.
A megnövekedett felületű térkövezett
rész, a balesetveszélyes tuskók kiszedése
használhatóbbá teszi az udvart.
A főbejárat melletti kerékpártároló
kialakítása segíti a kerékpárral érkező
szülőket. Továbbra is együtt, az iskolásaink
javára dolgozunk igazgató úrral, ahogy azt
kiemelte az összevont szülői értekezleten.
Király Kálmán polgármester
Folytatás a 17.oldalon

2019.október
Folytatás a 16.oldalról

17

18

2019.október

Könyvtári aktualitások
Könyvtárunk állományát folyamatosan
gyarapítjuk új könyvekkel. A könyvek
folyamatosan kölcsönözhetőek, a folyóiratok
olvashatóak a könyvtári helységekben.
Változatlan nyitva tartás mellett várjuk a
látogatóinkat!
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Ismét vendégeink voltak
Torontálvásárhelyről a
gyerekek, majd a felnőttek
Ahogy már megszokhatta a kedves
olvasó, évről-évre beszámolunk
Balatonszabadi testvértelepülése, a
vajdasági Torontálvásárhely gyermekei
számára szervezett nyári táborunkról. Az
idén júliusban már ötödik alkalommal
került sor, s ez az örömteli tény megérdemel
néhány gondolatot a kezdetekről.
A két település kapcsolatfelvétele, a
kölcsönös látogatások, vendégszereplések,
találkozások hosszú időre nyúlnak vissza.
Talán éppen ezért vetődött fel a gondolat
bennünk civilekben, hogyan lehetne még
élőbbé, személyesebbé, még több értéket,
tartalmat hordozóvá
tenni a közben
barátsággá érő kapcsolatainkat.
A Thália Művészetbarát Egyesület
Kreatív Színpadának a már
hagyományosnak tekinthető őszi
vendégszereplésén fogalmazódott meg a
gondolat Torontálvásárhely polgármestere
(Horti László) és a Thália vezetőjének
(Ágoston László Zsoltnak) a fejében, hogy a
jövőben kitörési pont lehet, ha a határon túli
magyar gyerekek, pedagógusok és szülők
nálunk, anyanyelvi környezetben tölthetnék
a szünidő egy részét.
A kezdeményezéshez örömmel
csatlakozott több, az együttműködésre kész
civil szervezet: a Balatonszabadi Népdalkör
Egyesület, a Balatonszabadi Polgárőr
Egyesület, a Siómarosi Kossuth Művelődési
Kör Egyesület, az Onogur Hagyományőrző
Egyesület, a Siójuti Faluszépítő Egyesület és
a Thália Művészetbarát Egyesület. A civil
összefogásnak az utóbbi időszakban
hathatós segítséget nyújtott Balatonszabadi
és Siójut önkormányzata is, így minden
feltétel adott volt a megvalósításhoz.
Az idén is a civil és önkormányzati
egyeztetések után, szeretettel vártuk a
gyerekeket és kísérőiket táborhelyünkön, a
siójuti Vitéz tanyán.
A szokásos három puszival és hosszú
öleléssel köszöntöttük egymást a
gyerekekkel, ’Csilla tanítónénivel’ és Horti
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László Polgármester úrral, majd a vacsorát
követően késő estébe nyúló
élménybeszámolók, szelfizések és persze a
ránk váró programok ismertetése került
sorra.
Másnap a tábori konyhán szorgoskodó
civilek által készített reggeli után
természetesen irány a Balaton. A sok-sok
élményt vidám pillanatot- történést
lehetetlen röviden megfogalmazni, ezért
csak távirati stílusban néhány villanás a
tábor öt napjáról.
Birtokba vettük a tópart egy részét,
aztán jöhetett a vizibicikli gyorsulási
verseny, a villám úszásoktatás, strandfoci,
döglött busa-fogás (környezetvédelmi akció
keretén belül), és persze a finom ebéd és
uzsonna a parton.
A következő napokban aggódva
kémleltük az eget, mint kiderült okkal, ám
az egyesületek előreláthatóan "B" és "C"
verzióval is készültek a szeszélyes időjárás
miatt. A rengeteg programból csak
felsorolásszerűen néhány: focimeccs után
házimozi és házipizza a Kossuth körben,
hajókázás a Balatonon, látogatás a
tűzoltóságon, shoppingolás, városnézés,
koncert Siófokon.
A gyerekek ajándékként éltek meg
minden élményt, pillanatot, ám a legszebb
ajándékot mégis mi kaptuk tőlük: a sok
mosoly és jókedv mellé egy fergeteges
néptáncműsort. Mivel az időjárás továbbra
sem fogadott a kegyeibe minket, nem
maradhatott el a tábori retró társasjáték
csapatverseny, a Zamárdi Kalandpark és a
Gokart pálya kipróbálása sem. A
búcsúesten a siójuti faluházban megható
pillanatok, ajándékozás következett
vendégek és vendéglátók között.
Azt hiszem valamennyi vendéglátó
nevében mondhatom, bármennyire
igyekeztünk, a legtöbbet mi kaptuk Tőlük:
őszinte szeretetet, elfogadást, ragaszkodást,
s mindezt oly természetességgel, amilyen
természetesek az igazán fontos dolgok.
Az elköszönés volt a legnehezebb, de
vigasztaló volt a tudat, hogy hamarosan
találkozunk, most már a felnőttekkel, a
szülőkkel is. Ahogy már korábban terveztük,
a Thália meghívására a Siójuti Falunapra
vártuk vissza tavalyi vendéglátóinkat. A
Thália tagok vendégeiként együtt
Folytatás a 20.oldalon
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tölthettünk egy felejthetetlen
nyárbúcsúztató hétvégét. Végezetül csak
megköszönni tudjuk egymásnak, civil
egyesületek és önkormányzatok, hogy
valamennyiünknek AJÁNDÉK volt az együtt
töltött idő!
Torontálvásárhelyi barátaink
felkérésére ősszel vendégszerepelni megy a
T h á l i a K r e a t í v S z í n p a d a .
Hagyományainkhoz, értékrendünkhöz
híven egy mesejátékkal és egy felnőtt
színdarabbal készülünk barátságunk
jegyében.
Ágoston László
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Érik a szőlő

A Balatonszabadi Népdalkör is új
feladatokkal várja az őszi időszakot. A nyári
időszak csendesebb, de nem üres volt.
Ismét bekapcsolódtunk a testvér települési
meghívott gyermekek vendéglátásába.
Ebben az évben is meghívtak
Bennünket az Ádándi Falunapra. Kis
műsorunk után kedves vendéglátásban volt
részünk. Reméljük, hamarosan mi is
viszonozhatjuk kedvességüket.
Augusztus 20-án a Thália
Művészetbarát Egyesülettel közös
műsorunkkal emlékeztünk
Államalapításunk ünnepére.
A Falunapon egy Somogyi
dalcsokorral álltunk színpadra, mint
minden évben.
A nyáron megérkeztek a támogatások,
az Önkormányzat ez évi támogatása,
valamint a „Bukovinai népzene sajátosságai
a hagyományőrzők szemével” című
pályázatunk eredményes volt, a szerződés
megkötésre került. Az elnyert összeg 200
ezer forint, melyet a Teveli Székely
Népdalkörrel történő közös népdal
tanulásra fordíthatunk. Az önkormányzati
támogatást a versenyekre történő utazásra
és a működési költségekre fordíthatjuk. Az
önkormányzati ciklus lejártával itt
köszönünk meg minden támogatást,
képviselőknek a saját tiszteletdíjukból
nyújtott több évi támogatást: Papp Károly,
Papp Krisztián és Szabóné Szóládi Tünde.
Az őszi próbáink megkezdődnek, a
szokásos rend szerint. Szeptember 15-re
meghívást kapott Népdalkörünk a
Szekszárdi Szüreti napokra. A tavaszi
Cinegemadár versenyen elért kiemelkedő
eredményünk alapján kaptuk a meghívást,
melyet örömmel fogadtunk.
A falunapi műsorunkat Horváthné
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Bakos Ilona –Ica- emlékére ajánlottuk fel,
Ajkán kísértük utolsó útjára. Számtalan
Balatonszabadi eseményen vett részt a Vass
Lajos Népzenei Szövetség alelnökeként,
zsűri elnöke vagy tagjaként. Emlékét
szeretettel őrizzük.
Október 19-én a Vass Lajos Népzenei
versenyre, Ösküre utazunk. A felkészülés
megkezdődött, reméljük, tovább
öregbíthetjük településünk hírnevét. Hajrá
Népdalkör!

Balatonszabadi Sport
Egyesület életéből
Ahogy a régi legenda tartja, ha egy
Főnixnek leáldozik, hamvaiból egy új, egy
erősebb utód születik. Pont úgy, ahogy most
a 110 éves Balatonszabadi Labdarúgó
Egyesület felszámolása után sikerült a nyár
elején megalapítani a Balatonszabadi Sport
Egyesületet 10 alapító taggal és 5elnökségi
taggal, akik nem csak címet kaptak az club
életében, hanem valóban szívügye is annak
eredményes és zökkenőmentes működése.
Elnök: Papp Károly. Alelnökök: Virág Ernő,
Jónás Péter, Szakosztályvezető: Takács
József, Titkár: Jónás Kitti valamint a további
tagok. Fenyvesi Tibor, Ifj.Fenyvesi Tibor
Richárd, Kele Sándor, Mile Sándor, Tóth
András.
Első bemutatkozó rendezvénye az
Egyesületnek a III. KAPRONCZAY
EMLÉKTORNA volt június 29-én. Fontosnak
tartottuk ezt a már hagyományt tovább
vinni, így a 12 csapatos tornával annak a
sportnak szentelve a napot, amit Zoli is
annyira szeretett.
A Nap folyamán Csuja Imre (Csoki)
segítségével átadásra került a pálya új büféje
a Szabadi KisTigris, ahol hazai meccs
alkalmával Susánk, Beánk és Kittink
minden régi és új Szurkolót vár majd
szeretettel. A torna ezen kívül 3 okból is
fontos volt az Egyesület életében, hiszen
megemlékeztünk egy csapattársunkról,
kiosztottuk a 2018/2019-es szezon díjait
(U11, U19, Felnőtt csapatok legjobb
játékosai és házi gólkirálya, valamint
megköszöntük az edzők kitartó munkáját),
mindemellett megünnepeltük, hogy
Folytatás a 22.oldalon
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sikeresen beneveztünk a 2019/2020-as
szezonra.
Sajnos az MLSZ szabályai értelmében
újonnan alakuló egyesület esetében a
csapatok legfeljebb Megye III-ban
indulhatnak, amennyiben a club ki tudja
állítani az U19-es korosztályt. Ez
mindenféleképpen visszalépést jelent a
Balatonszabadi foci életében, bár így adott a
Cél a Felnőttnek és az (tavaly Megye II-ben
pontegyenlőséggel II. Helyezést elérő) Ifinek
is : Megnyerni a Bajnokságot, és ezzel
visszajutni a Megyei másodosztályba.
Mindezek elérésén Tilinger József (felnőtt) és
Jónás Péter (U19) edzők fognak a srácokkal
együtt dolgozni, azt hiszem már
bizonyítottan is a legjobb tudásuk és
megfelelő szakmai hátterük szerint. A nyári
átigazoló szezonban senki nem hagyta el az
Egyesületet, ellenben számos fiatalt
köszönthetünk az utánpótlás csapatainknál
a környező cluboktól, illetve a Felnőtteket is
erősítjük 3 új játékossal Kilitiről, Tamásiból
és Hajdúhadházáról.
Lelkes András segítségével sikerült a
Ságváron csak edzés szinten működő
csapatokat az egyesületünkhöz igazolni,
illetve folyamatosan kapjuk a
jelentkezésüket helyi szülőktől is, így idén a
Bozsik tornán neveztük az U7, U9, U11 és
U13 korosztályt is.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki a megalakulás alatti
jövés-menésben, a Tigris felújításában és a
torna megszervezésében, fizikai munkával,
támogatóként vagy szponzorként mellettünk
és a Csapat mellett állt és segített. Ri-An
2003Kft, Siószigetelés Kft, Comfort Ablak
Kft, Dac-Vill Kft, Revanstex Kft, Balassa
Szalon, Sanyi Sarok étterem, Papp
Pincészet, Globe Aqva Kft, Fenyvesiné
Szarka Zsuzsa, Takács József Susa és Bea,
Krónusz László, Lénárt Attila,Szabó Dávid,
Kiss Erik, Jónás Péter és Kitti, Zsanai
Róbert, Talabér Krisztián, Tóth András,
Tímár Csaba és nem utolsó sorban
Balatonszabadi Önkormányzata. Szuperek
Vagytok!

Folytatás a 23.oldalon
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Kiállítás a falunapon
Balogh Zoltánné helyi amatőr festőnk
képeit csodálhattuk meg a falunapunkon.
Köszönjük, hogy eljött és megmutatta
festményeit! Egy kis bemutatkozó róla:
„Balogh Zoltánné, Maja vagyok,
Balatonszabadiban a Vak Bottyán utcában
élek. Budapesten születtem, 1975-ben
kerültem Balatonszabadiba. A festészettel
először akkor kerültem kapcsolatba, amikor
a gyermekeim óvodába és iskolába jártak, de
természetesen életemnek ez az időszaka
elsősorban a gyerekekről, a munkáról, a
háztartásról szólt.
Nyugdíjazásommal több időm
szabadult fel és figyelmem, érdeklődésem
ismét a festészet felé fordult. 2018-tól
akrillal festek, autodidakta módon képzem
magam. A kiállításon látott képeket 2019ben készítettem, remélem, hogy sokuknak
elnyerte tetszését.”
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Lakossági tájékoztatók
Kedves Balatonszabadi lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
megunt és használt ruhák leadására
jelenleg az Önkormányzatnál nincs
lehetőség, tárolási hely hiányában. Kérem
Önöket, hogy csak a meghirdetett
időpontban adják le részünkre a használt
ruhát.
Megértésüket köszönöm:
Pallag Csenge családsegítő

A mustgáz veszélyei
A szüret után nagyon óvatosnak kell
lennünk a borospincékben! Ha forr a must,
az erjedés közben – már viszonylag csekély
erjedő anyagból is igen nagy mennyiségű szén-dioxid gáz szabadul fel.
A szén-dioxid színtelen, szagtalan, nehezebb
a levegőnél, így alulról fölfelé, a padozattól
kiindulva tölti ki a teret, a pincét, a
járatokat. Ha a pincében képződő gáz széndioxid tartalma eléri, vagy meghaladja a 10
térfogat %-ot, akkor azt belélegezve a
rosszullét és az eszméletvesztés nagyon
gyorsan, szinte észrevétlenül következik be,
így a pincében lévő személyben nem
tudatosul, hogy nincs elég oxigén a
levegőben és segítség híján fulladás
következik be.
A legveszélyesebb időszakban a
pincébe merészkedés előtt fontos az
elővigyázatosság, mellyel megelőzhető a baj.
A legegyszerűbb megelőzési lehetőség a
gyertyapróba: a mustot tartalmazó pincét,
térdmagasságban elöl tartott égő gyertyával
érdemes megközelíteni, ha az elalszik, akkor
ott feltehetően nagy koncentrációban
mustgáz van jelen. A szakemberek azonban
úgy vélik, hogy e megbízhatónak vélt
módszerrel sem árt vigyázni. Ugyanis ha a
gyertya elalszik, akkor már többnyire az
illető belélegzett annyi szén-dioxidot, amitől
elveszítheti az eszméletét. Elég egyetlen
mély szippantás, ami megüli a tüdőt.
Tehát óvatosan kell tartózkodni a pincében a

gyertyával is!A legjobb védekezés a járatok
alapos kiszellőztetése vagy a ventillátoros
megoldás, illetve gázérzékelő felszerelése,
mely nem igényel nagy ráfordítást.
A segítők is bajba kerülhetnek: tehát senki
ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére
sietni, mert nagyon könnyen ő is
mozgásképtelenné válhat, ha nincs rajta
légzőkészülék! Ilyen esetben a tűzoltók
tudnak segítséget nyújtani, akik megfelelő
légzőkészülék segítségével biztonsággal
tudják kimenteni a mérgezést szenvedő
embereket.
A mustgáz-mérgezés lehetősége miatt nem
árt még néhány óvintézkedést tenni: ha
lehetséges, ebben az időszakban egyedül ne
menjenek a pincébe, várják ki azt a néhány
hetet, amikor - ismételve a szellőztetés
fontosságát - már lényegesen csökken a
halálos mérgezés veszélye.
Gyakori probléma, hogy sokan megfelelő
védelem nélkül próbálnak az összeesett,
ájult emberek segítségére sietni, és
segítségnyújtás közben maguk is belélegzik
a veszélyes gázt.
Így a segítők is könnyen bajba kerülhetnek,
ezért
Senki ne próbáljon egyedül ájult ember
segítségére sietni!
Amennyiben ilyen esetet észlel, hívja a 112es segélyhívó számot, mivel a mustgázmérgezést szenvedő embereket csak a
tűzoltók tudják biztonsággal kimenteni a
pincékből!

Tüzelő- és fűtőberendezések
biztonságos használata
A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta
tüzek és balesetek, szén-monoxidmérgezések megelőzése érdekében az
alábbiakra kell odafigyelnünk: A nyílt
lánggal működő fűtőberendezések
telepítését minden esetben szakemberrel
végeztessük , valamin t ren d szeresen
vizsgáltassuk felül a készülékeket és
füstelvezetőket!
A kátrány keletkezése csökkenthető és a
kéménytűz megelőzhető, ha száraz fával
tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az
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égéshez szükséges levegő-utánpótlást.
Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és
füstelvezetők környezetét, közelükből
távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat!
A fűtőberendezést csak a gyártó által
meghatározott tüzelőanyaggal üzemeljük
be, begyújtáshoz ne használjunk tűz- és
robbanásveszélyes folyadékot, és ne
égessünk műanyag hulladékot!
Csak száraz fát, vagy erre alkalmas éghető
anyagokat használjunk!
Háztartási hulladékkal üzemeltetni a
fűtőberendezéseket szigorúan TILOS!
Fáradt olajjal üzemeltetni a fűtőberendezést
szigorúan TILOS!
Tüzelőberendezéseket nem szabad
túlterhelni, egyszerre sok fát rátenni!
Szellőztessen rendszeresen! Kiskorú
személyre tüzelő-fűtő berendezés
beindítása, üzemeltetése veszélyt jelenthet,
ezért javasolt a fenti feladatok végzését
nagykorú személyre bízni!
Tanácsok röviden, tömören:
•
Évente egyszer a fűtési rendszert
szakemberrel felül kell vizsgáltatni!
•
Ismerni kell saját fűtési rendszerünk
tökéletes működését!
•
A kályhák körül ne tároljunk
tüzelőanyagot!
•
Ne szárítsunk a fűtőkészülék tetején!
•
A szobai, konyhai függönyök legyenek
távol a tüzelő-, fűtőberendezésektől, azokat
még a szél se fújja az égőtér fölé!
Mit tegyünk tűz esetén?
Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal
értesítsük a tűzoltóságot a 112-es
telefonszámon! Az eloltott tüzet is be kell
jelenteni!
Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzés
indításáról a többi lakó biztonságos
menekülésének érdekében.
A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk
meg eloltani!
Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani,
azonnal hagyjuk el a lakást! A bejárati ajtót
csukjuk be magunk után, ezzel
megakadályozhatjuk, vagy lassíthatjuk a
tűz továbbterjedését (kulccsal bezárni nem
szabad).
Kiabálással riasszuk a többi lakót!
A meneküléshez semmilyen esetben se
használjunk normál kivitelű
személyfelvonót! (biztonsági lift tűz esetén is

használható)
Hagyjuk el a házat!
Amennyiben a lépcsőház sűrű füsttel
telített, ne próbáljunk meg azon keresztül
menekülni. Csukjuk be a bejárati ajtót.
Tájékozódás (látás) hiányában két emelet
magasból sem sikerülhet a menekülés!
Várjuk a tűzoltókat, hogy a
rendelkezésünkre álló információkkal
segíthessük a gyors beavatkozást!
A füstérzékelő életet menthet a lakásokban!
Nemcsak a tűz gyilkos tényező, hanem a
keletkező füst és a különböző mérgező gázok
is. A halálos kimenetelű szerencsétlenségek
legtöbbször éjszaka következnek be, ugyanis
tévhit az, hogy az ember álmából is felriad a
tűz első jeleire. Ez sajnos ritkán van így. Az
otthonunkban előforduló tűzesetek
megelőzését szolgálják azok a füstérzékelők,
amelyek a mennyezeten elhelyezve
hangjelzéssel riasztanak.
Hova érdemes felszerelni: Amennyiben a
teljes lakás védelmét szeretnénk biztosítani,
akkor minden helyiségbe, ahol fűtő-, sütő-,
vagy főző-, illetve elektromos berendezés
található, szereljünk érzékelőt. Amennyiben
többszintes épületben lakunk, akkor
minden szinten legalább egy berendezés
szükséges a minimális védelem érdekében.
A mennyezet sarkától több mint 50
centiméter távolságra kell elhelyezni a
készüléket.
Figyelem!
A füstérzékelő nem működik, ha letakarjuk,
lefestjük!
Ha lemerül az áramforrás (9V elem),
hangjelzést ad!
A riasztót füstérzékelésre tervezték, a tüzet
nem tudja megakadályozni.

Az ADVENTI VÁSÁR a tavalyi
sikerre való tekintettel idén
is megrendezésre kerül
advent első és második
vasárnapján.
Kézműves felajánlásokat
köszönettel elfogadunk!
Óvodai és Iskolai SZKV
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Saját termesztésű Árvácska, Cserepes krizantém,
évelők és örökzöldek vására.
Továbbá kapható:
-Házi szörpök (Bodza, Citromfű, Menta, Eper, Ribiszke,
Málna)-Lekvárok (Kajszi, Eper) Házi lecsó,- Paradicsomlé.
Vágott krizantém iratható!

Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 09 h-tól 18 h-ig
Csütörtök délelőtt piacnap
Csütörtök délután: 13h-tól-18 h-ig
Szombat délelőtt piacnap
Szombat délután: 13 h-tól 18 h-ig
Vasárnap: 09 h-tól 18 h-ig
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!!
Tedd színesebbé környezeted virággal.
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Népművészeti kiállítás a
Művelődési Házban
Horváth Krisztinát kérdeztük:
„Horváth Krisztina vagyok, 23 éve
dolgozom az Aranyalma Óvodában
óvónőként.
Már fiatal koromban is
érdeklődtem a különböző kézműves
technikák iránt. Gyöngyöt fűztem, varrtam,
később a patchwork (foltvarrás) lett a
hobbim. Négy éve népi játék néptánc
foglalkozásokat tartok óvodás gyerekeknek,
valamint nyári napközis táborokat
kisiskolásoknak. Azóta érdeklődöm jobban
a népi kézműveskedés iránt.
Két éve találtam egy tanfolyamot –
népi játszóház vezetői – mely során rengeteg
régi kézműves foglalkozást ( pld: agyagozás,
vesszőfonás, csuhé- gyékény-szalma
megmunkálás, bőrművesség, szövés-fonás,
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fa játék –hangszer készítés, gyöngyfűzés,
gyöngyszövés, nemezelés, tojás írókázás,
gyertyamártás, festés természetes
anyagokkal, mézeskalács díszítés) ismertem
meg. Legjobban a bőrművesség tetszett
meg, valamint a gyöngyfűzés.
Szívesen adom át tudásomat
gyermekeknek, felnőtteknek. A népi
játszóház vezetői vizsga darabjaimat
kiállításba rendezve a Művelődési Házban
tekinthetik meg az érdeklődők decemberig.”
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KEDVES SZÉPKORÚ BALATONSZABADI LAKOSOK!
Szeretettel köszöntjük és meghívjuk minden 64. életévet betöltött lakosunkat a
hagyományainkhoz híven megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepségünkre és az azt
követő vendéglátásra.

2019.november 9-én szombaton 14:00 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Házba
(Vak B. u.133), valamint 2019.november 10-én vasárnap 14:00 órakor a
Siómarosi Kossuth Művelődési Körbe.
Számítunk megtisztelő jelenlétükre!
Balatonszabadi Község Önkormányzata és Képviselő Testülete nevében:
Király Kálmán
polgármester
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