
Balatonszabadi Község Lapja XVIII. évfolyam 6. szám 2017. június

Trianon
Ez a szó a magyar fül számára az igazságtalanságot, az elkesere-
dettséget, és a tehetetlen szomorúságot jelképezi! Némelyeknél a 
kifejezés a jogos düh szimbóluma is! Ugyanis 1920. június 4-én, 
az els  világháború végs  lezárása során a gy ztes nyugat-
európai nagyhatalmak a vesztesként kezelt Magyarországra ke-
gyetlen és igazságtalan békét kényszerítettek! 

Elvették t lünk egykoron nagy és er s országunk több mint két-
harmadát! Ezzel kettészakították nemzetünket, mivel több, mint 3 
millió honfitársunk az új határokon kívül rekedt. De hogyan és 
miért került sor, erre a számunkra tragikus lépésre?

A diktátum szervesen illeszkedett a más vesztes hatalmakkal 
kötött békeszerz dések sorába. Az els  világháborút ugyanis több 
békekötés zárta le, melyeket összefoglaló néven hívunk "Párizs 
környéki békéknek". Ezek újraszabták Európa térképét, mert 
például az Osztrák-Magyar Monarchia helyén új államok jelentek 
meg - Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Szerb- Horvát - 
Szlovén királyság - újra létrejött Lengyelország, illetve megjelen-
tek a baltikumi kisállamok (Észtország, Lettország, Litvánia). 
Mindezek mellet új határok jöttek létre a Balkánon is. Az öt 
békekötés a következ  volt: Németországgal megkötött 
versaillesi béke (1919. június 28.), Ausztriával megkötött saint-
germaint-i béke (1919. szeptember 10.), Bulgáriával megkötött 
neuilly-i béke (1919. november 27.), Magyarországgal megkötött 
trianoni béke (1920. június 4.), Törökországgal megkötött sevresi
(1920. augusztus 10.) és lousanne-i béke (1923. július 24.). 

Ám valamennyi békekötés közt a magyarokkal aláírt szerz dés 
volt a legszigorúbb és legigazságtalanabb. Megbüntetett" egy 
egész nemzetet, több mint három millió magyar életét megpecsé-
telve, és további generációk sorát évszázadokra megbélyegezve. 
Trianon ugyan a magyar fül számára az egyik leggy löltebb szó, 
ám ugyanakkor a dac és összetartozás szimbóluma is. Bár az 
er sebb jogán 1920-ban eltiporhattak minket, a magyarság mégis 
bizonyította - és bizonyítja máig - semmilyen szerz dés, vagy 
igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét a magyarság ezer 
éves együvé tartozásának érzését!

A gy ztes antant nagyhatalmak Magyarországgal 1920. június 4-
én kötötték meg a trianoni békét, a versaillesi Nagy-Trianon 
kastélyban. A békediktátumot a világháborúban gy ztes Antant 
hatalmak részér l Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország 
képvisel i írták alá, míg a háborúban vesztes Magyarország 
részér l - a Simonyi - Semadam Sándor kormányának küldöttei –
Drasche - Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston, 
népjóléti miniszter látták el kézjegyükkel A példátlanul felel tlen 
szerz dés népünkre er ltetése, a magyar nemzet történelmének 
egyik legigazságtalanabb módon létrehozott, és legtragikusabb 
következményekkel járó eseménye volt. A diktátum révén ugya-
nis 1920-ban mintegy 3,2 millió magyar került külföldi országok 
területére. Országgy lésünk 2010. május 31-én a diktátum aláírá-
sának napját - vagyis június 4-ét - a Nemzeti összetartozás napjá-
vá nyilvánította.

Harmat Árpád Péter

Telihold. 
Hideg éjszaka.
Fáznak a fecskék.
Hová t nt a május ígérete?
Megérte ez a hosszú utazás?
Az akácvirág nem hoz majd 
mézet.
Megbarnult mind. 
Fagyos a világ, fázik a lélek.
Mekkora utat tettek meg k,
hogy visszatérjenek!
Hiába.
Nem várja ket biztonság, fé-
szek.
Öt év múlva már csak képen 
nézhetjük ket.

Szétvertük a reményt!

Ágoston László



Önkormányzati rövid hírek, információk
Látogatás Gamásza – pusztán

Április végén, a közigazgatásilag Balatonszabadihoz tartozó Gamásza - 
pusztára látogatott - ott él  lakosok megkeresése kapcsán - a körzet 
országgy lési képvisel je Witzmann Mihály, településünk polgármestere 
Király Kálmán és aljegyz je Dr. Magori Tibor. Igényként merült fel egy 
további szeméttároló konténer kihelyezése, a régi templomtorony 
felújítása, egy régi gazdasági épület elbontása, a buszmegállóhoz vezet  
gyalogút kiépítése, egy zöldterület rendbetétele és a vezetékes 
ivóvízhálózat víznyomásának növelése. A felmerült problémák 
megoldását nehezíti, hogy nem önkormányzati és nem is állami, hanem 
kizárólag magántulajdonban lév  ingatlanokról van szó.
Egymás után érkeznek a pozitív válaszok a Gamásza - pusztán tett közös 
bejárásunkat követ en.

Köszönjük a szolgáltatók, közszolgáltatók, tulajdonosok pozitív 
hozzáállását, aminek az eredményei a következ k: 

A Magyar Közút NZrt. a Gamásza el jelz  közúti táblákat megrendelte, kihelyezésük folyamatban van.
A 7. számú f úton lév  déli oldali buszmegállóhoz vezet  közút bal oldali padkáját mart aszfalt beépítésével leburkolja és a gyalogos
közlekedésre figyelmezet  táblával látja el.
Az ÉNyMKK Zrt. az eddigi 14 járatát, melynek megállóhelye Gamásza - puszta, kérésünkre további hárommal tervezi b víteni, ezt
kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál.
A DRV Zrt. a nyomásingadozás, alacsony víznyomás kivizsgálását megkezdte, a helyszínen mért nyomásértékek a panaszt nem
igazolták a mérés id pontjában, ezért nyomás regisztert szerelnek fel. A mérési eredményekr l és a további intézkedésekr l
megküldik a tájékoztatást.
A lakók által kifogásolt elhanyagolt, veszélyes épület tulajdonosa a kérdéses épületet elbontatja, a szükséges engedélyezési
folyamatot megkezdte.

Biztosan találkoztak a faluba érve a térfigyel  rendszerre vonatkozó 
tájékoztatással. 

A szolgáltató váltás miatt - Supra/Vidanet -, hosszú id n keresztül, a 
szükséges belépési kódok hiányában a kamera rendszer központ 
egységét bekapcsolni nem lehetett.

A szerver cseréjével és a kamerák adatátviteli rendszerének 
megváltoztatásával, a kamerák számának b vítésével, újra látjuk és 
rögzítjük a településünket meglátogatókat. 

A rendszert a rend rség üzemeltetésébe adjuk, együttm ködési 
szerz dés megkötésével. 

Király Kálmán polgármester

Az udvar karbantartási támogatás igénylések beadási 
határidejéig (április 30. napjáig) 8 kérelem érkezett be, 
melyekr l a Szociális és Kulturális Bizottság 2017.május 
12-i zárt ülésén döntött. 
A döntés értelmében 2 kérelmet elutasítottak, 6 kérelmez  
számára megállapították az udvar karbantartást június 1-t l 
október 31-ig terjed  id szakban 5 alkalommal (1 f  részére 
6 alkalommal), mely munkát az önkormányzat karbantartó 
brigádja végez majd folyamatosan, beosztás szerint.

A határid  lejárta után már csak az a személy adhatja be 
kérelmét udvar karbantartási támogatásra, aki rendkívüli 
élethelyzetbe kerül. Ebben az esetben havi jövedelmére 
tekintet nélkül terjesztheti be kérelmét. Rendkívüli 

Értesítjük az érintetteket, hogy Kaposvárról megérkeztek a 
mammográfiai leletek, szíveskedjenek a feln tt 
háziorvosi rendel ben azokat átvenni.

A Balatonszabadi Katalin Margit az Országos 
T zmegel zési Bizottság Somogy Megyei Bizottsága 
által meghirdetett alkotói pályázatán "meseíró" 
kategóriában els helyezést ért el.

Ezzel továbbjutott az országos versenyre, amely június 9-
én lesz Budapesten a F városi Nagycirkuszban. 
Gratulálunk, a nyertes m vet a lap következ  számában 
megjelentetjük.

élethelyzetnek min sül a tartós betegség, vagy a családtag 
elvesztése.

2. 2017. június



Pihen hely a Pusztatoronynál
Néhányan már látták, mert arra sétáltak, 
futottak, vagy kerékpároztak, netán kutyát 
sétáltattak, mások hallottak már róla, vagy 
látták a képeket az internet jóvoltából. 

Nos, azok kedvéért, akik még nem hallot-
tak róla, örömmel tudatjuk, hogy az 
Együtt Balatonszabadiért Egyesület ma-
roknyi, de lelkes csapata, kiegészülve né-
hány segít kész, tenni vágyó falubelivel 
együtt folytatta a tavalyi évben elkezdett 
pihen park megvalósítását. 
Els  ütemben a már meglév  fákat és sö-
vényt tettük rendbe, majd egy t zrakó-
helyet alakítottunk ki, melyet padokkal 
vettünk körbe. Mellette egy nagyobb mé-
ret  asztal és az azt körbevev  padok ke-
rültek elhelyezésre. 

Madártávlatból
A kora-tavaszi hideg ellenére jókedv en végeztük a munkálatokat, majd ebédkor finom forró gulyáslevessel és puha kenyérrel doppin-
goltunk a délutáni folytatásra. 
Második ütemben nagyméret  szemetes kukákat készítettünk és telepítettünk, valamint falunk kisebb lakóira is gondolva egy gyermek 
méret  asztal és azt körbevev  padok kerültek kihelyezésre. Még pár apró tennivaló akad, de már most is mindenki szabadon használhat-
ja az eszközöket, ügyelve a rendre és a tisztaságra. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki akár a munkájával, 
akár más módon hozzájárult a pihen hely létrehozásában. Külön köszönet Balatonszabadi Önkormányzatának, hogy pályázat keretében
anyagi támogatást nyújtott egyesületünknek, mely forrásul szolgált a pihen hely megvalósításához. 
Az egyesület facebook oldalán képekkel és egy kis videó segítségével is nyomon követhet k a munkálatok és a végeredmény.

Kellemes pihenést és id töltést kíván az EBE!

Az Együtt Balatonszabadiért Egyesülett l kaptuk a hírt, hogy a frissen elkészült t zrakónak egy darabon már letörték a betonozott 
sarkát (Valószín leg azon vágtak fát, vagy ilyesmi, mert azt kézzel nem lehet letörni.), továbbá amikor egy alkalommal éppen kint 
voltak, néhány QUA DOS motorozott az emlékm  dombon, és csak hosszabb gy zködés után hagyták el járm veikkel a hely-
színt.
Azt gondoljuk, hogy a tisztelt Olvasó is egyetért velünk abban, ha már építeni, létrehozni nem segítenek, legalább hagyják békén a 
helyet, és ne tegyék tönkre mások munkáját és az emlékhelyet.      A szerkeszt

Cukorbeteg Egyesület hírei

Május 6-án egyesületünk részt vett a Cukorbeteg 
Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett 
országos nordic walking sétán. Mindenki tudja, 
hogy a mozgásnak jó hatása van a szervezetre. 
Sokféle mozgás létezik, de nem mindenki tud pl. 
futni. A nordic walking egy olyan mozgásforma, 
amelyet kortól és nemt l függetlenül lehet gya-
korolni.  
A következ  hatásokat lehet elérni, ha rendszere-
sen végezzük: er síti az izmokat, javítja a test 
oxigénellátását, aktiválja a vérkeringést, oldja az 
izomfeszültséget, segít a fogyásban, jót tesz az 
agynak, hajlékonnyá teszi az ízületeket, növeli a 
stressz t r  képességet. Két bot és egy kényel-
mes cip  kell hozzá. Tizenhárman ismerkedtünk 
ezzel a mozgással, tréner mutatta meg a techni-
kát. Szerencsések voltunk, kellemes, napsütéses 
id ben, beszélgetve tettük meg a sétát. Mindenki 
jól érezte magát. Csak ajánlani tudjuk a mozgást 
igényl  embereknek. Nordicos köszönéssel bú-
csúzom: botra fel!  

Mészárosné Horváth Rózsa elnök

2017. június 3.
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Színes május a Kossuth Körben

Az elmúlt egy hónap ismét mozgalmas volt. 
Április 30-a hagyományosan a májusfa állítás napja. 
Az idén összejött lelkes férfitagok egy 20 m-es nyárfát 
állítottak fel feldíszítve a kör udvarán. A hölgyek pedig 
ezt finom vacsorával díjazták. Nyitott szemmel járva 
településünkön és a környéken, egyértelm en látszik, 
hogy ez a szokás is lassan feledésbe merül, már csak 
néhányan rzik a lángot.

A hölgyek egész hónapban szorgalmasan készültek 
arra, hogy az Ivó névnaphoz kötött férfinapon
viszonozzák a fiúknak a n napi m soros délután 
hangulatát és jókívánságait. Mondhatom kitettek 
magukért, remek volt a program és a vacsora is, 
melynek végén sorsolással megválasztásra került egy 
évre a „Józan-hegyi Ivó” és a „két segéde” is.  
Mintegy 30-an dolgoztak azon, hogy jól érezzék magukat az egyesület férfi tagjai és a meghívott vendégek. Köszönet érte.

Május 25-én délután a szokásos zárszámadó közgy lésre került a sor, melyen a 2016-os év gazdálkodása került ismertetésre. Külön 
kiemelend  az egyesület bútorainak megújulása a sikeres pályázatból származó forrás felhasználásával.

Május 27-én a községi gyermeknapnak adott otthont székházunk. A hely biztosításán túl önkénteseink munkájával, lángos és limonádé 
felajánlással, valamint 150 e Ft értékben gyermekjátékok biztosításával járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez.

A hónap utolsó vasárnapján 28-án h sök napján megemlékezéssel tisztelegtünk a világháborúkban elhunytak emléke el tt a siómarosi 
h si emlékm nél.        Kossuth M vel dési Kör Krisztin Róbert elnök

Hírek a Balatonszabadi Népdalkör életéb l

A Balatonszabadi Népdalkör Egyesület megtartotta évi rendes 
közgy lését 2017.április 18-án.  A közgy lés tagsága napirendi pontok 
szerint megtárgyalta a szakmai munkáról szóló beszámolót, az egyesület 
2016. évi tevékenységér l szóló egyszer sített éves beszámolóját, mely 
egyszer sített éves beszámoló mérlegét, eredmény kimutatását, 
kiegészít  mellékletét és közhasznúsági mellékletét tartalmazta, és 
egyhangú szavazással elfogadta. Az éves rendezvénytervet és a tagdíj 
változatlanul hagyása mellett is döntött a közgy lés.
Az egyesület a 2015 – 2016. évi gazdálkodási adatai alapján megfelel a 
közhasznúsági feltételeknek, közhasznú jogállását megtarthatja 2017-
ben is. A 2015 – 2016. év adózott eredménye a két év átlagában pozitív 
el jel . Az szja 1 % és a közhasznú tevékenység ráfordításai 
megfelelnek a törvényben el írtaknak.  

Készülnek a lángosok a gyereknapon
Köszönjük, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával támogatták Egyesületünk m ködését.  

Szabóné Szóládi Tünde elnök

Tisztelt Olvasó! Kedves Civil szervezetek!

Számomra fontos az önkormányzat és a civilek, civil
szervezetek viszonya. Fontos a civil szervezetek egymás közti 
viszonya.  

A május 2-i rendkívüli képvisel  - testületi ülést követ en - 
ahol kezdeményezésemre - a Testület polgármesteri hatáskörbe 
utalta a civil szervezetek támogatási kérelmeinek, pályázatainak 
elbírálását, megkértem minden érintett szervezet vezet ségét, 
hogy május 13-án tartsunk egyezetést. 

Az összes érintett civil szervezet vezet jével (8 f ), a velük 
együtt érkezett civil szervezeti tisztségvisel kkel (4 f ), az 
érdekl d  képvisel  testületi tagokkal (1 f ) egy asztalhoz 
ültünk, és úgy ahogy vártam, sikeres megbeszélést folytattunk. 

Jó hangulatban, minden szervezet képvisel jének egyetértésével 
KÖZÖSEN meghoztuk a 2017-es évi civil szervezetek 
támogatására vonatkozó egyezségünket. 

Minden szervezet vezet je elégedetten, mosollyal az arcán 
távozott a megbeszélésr l. Egy éves er feszítés ért ezzel célba.
A civilek KÖZÖSEN döntöttek, együtt döntöttünk egy ket 
érint  kérdésr l. Ez a döntés jelent sen eltér a 2016-os 
támogatási modellt l. Ez a megegyezésen alapuló támogatási 
rendszer, már kétséget kizáróan nem kaphatja meg az általam 
tett tavalyi megjegyzést, „pofapénz”. Ebben az évben még egy 
kérdésben kérem majd a Civileket, hogy kössünk új egyezséget, 
szövetséget, 2018 tavaszán pedig újra várom ket a 
támogatásokról szóló megbeszélésre. 

Tisztelettel: Király Kálmán polgármester
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Gyermeknap a Kossuth M vel dési Körben

Köszönjük minden segít nek és önkén-
tesnek az egész napi munkát, a csalá-
doknak, hogy részt vettek, és így moz-
galmasra sikerült a Gyereknap!

A hagyományos 
GÓLYATÁBLA 
avatás a parkban.
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Hirdetések 

A PELSO-KOM
házhoz men  szelektív hulladék gy jtés id pontjai:

2017. június 06. és június 20. -  kedd
papír és m anyag

2017. június 09. – péntek
üveg hulladék

2017. június 14. - szerda
zöldhulladék szállítás

A központi temet  és a Dózsa étterem közötti területr l.

Minden héten 
kedden

széles áruválasztékkal várjuk kedves vásárlóinkat a 
piactéren.

Denissza és Richardo 
(Román árusok) 
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Megdöbbenéssel értesültünk kollégan nk
Bartos Valéria

tragikus haláláról.
Élete teljében, 55 évesen ragadta el t a sors közülünk.

Szomorú szívvel osztozunk a család gyászában, és búcsúzunk Valitól. 
Hiányozni fog nekünk.

Munkatársai, kollégái és a szerkeszt ség

Mir l szól pünkösd ünnepe?

A húsvét utáni ötvenedik napon, az idén június 4-én 
ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az 

egyház születésnapját, pünkösd napját.

A húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb ke-
resztény ünnep neve a görög pentékoszté (ötven) szóból 
ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó 
ünnep vagy az els  zsenge ünnepe volt, majd a mózesi 
törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten 
szövetségre lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Az 
ünnepet sávuótnak, a "hetek ünnepének" nevezik, mert 
hétszer hét nappal pészah után ünneplik.

A keresztény egyház születésnapját jelent  pünkösd történéseit megörökít  
Újszövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus 
által mennybemenetele el tt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek 
kiáradt az apostolokra, betöltötte ket megvilágosító, lelkesít , szeretetet su-
gárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsá-
nak teljesítésére, és k különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol 
prédikálásának hatására sokan megtértek, bel lük alakult meg az els  keresz-
tény gyülekezet, a jeruzsálemi segyház.

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek alakjában 
ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését. A katolikus egyházban a II. 
vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ün-
nepkör ünnepélyes befejezése. Bár pünkösdhétf  a zsinati liturgiareform beve-
zetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban - 1993 óta Magya-
rországon is - munkaszüneti nap.

A néphit szerint, ha pünkösdkor szép az id , akkor jó lesz a bortermés. Egyes 
vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei 
különböz  ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, 
kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket. A gy ztes egy évig ingyen 
ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a 
pünkösdi koronát - uralkodásának rövid idejére utal a "pünkösdi királyság" 
kifejezés. Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király vagy királyné körme-
nete: a legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királyn nek öltöztetik, 
és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak köszönteni.

Pünkösd megünneplésének kiemelked  magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelent sebb vallási és nemze-
ti ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétl d  tömegrendezvénye lett. 
1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határ r katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a 
Csíksomlyón összegy lt székelyek azonban a Nagyerd nél gy zelmet arattak, megvédték si katolikus hitüket. 
Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több százezer 
ember érkezik az egész Kárpát-medencéb l és a világ más tájairól is.     Forrás: mult-kor, Foto: MTI



Megújul a gyermekorvosi rendel  és a véd n i szolgálat

Balatonszabadi Község Önkormányzata élt a lehet séggel, és 
pályázatot adott be a gyermekorvosi rendel  és véd n i 
szolgálat felújítására.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. 
évi C törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásához kapcsolódó pályázaton belül a házi 
gyermekorvosi ellátás és véd n i szolgálat (Balatonszabadi, 
Rákóczi u. 2.) helyiségeinek felújítására 29.999.925,-Ft-ot 
elnyert (a teljes költség 95 %-át), melyhez 1.578.944,-Ft öner t 
(a teljes költség 5 %-át) a saját költségvetése terhére biztosítja az 
önkormányzat. A felújítás teljes költsége: 31.578.869,-Ft. A 
munkálatok már megkezd dtek, átadási határid  szeptember 15-
e. Köszönet az önkormányzat karbantartó brigádjának azért,
hogy 2 nap alatt megtörténhetett a két rendel  helyiségének 
kiürítése és átadása a munkát végz  kivitelez  cég számára.
A gyermekorvosi rendel  és véd n i szolgálat felújításának 
megkezdése óta bizonyára megtapasztalták mind a fogorvosi, 
mind a feln tt háziorvosi rendelésekre érkez  betegek, hogy a 
munkálatok zajjal, porral járnak. 

A rendel k, a várók teljes felújításon esnek át, minden 
elemükben megújulnak. Kérjük megértésüket és türelmüket, 
hiszen néhány hónap múlva egy teljesen megújult helyiségbe 
költözhetnek majd vissza a kis betegeinket ellátók. Örüljünk 
együtt a lehet ségnek, a fejl désnek, megújulásnak! 
A felújítás idejére meg kellett oldani a gyermekorvos és a 
véd n  lehelyezését. A kisgyermekes családok kényelme 
érdekében helyben keresett az önkormányzat megoldást. Így 
nem kell a szül knek beteg kisgyermekükkel buszozni, utazni 
valamely szomszédos településre orvoshoz. Mivel a 
gyermekorvosi rendelés id pontja egybeesik a faluban a 
helyettesítést ellátó balatonvilágosi véd n  id pontjával, ezért 
fontos szempont volt, hogy a beteg gyermekek ne kerülhessenek 
egy térbe a véd n höz érkez  egészséges gyermekekkel. Így 
alakult ki a felújítás id szakára a véd n  elhelyezése a 
M vel dési Házban, a gyermekorvosi rendelés számára pedig 
bérli az önkormányzat a Forrás Patika melletti orvosi rendel  
helyiségét. 
Kérjük a szül ket, kísérjék figyelemmel a rendeléseket érint  
kiírásokat, információkat.  

Balatonszabadi Önkormányzata

Arany „sárgarigók”
Immár 37. alkalommal rendezték meg 
Szennán a „Hajlik a meggyfa” gyermek- 
és ifjúsági népdaléneklési és népzenei 
versenyt, melyen Fodor Janka 

tanítványai is megmérettették magukat. 

Számtalan citerás, furulyás, dudás mellett 
a gyönyör  hangú énekesek m sorát 
hallgathattuk meg ezen a kissé 
változékony id járású szombat délel ttön. 

Utána a szemerkél  es ben azért 
megtekintettük a skanzen kiállított 
gy jteményét is. 

A neves zs ri - Csíkvár Gábor, Boldizsár 
Imre és Nagy Ágoston - idén is arany 

min sítéssel díjazta „dalos madaraink” 
teljesítményét. 
A csapat tagjai voltak (balról jobbra): 

Pervein Panna, Krisztin Virág, Fodor Janka, Lelkes Réka, Kövecses Anna, Koskocsák Szimonetta, Molnár Zsófia, Sipiló Nikolett,
Babai Dominik, a képr l hiányzik Bévárdi Marcell

8. 2017. június
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