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„Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk…” (Reményik Sándor)

DOBOS ISTVÁN emlékére
Sok id t töltöttünk együtt. 20 éven át… jóíz  beszélgetések, anekdoták, humoros, néha bizony borsos történetek. Voltak 
vitáink is. Az igazság az, hogy bennem – mint annyi rengetegen – továbbra is létezik . A különbség az, hogy most már 
külön-külön kell folytatnunk magunkban a megkezdett beszélgetéseket: szakmáról, családról, községünk múltjáról, poli-
tikáról, az életr l…

Legtöbbször  beszélt, hiszen kifogyhatatlan volt. Én meg hallgattam, 
tanultam t le, okultam általa. Anekdotázó jókedvét édesapjától örö-
költe. t is ismertem. Szülei az iskolával majdnem szemben tornácos 
házukban laktak (helyén ma két szép családi ház áll), amikor 1974-ben 
dolgozni kezdtem. Gyerekkorában elkerült ebb l az otthonból, de 
szívében mindig szabadi maradt. Sokat tudok t le Nagy Lajos refor-
mátus igazgató - tanítóról, aki a példaképe volt, akinek hatására tanul-
ni és tanítani akart. Élte a Kádár-korszak pedagógusainak nem könny  
életét. Voltak az  életében is percemberek, akiknek meg kellett vagy 
meg akart felelni. Úttör  nyakkend t kötött, mint a diákok. Szinte 
gyerekké visszaváltozva élvezte a táborokat, kirándulásokat és a jó 
hangulatú, vidám, eredményes iskolás hétköznapokat, mert ez is a 
rendszer sajátja volt.

Vállalta származását, küldetését. Azt mondta egyszer: „én csak köze-
pes tehetséget kaptam, nem teremtettem világrenget  alkotásokat. 
Csak a jöv  fogja eldönteni, hogy használtam-e pedagógiai tevékeny-
ségemmel.” Mi tudjuk, a tanulókkal való viszonya sajátos volt; olyan, 
amit nem lehet kier szakolni. Valami áradt bel le, amellyel minden 
gyerekhez „odatalált.”  

Segítette a pályakezd t. Ismerte élethelyzetünket és ott volt, ha szük-
ség volt rá. Rendezett intézményt, testületet hagyott maga után. Apai 
nagyanyjáról imádattal beszélt. Vele teltek boldog gyerek hétköznap-
jai, hiszen az édesanyja nagyon sok id t töltött munkával otthon és a 
földeken.
Nagymamája mellett nyugszik most. És milyen is a sors? A nagymama 18 éves lányát, a mi f nökünk - úgy hívtuk 
„Nagy fehér” – 57 éves fiát temette el. Szeretettel beszélt feleségér l, menyér l. Rajongással az unokákról, dédunokák-
ról. Szép otthont teremtett, „küzdve tört a jobbra.” 

A kórházban találkoztunk utoljára, amikor meglátogattam. Csont soványan, minden mozdulatért megküzdve emelte fel 
kezét és mutatta a gy r t, amelyet elismerésként Balatonszabaditól kapott. „Semmi nem ér ennyit, mint ez”, mondta. 
Példaként hagyta, hogyan kell teljes, tartalmas életet élni, amelyben van munka, vitalitás, tanulás, sok humor. 
Hazatalált a szüleihez, a mamához. 

Búcsúzunk t le mindnyájan, mi munkatársai: „Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét…” (Arany János) 

Sírkövén nincs ott, hogy tanító, tanár vagy igazgató, mégis több száz tanítványa mondja majd arra sétálva saját gyerme-
kének, „  volt az igazgató bácsim.” 

„Egy szürke honba tér a föld fia, 
Nézzétek - ez a nagy tragédia;
A legsötétebb, a mindennapos
A szürke életnek komédiája –  
Tekintsetek kacagva, sírva rája…” (Kosztolányi Dezs )

Balogh Árpádné – iskolaigazgató (1994-t l 2010-ig)



Hírek - információk
Közösségi tereink szépítése
Ebben az évben is igyekeztünk a környezetünket szebbé, színesebbé, élhet bbé 
tenni. Ebben az évben egy kicsit másképp tettük ezt, mint korábban. Azokon a 
helyeken, ahol lehetett, igyekeztünk ével  növényeket ültetni. Ez, közvetlen 
költség – a virágok évr l évre történ  megvásárlása –, és közvetett költség –
évenkénti kiültetés, majd kiszedés – tekintetében is kedvez bb megoldás.   

Kisebb vita után úgy döntöttünk, hogy lehozzuk a növényeket, a közösségi 
tereinken telepítünk, ültetünk. Igazolódott az optimizmusunk: Balatonszabadin 
szeretjük a szépet. Nem lopjuk el a virágtartókba kiültetett növényeket. A 
virágaink mindenkinek nyílnak, ezt mindenki tudja és értékeli.    

Az önkormányzat vagyonelemeinek m ködtetése
A m ködtetés ráfordítással, er feszítéssel, gonddal jár. Kényelmes megoldás a vagyon el-, vagy kiadása. Nincs költség, nem kell nekünk 
rendezni a területet, épületet. 
Már bizonyára mindenki látta a másik lehet séget. Egy önkormányzati területet évi nem egész 5.800 forintért adtunk bérbe. Nem volt 
gondunk vele, nem kellett kaszálnunk, m velnünk, bele invesztálnunk. Most ennek a területnek a negyede évi 240.000 forintot hoz. Több 
mint 41-szeres bevétel az egynegyed területb l. Ez a terület négy külön bejáraton keresztül megközelíthet . A temet  fel li bejárata 
lehet vé teszi a parkolást. A másik három bejárat lehet vé teszi a mostani bevétel megháromszorozását. Amennyiben sikerül mindhárom, 
vagy akár mind a négy területet kiadnunk, a korábbi 5.800 forint helyett milliós éves bevételt fogunk elérni. 

Király Kálmán polgármester

Új bölcs de épül, és óvodai fejlesztés kezd dik Balatonszabadiban

Régi vágya teljesül a Balatonszabadi szül knek: a TOP 1.4.1 – 15 „Bölcs de és Óvodafejlesztés Balatonszabadiban” cím  pályázat 
keretében elnyert 104.984.000,- Ft támogatási összegb l új bölcs de épül Balatonszabadi községben – a már m köd  óvoda mellett, 
azzal egy m ködési egységben.
2015. január 1. és 2016. augusztus 31. között 40 gyermek született településünkön, akiknek a helyben történ  bölcs dei elhelyezése 
korábban semmilyen szinten sem volt megoldható. Az új bölcs de induláskor 12 kisgyermeket tud majd fogadni, az igények 
növekedésével azonban létszámb vítésre is lehet ség lesz. A bölcs dei kapacitásb vítés biztosítja a lakosság igényeinek kielégítését, és a 
pályázati célokkal összhangban támogatja a kisgyermekes szül k – különösen a három év alatti gyermekeket nevel  szül k - 
munkaer piacra történ  visszatérését, hozzájárulva ez által a foglalkoztatás növeléséhez.
Óvodánk 2008-ban és 2011-ben is elnyerte a „Zöld óvoda” megtisztel  címet. Jelenleg 103 kisgyermek számára biztosítjuk az óvodai 
ellátást. Részben Balatonszabadiból, részben a szomszédos Siójutról kerülnek hozzánk kisgyermekek, egyre kevesebben választanak 
siófoki óvodát. 
A jelenleg 4 csoporttal, két telephelyen m köd  óvodánkban a 
fejlesztési támogatásnak köszönhet en korszer sítjük a 
csoportszobákat, és új, modern készségfejleszt  játékokat is 
beszerzünk.
Új, a korábbinál nagyobb terület  játszóudvart is kialakítunk, és 
korszer  biztonságos játszóeszközöket vásárolunk, ezzel is javítva a 
gyerekek lehet ségeit.
A fejlesztést indokolja az is, hogy jelenleg a településünk lakói
számára elérhet  bölcs dei ellátás a közelünkben lév  két településen, 
Siófokon és Ságváron m ködik. Ezen intézmények azonban mind a 
távolság, mind az ottani, a helyi gyermekeket el nyben részesít  
felvételi rendszer miatt nem jelentenek valódi megoldást a
községünkben született gyermekek számára. Egyéb lehet ségként a 
magán bölcs de és a családi napközi említhet , amik a keresetekhez 
viszonyított magas ára miatt azonban nem elérhet k a legtöbb család 
számára.

Alapk  - letétel

Országos t zgyújtási tilalom

T zgyújtási tilalmat rendeltek el az ország területére 2017. 06. 20-án, közölte a katasztrófavédelem. 
Vagyis tilos tüzet gyújtani az erd területeken, fásításokban, vagy ezek kétszáz méteres körzetében. 
Ide értend k a felsorolt területeken található t zrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de

tilos a parlag- és gazégetés is. Az erd tüzek els sorban eldobott cigarettacsikkek és a t zgyújtási tilalom ellenére meggyújtott tábortüzek, 
nyári gazégetés következtében keletkeznek, els sorban erdei és fekete fenyves állományokban, valamint id sebb lombos állományokban.
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BARTOS VALÉRIA 
emlékére

Mély megrendüléssel állunk a hír el tt, 
mely szerint Bartos Valéria Balatonszaba-
di Polgármesteri Hivatal dolgozója 2017. 
május 26-án egy felfoghatatlan, értelmet-
len baleset következtében 54 éves korában 
életét vesztette.

A rokoni kapcsolatok mellett 12 évet 
kollegaként is együtt dolgozhattam Vali-
val, így jól ismertem t. Hiánya minden-
kinél jobban megvisel. A Szabadi Szó 
Szerkeszt  Bizottságának felkérésére
életútját röviden az alábbiakban osztom meg a tisztelt olvasókkal.

Hatalmas szeretettel, nagyfokú munkabírással és tudásvággyal 
rendelkez  kedves, barátságos embert vesztett közösségünk.
1980-ban a siófoki Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakmun-
kásképz  Iskolában élelmiszer eladó végzettséget szerzett. Majd 
tudás vágyát fokozva 1983. évben munkája mellett levelez  tago-
zaton a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban érettségi vizsgát, ezt 
követ en a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközép-
iskolában szintén levelez  tagozaton képesített könyvel , vállalati 
tervez  és statisztikus vizsgát tett.

A Kereskedelmi iskola elvégzése után azonnal munkába állt. 
Siófokon a Csemege boltban eladóként dolgozott, majd a siófoki 
ÁFÉSZ irodában hálózati ellen r munkakörbe került.

Lelkiismeret-furdalás kínozta amiatt, hogy a siófoki munkahely 
és munkaköri beosztása miatt kevés id t tudott családjával tölteni, 
ezért amikor lehet ség kínálkozott, 2000. április 1. napjától Bala-
tonszabadi-Siójut Községek Körjegyz ségénél vállalt munkát 
adóügyi ügyintéz  munkakörben.

Nagyon gyorsan beilleszkedett a munkatársak körébe és hatalmas 
empátiával fordult az ügyfelek irányába. Munkáját mindvégig a 
segít  készség jellemezte. Emiatt amikor lehet ség kínálkozott, 
az adóügy helyett a szociális igazgatási munkakörbe helyeztük át. 
Itt munkaköri kötelezettségéb l ered en, még közelebb került a 
hozzá forduló ügyfelekhez. 
Oly nagyfokú együttérzéssel végezte ezt a munkát, hogy lelkileg 
teljesen megviselte a nehéz helyzetben lev  emberek sorsa.  

Ezért amikor lehet ség nyílt rá kérte, hogy 
visszakerülhessen az adóügyi munkakörbe, 
ahol továbbra is a segítségnyújtás jellemezte. 
F  munkakörei mellett több egyéb munkakört 
is ellátott, így az államigazgatási munka több 
területén is gyakorlatot szerzett.  
Bármely munkakörben is dolgozott a munka-
társakkal és ügyfelekkel történ  bánásmódját 
az együttérzés, megértés, nagyfokú humanitás 
jellemezte.   

Egy apró emlékkép villan fel el ttem: Vali 
legkedvesebb barátn je Kovács Lászlóné Ka-
ti, aki szintén a hivatal dolgozója. Mivel Kati 
munkaideje korábban kezd dött, Vali is min-
den reggel korábban bement a munkahelyre.

Mire a többiek megérkeztek, Vali segített Katinak lef zni a kávét, 
és amikor a kollegák érkeztek, már mosolyogva fogadta ket és 
viccel dve, mintha csak azt kérdezte volna, hogy na, felébredte-
tek? Majd közölte, én már lef ztem a kávét. Jó kedvre derítette 
ezzel munkatársait. Szinte most is látom magam el tt mosolygós 
arcát.
Munkaköri kötelezettségén kívüli feladatok ellátásában is els  
hívó szóra részt vett és maximálisan helyt állt. Hivatali munkáján 
kívül a közéletben is aktívan közrem ködött. Községi rendezvé-
nyeken és a helyi civil szervezetek munkájában is azonnal kész 
volt segítséget nyújtani, legyen az bármilyen jelleg  munka (taka-
rítás, tombola-jegyárusítás, ruhatári feladat ellátás vagy mosoga-
tás). Dolgozni mindig szeretett.
Jó kapcsolatot ápolt a helyi intézmények dolgozóival, s a szom-
szédos települések hivatali alkalmazottaival is.
Tette mindezt magánéleti nehézségei ellenére.  Ugyanis fiatalon, 
19 éves korában elvesztette nagyon szeretett édesapját, majd 
egyetlen testvérét, kés bb pedig édesanyját is, akit munkája mel-
lett hosszú hónapokon át szeretetteljesen ápolt.  Élete értelmét a 
család adta. Mindenekel tt nagy szeretettel vette körül két lányát, 
majd kés bb 3 gyönyör  unokáját. Számukra minden segítséget 
megadott.    volt a család összetartó ereje, a család motorja. 

A sz kebb család mellett szeretettel fordult a rokonokhoz, bará-
tokhoz. k is mindenben számíthattak rá. Saját magát háttérbe 
helyezve mindig készen állt a segítségnyújtásra.

Távozásával hatalmas rt hagyott maga után! Hiányzik nagyon. 

Némethné Vincze Mária

Olvasói levél 
„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli múltját, nézd meg a temet it.” 

(Széchenyi István)

Balatonszabadi község lakóinak nem 
kell szégyenkezniük a temet  állapotát

illet en, de lehetne: többet, szebbet, mást is…

Mindnyájan – akik gyakran járunk elhunyt szeretteinkhez – örül-
nénk, ha néhány szerszám: kapa, gereblye, stb., öntöz  alkalma-
tosság állna rendelkezésünkre, megfelel  módon és helyen. Több 
községben van ilyen.
A temet ben lév  csapok körül rendezetlen, gazos terep van.  Ha e 
területre virágokról gondoskodna az önkormányzat, én biztosan - 
és mindenki más is – szívesen megöntöznénk azokat.

Min ségi munkát végez alázattal, méltósággal Bartos Tibor temet-
kezési vállalkozó, munkatársaival együtt. 

Hálás köszönet, elismerés jár nekik. Arról nem k tehetnek, hogy 
a meghalt személyr l szóló „halotti értesít t” olyan hirdet táblákra 
kell kitenniük, ahol leszaggatva, egymásra ragasztgatva olvashatók 
a hírek. 

Engem nagyon bánt, amikor a táblán lév  „vörös tyúkok kapha-
tók”, „elveszett a kutyám”, „buli lesz x faluban”, stb. mellett, 
fölött, között olvasom az elhunyt nevét.

Kis üveges tároló megfelel  dekorációval (gyertya, virág, gyász-
szalag) lenne kegyelet teljes. Hogy mennyit és hová kellene ezek-
b l elhelyezni a temet ben és a községben, az részletkérdés. 

Üdvözlettel: Balogh Árpádné
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„Kedves ballagó Diákok!
Tarisznyával indultok az új kihívások felé, benne az emlékekkel, amelyekr l további élmények jutnak majd eszetekbe. Engedjétek
meg, hogy képzeletben 3 kavicsba zárt kincset én is betegyek a tarisznyátokba. Az els  kavicsba a múltat zártam, az itt töltött id  
emlékeit, tapasztalatait, mert ezekb l táplálkozik a jöv tök. Itt alapozódott meg az a tudás, amelyre a középiskolákban építhettek. A 
második kavicsba zártam a hitet, a tisztességet és a becsületet is, valamint a céljaitok megvalósítása érdekében az akaratot és a 
kitartást. A harmadik kavicsban a szeretet van, mert az emberi kapcsolataitok csak ett l az érzést l válhatnak igazi kinccsé.  
Ez a három kavics kísérje lépteiteket. 
Búcsúzóul álmaitok, vágyaitok eléréséhez kívánok Nektek sok sikert, szerencsét, kitartást és természetesen boldogságot. Kívánom, 
hogy halljátok meg a cseng szót, amely emlékeztet benneteket az els  iskolátokra. 
Egy dal szavaival búcsúzom t letek:  

“Menj, küzdj az álmodért,  
Minden vágyadért, mi benned él.”   Idézet Kozmáné Kovásznai Mária igazgató asszony ünnepi beszédéb l

A ballagáson okleveleket, emléklapot, könyvjutalmat és emléktárgyat vehettek át a végz s diákok Szentkirályi Tímeától, a 
Szül k Közössége Választmányának elnökét l kiemelked  közösségi munkáért és Kozmáné Kovásznai Máriától, az iskola 
igazgatójától tanulmányi eredményekért, Diákönkormányzatban végzett munkáért, valamint a Diákolimpia versenyein elért 
eredményekért.

Kiemelked  közösségi munkájáért:
Lukács Anna Natália, Májer Péter Zoltán,
Molnár Jázmin, Váti Dóra

Diákolimpia versenyein elért eredményeiért:
Bárány Ákos, Csele Kristóf, Horváth Csongor
Álmos, Salamon Eszter, Takács Boglárka Réka

Diákolimpia versenyein elért eredményeiért és 
Kiemelked  közösségi munkájáért:

Bati Eugénia, Papp Hanna Natália 
Jeles tanulmányi eredményéért, Diákönkormányzat 
elnökeként végzett négy éves aktív munkájáért és 
Kiemelked  közösségi munkájáért:

Kiss Gergely

Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató 
magatartásáért és Kiemelked  közösségi munkájáért:

Bálint Levente Kristóf, Simon Csenge Boróka  
Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató 
magatartásáért nevel testületi dicséretben részesül és 
Kiemelked  közösségi munkájáért:

Horváth Nóra Luca
Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató 
magatartásáért nevel testületi dicséretben részesül,
Diákolimpia versenyein elért eredményeiért és 
Kiemelked  közösségi munkájáért:

Végh Margaréta Viktória 

Simon Csenge Borókának a nevel testület a jó tanuló - jó sportoló címet adományozza a 8 éven át tartó kiemelked  tanulmányi 
munkájáért és a Diákolimpia versenyein az országos dönt ig való eljutásáét, ezért jutalomból a Balatonszabadi Kincskeres  Oktatási 
Alapítvány finanszírozásával vehet részt az iskola nyári ökotáborában.

GRATULÁLUNK! A középiskolában is szép eredményeket kívánunk!
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Ismét kicsengettek 

De ez a kicsengetés más volt, mint a többi. Sok iskolás szalad ki 
az iskola kapuján, és örömükben azt kiáltják:

Hurrá! Vége az utolsó napnak!

A nyolcadikosok viszont nyugodtan, komótosan ballagnak ki a 
kapun, és k azt mondják:

- Hát vége, az utolsó napnak is. Lezárult egy id szak, ami minden 
nyolcadikos életében nyomot hagy. Elérkezett a búcsú ideje.
8 éve volt, hogy Marika néni és Erna néni évnyitón végigvezettek 
minket az aulában sorakozó diákok között. Akkor kicsit féltünk, 
ma már jóval magabiztosabbak vagyunk. Azonban ez a magabiz-
tosság sem elég ahhoz, hogy bármelyikünk is felsorolja azt a 
rengeteg dolgot, ami itt történt velünk ez alatt a nyolc év alatt, és 
amib l sok örök emlékké vált. Az els  osztálytól nyolcadikig 
eltelt id ben ez az osztály egy remek csapattá kovácsolódott. 
Voltak, akik jöttek-mentek, de a többség mindig maradt. Közülük 
pedig mindenkinek megvan a saját helye ebben a csodás és össze-
tartó közösségben. Most viszont, egy pillanat alatt bomlik szét ez 
a közösség. Százfelé indulunk, arra, amit a legjobban szeretnénk, 
és amihez értünk. Igyekszünk sikert kovácsolni az itt szerzett 
tudásból. Nem véletlen, hogy iskolánk neve: Kincskeres  Általá-
nos Iskola. Mikor alsósként rákérdeztünk:

Miért pont kincskeres ? Mi a kincs?

Csak azt a választ kaptuk: „A tudás a kincs!” és még sok más 
kincset kaptunk az itt eltöltött évek során. Sokan még nem ébred-
tek rá, de az igazi kincs végig itt volt a kezünkben. A legtöbben 
majd középiskolában fognak rádöbbenni, hogy mi is volt itt, ami 
ott majd nem lesz meg… A diákélet. 

A tudást megszerezhetjük sok formában, számtalanszor életünk 
során. De ez a 8 év, az együtt töltött id , Erika néni és Marika néni 
tör dése, akik fels  és alsó tagozatban is végig, feltétel nélkül 
kiálltak mellettünk.

Most szeretnénk köszönetet mondani mindazért, amit itt kaptunk ez
alatt a 8 év alatt. Els sorban szeretnénk megköszönni tanárainknak 
és igazgató néninek, hogy éveken keresztül tanítottak, bátorítottak, 
elviseltek és szerettek minket. Köszönjük, hogy állandóan számít-
hattunk rájuk, hogy a versenyekre (amiken szép eredményeket 
értünk el) mindig felkészítettek. Köszönjük Marika néninek és Erna 
néninek azokat a biztos alapokat, amelyek segítségével gördüléke-
nyen vettük a fels  tagozat akadályait. Köszönjük a takarító nénik-
nek az áldozatos munkájukat, amelynek hála mindig tiszta iskola 
várt ránk reggelente. Köszönjük Zoli bácsinak a megannyi segítsé-
get, amelyek nélkül a bulik, a rendezvények nem valósulhattak 
volna meg. Köszönjük a konyhás néniknek a finom ételeket, a 
finom tízórait és uzsonnát. 

Köszönjük osztályf nökünknek, Erika néninek, hogy ötödik osztá-
lyos korunk óta védelmezett és bátorított minket, hogy mindig 
maradjunk önmagunk. Remek élményként marad meg bennünk a 
magyar órák jó, laza hangulata, amelyeket Erika néninek köszönhe-
tünk. Folyton próbált minket a jó út felé terelni, és sikerült is. 
Köszönjük, hogy mindig meghallgatott minket akármilyen kisebb, 
nagyobb problémánk volt. Köszönjük a remek hangulatú osztályki-
rándulásokat. Sosem feledjük el az emlékezetes farsangi el adáso-
kat, amelyekre felkészített minket. Köszönjük az itt töltött id t, de 
most mennünk kell… 

Ígérjük, visszajövünk még, meglátogatjuk kedves tanárainkat és 
iskolánkat.  

Kiss Gergely

60. éves jubileumi találkozót tatottak az 1956/1957-es tanévben a Balatonszabadi Általános Iskolában végzettek.

Az akkori 28 f s osztályból a mai napig településünkön él: Ács Ferenc, Firnicz Lajos, Hermecz Éva, Horváth Zsuzsanna, Nagy János, 
Németh Miklós és Seb k Teréz. Az elszármazottak: Bán Mária, Erd s Károly, Haraszti Mária, Horváth Mária, Judák Endre, Lengyel 
Mária, Salamon József és Tiderle Zsuzsa. A találkozót megtisztelte jelenlétével Hozleiter Imre tanár úr is.  

Erd s Károly
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Helyreigazítás 
A lap júniusi számának címoldalán megjelent

vers íróját tévesen neveztük meg.
A vers szerz je Ruppert Erika, nem Ágoston László. 
Az érinttettek és az Olvasó szíves elnézését kérjük.

A szerkeszt

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

2017. július 04. és július 18. -  kedd
papír és m anyag

2017. július 09. – péntek
üveg hulladék

2017. július 12. - szerda
zöldhulladék szállítás

A központi temet  és a Dózsa étterem közötti területr l.

Tisztelt Balatonszabadi Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Forrás Gyógyszertár

nyitvatartási ideje 2017. június 15-t l megváltozott.

Az új nyitvatartási id :
hétf t l péntekig: 8 órától 17:30 óráig.

Szeretettel várjuk Önöket továbbra is!
Üdvözlettel: a Forrás Gyógyszertár kollektívája
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Az alábbiakban Dr. Koch Béla, településünk háziorvosa által írt
Hit és betegség

cím , 2005-ben kiadott, majd 2013-ban már az ötödik kiadást megért könyvéb l 
idézünk. Tesszük ezt azért, mert az eltelt több év után is aktuálisnak ítéljük az 

általa leírtak.
1. A beteg és a család

A család, mint a társadalom alapsejtje napjainkban komoly válságban van. Országunk népes-
sége évr l évre fogy. Sokan már a közeli nemzethalál vízióját emlegetik. Sajnos nem alaptala-
nul. A családok 39 %-a gyermektelen, 34 %-uk egygyermekes. A házasságkötések száma 
minden eddiginél alacsonyabb. Ezek jelent s része is korán válással végz dik. Egyre gyako-
ribb az élettársi kapcsolat. A folyamat legnagyobb kárvallottjai kétségtelenül a gyermekek. Az 
eredmény kóros személyiségfejl dés annak minden kés bbi következményével. A tendencia 
jelenleg megállíthatatlannak t nik.
A család életében a betegség megjelenése nagy próbatételt jelent. Ugyanakkor a beteg számára 
nagyon fontos lenne a nyugodt, meleg családi légkör. Látogatásaim során ezzel kapcsolatban 
számos pozitív és negatív tapasztalatom volt. Hála istennek, a jó példák száma jóval maga-
sabb. 

Egy jelenleg 80 éves n betegemet 8 évvel ezel tt betegségek sorozata érte: cukorbaj, magas vérnyomás, alsóvégtagi
mélyvénás trombózis, tüd embólia, gyomorvérzés, agylágyulás. Mindezekkel kapcsolatban csak a legszükségesebb
id ket töltötte kórházban. Lánya otthonában ápolja, most már nyolcadik éve. Mozgásképtelen, ágyban fekszik. A
kommunikáció csak néhány szóban és mozdulatban nyilvánul meg. Állapota ellenére – szinte hihetetlen – nincs fel-
fekvése. Mindez a gondos ápolásnak köszönhet . A család szeretete, áldozatvállalása tartja életben. A helybeli plé-
bános hetente látogatja és hitében er síti.

62 éves férfibeteg féloldali bénulással, súlyosan elesett állapotban került haza a kórházból. Az orvosok csak napokat
jósoltak neki. Felesége olyan odaadóan és gondosan ápolta, hogy még tíz hónapig élt. Rendszeresen látogattam.
Mindig mosollyal fogadott. Végtelenül hálás volt Istennek minden napért, amelyet még családjában tölthetett.

A leírt példák jól szemléltetik a család pozitív szerepét. Meggy z désem, hogy az otthoni ápolás nemcsak a beteg életét hosszabbítja 
meg, hanem az élet min ségét is összehasonlíthatatlanul kedvez bben befolyásolja a kórházzal vagy egyéb gyógy intézménnyel szem-
ben. A magyarázat kézenfekv : a meleg, gondoskodó, szeretetteljes családi légkör képes a beteget lelkileg legjobban támogatni. A lélek 
er södése nagymértékben enyhítheti a testi panaszokat. Az sem mindegy, hogy ki és hol végzi a lelki gondozást. Az otthoni környezet 
egyediségét, intimitását más nem pótolhatja. Nagyon jó hatása van az igeolvasásnak és a lelki beszélgetéseknek. Kiemelked en fontos a 
lelkész rendszeres látogatása és szolgálata. Ha a házastárs már meghalt, a gyermek feladata lenne a szül  ápolása. A gyermektelenség 
és a családok széthullása mindezt lehetetlenné teszi. Másutt anyagi és szociális okok miatt nem tudja a hozzátartozó felvállalni az ott-
honi ápolást. Ezért van egyre nagyobb igény napjainkban a különféle ápolási intézményekre.

Az id s emberek különösen ragaszkodnak otthonukhoz. legtöbbjük valósággal retteg attól, hogy kórházba utalják. A döntés az orvos
számára nem könny . Els sorban azt kell mérlegelni, hogy feltétlen indokolt-e az intézeti kezelés. Ha érdemi javulás nem várható, és 
az életfolyamatok visszafordíthatatlanok, véleményem szerint az otthoni ápolás mellett kell dönteni. Ehhez természetesen a család be-
legyezése, segít  támogatása szükséges. Egyszer bb a helyzet, ha a hozzátartozók kérik és vállalják a beteg végleges gondozását. Az 
utolsó hetek, napok sokszor nagy megpróbáltatást jelentenek a családtagok számára. Végig kell nézni a beteg szenvedéseit, agóniáját. 
Az egyre elesettebb állapot ellátása gyakran emberfeletti helytállást kíván. Éppen ezért nem mindenki tud megbirkózni ezzel a feladat-
tal. Aki viszont felvállalja mindezt, a rendkívüli terhek mellett csodálatos élményben is részesülhet. Naponta átélheti beteg hozzátarto-
zója ragaszkodó szeretetét és szinte háláját. Ez kifejez dhet szavakkal, könnyez  pillantással, simogató kézzel. Egyes esetekben a be-
teg követel dz vé vagy akár agresszívvá is válhat, amely ellehetetleníti az otthoni ellátást. Isten áldása legyen a betegen és azokon a 
családokon, akik ápolásukra vállalkoznak!

Legyen bármilyen jó, bens séges és humánus egy ápolási intézmény, a szeret  család gondoskodását nem pótolhatja. A beteg számára 
a családja az a közeg, ahol szintén elmondhatja testi és lelki panaszait. A gyógyszeres kezelés önmagában ne elegend . A lelki támo-
gatásnak sokszor nagyobb hatása van. Jól m köd  családok nélkül ez nem kivitelezhet . A társadalom alapsejtjeit meg kell rizni, mert 
szerepüket más nem töltheti be.

Július - Aratási szokások és hiedelmek

Július az aratás hónapja. A kenyérgabona betakarításának sikerét számos hiede-
lemmel és szokással igyekeztek biztosítani. A munkát fohászkodással, imádság-
gal, kalapemeléssel kezdték. A munkánál használatos eszközeiket a templom-
kertben gy jtötték össze, ahol a pap megszentelte. Az aratók a búzatábla szélén 
letérdeltek, keresztet vetettek. Az els  learatott búzaszálnak, az els  kévének 
nagy jelent séget tulajdonítottak. Amelyik baromfi ebb l evett egészséges és 
termékeny lett, ha az arató derekára kötötte, el zte a fájdalmat, vélték a hiedel-
mek szerint.       Forrás: internet



Cseri Kálmán (1939 – 2017) református lelkipásztor igehirdetései és gondolatai

"A hitben er tlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok... ne ítélkezzünk egymás felett..."
(Róm 14,1.13)

Ítélkezés
Gyakori b nünk, hogy az illet  távollétében megtárgyaljuk hibáit, 
gyengeségeit, és elítéljük. Isten ezt nagyon rossznak tartja.
...
Miért b n ez? Azért, mert g g van mögötte, magamat különbnek 
tartom, t megbélyegzem. A másik felett ítélkezünk, tehát fölé 
emeljük magunkat. Menteget zés és dicsekvés is lehet emögött. 
Hallgatólagosan azt bizonygatjuk, hogy mi jobban tudunk, 
helyesebben gyakorolunk valamit.  

Pedig gyakran éppen azt a hibát ítéljük el másokban, ami bennünk 
is megvan. Így ítélgették egymást már az els  gyülekezetekben is 
az er sebb hit ek és a bizonytalan kezd k. 

Pál apostol ket inti ebben az igében.
Mi ennek a káros gyakorlatnak a gyógyszere? Nem kell mindent 
kicsinyesen észrevenni és szóvá tenni. 
Ha valami nagyon helytelent látunk a másik ember életében, neki 
kell megmondanunk szeretettel. Szabad érte imádkozni, Isten sok

mindent közvetlenül elrendez a benne hív kkel. És törekednünk 
kell arra, hogy minél több jót mondjunk egymásról. 

Isten egyenesen arra biztat, hogy aki rosszat mond rólunk, azt is 
áldjuk - ami azt jelenti: jót mondunk róla.

És akkor egyáltalán nem szabad ítéletet mondanunk senkir l és 
semmir l? Dehogynem. Csak más dolog Isten igéje alapján 
megítélni valamir l, hogy helyes-e, vagy pedig elítélni valakit a 
segítés szándéka nélkül. Tudnunk kell, hogy Isten szerint mi jó és 
mi nem, de egymás felett öncélúan, szeretetlenül nem szabad 
ítélkezni.

Ne mi üljünk a bírói székbe, ahonnan ítéletet hirdetünk mások 
felett, hanem üljünk csak alázatosan a vádlottak padjára, és 
engedjük, hogy az igaz Bíró ítéljen el és mentsen fel! Aki ilyen 
lelkülettel néz másokra, az nem ítélkezni fog felettük a kárukra, 
hanem inteni fogja ket, és imádkozni fog értük épülésükre.

13 tanács VAKÁCIÓRA 

A szünid ben a gyerekek gyakran maradnak szül i kontroll nélkül, ezért is fontos, hogy felkészítsük ket a rájuk leselked  lehetséges 
veszélyekre! A gondtalan nyár eltöltéséhez a szül k fogadjanak meg néhány jó tanácsot, amelyekr l beszélgessenek gyermekeikkel!

1. Ne bízzanak a gyermekre nagyobb mennyiség  készpénzt!
2. A gyermekek az utcán ne vegyék el  mobiltelefonjukat, illetve

azt ne adják át semmilyen kérésre idegeneknek!
3. A lakáskulcsot ne hordják felt n en a nyakukban!
4. Strandon, napközis táborban ügyeljenek arra, hogy a

lakáskulcs, a pénztárca, a mobiltelefon soha ne maradjon szem  
el tt!

5. Ne hagyják egyedül csellengeni a kiskorú gyerekeket az utcán!
Tanácsos összefogni rokonokkal, barátokkal, esetleg
szomszéddal, akik segítséget nyújtanak a gyerekek  
felügyeletében.

6. Ha a gyermekek, fiatalok valamilyen kés i id pontban  
megtartott programon szeretnének részt venni, oda csak
csoportosan vagy feln tt kíséretében menjenek, illetve  
távozzanak! Kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott
helyeket!

7. Mindig legyen információjuk a gyermek hollétér l, és
barátairól!

8. Gondoskodjanak arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat,
amelyb l megállapítható a gyermek kiléte és a szül k
elérhet sége!

9. Tudatosítsák a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne
nyissanak ajtót és a lakásba ne engedjék be ket!

10. Ha az utcán idegen szólítja meg ket, sem útbaigazítás, sem
pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne
fogadjanak el semmit t lük! Legalább ilyen fontos tudniuk,
hogy ilyen esetekr l mindig érdemes beszámolni a szüleiknek.

11. Bátran szólítsák meg az egyenruhás rend rt, ha veszélyben
érzik magukat!

12. Beszélgessenek a közlekedés veszélyeir l, kiemelten a
gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól!

13. Mindig beszéljék meg gyermekükkel, hogy ha bármi baja
történne, kihez és hová fordulhat segítségért!  A gyerekek
ismerjék szüleik telefonszámait, továbbá a 107, 112
segélyhívószámokat!

A témával kapcsolatban az Országos Rend r-f kapitányság weblapján tájékozódhat: 
www.police.hu

8. 2017. július

Megjelenik havonta
Kiadja: Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102. Tel.: (84) 355-011
ISSN 2416-0067
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