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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI – AMIRėL A BALATONSZABADIAKNAK TUDNI KELL

2017. szeptember 28.

hogy a Szabadi Szó is adjon
hírt az anyagban foglaltakról.
Rövidített formában olvashatják a 3. oldalon.

Döntés
született
az
Önkormányzat szervezeti és
mĦködési szabályzatáról szóló
rendelet módosításáról, a
jövĘben egy bizottsággal
mĦködik a KépviselĘ-testület.

Az Önkormányzat vállalkozási
szerzĘdést kötött az Európa
Farming MezĘgazdasági Kftvel a település önkormányzati
kezelésĦ
útjainak
hó
eltakarítására.

Jóváhagyásra került a helyi
adókról
szóló
rendelet
módosítása a Somogy Megyei
Kormányhivatal törvényességi
felhívása alapján. Vagyis, az
az állampolgár, aki igazolni
tudja, hogy életvitel szerĦen
Balatonszabadiban
lakik,
annak ellenére, hogy nincs
bejelentkezve, részesül az
adókedvezményben.

A Siófoki tankerületi központ
által készített, a településünk
iskolájára vonatkozó fejlesztési tervével kapcsolatban
kérte a KépviselĘ- testület,
hogy az anyagban kerüljön
tervezésre az iskola karbantartási, felújítási költsége, továbbá a gyermekek szünidei foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzésének fedezete
is megjelölésre kerüljön.

Nyilvános
KépviselĘ-testületi ülések

Helyi népszavazási rendelet
módosításába belekerült, hogy
a KépviselĘ-testület helyi
népszavazást
köteles
elrendelni, ha azt a település
választópolgárainak 17 %
kezdeményezte.
Az Aranyalma óvoda beszámolója és módosított pedagógiai
programja elfogadásra került.
Döntés született arról, hogy az
Önkormányzat csatlakozik a
Bursa Hungarica FelsĘoktatási
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018.évi fordulójához.
2017. október 26.
Módosításra került a szociális
tĦzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelete. Az
ülésen elhangzott, hogy az elmúlt évhez képest, 40 %-kal
több a támogatásra megnyert
tĦzifa mennyisége.
Elfogadásra került a szociális
étkeztetés szakmai programja
azzal a megjegyzéssel, hogy ez
idáig életkor és egészségi állapot alapján történtek igénylések, azonban a faluban élĘ fogyatékos emberek – kérelem
hiányában – kimaradtak ebbĘl
a támogatási formából.
A KépviselĘ-testület megtárgyalta a Polgármesteri hivatal
munkájáról szóló beszámolót
és elfogadta azzal a kitétellel,

2017. november 30.
Döntés született a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról.
A
kapcsolódó
rendelet
elfogadása
a
decemberi rendkívüli ülés
napirendje lesz.
Módosult a hulladékgazdálkodás helyi rendelete, mely közvetlenül a lakosságot nem érinti.
Módosításra került a nem közmĦvel összegyĦjtött háztartási
szennyvíz begyĦjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatási
rendelet. A szippantott szennyvíz lakossági és közületi díjai
a jövĘ évtĘl változnak, magasabbak lesznek az eddig alkalmazottnál.
A Helyi EsélyegyenlĘségi
program felülvizsgálata megtörtént a civil szervezetek bebevonásával, azt a KépviselĘtestület elfogadta.
Döntés született defibrillátor
beszerzésérĘl azzal, hogy
január hónapban egészségnap
keretében
szakemberek
ismertetik
meg
annak
használatát is.
Zárt ülésen tárgyalta a KépviselĘ-testület a Bursa Hungarica Pályázatok elbírálását.

Helyi EsélyegyenlĘségi Program
2017. november 28-án 17 órai kezdettel fórumot tartottunk,
amelynek fĘ témái: a lezáruló 2013-2017 közötti idĘszakra készült
Helyi EsélyegyenlĘségi Programban (HEP) foglalt Intézkedési
Tervek áttekintése, - tapasztalatcsere, a következĘ 2018-2023-as
idĘszakra megvalósítandó ötletek, javaslatok megbeszélése volt.
A HEP Intézkedési Terveket (IT) a Balatonszabadiban élĘ, öt
kiemelt célcsoport (mélyszegénységben élĘk, gyermekek, nĘk,
idĘsek, fogyatékkal élĘk) esélyeinek kiegyenlítése-, illetve növelése érdekében tervezték és valósították meg. A teljesség igénye
nélkül néhány a megvalósult Intézkedési TervekbĘl:
Önkormányzati: Utak-járdák állapotának rendbetétele, Települési
játszóterek felújítása-karbantartása, Ugri terem felújítása,
Szegregátum felszámolása, Ruhabörze-ruhaosztás, Önismereti
tréning-személyiségfejlesztés kamaszoknak (Család-és Gyermekjóléti Szolgálat), Anyatejes Nap (VédĘnĘi Szolgálat)
Vállalkozói: Halastó projekt, Szüret – másképpen
Civil szervezetek által megvalósítottak: Települési rendezvényeken fellépés (Balatonszabadi Népdalkör Egyesület), Pusztatorony
pihenĘhely kialakítása (Együtt Balatonszabadiért Egyesület),
Állatok Világnapja – állatkerti kirándulás, Bábszínház, Játéktár
bĘvítés, Udva korszerĦsítés (KorszerĦ Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány), BĦnmegelĘzés – közlekedésbiztonság (Balatonszabadi PolgárĘr Egyesület), HagyományĘrzés = Híd a generációk
között (Kossuth MĦvelĘdési Kör Egyesület), Édes élet idĘskorban, Egészségklub, Egészségnap az iskolában, Technikai fejlesztés (Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete).
A fotókon is jól látható,
hogy a célcsoportok megsegítését célzó Intézkedési
Tervek mindannyiunk életét segítik, színesítik, növelik a közösség összetartó és
megtartó erejét.
És ez így van rendjén, hiszen
a
HEP
mindannyiunké,
értünk
van, és bárki tehet érte –
egy csepp segítség is érték!
Olvassák el, kísérjék figyelemmel a honlapon is közzétett Helyi EsélyegyenlĘségi Programot, támogassák javaslataikkal, ötleteikkel a 2018. januári HEP
Fórum munkáját.
Számítunk Önökre!
Kissné Berta Rozália HEP referens
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BESZÁMOLÓ A BALATONSZABADI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. évi és a 2017. év I-VIII. HAVI MUNKÁJÁRÓL
Tárgyalta a KépviselĘ-testület a 2017. október 26-i nyilvános ülésén - részletek
Létszám: A hivatali dolgozók munkaterületek szerinti megoszlása jelenleg a következĘ: 1 fĘ jegyzĘ, 1 fĘ aljegyzĘ, 1 fĘ titkársági ügyintézĘ, 1 fĘ szociális ügyintézĘ, 1 fĘ adóügyi ügyintézĘ, 3 fĘ pénzügyi gazdálkodási ügyintézĘ, 1 fĘ mĦszaki ügyintézĘ.
Eszközök és számítógépes hálózat háttere: Az eszközök és az informatikai háttér biztosított. A szükséges fejlesztések egy része megtörtént. 2017. január 01-tĘl az ASP (elektronikus közigazgatási infrastruktúra rendszer) adó és gazdálkodási szakrendszerein keresztül
történnek az érintett területek feladatainak ellátása. A további szakrendszerek bevezetése, azokhoz történĘ csatlakozás folyamatosan
fog megtörténni.
Az ügyiratok száma 2016-2017-ben:
Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés: A szociális és a gyermekvédelmi feladatokat hivatalunkban 1 fĘ
látja el. A szociális ügyintézési
munkavégzéshez szükséges minimális tárgyi, technikai feltételek adottak.
Népesség nyilvántartás:
Lakcímkártya ügyét 1 fĘ intézte ebben az évben, hatósági bizonyítványt
2016-ban 46 db, 2017-ben 19 alkalommal adtunk ki. Törvény által elĘírt kötelezettségnek eleget téve a
KépviselĘ testület elnevezte a külterületi utakat.
Anyakönyvi, hagyatéki ügyintézés: 2017. 06. 30-ig 1 fĘ látta el a szociális, anyakönyvvezetĘi, hagyatéki, népesség nyilvántartói, állampolgársági, katasztrófavédelmi feladatokat. Jelenleg ezen feladatok 3 fĘ között kerültek szétosztásra, tekintettel arra, hogy az anyakönyvezetĘi feladatok ellátásához külön szakképesítés szükséges.
Hatósági ügyek: A hatósági feladatokat 1 fĘ látja el. A birtokvédelmi,
állattartási és növényvédelmi ügyekben az eljárások többnyire eredményesek.
Ipari- és kereskedelmi igazgatás: A 2016-ban kereskedelmi
tevékenység bejelentésére 12 esetben, megszĦnésre 4 esetben
került sor. MĦködési engedély kiadása szintén 12 esetben történt.
2017. elsĘ félévben kereskedelmi tevékenység bejelentésére 5
esetben, megszĦntetésre 1 esetben került sor. MĦködési engedély
kiadása szintén 5 esetben történt. Telephelyengedély száma
2016-ban 4 db, 2017. elsĘ félévében csak 1db volt.
ASP –elektronikus közigazgatási infrastruktúra bevezetése
2017: az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás által
az ügyfelek elektronikus úton, ügyfélbarát szolgáltatás révén intézhetik majd közügyeiket.
Továbbá az önkormányzatok és intézményeik közigazgatási és
közszolgáltatási rendszereinek belsĘ munkafolyamatai, beszámolási-, adatszolgáltatási folyamatai is hatékonyabbá válnak a szakrendszerek által.
Adóügy: A Hivatal adóügyi ügyintézĘje ellátja az adó kivetésekkel, nyilvántartásokkal, beszedésekkel, behajtásokkal, az adó
kezelésével, elszámolásával, ellenĘrzésével és az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

Az adók feldolgozása a 2017. január 1-tĘl az Elektronikus közigazgatási operatív program (ASP) adó szakrendszerén keresztül
történik.
A fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a hivatal, fizetési értesítĘt küld (2016. évben 1800 db) ki. A korábbi évekhez
hasonlóan a hátralékosoknak fizetési felszólítás kerül kiküldésre
(2016. évben 78 db), majd ennek sikertelensége után végrehajtást
kezdeményez. Egyes ügytípusokhoz adó és értékbizonyítványt
adunk ki.
Hagyatéki eljáráshoz 2016-ban 83 db, 2017. I-VIIII. hóban 54
db, míg végrehajtáshoz 2016-ban 22 db, 2017. I-VIIII. hóban is
22 db adó- és érték-bizonyítványt adtunk ki.
Pályázati feladatok: az érintett idĘszakban beadott, illetve
folyamatban lévĘ pályázatok:
gyermekorvosi rendelĘ felújítása – idĘközben megvalósult, járda
felújítása, bölcsĘde építése, óvoda fejlesztése – folyamatban van,
ASP rendszerhez történĘ csatlakozás – nagy részben megvalósult, települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztés (csapadékvíz elvezetése) és a külterületi helyi közutak fejlesztése.

Összegzés: A Polgármesteri Hivatal munkájához szükséges humán erĘforrás 1 fĘ kivételével rendelkezésre áll. A munkamegosztás során figyelembe vesszük az egymás helyettesíthetĘségét, egyedül az adóval kapcsolatos feladatok helyettesítése nem teljesen megoldott.
Az eltelt idĘszakban is folyamatos volt a közszolgálati tisztviselĘk szakmai továbbképzése.
A hivatalban az ügyfeleket nemcsak hivatali idĘben, hanem azon kívül is fogadjuk. A jövĘben tervezzük, hogy egy héten csak egyszer
legyen ügyfélmentes nap. A Járási Ügysegédi Iroda munkatársa a Polgármesteri Hivatal helyiségében szerdán délután tart ügyfélfogadást.
A beszámolót készítette: Dr. Töpler Eszter jegyzĘ
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Tájékoztató a Közmeghallgatásról
Nagy érdeklĘdés mellett tartottuk meg a
közmeghallgatást, 2017.11.28-án, 18,00
órai
kezdéssel
meghirdetve
a
Balatonszabadi PetĘfi Sándor MĦvelĘdési
Házban. A tényleges kezdés a Helyi
EsélyegyenlĘségi Program fórumának
elhúzódása miatt 18,30 percre tolódott, az
elĘre közölt napirendi pontok szerinti
sorrendben.
Napirendi pontként szerepeltek az
önkormányzat saját kezelésĦ útjainak
sebességkorlátozása, útjainak tömeg,
jármĦ típus korlátozása és egyebek
voltak.
A közmeghallgatás két és negyedóra
hosszú, igazi interaktív, két, sĘt
háromoldalú beszélgetés formájában
zajlott. Nem lehetséges beszámolni
részleteiben
az
elhangzottakról
a
terjedelme miatt, ezért az általam kiemelt
fontosságú témákat ismetetem Önökkel.
A sebesség korlátozások tekintetében, a
Dózsa utca, Szabadság utca lakói
vállalták, hogy a meghívóban részletezett
módon kérvényezik a sebességcsökkentést. Várjuk a szemben-szomszédok és
környezetük által beadott kérvényeket a
„fekvĘrendĘrök”
telepítéséhez.
A
Táncsics
utca
lakói
az
utca
egyirányúsítását
kezdeményezték,
megállapodásunknak megfelelĘen hozzák
az erre vonatkozó írásos kérést, az
utcában lakók többségének aláírásával.
Az Árpád utca lakosai, akik kezdeményezésére
reagálva
választottam
a
közmeghallgatás témáját, nem jelentek
meg, így a benyújtott kérelmük érdemi
megbeszélésére nem kerülhetett sor. A
közmeghallgatás
második
napirendi
pontjához igyekeztem a helyben lakók,
pihenni vágyók és az átutazók, helyben
vállalkozók – gazdálkodók jogos igényeit
bemutatni.
A törvényi lehetĘségek (korlátozásokat
milyen módon, milyen esetekben tehet,
kezdeményezhet az önkormányzat), a
minden érintett fél jogos igénye közt
igyekeztünk megtalálni az egyensúlyt.

Minden megjelent utca lakóival konkrét
feladatokat
tudtunk
meghatározni,
melyekben kivétel nélkül partnerek voltak
a megjelent vállalkozók és gazdák.
Felmerült a „zebra” létesítésének igénye
az iskola déli sarkánál, mivel ezen az
oldalon történik az 1. osztályos
gyermekeink be és kiengedése. A zebra
nem oldja meg a jelzett veszélyt.
Megoldási
javaslatunk;
az
épület
funkciója
szerinti
használata:
a
gyermekek be és kilépése történjen a
fĘbejáraton.
A területhez kapcsolódóan felmerült a
PetĘfi
téren
lakók
ingatlanainak
megközelíthetĘsége, melyre a kiépített
parkolóhelyek egy részének felszámolásával találtunk megoldást, melyet a
kérelmezĘvel a helyszínen egyeztetve
fogunk kijelölni. Az egyebek napirendi
pontnál felmerült, hogy régen nem így
zajlott a közmeghallgatás, az egy
beszámoló volt a polgármester részérĘl.
A közmeghallgatás, mind formájában,
mind tartalmában a törvényi és helyi
rendeleteinknek megfelelĘ formában
zajlott,
ráadásul
a
törvényalkotó
szándékának
megfelelĘen
a
helyi
lakosság aktív részvételével.
Felmerült az aljegyzĘ kérdése. Miért van
szükség itt aljegyzĘre, mikor régen nem
volt? A hivatalban májusig a törvényben
megengedett 11 fĘvel szemben 10-en
dolgoztak. A májusban történt tragédiát
követĘen 9 fĘvel láttuk el a hivatali
teendĘket. Ez a szám pl. 2014-ben 11 fĘ
volt. Valóban történt változás a hivatal
munkavégzésében, az aljegyzĘ úr és a
pénzügyön
dolgozó
munkatársunk
felsĘfokú végzettségĦ így a korábbi 11
fĘbĘl 2 fĘ felsĘfokú végzettségĦ helyett,
most 9 fĘbĘl 4 munkatársunk felsĘfokú
végzettségĦ. Az teljes létszámot 18,2 %kal csökkentettük. A létszámon belül a
felsĘfokú végzettségĦek arányát a korábbi
18,2 %-ról 44,4%-ra növeltük.
Én magam örülök, hogy Balatonszabadi
képes magasan képzett, komoly vezetĘi
és szakmai tapasztalattal bíró elkötelezett
munkatársakat
ide
csábítani
és
megtartani. Pénzügyi vonzata pedig

nincs, hiszen az aljegyzĘ úr fizetése nem
a titulusától függ, hanem a végzettségétĘl
és szakmai elĘéletétĘl.
A volt jegyzĘ munkaügyi perérĘl várt
még információt az aljegyzĘt kifogásoló
felszólaló,
amiben
a
tájékoztatás
elmulasztását nehezményezte. Mivel a
munkaügyi per nem zárult le, a II. fok
elsĘ tárgyalása 2017.11.30-án lesz, a
felvetés alaptalan volt.
A nem fizetĘ adózók közzététele, és az
urnafalak kritizálása már visszatérĘ elem.
Az urnafalra és a nem adózók
„rászégyenítésére” már válaszoltunk, de
ismételten elmondhatjuk, hogy sikerült
egy minĘségi anyagból készült, esztétikus
urnafalat kiviteleztetnünk olcsóbban, mint
a következĘ árajánlat mĦkĘre adott
ajánlata.
SzerkesztĘ
asszonynak
megküldtem a cikkhez az eredeti
árajánlatot, amit a felszólaló sajtpapírnak,
fecninek titulált.
Az egyebek napirendnél az a személyes
meggyĘzĘdésem alakult ki, hogy korábbi
személyes ellentétek miatti sérelmeket
próbálnak néhányan a közmeghallgatás
intézménye alatt „lerendezni”. Ezt a
fórumot szeretnénk a törvényi céljának
megfelelĘen bonyolítani a továbbiakban
is.
Az egyebek pontban felmerült a
KülsĘhegyen
elkészült
útkiváltás
meredek szakaszának tömörítési igénye,
apróbb szemcsés anyaggal való szórása,
amit vállaltunk.
Kérdésként merült fel a fĘ út melletti
árkok rekonstrukciójával kapcsolatban
azok mélysége. Miért ér egyes helyeken
az áteresz alá? Az aszfaltozással, újra
aszfaltozással kapcsolatban (vízelzáró
aknák,
Kölcsey
u-i
buszmegálló)
elmondtam, hogy nem fizetünk csak az
egyszeri, az alap munkálatokért.
Király Kálmán polgármester

Közvilágítási hibák bejelentése
KOVIKA internetes közvilágítási hibabejelentĘ és nyilvántartó rendszer, melyet a lakosság, az Önkormányzat, illetve a közvilágítási
hibák javítását végzĘ vállalkozó közös használatára fejlesztettek ki. LehetĘséget biztosít arra, hogy térítés mentesen a lakosság
közvetlenül jelentsen be közvilágítási hibát, és arról a Vállalkozó azonnal, on-line módon értesüljön. Ez lerövidíti a lakossági
bejelentés és a hiba kijavítása közti várakozás idejét.
KOVIKA hibabejelentĘ rendszer a https://kozvilhiba.hu internetes cím
alatt érhetĘ el.
Tisztelt Kutyatartók!
Több lakossági panasz érkezett a Balatonszabadi Községi Önkormányzathoz, hogy a település utcáin gazdátlanul kószáló, gyakran
agresszív kutyák tartózkodnak, amelyek veszélyeztetik mind a járókelĘk, mind az ebek testi épségét. Ez felelĘtlen emberi
magatartást! Ezeknek a kutyáknak gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak,
hanem gondatlanságból, az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni!
Tájékoztatunk minden érintett állattartót, figyeljen arra, hogy kerítésen kívül a kutyája gazdátlanul ne tartózkodjon, illetve
gondoskodjon a szökésének megakadályozásáról! Mindazon személyek ellen, akik a leírt kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
hivatalból eljárást indítunk!
Balatonszabadi Községi Önkormányzat
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Hirdetések
. Tisztelt Balatonszabadiak!
Egy lehetĘséget szeretnék tudatni Önökkel - Veletek,
amely részben környezetünk védelmét, részben jótékony célokat szolgál. Mindezt anélkül, hogy bárkinek
pénzébekerülne.
Községünk több üzletébe kihelyeztünk egy-egy gyĦjtĘdobozt, amelyekbe elhasznált, kiégett fényforrásokat
lehet elhelyezni. (Hagyományos izzókat, energiatakarékos fényforrásokat, fénycsöveket, LED-eket, gyakorlatilag bármilyet.). Ezek legalább újrahasznosításra kerülnek és nem a szemétbe. Az ebbĘl befolyt összeg népdalkörünket és kis színpadunkat illeti, teljes egészében.
Pár éve gyĦjtjük már ezeket, iskoláktól, üzletektĘl, szállodáktól is sokat kapunk.
Gondoltam, hátha Balatonszabadi boltjai sem utasítanák
el a lehetĘséget és így is történt.
Idáig a Gerics ABC, a COOP üzlet, a Makkos ABC, a
Gazdabolt és a Boros ABC partnerek ebben.
Köszönöm elĘre is az együttmĦködést, a segítséget a
két civil szervezet nevében is!
Sere Péter

HULLADÉKNAPTÁR
házhoz menĘ szelektív hulladék gyĦjtés
idĘpontjai:

2017. december 19. - kedd
papír és mĦanyag
szállítása sárga kukában vagy átlátszó zsákban történik

2017. december 22. – péntek
üveg hulladék
szállítása csak átlátszó mĦanyag zsákban történik

ELADÓ
HurkatöltĘ (új) fekvĘ, zománcozott
Üstház + zománcozott üst
Siesta gázkályha (biztonsági)
Terménydaráló
Ha Önt érdekli, kérem, hívjon.

Telefon:06 20 973 0536
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A MÉZESKALÁCS TÖRTÉNETE
Közeleg a Karácsony és ilyenkor a legtöbb háztartásban szokás volt régen is és most is sütni mézeskalácsot-figurákat vagy éppen egy
mézeskalács házikót. Ennek a szép szokásnak a történetét elevenítjük fel.
A méz hosszú idĘn át pótolhatatlan édesítĘszer volt, így megbecsülése a belĘle készített tésztára is átment. Ezért jelentĘséget, helyenként
misztikus erĘt is tulajdonítottak neki.
A Biblia is megemlíti Melkisédek zsidó pap kiváló mézes süteményét, így sajnos cáfolnunk kell azt a hiedelmet, hogy a mézeskalács
magyar találmány lenne. Hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézeskalácssütésre használt égetett cserépformát. A
méz királyi eledel volt.
A magyar Ęsi méhész nemzet. Magyarország méhészetének 11. századi írott nyomai vannak. Egy 16. századi irat utal "mézes báb"-ra.
Mai ismereteink szerint az elsĘ magyarországi mézeskalácsos-céh 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa is mézeskalácsos központnak
számított a 17. században. 1713-ból ismert a debreceni mézeskalácsosok céhének szabályzata. Biztosra vehetĘ, hogy Mátyás idejében
már voltak mézeskalácsosok, akik a Bécsen keresztül behozott keleti fĦszerekkel dolgoztak. A leghíresebb mézesek magyar nyelvterületen Debrecenben és Erdélyben készültek.
Kedvelt vásári ajándékok voltak: mézeskalács szív, huszár, kard, baba, tányér. A mézeskalács korabeli rangját jelzi, hogy értékes ajándékként tartották számon, hiszen Bethlen Gábor fejedelmet külön figyelmeztették, hogy barátságuk zálogául ne felejtsen el mézeskalácsot küldeni a török vezéreknek.
A mézeskalácshoz, mint szerelmi ajándékhoz, több hagyomány is kapcsolódik. Ha a fiú mézeskalács szívet vett választottjának, és a
templom elĘtt átadta neki, az egyben a lánykérést, a szerelem érzésének kifejezését is jelentette.
Ennyi röviden a mézeskalácsosság és a karácsonyi mézeskalács történet, reméljük a cikk olvasása után sokan kedvet kapnak egy kis
mézeskalácssütéshez. A számtalan fellelhetĘ recept közül egy lehetséges változatot ismertetünk meg az olvasóval.

Hozzávalók:
• 25 dkg méz,
• 25 dkg margarin (vagy vaj),
• 40 dkg porcukor,
• 1 kg liszt,
• 6 db tojás,
• 2 teáskanál szódabikarbóna,
• 1 csomag mézeskalács fĦszerkeverék,
• citrom és narancs héja reszelve,
• 4 evĘkanál citromlé.
Elkészítése: A mézet, a margarint alacsony fokozaton felolvasztjuk, felmelegítjük, majd félre tesszük hĦlni. A tojást a cukorral, a szódabikarbónával, a mézeskalács fĦszerkeverékkel (vagy az alternatív fĦszerekkel), a reszelt citrom- és narancshéjjal, illetve a citromlével
összekeverjük, majd felváltva adagoljuk hozzá a mézes margarint és a lisztet, ragadós masszát kapva. A tésztát éjszakára hĦtĘbe tesszük.
Másnap kb. 3-4 mm vékonyra nyújtjuk és lisztbe mártott formákkal kiszaggatjuk. A mézeskalácsformákat margarinnal megkent, lisztezett
sütĘlapra helyezzük és elĘmelegített sütĘben 10-12 perc alatt halvány barnára sütjük. Ügyeljünk arra, hogy a tepsibe helyezett formák ne
legyenek túl közel egymáshoz.
Máz a díszítéshez: 2 db tojásfehérjét kemény habbá verünk, majd lassan, folyamatos keverés mellett hozzáadunk 20 dkg porcukrot és
alaposan elkeverjük. Ha túl keménynek ítélnénk, hígítsuk fel citromlével. A mázat tegyük bele egy kis zacskóba, az egyik sarokhoz halmozva, majd vágjunk egy apró nyílást a sarok hegyén. Így rajzolhatjuk a legszebb mintákat mézeskalácsainkra.

A Karácsony története
Karácsony a keresztények legfontosabb ünnepe, Jézus születésének
az ünnepe. A betlehemi történet a Bibliában található, az Új Testamentum két könyvében, a Máté és Lukács evangéliumaiban.
Majdnem kétezer évvel ezelĘtt élt Izrael egyik kis városában, a galileai Názáretben, egy leány, Mária. Egy éjjel megjelent elĘtte Gábor
arkangyal és bejelentette neki, hogy tervei vannak Istennek a Mária
számára, Ę lesz majd Isten Fiának az édesanyja. Mária megijedt, de
az angyal megnyugtatta, hogy igaz, amit mond, és úgy helyes.
Nemsokára férjhez ment Mária Józsefhez, és amikor a király bejelentette, hogy vissza kell menni arra a helyre ahol születtek, mert népszámlálás lesz, együtt mentek a Jeruzsálemhez közeli Betlehembe.
Amikor megérkeztek késĘ este Betlehembe, Mária érezte, hogy eljött
az ideje, hogy megszülessen a gyermek, de már nem volt hely a számukra sehol. Végül is sikerült behúzódniuk egy istállóba és ott született meg a kis Jézus. BölcsĘ nem volt, helyette a jászolba fektették az
újszülöttet.
Egy közeli mezĘn pásztorok legeltették a juhaikat és egy angyal jelent meg elĘttük mondván, hogy egy közeli istállóban megszületett az
Isten Fia. Amikor a pásztorok ott találták a gyermeket a szüleivel, tudták, hogy az angyal igazat mondott.
Három bölcs is tudta, hogy itt az ideje a Messiás megszületésének, és amikor látták a csillagot a betlehemi istálló fölött, tudták, hogy az a
jele annak, hogy ott is fogják megtalálni. Amint ott látták a kis Jézust Máriával és Józseffel, térdre borultak elĘttük és ajándékokkal halmozták el Ęket.
Forrás: internet
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Hírek az óvodából…
Nemrég indítottuk el a 2017/2018-as nevelési évet, s nemsokára itt a karácsony!
Óvodánkban tevékenyen telt el az elmúlt idĘszak. 4 csoportunkban gĘzerĘvel folyik a munka. A mindennapos foglalkozásokon túl
hagyományainkra, ünnepeinkre is nagy hangsúlyt fektetünk.

S íme, néhány kép:

Ilyen volt .

Nagy sikerĦ rendezvényünk volt az Ęsz folyamán a Szt. Mihály-nap,
és a Szt.. Márton nap, melyeken a gyermekek szüleikkel vettek részt.
A látogatottság magas volt, köszönjük szépen az érdeklĘdĘ részvételt.
Óvodásaink a falu-napi és az IdĘsek-napi rendezvényeken is részt
vettek. KövetkezĘ szereplésünk az elsĘ adventi vasárnapon lesz.
Óvodásaink mellet az iskolás gyerekekre is gondolunk. ėk a déli
étkezés során tartózkodnak az óvoda étkezĘjében. Az étkezĘben lévĘ
bútorok régiek és elavultak voltak, így jeleztük a fenntartó
önkormányzat felé a problémát. Polgármester úrral egyeztetve
engedélyt kaptunk az asztalok, székek cseréjére, amit indokolt a régi
bútorok kora és ezzel együtt az állapota.
Ilyen lett.
Az Önkormányzat költségvetésébĘl biztosította az összeget, hogy
megvásárolhassuk az új bútort. Az állag megóvás érdekében, két
garnitúra viaszkos vásznat is vettünk az étkezĘasztalokra. Valamint 2
db hĦtĘszekrénnyel is gazdagodtunk. Az egyiket a konyhán helyeztük
el, mert bĘvítésre volt szükség, a másikat pedig a Zöld-oviban, ahol
elromlott a hĦtĘ. Köszönjük az önkormányzatnak, az együttmĦködését
és segítĘ hozzáállását a helyzet megoldásához. Jó érzés tudni, hogy
bármikor kérhetünk segítséget, mert a fenntartónk szívén viseli az
intézményeiben cseperedĘ gyermekek komfortérzetének biztosítását.
Az elmúlt évek statisztikái szerint, az étkezĘk létszáma folyamatosan
növekszik, ezért ez a beruházás csak megtérülhet. Reméljük, hogy a
gyerekek is jól érzik magukat az új környezetben.
Köszönettel tartozunk még egyik kis óvodásunk nagypapájának, aki segítĘkészségbĘl megjavította az óvoda bejárati lépcsĘjét. S
köszönet az önkormányzat brigádjának, hogy mindig készségesen állnak segítségünkre bármely apró-cseprĘ problémánk esetén.
Nemsokára itt vannak az ünnepek. Mit is kívánhatnánk?
Talán empátiát, toleranciát, emberséget, segítĘkészséget, együttmĦködést, összetartást és egészséget a mindennapokban…
Kívánunk még meghitt, boldog családi ünnepeket!
Az Aranyalma Óvoda dolgozói

IdĘsek napja - Településünkön – a több éves hagyomány szerint -, két helyszínen ünnepeltük az idĘsek napját.
Egyesületünk kivette részét az idĘsek napi rendezvény
lebonyolításából is, hiszen a szokásoknak megfelelĘen a
Siómarosi településrész szépkorú lakói az egyesület
székházában tölthettek el egy kellemes délutánt, az
önkormányzattal közösen rendezett idĘsek napja alkalmából.
Mindannyiuknak ezúton is jó egészséget kívánunk!
A Kossuth Kör vezetĘsége.

.

PetĘfi Sándor MĦvelĘdési ház

Kossuth MĦvelĘdési Kör
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Településünk több rendezvényén közremĦködött az ONOGUR HagyományĘrzĘ
Egyesület. Megkértük Rózsás Péter egyesületi elnök urat, mondjon néhány szót az
ONOGUR EgyesületrĘl.
Onogur. A török nyelvekben „tíz ogur”, (többek szerint „tíz nyíl”) jelentéssel bíró
egykori törzsszövetség a kelet-európai füves síkságról. Az ogurok ezen ágának múltja,
története sok részletében vitatott, de az bizonyos, hogy nekik és leszármazottaiknak
sokszor jutott történelemformáló szerep a Dunától a Volgáig a Kr. u. VII-XIII. században. Ilyenformán a korai magyar históriának is aktív részesei voltak.
A magyarok külföldi elnevezései az Ę nevükbĘl jönnek, s a hozzájuk köthetĘ késĘavar,
dunai- és volgai bolgár hatalmi központok lakói mellett Árpád népének és államának is
meghatározó részét alkották. Megjelenésükben, életmódjukban és harcászatukban
számos ponton azonos jellemzĘkkel képzelhetjük el a Kárpát-medencében és azon
kívül hazát szerzett, az onogurokkal kapcsolatba hozható rokonnépeket.
Az Egyesület ezért választotta Ęket névadóul.
A siófoki székhelyĦ Onogur HagyományĘrzĘ Egyesület katonai hagyományĘrzĘ (emellett kísérleti régészeti és történelmi életmód-rekonstrukciós) tevékenységet folytat 2010. óta.
A különféle forráscsoportokban egyáltalán nem bĘvelkedĘ honfoglalás korát,
valamint az ennél már jobban adatolt Árpád-kort választották, mint megjelenített korszakot, egyben kutatási területet.
Az egyesület tevékenysége nem lehetséges folyamatos kutatómunka és a szakkiadványok nyomon követése nélkül. Ezt, valamint a szaktudományok által
elfogadott kívánalmakat a velük dolgozó hazai és külföldi történészek, régészek, kísérleti régészek és reenaktorok, továbbá külföldi partnereik, ottani mesteremberek és szakértĘk folyamatosan bĘvülĘ és egymásra ható ismereteivel tudják
megvalósítani.
Rekonstrukciós kísérleteket hajtanak végre elsĘsorban az eszközkészítés, íjászat, közelharci fegyverek használata terén. Bemutatóik leglátványosabb elemei
a fegyveres küzdelmek, nem koreografált, valódi vívójelenetekkel, közelharcban bemutatva a kor összes fegyverét a megfelelĘ védĘfelszereléssel együtt.
Saját készítésĦ jurtáikat, részben saját készítésĦ fegyvereiket, páncéljaikat,
ruháikat és kiegészítĘ eszközeiket igyekeznek a rendelkezésre álló kutatási
anyagok alapján a lehetĘ legkorhĦbben elĘállítani.
Táborukban megtekinthetĘ és kipróbálható, a szövés, fafaragás, nemezelés,
melyekbĘl mindennapi használati tárgyakat készítenek a kornak megfelelĘ
eszközökkel, és a jurtáikban állítanak ki.
Az egyesület tagjai jó érzékkel ismerték fel, hogy a mai kor embereként a választott idĘszakból mit és meddig lehet a mai kor emberének
úgy bemutatni, hogy az egykori valóság a szükséges és elkerülhetetlen kompromisszumok mellett is élményszerĦen legyen láttatható,
akár „újraélhetĘ” az általuk különféle szinteken (általános iskolai rendezvényektĘl a nemzetközi fesztiválokig) látogatott, illetve megvalósított rendezvényeken. A felszerelésüket, tudásukat folyamatosan fejlesztĘ formáció méltóképpen tudja reprezentálni a magyar hadtörténet fejezeteit.
Az Onogur HagyományĘrzĘ Egyesület hazai tevékenysége mellett az elmúlt évek során több ízben sikeresen képviselte hazánk hadtörténelmét, kultúráját olyan nívós, nemzetközi szinten elismert éves kortörténeti találkozókon, mint például Wolin, Biskupin, Poznan (Lengyelország) és a litvániai Kernavࣉ régészeti parkjaiban.
Harcosok Völgye – Korok Csatája elnevezésĦ saját szervezésĦ rendezvényükön 2014-2015. években házigazdaként fogadták a hazai és
szomszédos országok korszakukba illĘ katonai hagyományĘrzĘ formációit Szántódpusztán. A közel 200 viseletben megjelent hagyományĘrzĘ részvételével megrendezésre kerülĘ 2 napos találkozó programjainak alapját a történelmi életmód-rekonstrukció adta, amelyet
közelharcok, íjászverseny, kézmĦvesek, hagyományĘrzĘ zenészek tettek színesebbé. (onogurhse@gmail.com)

Az októberi lapzárta után, 28-án remek hangulatú kézmĦves
foglalkozás volt a Kossuth Körben. Immár második alkalommal egybekötve “ Halloween szellemével”.
A hagyományos kézmĦves ügyeskedés mellet nagy népszerĦségnek örvendett az arcfestés, a tökfaragás mĦvészete, és az est
zárásaként a korcsoportos udvari “szellemkeresĘ“.
A vidám délutánon a résztvevĘk és kísérĘik a forró tea mellé
tökipompost is kóstolhattak a kör ügyes kezĦ segítĘinek jóvoltából.
A Kossuth Kör vezetĘsége
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Kedves Gyerekek!
Narancs héjából, pár szegfĦszegbĘl és
teamécsesbĘl illatos
dekorációt készíthettek
az alábbiak szerint:

2017. december

11.

12.

2017. december

Balatonszabadi civil szervezetei
a KincskeresĘ ÁMK a Balatonszabadi KincskeresĘ Általános Iskola
és Balatonszabadi Önkormányzata
szeretettel meghívják Önt és Kedves Családját
a 10. alkalommal megrendezésre kerülĘ

Balatonszabadi Adventje
rendezvénysorozatra
a PetĘfi Sándor MĦvelĘdési Ház és a katolikus templom
elĘtti térre.
A rendezvények kezdési idĞpontja 17 óra.

elsĞ gyertyagyújtás december 03-án:
KincskeresĘ ÁMK Aranyalma Óvodája
KorszerĦ Óvodáért Alapítvány
Balatonszabadi Községi Önkormányzat

második gyertyagyújtás december 10-én:
Együtt Balatonszabdiért Egyesület
Balatonszabadi KincskeresĘ Általános Iskola
Balatonszabadi KincskeresĘ Oktatási Alapítvány

harmadik gyertyagyújtás december 17-én:
Balatonszabadi Népdalkör Egyesület
Balatonszabadi Galamb- és kisállattenyésztĘk Egyesülete
Thália MĦvészetbarát Egyesület

negyedik gyertyagyújtás december 23-án:
Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete
Balatonszabadi Labdarúgó Egyesület
Zumba Csoport

A téli madáretetés ABC-je
Madaraink számára nagy nehézséget jelent a téli idĘszak, hiszen ilyenkor a hideg miatt
átmenetileg megszĦnik számukra az eddigi rovartáplálék és a legtöbb faj átvált a magés bogyófélék fogyasztására. Ezek nem mindig és mindenhol állnak elegendĘ
mennyiségben a rendelkezésükre, ezért ezen idĘszak túlélésében létfontosságú lehet
egy folyamatosan mĦködĘ madáretetĘ.
A madáretetĘ szinte bármibĘl készülhet, de fontos, hogy a kihelyezett madáreleséget
ne lepje be a hó és ne ázzon meg.
ElsĘrangú téli eleség a napraforgómag, emellett mindenféle olajos magvat kitehetünk
(pl. tökmag, összetört mogyoró, dió), illetve fák, bokrok ágaira akaszthatunk szalonnát
is. Mind a magok, mind a szalonna esetében nagyon fontos, hogy azok só- és
fĦszermentes natúr változatok legyenek!
Kenyeret, morzsát, péksüteményféléket nem szabad adni a madaraknak. Ezek ugyanis
hamar átnedvesednek, megsavanyodnak, megromlanak, amitĘl a madarak
bélgyulladást és hasmenést kaphatnak, legyengülnek és akár pusztulásukhoz is
vezethet.
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Ha valaki egyszer elkezdett a késĘ Ęszi idĘszakban vagy
télen etetni és az folyamatos pár napon, vagy héten
keresztül, akkor nem hagyhatja abba egyik napról a
másikra, mert azzal többet árt, mintha egyáltalán nem is
etetett volna.
Az etetĘre járó madarak ugyanis megszokják, hogy minden
nap elegendĘ táplálékot találnak ott, így nem keresnek más
fĘ táplálékforrást.
Ha ez a táplálékforrás megszĦnik, akkor az ideszokott
madarak nagy valószínĦséggel elpusztulnak, hiszen új
táplálékforrás keresése a téli idĘszakban igen nehéz.
Forrás: internet

