
2

SZABADI SZÓ 2021. június XXII. évfolyam 2. szám 

Gyűjtő-tár

Településünk értékmegőrző gyűj-
teménye, a „Gyűjtő-tár”, ahogy ré-
gen elneveztük, elköltözött a Szé-
chenyi utcába. Ez a régiségekből 
álló gyűjtemény, Zsiga Gyula 40 
éves gyűjtési munkájából szárma-
zik. Antik tárgyakból, ritkaságok-
ból álló emlékek ezek. A gyűjte-
mény folyamatosan gyarapodik, 
mert a kidobásra ítélt régi eszközö-
ket befogadják. Bárki számára nyi-
tott a tár, de előzetes időpont 
egyeztetés szükséges! 

Zsiga Gyula elérhetősége: 
06 84 355 075.
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Együtt Balatonszabadiért 
Egyesület

Nagy várakozással teltek elmúlt hó-
napjaink. Bíztunk benne, hogy az 
idei év végre enged a szorításból, de 
egyelőre úgy tűnik, a bizakodás az 
egyetlen, reményt adó utazó tár-
sunk, ezen a másfél éve tartó úton, 
ahol felfordult világunk számos új 
arcát mutatja meg számunkra. 

Civil szervezetünk például meg-
tapasztalta, hogy egy ilyen időszak-
ban, amikor a személyes egyezteté-
seink száma minimalizálva lett, 
rendezendő programjaink pedig el-
törlésre kerültek, ezek ellenére is 
életképesek maradtunk. Ezévi te-
endőink nagy részét a puszta to-
ronnyal kapcsolatos tereprendezé-
sek kötötték le, amely kapcsán kü-
lön köszönet illeti Török Gábor 
tagunkat, a fűkaszások királyát. 
Ezen tereprendezés fontossága a ví-

rus folyamán felértékelődött, hiszen 
a “torony” közösségi fórumok ked-
velt helyszínévé vált a kirándulók, 
dzsemborizók, szalonnasütők szá-
mára, és mindazok részére, akik a 
karantén négy fala helyett madár-
csicsergésre, friss levegőre vágytak.

Az év feléhez érve úgy látjuk, 
hogy megrendezésre kerül a tavaly 
lemondott Puszta-Piknik sikerren-
dezvényünk, előreláthatóan a meg-
szokott Július hónap helyett Au-
gusztusra tolódva, valamint segítő 
szerepet töltünk be a szeptemberi 
falunap megrendezésében is.

Hozzon az év számunkra kiszá-
míthatóbb napokat, és akinek lehe-
tősége van, oltakozzon, hogy ha-
marabb tehessünk együtt, Balaton-
szabadiért.

Horváth Kristóf
EBE-elnök
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Polgármesteri 
beszámoló

Az elmúlt hónapokat túlnyomórészt 
a pandémia határozta meg, azonban 
ettől függetlenül az önkormányzat 
és a hivatal élete nem állt meg.

Sajnos a tavaly év végén benyúj-
tott hulladékelszállítási pályázatun-
kat, a „Tisztítsuk meg az Országot” 
első körben elutasították. A 2. kör-
ben újra gondoltuk a problémát és 
térfigyelő kamerák kihelyezésére, 
üzembe helyezésére pályáztunk. Ez-
úttal sikerünk volt, a megnyert esz-
közök telepítése és beüzemelése már 
folyamatban van, rövidesen minden 
kamera működni fog. A cél az volt, 
hogy a településre bevezető utak és 
forgalmuk folyamatosan ellenőriz-
hető legyen.

Másik régóta fennálló probléma 
a vízállóban felgyülemlő csapadék-
víz elvezetése. A vízelvezető árok 
megépítéséhez szükséges tervek el-
készültek, melyeket az egyik érintett 
ingatlan tulajdonosainak álláspontja 
miatt szükségessé vált átterveztetni, 
ezért a megvalósítás még várat ma-
gára, további idő és költség ráfordí-
tása mellett.

Korábban már beszámoltam róla, 
hogy a hivatal épületére elnyertünk 
egy nagy összegű felújítást, ezek a 
munkálatok június hónapban elkez-
dődnek és reményeink szerint né-
hány hét alatt lezajlanak.

Az idei évben is folyamatosan fi-
gyelemmel kísérjük a pályázati lehe-
tőségeket: így a Magyar Falu prog-
ramban újra pályáztunk temető-fel-
újításra, az óvoda további felújítására, 
valamint a művelődési ház gépésze-
ti felújítására. Állandó probléma az 
utak állapota, karbantartása, ezért 
bízunk benne, hogy a jövőben is 
lesznek e téren is sikeres pályázata-
ink. Mostani terveinkben a koráb-
ban már mart aszfalttal leszórt 
Damjanich utca teljes hossza, vala-

mint a Kölcsey utca eleje szilárd asz-
faltburkolattal történő ellátása a cél. 
Külterületi útjaink is „segítségért ki-
áltanak”, ezért várjuk az idei évben 
megjelenő külterületi utakhoz kap-
csolódó lehetőségeket. Addig azon-
ban egy nemes összefogás eredmé-
nyeként rövidesen megkezdődik a 
„Szobonya-sztráda” földes szakaszá-
nak felújítása. A legfőbb célja ennek, 
hogy a településen áthaladó kami-
on- és teherforgalmat mielőbb erre 
az útra terelhessük, az út minden 
évszakban járható legyen. 

Hónapok óta tartó egyeztetések 
zárultak a közvilágítás korszerűsíté-
sének tekintetében a teljes rendszer 
megterveztetésével. Amennyiben az 
engedélyezés megtörténik, a beru-
házás akár még az idei évben meg is 
valósulhat. Szinte folyamatosan na-
pirenden van a kerékpárút kérdése, 
melynek kapcsán már több fórumon 
is egyeztettünk. A jelenleg elérhető 
pályázatok sajnos nem teszik lehető-
vé a megvalósítást, mert óriási költ-
sége van, de bízunk benne hogy a 
következő évek meghozzák a várva 
várt eredményt.

A polgármesteri hivatalba az ön-
kormányzat 4 db számítógépet 
nyert, melynek segítségével felfris-
sítjük a hivatal számítógépparkját. 
Pályázni folyamatosan lehet, ezért 
továbbra is igyekszünk élni a lehető-
séggel.

A költségvetés kapcsán fontos ki-
emelni, hogy a gépjárműadó január 
1-től 100%-ban a NAV felé fizeten-
dő már, nem az önkormányzathoz. 
További bevételkiesést okoz a pan-
démia miatti rendelet értelmében a 
felére csökkentett helyi iparűzési 
adó is. Mindezek pótlására a testü-
lettel egyetértésben meghirdettük és 
el is adtuk a Szabadság utcai telkün-
ket. Az adásvételből befolyt összeg-
ből megújulnak a faluköszöntő táb-
lái és folytatjuk az utcanév táblák 
cseréjét is.

Most tavasszal sem kellett virág-
ra költenünk, mert ismét kaptunk 
sok szép muskátlit és más egynyári 
növényeket. A felajánlásokat ezúton 
is köszönjük!

Az idei évben Balatonszabadi is 
részese volt a Siófoki Önkormány-
zatnál megtartott tűzoltó Szent Fló-
irán napi elismerések átadásának. 
Két tűzoltó kapott önkormányza-
tunktól a községért végzett áldoza-
tos munkájának elismeréseként ok-
levelet és tárgyjutalmat: Homoki 
Ákos c.tű. főtörzsőrmester helyi la-
kosunk, aki családjával együtt egyéb 
civil kezdeményezésekben is aktívan 
részt vesz, valamint Mocsonaki At-
tila c.tű. törzsőrmester, aki lajosko-
máromi lakos, de munkája során 
többször segített már Balatonszaba-
diban a bajban.

Hosszú-Kanász Eszter
polgármester
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Közérdekű tájékoztató

Az idei év tavaszán a körzeti meg-
bízottak élére Kiss Tamás r. tör-
zszászlós került kinevezésre, míg a 
település körzeti megbízottja Se-
bestyén Tamás r. őrmester mellett 
Halász Ákos r.főtörzsőrmester lett. 
Június hónaptól körzeti megbízott-
jaink ismét tartanak fogadóórát: 
minden hónap második és negye-
dik szerdáján 16.00-17.00 óra kö-
zött a polgármesteri hivatal KMB 
irodájában. Javasolt előzetesen tele-
fonon bejelentkezni a 0-24 órában 
elérhető körzeti megbízotti mobil-
telefonon:                     20 452 0842.

Korábbi lakossági kérésnek 
megfelelően kihelyezésre kerültek a 
Rákóczi utca teljes hosszában a 30 
km/h sebességkorlátozó táblák.

Továbbra is van lehetőség az on-
line gyógyszerigénylés leadására az 
onkormanyzat@balatonszabadi.hu 
e-mail címen. 

Kizárólag gyógyszerigénylést áll 
módunkban ezen az e-mail címen 
fogadni. A felírt gyógyszerek a le-
adást követő munkanapon lesznek 
a felhőben elérhetőek és bármelyik 
gyógyszertárban kiválthatóak. 

Márciustól elérhető a művelődé-
si ház mellett valamint a polgár-
mesteri hivatal előtt a használt

sütőolaj-gyűjtő sárga edény. 
Kérjük, hogy csak zárt pet palack-
ban vagy befőttes üvegben tegyenek 
bele kizárólag sütőolaj tartalmú 
edényeket! 

A bekötő út mellett telepített 
fákkal kapcsolatban tájékoztatjuk 
az érintetteket, hogy a fák felülvizs-

gálata megtörtént, néhány sajnos 
kipusztult, ezek pótlására az ősszel 
kerül sor. Több fát vissza kellett 
vágni, hol kevésbé, hol teljesen, de 
a fasor túlnyomó többsége él. Szük-
ség lesz a fák újbóli kitányérozására 
és a nyári aszályos időben a locso-
lásukra. Az aktuális információk a 
facebook csoportban folyamatosan 
megjelennek!
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 Cél a dobogó

Előző cikkünket egy kisebb gödör-
ből írtuk az újságnak. Mindenkit 
megviselt a tavalyi bizonytalanság. 
Senki nem tudta, mi lesz majd az 
állásával.  Mi lesz majd a következő 
szigorítás vagy enyhítés? Ki vigyáz 
majd a gyermekekre? A sok kétely 
rányomta a bélyegét a teljesítmé-
nyünkre és lelkesedésünkre is. A ví-
rus télen sem pihent, de az Ünne-
pek alatt, talán pont a vacsora köz-
ben vagy a fa mellett ülve mind 
rájöttünk, hogy csak az a fontos, 
amink van, és mindig lesz valahogy. 
Van két családunk (akik otthon vár-
nak, és a csapat), akikre mindig szá-
míthatunk, így új lendülettel és lel-
kesedéssel indultunk neki a 2021-es 
évnek.

Ugye milyen filmbe illő beveze-
tés lenne? 

Hány ilyen jelenetet láttunk már, 
hogy száz pofon után a főhős újra 
feláll, leporolja magát, és a végén az 
oktogonban az ő kezét emelik a 
magasba, miközben a bajnoki övet 
a derekára fűzik? Vagy ismét össze-
áll egy régen sikeres társaság, vért 
izzadva, minden várakozást felül-

múlva az élre törnek és sorra nyerik 
a mérkőzéseket… 

Így kezdődött ez nálunk is. Ren-
geteg hiányzóval, de bizakodva vár-
tuk február végén Zamárdi csapatát, 
hogy bepótoljuk az ősszel elhalasz-
tott meccsünket. 4. perc, Fenyvesi 
Márk jön, ellövi, Góóóóóól! Miénk 
a győzelem! A tömeg tombol(na, ha 
lehetnének nézőink, de a pandémia 
miatt sajnos csak zárt kapuk mögött 
szervezhetjük meg a találkozókat).

A következő hetekben Balaton-
földvárra és Böhönyére látogattunk, 
ahol 1:0, illetve 3:1-es pofonokba 
szaladtunk bele. Bumm neki! Ki-
pukkant a lufi? Vége is a Tündérme-
sénknek? Vagy lehet, hogy Fortuna 
éppen két hét karanténban volt, így 
nem foghatta a kezünket? 

Március 13. hazai pálya, itt nem 
veszíthetünk a Fonyód csapata el-
len. Keszler Ádámhoz kerül a labda, 
lövés, gól, miénk a vezetés, amit Jó-
nás Péter duplájával sikerült kőbe is 
vésnünk. 

Március 21. Somogyvár. A haza-
iak olyannyira vendégszeretőek vol-
tak, hogy Bárány Ákos, Fenyvesi 
Márk, Késmárki Tamás kettő, és 
Horváth Milán szintén kettő gólja 
mellé még ők is rúgtak kettőt a saját 
kapujukba, így 1:8-as siker sztorival 
utazhattunk haza.

Aztán sorban jött a folytatás. 
Kiskorpád 2:1-re, Lengyeltóti és 
Berzence 2:0-ra, Karád Késmárki 
mesterhármasával 4:3-ra maradt 
alul a 90 perc alatt. 

5 veretlen hét után azért érett 
már egy botlás is, hogy a „Túl szép, 
hogy igaz legyen” sablont is bedob-
hassuk a mesénkbe. Balatonszeme-
sen 3:0-ra égtünk, mikor a stopper 
a 83. percbe fordult, majd Jónás Pé-
ter duplájával szépítve 3:2-nél fújta 
meg a Spori a sípját. 

Május 1. hazai pálya, a Kaposfő 
csapatát várjuk Szabadira. Az őszi 

vereség után sikerült revansot ven-
nünk ellenfelünkön. Fenyvesi Márk 
duplázott, majd Jónás Peti után Jus-
tyák Jani is betalált a kapuba, így a 
keddi Somogyi, a 4:1-es Szabadi 
győzelemről számolhat be.

Miközben a cikket írjuk, a fiúk a 
dobogó második fokán pihennek. 
Persze nem lesz egyszerű megtar-
tani a helyünket, több riválisnak 
még vannak elhalasztott mérkőzé-
sei, és ránk is várnak még harcok, de 
ilyen szezon után reméljük azért a 
következő cikkünk vége lehet majd 
egy boldog Happy End a 
2020/2021-es bajnokságról.

Az U19-es korosztályunkkal a 
dobogó elejéről fordulva vártuk a 
tavaszt, amit kis szünetekkel azóta 
is csak várunk, és várunk… 

Az iskolásoknál több volt a kö-

telező karantén, sok volt a kontakt-
személy, voltak megbetegedések, 
így többnyire az ellenfelünk mond-
ta le a soron következő mérkőzése-
ket, de arra is volt példa, hogy a mi 
csapatunk létszáma volt a határ 
alatti, amivel még kiállhattunk vol-
na.  A 10 tavaszi meccsből csupán 
3-at sikerült eddig lejátszanunk 
(Zamárdi ellen 4:0-s, Karád ellen 
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15:1-es győzelemmel, illetve egy 
7:0-s vereséggel Böhönyén. 5 csapat 
lemondott a 3 pontról a javunkra, 2 
mérkőzést viszont még szeretnénk 
bepótolni a későbbiekben. A jelen-
legi állás szerint csapatunk a 3. he-
lyet foglalja el a tabellán. Minden-
képpen nagy örömmel töltene el 
bennünket, ha a szezon végén is 
nyakunkba akasztanának egy érmet 
az MLSZ és SLASZ vezetői, de bí-
zunk benne, hogy a 2021/2022-es 
bajnokságon majd a pályán játsz-
hatjuk le a mérkőzéseket, nem pe-
dig e-mailben, mikor ellenfeleink 
egészségügyi okok miatt nekünk 
adják a 3 pontot.

Az egyesület és mindkét csapa-
tunk nevében beszélhetek, ha azt 
írom, hogy az eredmények ellenére 
elég nehéz heteken vagyunk túl, és 
nehéz hetek várnak még ránk. A 

már két elmaradt bál, a zárt kapus 
mérkőzések, bezárt büfé elég jelen-
tős forrásoktól fosztotta meg az 
anyagi keretünket, de tudjuk, hogy 
a kis pénz nem minden esetben je-
lent kis focit, hiszen ezt mindkét 
csapatunk megcáfolja. Támogató-
inknak szeretnénk ezúton is meg-
köszönni (önkormányzatunknak, 
cégeknek, vállalkozásoknak és ma-
gányszemélyeknek egyaránt) akik 
bármilyen formában segítették csa-
patunkat ebben a nehéz helyzetben, 
igyekezve ezzel megteremteni a 
szükséges hátteret a fiúknak a spor-
toláshoz! 

Zárásként a sok reménykedő és 
bizakodó sor után még szeretnénk 
megemlíteni, hogy a facebookon 
feltűntetett módokon továbbra is 
várjuk a segítséget az egyesület kö-
telező kiadásainak fedezésére (mo-

sószer, tisztítószerek), és a hagyo-
mányos nyári Kapronczay Zoltán 
emléktornánk megrendezésének 
költségeire. 

Az V. Kapronczay Zoltán em-
léktornánkra minden csapatot és 
érdeklődőt szeretettel várunk 
2021.07.03-án reggel 9 órától. 

A tornát Hosszú-Kanász Eszter 
Polgármester asszony és Dr Szajcz 
Adrián, a Somogy Megyei Közgyű-
lés Alelnöke nyitja meg.

Végezetül szeretnénk megemlé-
kezni volt Edzőnkről, barátunkról, 
aki már időtlen idők óta részt vett a 
Balatonszabadi futball életében, 
Balassa Ferencről. Osztozunk a csa-
lád fájdalmában! Legyen neki köny-
nyű a föld!

Jónás Kitti
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Balatonszabadi jól 
mozgolódott

2021. január 16. és február 12. kö-
zött volt egy nagyszerű kezdemé-
nyezés, MoBike 04, amihez Bala-
tonszabadi is csatlakozott. Akinek 
van internete, már olvashatott róla. 
Én most azért írok az eseményről, 
mert nincs mindenkinek internet el-
érése. 

A program lényege az volt, hogy 
minél több ember mozogjon. 2km 
séta, 30 perc bármilyen mozgás vagy 
150 kalória ledolgozása. Kaptunk 
egy vándorbotot, az arany 7-est. A 
botot egymásnak adtuk, akár egy 
stafétabotot. Fotózkodtunk is vele. 
Készül egy fotómontázs a teljesség 
igénye nélkül. Senki ne haragudjon 
meg, ha nem lesz az újságban a fo-
tója. Pontokat lehetett gyűjteni, fel-
nőttek egyet, 15 év alatti gyerekek 

kettőt kaptak. 10 bot versenyzett 33 
településen.

Takács Dóri kérte a botot, és 
kezdte a szervezést. Utána én is 
besegítettem. Először csak egyesü-
letünk tagjait invitáltam mozgásra, 
utána egyre több ember csatlako-
zott. Oláh Viktória is sokat segített. 
Drimmer László testnevelő tanár 
bevitte a botot az iskolába; briliáns 
ötlet volt. A program lényegét mi jól 
felismertük, történetesen, hogy mi-
nél több ember mozogjon egyedül. 
Ez meglehetősen nagyszerű kezde-
ményezés, mert közösségi progra-
mokat nem lehetett szervezni. Az 
emberek találékonynak bizonyultak: 
futás, nordic walking séta, kerékpá-
rozás, zumba, tenisz, hullahopp ka-
rika, roller, trambulin, edzés.

Minden nap este közölték a ver-
seny állását, amit izgatottan figyel-
tünk. Második hét után egyre in-

kább az élre törtünk, s a végered-
mény az lett, hogy Balatonszabadi 
megnyerte a versenyt.

A lényeg: összesen 78 ember 
mozgott, ebből 46 felnőtt és 32 gye-
rek. A 32 gyerekből 22 az iskolában 
futott, 10 pedig a családdal moz-
gott. A falu apraja-nagyja részt vett, 
másfél éves kortól, egészen 86 
évesig. Az egész eseményen 280 fő 
vett részt. Nagyszerűen teljesítet-
tünk!

Ez egy igazi közösségformáló 
esemény. Köszönet mindenkinek, 
aki részese volt! Büszke vagyok, 
hogy a mi kis településünk városo-
kat tudott megelőzni. A résztvevők 
között kisorsoltak egy 15 ezer fo-
rintos Intersport utalványt, amit 
Tóth Lili nyert meg, nagy örö-
münkre.

Mészárosné Horváth Rózsa

SZABADI SZÓ 2021. június XXII. évfolyam 2. szám 
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Cukorbeteg Egyesület hírei

Az idei év sem úgy kezdődött, 
ahogy szerettük volna. A veszély-
helyzet miatt nem tudtunk eddig 
összejöveteleket tartani. Február-
ban szokott lenni a beszámoló köz-
gyűlésünk, ezt se tudtuk lebonyo-
lítani. 

Január közepétől 4 héten ke-
resztül volt egy jó kezdeményezés, 
amiben egyesületünk tagjai is részt 
vettek. Ez a vándorbot program 
volt. Külön cikket írtam róla, de itt 
is szeretném megemlíteni. A prog-
ram mozgásról szólt, egyénileg kel-
lett teljesíteni. Büszke vagyok 
azokra a tagokra, akik részt vettek 
benne. 

Mozogni mindig kell, örömöt 
okoz, immunerősítő szerepe van. 
Csoportosan nem lehetett menni, 
de jó ok volt kimozdulni. Eljött a 

tavasz , de még mindig nem szer-
vezünk közös sétákat. Megint ma-
radtak el programok, amiben egye-
sületünk részt szokott venni.   

Nem volt március 15-én 
„Együttfutás”. Cukrot és vérnyo-
mást szoktunk mérni. Minden év 
májusában országos nordic walking 
sétán szoktunk részt venni. Sajnos 
ez is elmarad idén. 

Örömünkre nyertünk 300 ezer 
forintot országos NEA pályázaton. 

Áprilistól lehetett már vásárolni. 
Vettünk maszkokat a pénzből, amit 
már megkaptak tagjaink. Sajnos 
még szükség van rá. 

A Cukorbeteg Szövetség által 
szervezett online adások továbbra 
is folytatódnak. Keddenként lehet 
csatlakozni zoomon keresztül. 

Arra buzdítok mindenkit, aki-
nek van internet elérése, hogy hasz-
nálja ki ezt a lehetőséget.

Nagy megtiszteltetés ért. A Di-
abetes újság országos lap idei első 
számába kellett cikket írnom az 
egyesületünkről. Minden számban 
bemutatják egy megye cukorbeteg 
egyesületeit. Most Somogy megye 
volt soron. 

Remélem hamarosan visszatér-
hetünk megszokott életünkhöz. 
Addig is vigyázzon mindenki ma-
gára!

Mészárosné Horváth Rózsa 
elnök
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„40 éve a népdalok 
szárnyán….”

Hónapok óta csendes a Népdalkör, 
nincsenek próbák, fellépések…. 
Egy kis közösség életében nagy 
változás ez. Keddi próbák otthon, 
a karosszékben ülve, hallgatva 
Janka karnagyunk szebbnél-szebb 
népdalait és vele énekelni… 

Maradtak a magányos dalolá-
sok, a CD-k melyekre évekkel ez-
előtt oly sok népdalunkat énekel-
tük fel… 

Amikor munkából jövök haza, 
sokszor énekelem a dalcsokrokat, 
oly megnyugtató… De semmi sem 
tudja pótolni az elmaradt próbá-
kat. Heteken, hónapokon át az in-
ternet és a telefon volt az összekö-
tő kapocs közöttünk. Mi mégis 
készültünk. Készültünk arra, hogy 
a vírus után mindannyian együtt 
legyünk. Éltünk meg szomorú na-
pokat, gyászoltunk és gyászolunk. 

Örültünk, örülünk a legkisebb 
népdalos babának. Terveink van-
nak, melyek megvalósításához 
mindannyian kellünk. 

A Csoóri Sándor pályázat to-
vábbi hosszabbítás után még a záró 
időszakban van, lassan lezárul. Itt 
a következő: a Balatonszabadi 
Népdalkör a 2020-as NEA pályá-
zatára sikeres pályázatot nyújtott 
be. Megérkezett az elnyert 1.200.
ezer Ft vissza nem térítendő támo-
gatás, melyet működésre, progra-
mokra, útiköltségre fordíthatunk. 
Kiemeljük a 40 éves jubileumi ké-
szülődést, melynek időpontját ha-
marosan kitűzhetjük. 

Szeretnénk pótolni az elmaradt 
Balatoni dalos találkozót és méltó 
emléket állítani az elmúlt négy év-
tized munkájának. Sikeres volt az 
Önkormányzati Civil pályázat, kö-
szönettel fogadtuk a támogatást. 

Nagyon várjuk, hogy ismét ta-
lálkozzunk, és együtt daloljunk, 

készülünk ez évi kiemelt progra-
munkra.  Kezdődhetnek a próbák, 
a közgyűlés, hiszen az éves beszá-
moló sem maradhat el. A Népdal-
körnek sikerült megőriznie a köz-
hasznúságot, eredményes évnek te-
kinthetjük pénzügyileg. 

Az eredményes munkához kö-
szönettel fogadtunk minden támo-
gatást! Ahhoz, hogy ez a jövőben is 
így legyen.

Kérjük, adója 1%-val támogassa 
a Balatonszabadi Népdalkör 

Egyesületet: 
Adószám: 108777303-1-14

           Szabóné Szóládi Tünde
elnök
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Küzdelem az életért, 
küzdelem az emberekért

Hónapok óta megváltozott az éle-
tünk. Már semmi sem a régi mond-
hatnánk, de most valahogy nagyon 
igaz volt ez az elmúlt időszakra. 
Eleinte távolinak tűnt, kevésbé 
éreztük a környezetünkben, csak 
néha-néha hallottuk a szirénák 
hangját. Aztán minden felgyorsult. 
A vírus elérte kis falunkat, környe-
zetünket, családjainkat, barátain-
kat, saját magunkat. Milyen távoli-
nak tűnt, és itt van… 

Felemeltem a telefont és tárcsáz-
tam, azután újra és újra, mert a vo-
nal foglalt volt. Eleinte nem szá-
moltam, de végül megnéztem: 117. 
hívásra sikerült. Dr. Koch Béla há-
ziorvosunk, aki hetek, hónapok óta 
az elképzelhetetlennel küzdött: te-
lefonos gyógyítás. Naponta akár 
száznál is több új beteg. Hogy lehet 
ennyi embert követni, gyógyítani és 

segíteni, bíztatni, olykor vigaszt 
nyújtani nekik? Erre csak kevesen 
képesek. Ő igen. Dr. Koch Béla 
Főorvos Úr, aki már évtizedek óta 
gyógyítja lelkiismeretesen betegeit, 
most emberfeletti erővel és két se-
gítőjével állt helyt nap, mint nap. 
Feleségével, Dr. Koch Béláné Ma-
rikával és Werner Attiláné Szilvivel 
több telefont kezelve, receptek, be-
utalók, oltások és betegek sokaságá-
val megküzdve. 

A környéken sehol sem hallot-
tam, amit magam megtapasztal-
tam. Reggel, 6 órakor már az 
EESZT felületén dolgoztak, rögzí-
tettek, este kilenc órakor még csen-
gett a telefonom: „Koch doktor va-
gyok, hogy van?” 

Hogy éltük meg? Mi betegek ki-
merülten, aggódva, kétségbe esve, 
fáradtan, türelmetlenül, küzdve. 

Sokan túléltük, de sajnos min-
den családnak jutott a gyászból, 
családtag, barát, szomszéd vagy is-

merős. De vajon Ő hogy élte meg? 
Kétségtelenül nehezen, kimerülve, 
de legjobb tudásával és emberségé-
vel segítve bennünket.

Csak köszönni tudom azt a ki-
tartó, lelkiismeretes, támogató és 
segítő munkát, azt az emberszere-
tetet, amelyet fáradhatatlanul tett 
értünk, betegeiért, az elmúlt idő-
szakban. Fáradtan, de minden ere-
jével azon dolgozott, hogy segítsen! 
Kevesek a szavak, amellyel kifejez-
hetjük hálánkat, mindazt, amit ér-
tünk tett. Semmi mást nem kíván-
hatok magam és a többi Balaton-
szabadi ember nevében, hogy 
legyen ideje egy kicsit pihenni, és 
családja körében feltöltődni, hogy 
még sokáig tudja segíteni, gyógyí-
tani az arra rászorulókat! 

Köszönjük Főorvos Úr, köszönjük 
Marika, köszönjük Szilvia!

     
 Szabóné Szóládi Tünde
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HIRDESSEN ÖN IS AZ IDŐSZAKOSAN 
MEGJELENŐ SZABADI SZÓBAN! 

 

Hirdetési díjak: 
 

1/1 oldal színes: 20.000,- Ft + ÁFA 
1/2 oldal színes: 10.000,- Ft + ÁFA 
1/4 oldal színes:   5.000,- Ft + ÁFA 
1/8 oldal színes:   2.500,- Ft + ÁFA 

 
Hirdetését elküldheti a 
szabadiszo@gmail.com 

e-mail címre.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje felvételt hirdet 

 
DIÉTÁS SZAKÁCS 

munkakörre azonnali munkakezdéssel, határozatlan időre. 
 

Feltétel: diétás szakács végzettség, büntetlen előélet. 
Feladatok: A közétkeztetés során a speciális, diétás étkeztetés biztosításával  

járó feladatok elvégzése, közreműködés az egyéb 
konyhai feladatok ellátásában. 

 
Jelentkezés önéletrajzzal az 

ovodatitkar@balatonszabadiovoda.hu  e-mail címen, postai úton 
vagy személyesen: Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 139. 

További információ: 20/421-29-36. 
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Balatonszabadi Vállalkozók Névsora 2021
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Teher alatt nő a pálma

A 2020 októberében leadott bemu-
tatkozó cikkünkben mesélhettünk 
nektek arról, milyen is volt a Bala-
tonszabadi nyár a Grundon, a ne-
héz, vírusos, bezárt tavaszi hóna-
pok után. Tárt karokkal fogadhat-
tunk több táborozó csoportot, bel-, 
és külföldi turistát, és mindig volt 
helyünk a törzsvendégeinknek is, 
akkor is, ha éppen kifogytunk az 
üres asztalokból. Hatalmas remé-
nyekkel indultunk neki az ősznek, 
főleg Bernie élőzenés estje után, 
mikor a fűben táncoltunk, mert a 
placcon már nem volt hely… és jött 
a november.

A Koronavírus második hullá-
ma feltette a székeket az asztalokra, 
lehúzta a napernyőket, és bezárta 
maga mögött az ajtót. Szerencsére 

csak az utcafrontit, így lehetőséget 
hagyva nekünk, és minden étte-
remnek a házhozszállítás további 
működtetésére. 

Öröm az ürömben: Több ven-
déglátóhellyel ellentétben nem kel-
lett csődöt jelentenünk, nem kellett 
megválnunk csapatunk egyetlen 
tagjától sem, és vagy így vagy úgy, 
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de minden ünnepet meg tudtunk 
tartani. 

A Mikulás nem fogadhatta a 
meleg karosszékben a gyerekeket, 
de felfújható másával bárki talál-
kozhatott a bejáratnál. A számtalan 
karácsonyi tálrendeléssel, nagyon 
sok ünnepi asztalon lehetett egy kis 
Grund hangulat az adventi koszorú 
árnyékában. Tavasszal,ezt követő-
en-t esetleg a Nőnapi köszöntők 
után a húsvéti nyuszi 33 csomagot 
rejtett el Balatonszabadi szívében, 
amik a vártnál jóval korábban talál-
tak gazdára, így feladva nekünk a 
leckét a jövő évre nézve. Húsvét 
hétfőjén a kölnik a polcokon pihen-
tek, de a Grund srácok kis köszön-
tőkkel készültek minden hölgy ven-
dégünk számára a rendelések mellé 
tűzve.

Nem így terveztük. Senki sem 
így tervezte ezt az időszakot, de ha 
az élet citromot ad, tudni kell ben-
ne meglátni a limonádé lehetőségét. 
Nekünk Ti voltatok a Limonádé. A 
folyamatos rendelések, a folyton 
rezgő telefon, a pozitív visszajelzé-
sek a Facebookon. Ti, akik minket 
választottatok, akik minden pizzá-
val, hamburgerrel, menüvel jelezté-
tek, hogy lesz itt még fény az alag-
út végén. Most, míg ezeket a soro-

kat írjuk, addig is csapatunk 
lelkesen készül a holnapi napra, mi-
kor közel 6 hónap után ismét fo-
gadhatunk benneteket, egyelőre a 
teraszon, de bízunk benne, mire ezt 
olvassátok, már teljes gőzzel indul-
hatunk neki a nyárnak.

Zárómondatként szeretnénk 
megköszönni a Grund csapat min-
den tagjának a kitartást és a gyak-
ran igen kemény munkát. „Minden 
lánc olyan erős, mint a leggyengébb 
szeme.”

Köszönettel: Enci és Kitti



18

SZABADI SZÓ 2021. június XXII. évfolyam 2. szám 

Hírek az óvodából

Végre itt a tavasz, s végre újra gyer-
mekzsivaj tölti be a csoportokat, s 
az óvoda udvarát. A kényszerpihe-
nő után ismét nagyobb létszámmal 
vagyunk jelen a mindennapokban. 

Bár intézményünk a zárvatartás 
alatt is folyamatosan ügyeletet tar-
tott azoknak a kisgyermekeknek, 
akiknek elhelyezése nem volt biz-
tosított. Az óvónénik folyamatosan 
be voltak osztva ügyeletbe, vala-
mint az online ovit is működtették 
az otthonmaradt gyermekek szá-
mára. A fejlesztőpedagógusok, ér-
tesüléseink alapján továbbra is on-
line formában tartják a kapcsolatot 
a gyerekekkel. Dajka nénijeink 
szintén be voltak osztva az ügyele-

ti csoportokba, valamint az intéz-
mény fertőtlenítő nagytakarítását 
végezték, udvart rendeztek, pakol-
tak, rendezkedtek. 

Az iskolai zárvatartás alatt meg-
újult, megszépült az iskolai étkező 
is a Zöld Oviban. Korszerűsítésre 
került az elavult villanyhálózat, új 
színt kaptak a falak a festés által, 
riasztórendszer került kiépítésre. 
Megújulva, komfortosabban vehet-
ték birtokba az iskolás gyerekek. A 
konyhás nénik, mint mindig, most 
is derekasan állták a sarat. Főztek a 
bölcsire-ovira, kiszállításra, diétás 
étkező gyerekekre. 

Bölcsődénk változatlanul műkö-
dött. Mostanra már telített a lét-
szám, csendesen, vidáman, tevéke-
nyen zajlanak a mindennapok.  

A járványügyi helyzet előírásait 
követve megteszünk minden tőlünk 
telhetőt, hogy megfelelően védjük a 
gyerekek, szülők, dolgozók egész-
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ségét. Ebben nagyon köszönjük a 
szülők segítő együttműködését! 

A pedagógiai munka folyamato-
san zajlik, igyekszünk a hagyomá-
nyokhoz, jeles napokhoz igazodva 
dekorálni, díszíteni intézményün-
ket, s csoportszinten megtartani a 
témakörökhöz tartozó eseménye-
ket, Pedagógiai Programunk irány-
mutatását követve. A farsang meg-
rendezésre került minden csoport-
ban, a március 15-i ünnepély 
viszont elmaradt. 

A víz világnapjára online tud-
tunk készülni, viszont a Föld nap-
ját már itt tartottuk óvodánkban. 
Ez alkalommal ismét meghirdet-
tük 1 gyermek-1 palánta (virágpa-
lánta) akciónkat, mellyel idén is 
sikerült virágosítani óvodánk ab-
lakait. Gyermekeink nagy lelke-
sedéssel ültették a virágokat, s 
csodálták meg a hosszú idő után 
ismét működő csobogónkat (nagy-
nagy köszönet érte egy katica-cso-
portos óvónéninek, s apukának, 
akik a szívükön viselték a csobogó 
sorsát, így ismét betöltheti régi 
funkcióját). 

A népviselet napjáról is meg-
emlékeztünk. Több kisgyermek és 
óvodai dolgozó is népviseletben 
jött aznap vagy népviseletre utaló 
kiegészítőben. Kriszti néni körbe-
járta a csoportokat, s népviseletes 
ruhában mesét mondott a gyere-
keknek. 

További  programjaink között 
szerepelt az anyák napja, melyre 
nagyon készültek csoportjaink. 
Sajnos a közös anyák napi ünne-
pély idén is elmaradt, ám rendha-
gyó módon, idén már nem online 

módon, hanem egy kicsit bensősége-
sebben, meghittebben zajlott ez a 
szép ünnep. Az óvónénik kialakítot-
tak egy anyák napi sarkot, s minden 
kisgyermek a saját édesanyjával egy 
kicsit elvonul, s csak az ő anyukájá-
nak mondja el a verset, s adja oda a 
saját maga által készített ajándékot.  

Május 6-án került sor a fényképe-
zésre, mely csoportonként zajlott.  

Az óvodai búcsúzó ünnepélyt jú-
nius 5-re tervezzük. Természetesen 
ez sem a hagyományos módon fog 
zajlani! A helyszín valószínűleg az 
óvoda udvara lesz, s csak a szülők és 
a nagycsoportos gyermekek vehetnek 
majd részt. A részletekről időben tá-

jékoztatni fogjuk az érintetteket. 
Alapítványunk, a nyertes 

NEA-pályázat eszközeit beszerezte, 
így gyermekeink közlekedési eszköz-
parkja 4 új nagyobb méretű kerék-
párral, s egy futóbiciklivel lett gaz-
dagabb. A jó idő eljöttével boldogan 
vették birtokba gyermekeink az új 
közlekedési eszközöket. 

Az Önkormányzat Civil szerve-
zeteknek nyújtott ez évi támogatásá-
ból pedig további fejlesztő eszközö-
ket szeretnénk vásárolni a gyerekek-
nek az ovi udvarára.

   Pintér Anett
intézményvezető
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Könyvtárunk hírei

Könyvtárunk, a Balatonszabadi 
Könyvtári, Információs és Közös-
ségi Hely, 2013-tól a KSZR 
(Könyvtári Szolgáltató Rendszer) 
tagja.

A kaposvári Takács Gyula Me-
gyei és Városi Könyvtár által az ön-
kormányzatokkal (köztük Balaton-
szabadival) megkötött szolgáltatási 
szerződések célja az egységes, szín-
vonalas könyvtári szolgáltatások 
biztosítása a megyében, az 5000 fő-
nél kisebb lélekszámú településeken 
élők számára.

Somogy megyei 7 ellátási térség 
közül Balatonszabadi 2017 óta a 
Balatonboglári Lukács Károly Vá-
rosi Könyvtár körzetéhez tartozik. 
Munkánkat Béres Krisztina szakre-
ferens segíti.

Saját anyagi forrással nem ren-
delkezünk, de folyamatos a köny-
vellátás, folyóirat beszerzés, a ren-
dezvények támogatása, eszközbe-
szerzés az önkormányzatunk és a 
KSZR segítségével.

Az elmúlt év végével elkezdtük 
a könyvek selejtezését és állomány 
ellenőrzését. Ez a folyamat a vész-
helyzet teljes idejét lefedte, kihasz-
náltuk a bezárt helyzetet. Ez azt je-
lentette, hogy fizikálisan minden 
könyv lekerült a helyéről, ellenőriz-
ve lett, bele lett ragasztva egy vonal-
kód a saját állományunknál, így ke-
rültek vissza a polcra. A legnagyobb 
segítséget, a teljeskörű állomány el-
lenőrzésünk megszervezéséhez, le-
bonyolításához megkaptuk. Köszö-
net érte a Megyei Könyvtár Háló-
zati és szaktanácsadói osztály 
munkatársainak, név szerint: 
Schmidtné Bakó Tünde, Egyed 
Nándor, Szél-Hoffman Anita, Ve-
izer Anita, Nagy Gabriella, So-
ványné Domokos Erika, Horváth 
János, Kiss Adrián Marcell.

A könyvtár dokumentumállo-
mánya a következőképpen alakult:

(12412 könyvből) 6911 db (eb-
ből 939 db a KSZR állománya) sa-
ját állomány maradt.

Az állomány dokumentumtípu-
sok szerint:
Könyv és bekötött folyóirat: 6872 
db
AV dokumentum : 6 db
Elektronikus dokumentum : 26 db
Egyéb dokumentum (térkép) : 7 
db

A több hónapnyi munka vég-
eredménye az lett, hogy állomá-
nyunk megtekinthető, kereshető 
elektronikusan a KSZR katalógu-
sában a http://opac3.kaposvar-el-
lato.monguz.hu/ oldalon. Szeret-
nénk egy kódleolvasót is beszerez-
ni a jövőben, így a digitalizálás 
teljes lesz.

Az intézmény bezárása alatt a 
kölcsönzést „Teraszkönyvtár” for-
májában oldottuk meg, amíg lehe-
tett. 2021. május 4-től a 194/2021. 
(IV. 26.) Kormányrendelet előírá-
sai szerint a Könyvtár újra fogadja 
látogatóit hétfőtől- péntekig 8-16 
óráig.
A könyvtárhasználat feltételei:

Az épületet csak azok a védett 
személyek - és a velük lévő kisko-
rúak - látogathatják, akik az épület 
ajtajában védettségi igazolványuk 
és egy, azonosításra alkalmas ható-
sági igazolvány bemutatásával vé-
dettségüket igazolják.

A védettségüket nem tudó vagy 
igazolni nem kívánó látogatók a 
könyvtárat nem látogathatják, de 
számukra továbbra is biztosítjuk 
"teraszkönyvtári" szolgáltatást.

A védettségüket igazoló szemé-
lyek és a velük érkező kiskorúak a 
könyvtár épületében ugyan nem 
kötelesek maszkot viselni, de a 
kockázatok csökkentése érdekében 
tisztelettel kérünk mindenkit a 

maszk hordására és a 1,5 méteres 
biztonsági távolság betartására.

Várjuk szeretettel régi és új 
olvasóinkat!

A könyvtár dolgozói

Tavaszi adomány

A koronavírus és az elhúzódó 
megszorítások következményeként 
a lakosság közel felének romlottak 
az anyagi körülményei. Nehézsé-
geiken könnyítendő, április végén 
szerveztük meg az év első ado-
mánygyűjtését.

Több helyről kaptunk jó minő-
ségű ruhákat, játékot, bútort, ház-
tartási gépet, fogyó eszközöket, 
ágyneműket. Ezek kiosztására két 
napos börze keretében került sor a 
Tanácskozó teremben, ahová csak 
szigorú szabályok betartása mellett 
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lehetett belépni. A teremben tar-
tózkodók számát az előírások sze-
rint 4 főben határoztuk meg, a vá-
rakozók addig türelmesen, beszél-
getéssel töltötték el az időt. A 
bútorok kiszállításához az Önkor-
mányzat segítségét is igénybe vet-
tük, izmos kollégáinkra szerencsé-
re mindenkor számíthatunk. 

Az eseményt összegezve úgy 
gondolom, hogy a lakosság segíte-
ni akarása példaértékű, a termet 
annyi adománnyal sikerült meg-
tölteniük, hogy szinte lépni is alig 
lehetett. A megmaradt ruhákat az 
Ádándi Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatnak ajánlottuk fel, ahol 
szintén sok családnak sikerült örö-
met szerezni ezzel. Ha ilyen jel-
legű felajánlásai vannak kérem 
hívjanak a 0684/355-011-es tele-
fonszámon.
Kérés: Ebben az évben további 2 
gyűjtést szeretnénk még szervezni, 
ezért azt kérnénk, hogy a felesle-
gessé vált, jó állapotú „dolgaikat” 
továbbra se dobják ki, mert más-
nak örömöt szereznek vele!  

Köszönettel:
Czinege Jozefina
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Felelős kutyatartás

Úgy gondolom, ismét és még min-
dig, sőt állandóan aktuális a téma.

Aki nem szereti a kutyákat, nem 
volt kutyája, és nem is akar kutyát 
tartani, az most nyugodtan tovább 
lapozhat! (De nem csak kutyára le-
het levetíteni, hanem bármilyen há-
ziállatra). Mit értünk felelős kutya-
tartás alatt? Mindenki mást, sajnos!  
Én az alábbiakat, javaslom átgondol-
ni a pontokat, mielőtt elhatározzuk 
magunkat egy új kedvenc tartása 
kapcsán:

Mikor eldöntöm, hogy kutyát 
szeretnék mérlegelem a következő-
ket: 

- Milyen fajtájú és korú kutyát 
szeretnék? Ez több szempontból is 
fontos. Nekem azért nem lett nagy-
testű, és nagy mozgásigényű ku-
tyám, mert az bizony sokat eszik, és 
sem időm, sem energiám naponta 
több kilométert sétálni, futni a ku-
tyával, hiába imádom a pl. vizslákat. 
- Tudom-e kezelni a "határozot-
tabb" kutyafajtákat? Hol tartanám a 
kutyát, kint vagy bent? Hosszúszőrű 
vagy rövidszőrű (a hosszúszőrűt 
rendszeresen kutyakozmetikushoz 
szükséges vinni, ami pénzbe kerül). 

- Van elengedő időm a kutyával 
foglalkozni? Nem elég naponta két-
szer megsimogatni egy kutyát! Ő 
feltétel nélkül szereti a családját, az 
a minimum, hogy mi is szeressük őt! 
Nem tartjuk láncon! Nem bántjuk! 
Egy háziállat tartása egy hosszú tá-
vú elköteleződés. Az nem egy játék, 
amit, ha megununk vagy ha nem 
olyan vele az élet, mint ahogy azt mi 
elképzeltük, egyszerűen kidobunk.

- Mivel szeretném etetni? A jó 
minőségű táp szintén nem olcsó. Bár 
az jó kérdés, hogy a táp megfelelő 
élelem-e egy kutyának, de ezt min-
denki maga dönti el. Én nyers húst 
és csontot adok neki (BARF) azóta 
remek formában van a kutyánk, így 
kevesebbet költök állatorvosra.

- Tudom-e finanszírozni az állat-
orvosi költségeket (oltások, ivartala-
nítás, ellés, esetleges betegségek, 
balesetek?

- Milyen módon harcolok majd 
az élősködők ellen (bolha, kullancs, 
szívféreg)? Ha sajnálom rá a pénzt, 
de az állat babéziás vagy lyme-kóros 
lesz, ki tudom fizetni az állatorvosi 
kezeléseket?

- Megoldott-e, hogy a kutya a 
portánkon belül maradjon, vagy fél 
napokat a szomszédban, az utcán 
lesz majd? Ha nincs stabil keríté-
sem, tudok-e, szeretnék-e kennelt 
építeni az udvaromban? 

- Mennyire ugatós a kutya? Va-
jon a szomszédaimat zavarni fogja 
az ugatás? Hiszen egy eb nem nyá-
voghat. De pl. egy többlakásos tár-
sasházban nagyon zavaró lehet, ha a 
gazdik távollétében folyamatosan 
csahol a kutya. Sajnos vannak olyan 
kutyusok, akik akkor is ugatnak, ha 
az égvilágon semmi sem történik 
körülöttük. Képes leszek az ebet 
majd fegyelmezni?

- Elviszem kutyasuliba? Na ez az 
a pont, amire sokan nem is gondol-
nak. És ezért van Magyarországon 
annyi "Sátán kutyája"! Elmennek 
egy (jó esetben) tenyésztőhöz, kivá-
lasztják a legizgágább kiskutyát, 
mert az ugye milyen jó fej. Hazavi-
szik, babusgatják. Majd azt veszik 
észre, hogy kezelhetetlen a kutya, és 
itt mindegy, hogy milyen méretű 
kutyáról beszélünk, mert néha a kis-
kutya jobban a gazdája fejére nő, 
mint egy nagytestű. Nem mernek 
vele sétálni menni, mert kirántja a 
karjukat, úgy húz a kutya, és attól a 
Jóisten mentsen meg mindenkit, 
hogy másik kutyával találkozzon a 
jószág! Kutyaiskolában a gazda 
megtanulja, hogy kell egy kutyát 
nevelni, hogy kell engedelmességre 
tanítani. 

Amikor kutyánk lesz, felelőssé-
get vállalunk érte, és mindazokért, 
akikkel a kutya kapcsolatba kerül. 

Szomszéd, postás, többi kutya, gye-
rekek...stb.

- Anyagi felelősséget is vállal-
nunk kell a kutyánkért! Értem eza-
latt azt, ha esetleg kárt tenne más 
tulajdonában az eb. Erre van kita-
lálva a lakásbiztosítás keretein belül 
az "ebtartói felelősség". És bizony 
kiskutya is tud nagy kárt tenni. Pl. 
ha kiszalad az utcára, arra jön egy 
autó, a sofőr elkapja a kormányt, és 
balesetet szenved. Ha "mázlink" 
van, csak vagyoni kár keletkezik és 
nincs személyi sérülés. Vagy, ha a 
kutyánk kárt tesz egy másik, esetleg 
értékes kutyában, vagy a szomszéd 
háziállataiban. Ezt nekünk kell 
majd megtérítenünk! Vagy zsebből 
vagy kifizeti a biztosító.

Ne feledkezzünk meg a sétálta-
tásról sem! Hiába kertesházban 
élünk, a kutyus örül, ha felfedezhe-
ti a környezetet, ha új ingerek (sza-
gok) érik. Lehetőleg mindig pórá-
zon sétáltassuk a kutyát lakott terü-
leten belül és takarítsunk el a 
kutyánk után, ha más portája elé 
piszkítana! 

Ha van vagy lesz kutyánk, azt 
csak felelősséggel tartsuk! Nyilván, 
költségekkel jár, de ha odafigyelünk 
lehet ezt okosan is csinálni.

Szentkirályi Tímea
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Változások az önkormányzat 
hulladékgazdálkodási

rendeletében  

Vegyes települési hulladékgyűjtés:
Vegyes települési hulladékot az 
előfizetésnek megfelelő méretű, 
edénymatricával ellátott  gyűjtőe-
dényben lehet kihelyezni (fekete 
zsákban nem!). A hulladékgyűjtő 
edényzet mellé többlet vegyes tele-
pülési hulladékot csak a közszolgál-
tató alvállalkozói logójával ellátott 
többlethulladékos zsákban lehet ki-
helyezni 
Amennyiben az ingatlanhasználó 
más térfogatú vagy darab számú 
gyűjtőedényzet elszállítását igényli, 
ez irányú változtatási igényét a 
közszolgáltatóhoz kell bejelenti. A 
bejelentést évente egyszer, minden 
év január 31-ig lehet megtenni.  
(elérhetőség: info@pelsokom.hu, 
postacím: PELSO-KOM Non-
profit Kft.8693 Lengyeltóti, Zrí-
nyi u. 1-3., nyomtatvány letölthető 
a www.pesokom.hu oldalról)
Szelektív hulladékgyűjtés:
Az elkülönített gyűjtéshez 120 vagy 
240 literes sárga gyűjtőedényzetet, 
ill. a felirattal és logóval ellátott át-
látszó sárga zsákot lehet használni, 
amiben a papír, műanyag és fém 
csomagolási hulladék vegyesen 
helyezhető el. 
Az öblösüveg hulladék 60 vagy 
120 literes zöld színű gyűjtőedény-
zetben vagy a zöldszínű „üveg” 
feliratú zsákban helyezhető el. 
A kartonpapírból készült nagy-
méretű doboz gyűjtőedényzetbe, 
zsákba nem helyezhető, azt laposra 
hajtogatva és kötegelve kell a szol-
gáltatónak átadni. 
Szállítási naponként 1 db cse-
re-gyűjtőzsákot a közszolgáltató té-
rítésmentesen biztosít a külön gyűj-
tőedénnyel nem rendelkező köz-
szolgáltatást igénybe vevők számára. 
Az elkülönített hulladék gyűjtésére 
szolgáló zsákok megvásárolhatóak 

a helyi COOP boltban (sárga zsák 
ára 50 Ft/db, zöld zsák ára 35 Ft/
db). Más zsákban elhelyezett hul-
ladékot a szolgáltató nem visz el. 
Zöld hulladék:
A zöldhulladékot elsősorban kom-
posztálni szükséges. Amennyiben a 
házi komposztálás nem elegendő, a 
zöldhulladék szabványos barna-
színű gyűjtőedényzetben vagy 
biológiailag lebomló zsákban, az 
ág nyesedék kötegekben helyezhe-
tő ki közterületre. A lebomló zsák 
megvásárolható a helyi COOP 
boltban, ára 200 Ft/db. Más - nem 
lebomló - zsákban kihelyezett hul-
ladékot a szolgáltató nem visz el. A 
3 cm-nél nem vastagabb ág és nye-
sedék zöldhulladékot legfeljebb 1 
méternél nem hosszabb darabok-
ban 20 kg tömeg betartásával kell 
kötegelni.
Amennyiben az ingatlanhasználó 
nem a felsorolt módon gondoskodik 
a zöldhulladék átadásáról a közszol-
gáltató nem köteles annak elszállí-
tására. 
Lomtalanítás:
A lomhulladék gyűjtése előre meg-
hirdetett időpontban történik. A 
háztartásonként kihelyezhető lom-
hulladék mennyisége maximum 2 
m3 lehet. A 2 m3 mennyiségen felül, 
vagy a meghirdetett lomtalanítás 
időpontján kívül (a közszolgáltatá-
son kívül) az ingatlan használója az 
ingatlanán használhatatlanná vagy 
feleslegessé vált lomhulladékának 
elszállítását a közszolgáltató alvál-
lalkozójától külön térítési díj ellené-
ben megrendelheti.
Szünetelés:
Szüneteltethető a közszolgáltatás 
igénybevétele, amennyiben az in-
gatlan legalább 6 hónapig folyama-
tosan nem lesz használatban, és er-
ről a fizetésre kötelezett ingatlan-
használó írásban előre nyilatkozik 
a szolgáltatónak.
Az írásbeli bejelentés csak teljes 
naptári hónapokra szólhat. A szü-

neteltetés bejelentésekor meg kell 
jelölni a szüneteltetés kezdetének és 
végének napját. Fotóval történő iga-
zolás esetén a szüneteltetési kére-
lemhez csatolni kell hitelesített fény-
képpel (a fénykép dátum hitelesítése 
az aznapi kiadású újsággal való 
együtt fotózással történik) a szüne-
teltetés kezdő mérőóra állását.
Az ingatlanhasználó a szünetelteté-
si időszak végén - legkésőbb a szü-
neteltetés végét követő 60. napig - a 
szüneteltetett időszakot magába 
foglaló, leolvasott mérőóra-álláso-
kon alapuló „nullás” közüzemi 
számlákkal (víz vagy villany) vagy 
a mérőóra állásokat tartalmazó hi-
telesített fényképpel (a fénykép dá-
tum hitelesítése az aznapi kiadású 
újsággal való együtt fotózással tör-
ténik) igazolja, hogy az ingatlant 
nem használta. Hosszabb interval-
lum esetén legalább évente egyszer, 
egész évre vonatkozóan igazolni 
kell a használaton kívüliséget. 
Az ingatlant használaton kívülinek 
(„nullás” fogyasztásnak) kell tekin-
teni akkor is, ha az ingatlan karban-
tartási és tisztántartási feladatok el-
látása miatt, a mérőóra kezdő és zá-
ró óraállása között 12 hónap alatt 
legfeljebb 2 m3 vízfogyasztás vagy 
maximum 50 kWh villamos 
energia fogyasztás mutatkozott.
A „nullás” fogyasztást minden eset-
ben mérőóra-állás bejelentésével 
kell igazolni. A szüneteltetés kezdő 
óraállását legkésőbb a szüneteltetés 
első napját megelőző napig, hiteles 
fényképpel vagy az aktuális közmű-
szolgáltató (víz vagy villamos ener-
gia) által leolvasott mérőóra állás 
igazolásával kell bejelenteni. 
A szüneteltetés záró óraállását a 
szüneteltetés utolsó napjától számí-
tott 5 munkanapon belül kell beje-
lenteni hiteles fénykép vagy az ak-
tuális közműszolgáltató (víz vagy 
villamos energia) által leolvasott 
mérőóra állás igazolásával. 
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