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Virágos Balatonvilágos

N

agy visszhangja volt a múltkori Az a gyönyörû balatoni panoráma
címû cikkemnek. Az éremnek azonban, mint mindig két oldala
van. Az egyik oldal, ahol tesznek a község szépüléséért, és a másik
oldal, akinek tetszik, hogy szép virágos és tiszta, rendezett környezetük, de
tenni, már nem tesznek érte. A képeket kommentár nélkül bocsátom Önök
elé, mert nem hiszem, hogy sokat érnének a szavak, a logikus érvelések!

2004-ben tervezett virágültetés Balatonvilágoson

A

Club Aliga kapujánál és a Kultúrház parkolójában kannavirágok
lesznek ültetve, a Kultúrház elõtt és a Posta környékén petúniák 4
féle színben vegyesen. Az Enying felõl érkezõk paprikavirágban
illetve büdöskében gyönyörködhetnek. A községben található virágládákban petúnia, paprikavirág és dália lesz. Az Ady és Dobó utca keresztezõdésben tarka dáliák láthatók majd.
Fotók: Krutzler

Lomtalanítás

I

dén, az elõzõ évektõl eltérõen történik a hulladékok összegyûjtése. A
polgármesteri Hivatal a MAT-LAN Bt-vel kötött szerzõdés alapján
végezteti el a lomtalanítást. Kérjük a lakosságot, hogy ne tegyék ki az
ingatlan elé a szemetet, hanem telefonos vagy személyes egyeztetés után
a szolgáltatást végzõ cég az udvarból elszállítja.
Lomtalanítás ideje: május 3-tól május 28-ig.
A MAT-LAN Bt. elérhetõsége: reggel 8-tól este 21-ig
8171 Balatonvilágos , Dobó I. u. 113.
06 (88) 446-110 06 (30) 444-54-49
Fotók: Krutzler
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2004. március 22.
Napirendek:
1. Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása
2. Balatonvilágos Turizmus stratégia elfogadása
3. Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság beszámolója
4. Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
5. Teljesítményértékelés, teljesítménykövetelmények
alapját képezõ célok meghatározása
6. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 1. napirendként a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat módosítását határozta el, ezáltal
lehetõséget biztosított Balatonvilágos közigazgatási
területén a magánszemélyek tulajdonában lévõ üdülõingatlantulajdonosok kezdeményezésére, érdekeik
képviseletére településrészi önkormányzat létrehozására.
2. napirendként elfogadta a képviselõ-testület Balatonvilágos Turizmus stratégiáját. A község fejlõdésének, az idegenforgalmi kínálat szélesítésének érdekében a turizmus stratégiai célok közül elsõdlegesen a
termálprogram végrehajtásáról döntött, melynek
színhelyéül az önkormányzat tulajdonát képezõ 295/1
hrsz-ú (VOLÁN melletti 1,06 ha-s) területet jelölte ki.
Majd a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság 2003. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót tárgyalta meg és fogadta el a képviselõtestület.
Ezt követõen a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 2003.
évi tevékenységérõl szóló beszámolót tárgyalta meg, és
fogadta el a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület a Mészöly Géza Általános Iskola
és Óvoda intézményébe történõ gyermekszállítást
igénybevevõk – nem önkormányzat által finanszírozottak – részére folyamatos, meghatározott idejû
betegség miatti távolmaradás esetére a szállítási díj
visszatérítését határozta el. 2004. április hónaptól 5
napos folyamatos távolmaradás esetén 25%, 10 napos
folyamatos távolmaradás esetén 50%, 15 nap folyamatos távolmaradás esetén 75% szállítási díj a
következõ havi szállítási díjból jóváírásra kerül.
A képviselõ-testület a jegyzõ 2003. évi teljesítményének értékelésérõl szóló polgármester úr általi tájékoztatót fogadta el, valamint a hivatal részére meghatározta 2004. évre vonatkozóan a teljesítménykövetelmények alapját képezõ kiemelt célokat.
Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az
alábbiakról döntött:
7. Balatonvilágos községben a csúszásveszélyes magaspartok által veszélyeztetett területen lévõ jelentõs
értéket képviselõ állami, önkormányzati és magántulajdonú vagyon védelme érdekében a Csók István sétá-

nyon a vízvezeték kiváltását határozta el. Sikeres pályázás esetén a DRV Rt-vel a közmûfejlesztések támogatására támogatási szerzõdés megkötésérõl döntött.
8. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Balatonvilágos községre vonatkozó 60 Ft/fõ költséghozzájárulás határozatával nem értett egyet, azt nem fogadta
el.
9. A Településüzemeltetési Intézmény részére egy
Honda motorral, 6 kapás adapterrel felszerelt kapálógép beszerzését határozta el bruttó 120 ezer Ft
értékben.
10. Balatonvilágos község 2004. évi építési hatósági
igazgatási feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet fogadta el 2.124.998 Ft összegben.
11. A „Balaton és Sió“ Térségfejlesztõ Kht. ajánlatával
a helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítésére vonatkozóan nem kívánt élni.
12. A Fókusz Geodézia Kft. ajánlatát a térinformatikai
rendszer 2004. évi változásvezetésére vonatkozóan tett
300 ezer Ft +Áfa összegû ajánlattal szemben 260 000 Ft
+ Áfa összegben fogadta el. A postacím adatbázis feltöltésére tett ajánlattal nem kívánt élni. A közmûadatok
feltöltését -víz és csatornahálózat bedolgozására- a 200
ezer Ft +Áfa ajánlattal szemben 150 ezer Ft + Áfa vállalkozói díjért fogadta el.
13. A Balatoni Szövetség kérelmét -a Balatoni Halászati Rt. törzstõke emelésére vonatkozóan- pénzügyi
forrás hiányában nem ált módjában támogatni.
14. A Római Katolikus Plébániának a 2004. évi egyházi fejlesztéseihez pénzügyi forrás hiányában nem ált
módjában támogatást biztosítani.
15. A Siófoki Mentõ Alapítványnak 2004. évre vonatkozóan 50 ezer Ft támogatást biztosított.
16. A Csontvelõ-transzplantáció Alapítvány támogatás iránti kérelmét elutasította.
17. Az Országos Inkubátor Alapítvány kérelmét
pénzügyi forrás hiányában elutasította.
18. Hozzájárulását adta a Településszerkezeti Terv
módosításához, illetve szabályozásához egy külterületi
ingatlanra vonatkozóan tervezett beruházás megvalósítása érdekében.
19. A Csárdás Markt neospiel Hungary Kft. szerzõdés
tervezetét a játszótér kialakítására, játszótéri elemek
cseréjére vonatkozóan módosításokkal fogadta el.
20. Balatonvilágos honlapjának elkészítésével megbízta a NeMo System Informatikai Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt-t 94 ezer Ft + Áfa összegben.
21. A Dobó István utca jobb oldali járda kiépítésére
pályázat benyújtását határozta el.
22. A kerékpárút útburkolatának korszerûsítésére a
Jókai utca, Mészöly Géza sétány, Petõfi utca vonatkozásában, pályázat benyújtásáról döntött. A járda
kiépítésének bekerülési összege 13 millió Ft-, melyhez
3,5 millió Ft összegû önerõt biztosított.
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23. Az új Tourinform Iroda irodabútor beszerzéséhez
240 ezer Ft pótelõirányzatot biztosított.
24. A Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény kérelmére
módosította 2004. április 19-ei munkatervét.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbiakról döntött:
25. A 03/20 hrsz-ú magánszemély tulajdonában lévõ
ingatlan tekintetében a külterületbõl belterületbe vonás
költségeként 400 ezer Ft megfizettetését határozta el.
26. Kamatmentes kölcsöntámogatás biztosítását határozta el 1 fõ részére családi háza felújításához, 300 ezer
Ft összegben.
27. Az 1346 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szabadstrand) lévõ büfé felépítmény megvételérõl döntött 6 millió Ft összegben.
28. Az 1346 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévõ büfé felépítmény üzemeltetésre történõ
bérbeadását határozta el.
2004. március 29
Napirendek:
1. Pannon Consulting Group ajánlata
2. "K+F" Kutatás-Fejlesztési Tanácsadó Központ ajánlata
3. Balatoni Hajózási Rt. ajánlata
4. Játszótér kialakítására, játszótéri elemek cseréjére vonatkozó elõterjesztés tárgyalása
5. Településüzemeltetési Intézmény elõterjesztésének
tárgyalása
A képviselõ-testület a Pannon Consulting Group Kft.
szerzõdés tervezetét – a balatonvilágosi „Balaton
Csillaga“ üdülõközpont létrehozásával kapcsolatos
feladatok ellátására vonatkozóan – módosításokkal
elfogadta 5 millió Ft vállalási összegben. A szerzõ-

3.

désben vállalt feladatok ellátásának fõbb pontjai: a
project terület-egyeztetési feladatai, fejlesztési koncepciójának, valamint fejlesztési programjának elkészítése,
a beépítési program, illetve az alternatív látványterv
elkészítése, a terület turisztikai célú hasznosítása
környezetvédelmi programjának elkészítése.
A „K+F“ Kutatás-Fejlesztési Tanácsadó Központot
megbízta a Dobó István utca jobb oldali járda kiépítésére, valamint a kerékpárút útburkolat korszerûsítésre vonatkozó pályázat elõkészítésével és benyújtásával.
A képviselõ-testület a Balatoni Hajózási Rt. jelenleg
ÁPV Rt. tulajdonában lévõ 49%-os részvénycsomagjának önkormányzatok részére történõ térítés nélküli
átvételére vonatkozóan nyilvánította ki igényét.
A Csárdás Markt neospiel Hungary Kft szerzõdés
tervezetét a játszótér kiépítésére, játszótéri elemek
cseréjére vonatkozóan megtárgyalta, azt nem fogadta
el, továbbra is kérte annak módosítását.
Utolsó napirendként a képviselõ-testület a Településüzemeltetési Intézmény részére egy rotációs kapasorral
és seprõ adapterrel ellátott gép beszerzését határozta el
bruttó 608 ezer Ft összegben, és egyben visszavonta a
120 ezer Ft-os kapálógép beszerzésére vonatkozó
határozatát.
A képviselõ-testület soron következõ, napirend
szerinti ülése 2004. április 19. 1500 óra.
Napirendek:
1. A 2003. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
2. Üdülõegyesületek beszámolója
3. Családsegítõ-, Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
4. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló
5. Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária

Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket a 2004. évben történõ zöldhulladék és
zsákos szemét elszállításának idõpontjáról és módjáról.
1. Balatonvilágos közigazgatási területén, a magántulajdonban
lévõ ingatlanokon keletkezõ 1db 110 liter kukaedény mennyiséget
meghaladó háztartási szilárd hulladékot, amennyiben azt a
kukaedény mellé 1 db zsákban kihelyezik az ingatlan elõtti
közterületre, a Zöldfok Rt. 2004. június 17. napjától 2004. október
31. napjáig elszállítja.
2. Balatonvilágos közigazgatási területén, a magántulajdonban
lévõ ingatlanokon keletkezett, zsákban az ingatlan elõtti
közterületre kihelyezett zöldhulladékot 2004. május 5. napjától
2004. november 17. napjáig, kéthetente, szerdai napokon a Zöldfok
Rt. elszállítja.

3. A Zöldfok Rt. a korlátlan mennyiségû hulladék elszállításához
"Zöldfok" felirattal ellátott zsákot forgalmaz, mely a Polgármesteri
Hivatalban bruttó 184 Ft-os áron beszerezhetõ. Az ár magában
foglalja a szállítás és az ártalmatlanítás díját.
Kérem környezetünk tisztaságának biztosítása érdekében, a
fentieknek megfelelõen a hulladék közterületre történõ
kihelyezését.
Tisztelettel:

Balatonvilágos, 2004. április 20.

Fekete Barnabás
polgármester
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Egyszer egy szép napon elmentünk

Í

gy kezdõdött Jakab Tibi, harmadik osztályos tanuló fogalmazása a
budapesti állatkerti kirándulásról, mint a mesében, egyszer egy
szép napon! Tényleg szép nap volt, hiszen hiába zuhogott szinte
országszerte az esõ, a budapesti állatkert környékét szerencsénkre
elkerülte.

„…Mikor bementünk az állatkertbe, sok állatot láttunk. Volt nagy, kicsi
és közepes is! De nekem az orrszarvú tetszett, de volt olyan, akinek
az elefánt tetszett…“
Jakab Tibi 3.o.
„…Az állatok közt sok volt a gólya és a zsiráf…Mire hazaértem volt
6 óra 36 és otthon elmeséltem apunak és anyunak, hogy láttam gólyát,
zsiráfot és sivatagi rókát és láttam még Bömbit (kisoroszlán) is.“
Somogyi Zsuzsi 3.o.

Az apróságoknak legfõképpen a rengeteg állat mellett az ÖKO játszóház tetszett, ahol…
„…volt csúszda, falmászás, halászás, baba, babakocsi, mászóka,
tejbár, jelmez és álarc. Utána a bogárházhoz mentünk, ahol nekem a
csótányok tetszettek a legjobban…“
Bódig Dorka 3.o.
Fotók: Irsa Éva

Nagy Ricsi
CMYK
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Budapestre az Állatkertbe...

Gallai Csilla

„…fél tizenegykor ott is voltunk, bementünk a kapun és egy zsiráfot
láttunk. Megnéztük, hogy milyen hosszú a nyelve…csodálkoztam
azon, hogy ekkora elefántot látok…“
Hanga Bence 3.o.
„…Az állatokat azért sajnáltam, mert az élõhelyüktõl elszakították
õket, de tudom, hogy az állatkertben nagyon jó dolguk van. Annak
örülök, hogy láttam az örökbefogadó táblákat és, hogy mennyi ember
szereti az állatokat…“
Kovács Réka 6.o.
„…az tetszett a legjobban, ahogy a majom szotyizott. És én örültem,
hogy a rokonom tud szotyizni és nem egészben nyeli le a szotyit, és
még tetszett az is, hogy a víziló eltátotta a száját és el voltak rothadva a fogai…“
Dani
„…volt olyan majom, akinek daganat volt a fenekén és sajnáltam. És
féltem, amikor az orrszarvút etettem…“
Molnár András 6.o.

és a végkövetkeztetés, amelyet szinte minden gyermek fogalmazásában megtalálható volt:
„Minden jó volt, máskor is szívesen eljövök!“
Köszönjük!
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A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága

A

z iskola és óvoda nevelõtestületének kiemelt
feladata felülvizsgálni a tanév során a helyi
nevelési és pedagógiai programot. A dokumentumokat ki kell egészíteni illetve módosítani kell
a közoktatási törvény elõírásainak megfelelõen.
Ezzel egyidejûleg el kell készíteni az intézmény minõségirányítási programját is. A következõ tanévben
a házirend illetve a szervezeti és mûködési szabályzat módosítására is sort kell kerítenünk. Az iskola és
óvoda mûködésének különbözõ területeit a felsorolt
dokumentumok szabályozzák. (részletes tartalmukról
a decemberi számban olvashatott minden érdeklõdõ)
Teljesen új dokumentum a minõségirányítási
program, mely meghatározza az intézmény mûködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását
szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minõségirányítási programban kell meghatározni az intézmény
mûködésének folyamatát, ennek keretei között a
vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési
feladatok végrehajtását.
Az iskolai és óvodai dokumentumok készítésekor
ki kell kérni a szülõi közösségek (nálunk SZM)
véleményét. Az elfogadás a nevelõtestület jogköre.
Az elfogadott dokumentumokat a fenntartó (nálunk
a képviselõ-testület) hagyja jóvá. A közoktatási
törvény azt is elõírja, hogy a SZM a gyermekek,
tanulók nagyobb csoportját érintõ bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási
intézmény vezetõjétõl, az e körbe tartozó ügyek
tárgyalásakor képviselõje tanácskozási joggal részt
vehet a nevelõtestület értekezletein. (A nevelésioktatási intézmény házirendjében kell meghatározni,
mit kell érteni a gyermekek, tanulók nagyobb
csoportja alatt.) Az iskolában a pedagógiai program
módosítási folyamatában minden nevelõtestületi
értekezletre meghívtuk az SZM elnökét, sõt az
értekezleteken a képviselõ-testület egy delegált tagja
is részt vett. A munkaanyag most került olyan szakaszba, hogy átadható a SZM részére véleményezésre. A véleményeket a nevelõ-testület megtárgyalja, és lehetõség szerint figyelembe veszi. (Ezért lenne
nagyon fontos, hogy az SZM-tagok elolvassák a kapott anyagot, és a véleményezõ SZM - ülésen minél
nagyobb számban részt vegyenek, véleményükkel
segítsék a programok minél jobbá tételét.
A végleges, fenntartó által jóváhagyott nevelési,
pedagógiai és minõségirányítási program szeptemberben lép érvénybe, és azt minden szülõ illetve
tanuló számára hozzáférhetõvé kell tenni.
A jogszabály errõl így rendelkezik: a szervezeti és
mûködési szabályzatot, a házirendet és az intéz-

ményi minõségirányítási programot nyilvánosságra
kell hozni.
Az óvoda a nevelési programját, az iskola és a
kollégium a pedagógiai programját oly módon
köteles elhelyezni, hogy azt a szülõk és a tanulók
szabadon megtekinthessék.
Az óvoda, iskola vezetõje vagy az általa kijelölt
pedagógus köteles a szülõk, tanulók részére tájékoztatást adni a nevelési programról, illetve a pedagógiai programról.
Az óvoda, iskola szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni hol, milyen idõpontban
lehet tájékoztatást kérni a nevelési programról,
illetve a pedagógiai programról, a szervezeti és
mûködési szabályzatról és a házirendrõl. (A szervezeti és mûködési szabályzatban történõ szabályozásánál az iskolai (óvodai,) szülõi szervezetet egyetértési jog illeti meg.)
Összefoglalva: az iskola és óvoda köteles biztosítani dokumentumainak megtekinthetõségét, de
nem ez nem jelentheti a dokumentumok korlátlan
sokszorosítását, azok minden családnak történõ
kiküldését. A házirend egy példányát az óvodába,
iskolába, történõ beiratkozáskor a szülõnek, tanulónak át kell adni, de a többi dokumentum kizárólag
az oktatási intézményekben vagy a fenntartónál
tekinthetõ meg. Az intézmény vezetõje felelõs azért,
hogy csak hatályban lévõ dokumentumok legyenek
forgalomba. (Ha valaki például lemásolja az egyik
dokumentum részletét, magánál tartja, majd néhány
év múlva annak elõírásai szerint jár el, egyáltalán
nem lehet biztos abban, hogy nem módosították-e
idõközben az ott leírtakat, és nem követ-e el akár
jóvátehetetlen hibát egy régi szabályozás szerinti
cselekvéssel.)
Ha valaki kíváncsi bármelyik dokumentum tartalmára vagy annak akár csak egy kis részletére, nem
kell szégyellni egy idõpontot kérni. Sem az intézményvezetõ, sem a nevelõk nem utasíthatják el a
szülõt vagy a tanulót, nem vehetik rossznéven a
tájékozódási igényt. Jó lenne, ha minél többen
élnének ezzel a jogukkal, mert kellõ tájékozottsággal
sok félreértés elkerülhetõ.
" Pernecker Antalné
igazgató

Signo dekor
• cégtáblák, portálok, hirdetõ és tájékoztató feliratok tervezése, kivitelezése
• gépkocsi feliratozás, emblémázás öntapadó vagy mágnesfóliával
• névjegykártyák, szórólapok
8132 - Lepsény, Deák utca 39.
06 (22) 437-454 06 (30) 5225-316
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Mint az elmúlt néhány nap
megmutatta nekünk rendíthetetlenül közeledik a nyár és ezzel együtt a Balaton parti
településeken a turisták és nyaralók megérkezése. Önök,
mint helyi lakosok már tisztában vannak azzal, hogy milyen
veszélyeket jelent ez számunkra, illetve az Önök számára. A
megnövekedett gépkocsi forgalom miatt egyre több a balesetveszélyes közlekedési szituáció, illetve a nagyszámok
törvénye alapján az olyan gépkocsivezetõ, aki nem
foglalkozik a közlekedés többi résztvevõjével. A márciusi
hónap végén illetve az áprilisi hónap elején mindezek
ellenére nem volt halálos illetve súlyos közlekedési baleset
az Önök településén.
A nyári idegenforgalmi szezon beköszönte elõtt viszont
egyre több az olyan személy, aki ittasan ül a volán mögé.
Mindezek kiszûrése érdekében folyamatos ellenõrzéseket
tartunk a közutakon.
Az elmúlt idõszakban az Önök településén egy kiemelt
bûncselekmény történt, mely során az ismeretlen elkövetõk
az Aligai úton egy családi házból tulajdonítottak el
gázkazánt, illetve a fûtési rendszer több értékes felszerelését.
Sajnos ez már nem az elsõ ilyen és hasonló bûncselekmény

az Õrs területén, éppen ezért ismételten kérem az Önök
segítségét az elkövetõk felderítéséhez. Az épülés alatt álló
ingatlanok esetén általában egy kisméretû teherautóval
jelennek meg az elkövetõk és ott minden feltûnést kerülve,
az udvarba beállva végzik el a cselekményüket. A gépkocsi
típusával kapcsolatban csak annyit tudunk, hogy egy Ford
Transit típusú gépkocsi méretére hasonlító zárt gépkocsiról
lehet szó. Kérem Önöket, ha gyanúsan viselkedõ személyeket látnak a településen, minden esetben a 107 számon
értesítsék a rendõrséget.
Az idegenforgalmi szezon már a következõ hónaptól elindul, melynek hozadékaként megjelennek a területen a besurranásokat, és egyéb alkalmi lopásokat elkövetõ személyek. Az ilyen jellegû bûncselekmények megelõzése érdekében kérem Önöket, hogy az értékeikre az elkövetkezendõ
néhány hónapban még jobban vigyázzanak, a gépkocsijaikat, lakásaikat, nyaralóikat zárják be és ott látható helyen
ékszert, pénzt, mobiltelefont, pénztárcát ne hagyjanak.
Engedjék meg, hogy itt ezúton köszönjem meg a helyi
Polgárõr Szervezetnek a téli hónapokban nyújtott segítségét
és egyben kérjem Õket arra, hogy amennyiben az idejük
engedi a nyári hónapokban is segítsék munkánkat és így
közösen erõsítsük a közbiztonságot Balatonvilágoson.
Tisztelettel:

" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Nyílt levél - Köszönet

B

ecsület az értelmezõ szótár magyarázata szerint: „jelenti elismerését az ember erkölcsi értékének,
szellemi tulajdonságainak, társadalmi állásának és mind olyan sajátságainak, melyek benne
becsülésre méltók“.
Vagyis becsületes, igaz ember. Nos, én egy ilyen emberrel találkoztam április 19-én (hétfõ), amikor az
ebédelésbõl (iskola) mentem vissza a munkahelyemre. A Polgármesteri Hivatalba visszaérve telefonon
keresett a férjem és közölte, hogy most telefonált neki valaki és mindjárt jön is az úr, aki hozza az elveszített
pénztárcámat.
Milyen pénztárcát és honnan jön? - kérdeztem. Talán a postán hagytam és Õk küldik utánam gondoltam.
De hogy jön ide a férjem, aki közel 50 km-re dolgozik? Még javában kérdezgettem volna tovább, pl. honnan
tudja, hogy elvesztettem a pénztárcámat, honnan tudja a telefonszámot, ki az aki jön és …, vagy mi van?
Kezemben volt még a telefonkagyló, amikor az irodába lépett egy férfi és átadta a tárcát, majd ment is.
Egy kurta köszönömöt rebegve az úrnak, letettem a telefont. Egy pillanat alatt összeállt a kép. Útközben
elvesztettem a tárcámat, amiben benne volt a férjem telefonszáma. Az úr felhívta, kiderítette a tulajdonost
és most itt van. Illetve volt. Indultam utána, de mire az ajtóba értem, a férfi már eltûnt.
Nagyon sajnáltam. Szerettem volna megköszönni a becsületességét, a tisztességét, az emberségét. Sajnos
nem sikerült. A tárcámban elég „sok“ pénz is volt, egyéb papírok mellett. Túl gyorsan történt az egész,
hirtelen fel sem fogtam a történteket. Nem ismertem fel Õket, talán nem is ismerem Õket. Nagyon
remélem, hogy esetleg olvassa e sorokat.!
Kedves Uram! Köszönöm szépen, hogy hiánytalanul visszakaptam az értékeimet. Azt pedig külön
köszönöm, hogy megerõsített hitemben, vannak még igaz, becsületes emberek.
" Mihalovics Miklósné
(Lapzárta után derült fény a titokzatos úr kivoltára: Magyar Csaba, balatonbozsoki lakos, köszönöm!)
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XXXXX. Ötven év. Öt évtized, fél
évszázad. Ötven évesnek lenni, ma már az
is valami, de az ötvenedik házassági évfordulót megünnepelni! Nem hiszem, hogy
mindennapos dolog lenne! Pontosan ez
történt március 20-án a Polgármesteri Hivatalban. Megint kimondtak egy boldogító igent, de
most a fél évszázados házasság
megerõsítéseképpen.
A pár öt éve lakik a faluban, egy hideg
téli napon költöztek ide. Egy költözés senkinek sem könnyû, fõleg, ha több évtized
után kell otthagyni a régi házat, a világ
legjobb szomszédait, a déli harangszót, a
piaci nyüzsgést. Sokszor hallgatta a család,
hogy „én ott nem tudnék megszokni“.
Szerencsére, ez a gondolat megcáfolódott.
Az elmúlt ötven év mozgalmasan telt. Õk
átéltek világháborút, rendszerváltást.
Keményen dolgoztak, gyermeket neveltek.

Világosi Hírmondó
Unokáik születtek, akik ma már felnõtt
emberek. Együtt örültek, együtt sírtak lányukkal, vejükkel, unokáikkal. Most, számukra a legkedvesebbekkel töltik napjaikat.
A család az ünnepséget teljes titokban

2004. április
A szertartáson nagy nevetés tört ki,
amikor az ünnepeltek versenyeztek pezsgõivásban. A fogadalomtételt követõ ebéd
is hasonlóan jó hangulatban telt.
Együtt megöregedni, együtt küzdeni, a
boldogulásért. Együtt végigkísérni, amíg az unokák járni kezdenek,
majd
érettségizni,
dolgozni. Betegségben kitartani
a másik mellett, és mindörökké szeretni. Ez
a boldogság keveseknek adatik meg. Nekik
sikerült.
Büszke vagyok, hogy tanúja lehettem,
amikor e két ember újra igent mondott a
házasságra, az együttélésre. Már elárulhatom, õk a nagyszüleim: Lézer Károly és
Lézer Károlyné.

Mennyi az annyi?
szervezete meg. Mondva csinált ürügyek,
apró hazugságok. Nagy nevetés, amikor a
füllentések visszaütnek. A vendégek pedig
eljátszották, hogy nem tudnak semmirõl. A
pár nem sejtett meg semmit. Még akkor
sem, amikor a Polgármesteri Hivatalban az
unokákkal találkoztak, pedig nekik akkor
egészen máshol kellett volna lenniük. Varga
Gézáné anyakönyvvezetõ és Fekete Barnabás polgármester köszöntötte az ifjú párt,
amikor beléptek a házasságkötõ terembe.
Ekkor értették meg, hogy õk az ünnepeltek.
Könnybe lábadt szemekkel foglaltak helyet,
s kíváncsian várták, vajon mi fog történni.
Ekkor erõsítették meg frigyüket, fogadalomtételükön Csonka Dániel negyedik
osztályos tanuló elszavalta a magyar irodalom talán legszebb szerelmes versét.
"Már vénülõ kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülõ szememmel
Õrizem a szemedet..."
(Ady Endre)

" Kõszegi Kriszta

Köszöntsük együtt Európát
Balatonvilágoson!
Program:
18.00 Mûvészeti Iskola, Balatonvilágos
Április 30., péntek
Utcabál
19.00 Tábortûz a Magas-parton
22.00 Tûzijáték
(Szalonnasütés hozott anyagból)
Május 1., szombat
Kirakodó vásár - Iskola u.
9.00 Nevezés a fõzõversenyre, a sportvetélBorkóstoló - Kultúrház
kedõkre
Bográcsos fõzõverseny - Parkoló
10.00 Megnyitó
Sétalovaglás - Magaspart
10.15 Vadvirág együttes, Pápa
Tenisz - Iskola udvar
11.00 Bokréta citera együttes
Kispályás foci - Focipálya
Világosi dalkör
Gímesi hagyományõrzõk, Szlovákia
Esõ esetén a rendezvények helyszíne:
Székelyföldi üzenet, Telekfalva Erdély
Kultúrház, Tornaterem.
Eredményhirdetés
15.30 Zöldág együttes, Litér
Várunk mindenkit,
Sírülõ együttes, Enying
jöjjön el, érezze jól magát!
Forgócska együttes, Dég
A Miniszterelnöki Hivatal támogatásával.
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Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelõs kiadó: Fekete Barnabás polgármester.  Felelõs szerkesztõ: Krutzler Adrienn.
Szerkesztõbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Sárvári Imre
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu
(88) 480-511
Felelõs vezetõ: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Karolina.
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