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45 esztendeje, 1961.
március 1-jén, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 105/1961. számú rendelete alapján Balatonvilágos önálló községgé vált. Az új község,
amely addig Balatonfõkajár külterületeként nagyon
korlátozott mértékben lépegetett elõre, lendületes
fejlõdésnek indult. Ezekben az években kezdõdött
meg a nagyüzemi mûvelésnek megfelelõen kialakított táblákon szõlõtelepítés, felépült a Badacsonyi
Állami Gazdaság központja, épültek a szolgálati
lakások. A Petõfi Termelõszövetkezet az eredményesen mûködõ kertészeti ágazat mellett, korszerû
istállók építésével tehenészeti telepet létesített,
dolgozóinak házhelyeket mért ki és segítette
családi házuk felépítését, felszámolva a majorban a
múlt örökségét jelképezõ cselédlakásokat.
Az MSzMP üdülõ dolgozóinak lakások készültek
a Gagarin lakótelepen. Nagy üdülõk épültek,
kialakult a község központja. Az OTP közremûködésével nagyarányú telek kialakítással számos
üdülõtelek talált gazdára.
Mára lakható barátságos település alakult ki, ahol
jól érzik magukat az ott lakók, és szívesen keresik
fel vendégeink.
Ma, 45 éves községünk a fejlõdését meghatározó
válaszút elõtt áll, az egyik változat a község
romlását eredményezheti, a másik elképzelhetetlen
felvirágzást hoz. A Club Aliga hasznosítása az,
amely ilyen jelentõsséggel bír. A Balaton egyetlen
egybefüggõ másfél kilométeres partszakasza és a
47 hektáros arborétum jellegû terület páratlan
nemzeti kincs, ennek megõrzése és gondos
fejlesztése minden ide kötõdõ kötelessége. Nem
szabad engednünk, hogy az állam pénzéhsége a
mindenáron való eladást szorgalmazza. Csak olyan
befektetõt szabad elfogadnunk, aki a jelentõs –
tizenöt-húszmilliárd forintos, ezernél több
munkahelyet teremtõ – fejlesztés mellett jogos
igényként elfogadja, tiszteletben tartja és biztosítja
valamennyi balatonvilágosi ingatlantulajdonos és
családja részére a korlátlan vízparthoz jutás
lehetõségét.
Minden más ellen fel kell lépnünk, ha kell a
polgári engedetlenség eszközét is igénybe véve.

Ha összefogunk, el
tudjuk érni, hogy szeretett településünk, Balatonvilágos fejlõdjön, otthonos, élhetõ település
legyen, minden itt élõ javát szolgálja.

Születésnap

" Fekete Barnabás
polgármester

A születésnap alkalmából fotó- és
verspályázatot hirdettünk. Nagyon sok
fényképet kaptunk, melybõl néhányat
közreadunk. (Akik fotóikkal színesítették a
versenyt: Csurgai Gábor, Deák Bárdos
Péter, Farkasházi Tímea, Fekete Tibor,
Kalinovits Zoltán, Kovács Gábor, Sebõk
Sándor, Wimmer Ágnes és Wimmer Péter) A
verspályázatra két vers érkezett Horváth
Izabelltõl és Wimmer Pétertõl, olvassák
õket szeretettel! Minden pályázónak
köszönjük a beküldött munkákat és
gratulálunk! A vers- illetve fotópályázatokkal hagyományt szeretnénk teremteni, hogy minél több ember megismerhesse az itt élõk, itt nyaralók fotóit,
gondolatait. Képes születésnapi összeállításunkat a 4-5.oldalon láthatják.
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Balatonvilágos 45. születésnapja alkalmából
többen kaptak kitüntetést a községért
illetve a községben végzett munkájukért.
Gratulálunk!

Bus Istvánné
1987. február 1-tõl a Gamesz vezetõjeként dolgozott a községben nyugdíjba vonulásáig. Aktívan, gazdasági felelõsként
dolgozik a nyugdíjas klubban, sajnos az egészségi állapota miatt
nem tud olyan tevékenyen részt venni, ahogy szeretné. A
munkássága elismeréseként a képviselõ-testület oklevelet
adományozott.
Mihalovics Miklósné
A családi kötöttségek és a munkahelyi feladatok ellátása mellett a Szülõi Munkaközösségben kifejtett több éves önzetlen
munkájának elismerése a most átadott oklevél.
Szabó István
A község közösségi megmozdulásainak aktív résztvevõje,
segítsége nélkül a falunapot meg sem tudnánk rendezni. A
község szépítésében, fásításában, a térítésmentesen adott
facsemeték elültetésében nyújtott segítségének elismerése az
adományozott oklevél.
Varga György
Mindig önzetlenül tett a településünkért. A nyugdíjasklubban
és a Balatonvilágosért Közalapítványban végzett munkájának
elismerése az adományozott oklevél.
Dr. Nagy Miklós
1981 február 1 óta – ez is kerek évszám, 25 év – körzeti orvosként illetve háziorvosként gyakorolja hivatását Balatonvilágoson. A közéletben tevékenyen részt vesz, a köztereken létesített mûalkotások szervezõ készségét, ötletgazdagságát, mûvészi
látásmódját tükrözik. További munkásságára számítva adományozta a képviselõ-testület az oklevelet és egy ajándéktárgyat.
dr. Mayerhofer Miklós
A „Badacsonyi” Állami Gazdaságban betöltött felelõs
beosztása mellett szinte a községbe érkezésüktõl részt vesz a
településünk életében, a választók bizalmából tanácstagként,
majd települési képviselõként. Az önkormányzat szociális bizottságának aktív tagja, tevékenységének elismeréséül adományozott a képviselõ-testület oklevelet és ajándéktárgyat.
Fekete Barnabásné
Pályakezdõ pedagógusként érkezett községünkbe, az iskolai
és községi rendezvények szervezésében aktívan részt vállal,
tanácstagként is dolgozott. A Világosi dalkör szervezõje, alapító
tagja, vezetõje. A dalkör egyre jobb eredményeket ér el minõsítõ
bemutatkozásokon, többször léptek fel sikerrel a szlovákiai
testvér települések rendezvényein. Munkásságának elismeréseként adományozta a képviselõ-testület az elismerõ oklevelet
és ajándéktárgyat.
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2006. február 20.
Napirendek:
1./ A 2006. évi költségvetési rendeletalkotás
2./ Nyári programok, rendezvények
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló
4./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2006. február 20-án tartotta munkaterv
szerinti ülését, melynek során 41’9001’000 Ft bevétellel,
392193000 Ft kiadással, és 26’808’000 Ft tartalék összeggel
megalkotta a 2006. évi költségvetési rendeletét.
Meghatározta Balatonvilágos Község 2006. évi rendezvényeit az alábbiak szerint: március 11. Nõnap; március 15.
Nemzeti ünnep, Balatonvilágos megalakulásának 45.
évfordulója; május 1. Majális, Európa nap; május 27. Gyermeknap; június 24. Szezonnyitó; július 8-9. Falunap; Nyári
zenés hétvégék; augusztus 20. Nemzeti ünnep; október 1.
Idõsek világnapja; október 23. Nemzeti ünnep; december 20.
Községi Karácsony. A rendezvények költségére 3’800’000 Ft
elõirányzatot biztosított.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló tárgyalásakor módosította a közmûvelõdési
koncepció elkészítésének határidejét, és elfogadta a
határozatok végrehajtásról szóló tájékoztatást.
Ezt követõen módosította az oktatási-, nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési díjakról, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról, valamint a
hatáskörök átruházásáról szóló rendeletét.
Vegyes ügyek keretében a gyermekjóléti és családsegítõ
feladatok ellátására 1000 Ft/állandó lakos/év támogatást
állapított meg.
Elfogadta a Fókusz Geodézia Kft. ajánlatát az 1079/44-,
1079/45 hrsz-ú ingatlanok telekrendezésére vonatkozóan,
melyre 80’000 Ft +Áfa elõirányzatot biztosított.
Az ELMON Hungária Kft-vel az M7 vasúti gyalogos
aluljáró törött lámpatesteinek cseréjére vonatkozóan
megállapodás megkötésérõl döntött. A munkálatokra
249’600 Ft+Áfa elõirányzatot biztosított.
Balatonfûzfõ Város Önkormányzata részére, mint
körzetközpont által ellátott hatósági feladatokra – a nem
kiemelt építéshatósági feladatokat is beleértve – 1’500’000 Ft
hozzájárulást állapított meg.
2005. évre, a körzetközpont által ellátott hatósági
feladatokra 1’062’499 Ft biztosításáról döntött.
Nem foglalt állást a Magyarok Világszövetsége által
megküldött Magyar Nemzeti Minimum címû dokumentumban
foglaltakra vonatkozóan.
Döntött arról, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatala által ellátott kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást nem kívánja saját hatáskörébe vonni, valamint Balatonvilágos településre vonatkozó kéményseprõ-ipari körzetet
nem kívánja megváltoztatni.
Az MPA Tanácsadó és Szolgáltató Bt-vel megállapodás
megkötését határozta el a
Balatonvilágosi Rózsakert Project építészeti-, ütemezési
és elõzetes költségvetési terveinek elkészítésére, valamint a
kivitelezés ellenõrzésére. A feladatok teljesítéséhez 120’000
Ft +Áfa elõirányzatot biztosított.
A Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-vel szerzõdés
módosításáról döntött a 2004. május 23-án megkötött
Balatonvilágos Település Szerkezeti Terv és Szabályozási
Tervre vonatkozóan, a tervezetnek megfelelõ 1’590’000 Ft
összegért.

A képviselõ-testület zárt ülésen az alábbiakat tárgyalta
és döntéseket hozta:
Kijelölte a Balatonvilágos 303/29 hrsz-ú ingatlan
vevõjét.
Alapítványoknak, szervezeteknek összesen 120 ezer Ft
támogatást biztosított.
Elutasított egy lakbértámogatás iránti kérelmet.
A 295/1 hrsz-ú ingatlanon található nádfedeles épület
emeletén lévõ víz, zuhany és WC bõvítési munkálataival
megbízta a legkedvezõbb bruttó 1’800’000 Ft összegû
ajánlatot tevõ vállalkozót.
Két nyugállományú közalkalmazott részére 25 ezer Ft/fõ
juttatást állapított meg.
Meghallgatta a tanyagondnoki állásra pályázókat.
Rangsort állított fel a jelöltek között, és az elsõ három helyen
lévõ személyeket ajánlotta javaslattételre a Falugyûlés elé.
Döntött arról, hogy az önkormányzat dolgozói részére
havonta 9’000 Ft összegben – 20 adag – melegétkezést
biztosít.
2006. február 24.
A képviselõ-testület 2006. február 24-én Falugyûlést tartott,
melynek elsõ napirendjeként a polgármester beszámolt a
2005. évi gazdálkodásról, tájékoztatást adott a 2006- évi
költségvetésrõl, várható fejlesztésekrõl.
Második napirendként javaslattétel szerepelt a tanyagondnok személyére. A képviselõ-testület által ajánlott személyek közül, a Falugyûlés – a jelenlévõk többségi szavazata
alapján – László József Balatonvilágos, Dobó István u. 91.
szám alatti lakost javasolta tanyagondnoknak kinevezni.
Ezt követõen a jelenlévõk kérdései, észrevételei javaslatai hangzottak el.
Több hozzászóló a Club Aliga privatizációjával kapcsolatban mondta el véleményét, melyre válaszolva a polgármester ismertette a területtel kapcsolatban a képviselõtestület álláspontját.
Egy világosi állandó lakos kérte a Dózsa György utcába
pad kihelyezését, az Ady Endre utcába a buszmegállóhoz
sziget kiépítését.
Egy felszólaló az Aligai úton lévõ járda rossz minõségére
hívta fel a figyelmet. A polgármester ígéretet tett a problémák megoldására.
A megjelentek közül többen jelezték, hogy a
magasparton, az Aligai részen is igény lenne egy sétány
kiépítésére, a lejáró lépcsõ felújítására. A polgármester
elmondta, hogy a magasparti részt sokan szeméttelepnek
használják, az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi
lehetõvé jelenleg a sétány kiépítését, valamint tájékoztatta
a jelenlévõket, hogy a lejáró lépcsõ Balatonfõkajárhoz
tartozik.
2006. február 28.
A képviselõ-testület 2006. február 28-án rendkívüli testületi
ülést tartott, ahol a Családsegítés szolgálatra, a tanyagondnoki feladatok ellátására, a tartósan távollévõ közalkalmazott helyettesítésére László József 8171 Balatonvilágos,
Dobó István u. 91. szám alatti lakost kinevezte.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülését 2006. március 20. hétfõ, 1500 órai kezdettel tartja.
Napirendek:
1./ Üdülõegyesületek beszámolója
2./ Rendeletalkotás, rendelet módosítás
3./ Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária
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Iskolai beiratkozás
Az érdeklõdõ szülõk 2006. április 10-én 8-14 óráig, valamint április 11én 14-17óráig írathatják be gyermekeiket iskolánkba.
Igény esetén a 2006/2007-es tanévben is indítunk sportosztályt, ahol heti
4-4 alkalommal délelõtt és délután (15 óra elõtt) biztosítunk mozgáslehetõséget a gyermekeknek. Iskolánk nem a versenysportra, hanem az
egészséges életmódra, a mozgás megszerettetésére helyezi a hangsúlyt. A
délutáni sportfoglalkozásokon a sportosztályt nem igénylõk is részt
vehetnek.
Az emelt óraszámú testnevelés helyett a délelõtti idõszakban (heti 1
órában) választhatnak a gyerekek kézmûves foglalkozást is, mely 1. és 2.
osztályban agyagozást jelent.
Az intézményt fenntartó önkormányzat kedvezményes étkeztetést,
iskolatejet és ingyenes tankönyvcsomagot biztosít a hozzánk beiratkozott
gyerekeknek. Téli idõszakban anyagilag támogatott sítáborba, nyáron
(tagozatonként váltva) egyhetes nyári táborba jelentkezhetnek a tanulók. A
sportosztályosoknak nyári napközis sporttábort is szervezünk.
Balatonakarattya, Alsótekeres, Gamásza, Enying és Balatonbozsok
irányából ingyenes bejárási lehetõséget biztosít fenntartónk.
Idegen nyelvet (német vagy angol) 4. osztálytól tanítunk, de szakköri
keretben (délután) nyelvi elõkészítõ foglalkozásokat már elsõ osztálytól
indítunk.
További információért hívhatják az iskolát a (88) 446-314 vagy a (30)
335-8009-es telefonon.
A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:
– gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
– saját személyi igazolványukat
– óvodai szakvéleményt
– 1 darab igazolványképet és 550 Ft-ot a diákigazolványhoz.

" Pernecker Antalné
igazgató

III. Shidokán Balaton vál-tó
A Magyar Shidokan Karate és Thai-Box Szövetség, valamint az
ABKA Sportegyesület szervezésében, idén áprilisban is megrendezésre kerül a Shidokán Balaton vál-tó.
A rendezvény résztvevõi a Balatont körülvevõ bicikli úton folyamatosan futják körbe a tavat. A csoportok egymást váltva összesen
négy szakaszt futnak. A közbülsõ idõkben alkalmuk nyílik az újabb
táv lefutásához szükséges pihenésre és felkészülésre, de a majd
24 órán át tartó esemény, még így is komoly megmérettetést jelent.
A két budapesti illetõségû egyesület, ezzel az akcióval kívánja
felhívni a Fõváros és a többi település fiataljainak figyelmét arra,
hogy hasznosan és egészségesen, gyönyörû tájakat bejárva,
illetve befutva, is el lehet tölteni a szabadidõt.
Bár mindkét szervezet alaptevékenységére a harcmûvészetek
népszerûsítése a jellemzõ, de a rendszeres testedzésen, szellemi
fejlõdésen túl a professzionális küzdõsportokra is komoly hangsúlyt helyeznek. A heti háromszori, vagy akár mindennapos edzéseken kívül, rendszeresen tartanak edzõtáborokat, versenyeket,
itthon és külföldön, menedzselik a tehetséges sportolókat.
Az szövetség tagjai, tíz évestõl ötven éves korig, nemcsak az
edzõtermekben fejlesztik tudásukat, képességeiket. Szabadidejüket is közösen szervezik. Rendszeresen tartanak, kirándulásokat,
télen sítábort, nyáron vízitúrákat. Ezzel a kezdeményezéssel is
bõvíteni kívánják a közösen és kellemesen eltöltendõ szabadidõs
programjaik palettáját. A Balaton körbefutásával szintúgy hagyományt szeretnének teremteni, mint a többi, évek óta rendszeresen
megrendezett sporteseméyeikkel.
Mivel a Shidokan Karate Szövetség az ötlet gazdája, Gódor László az MSKSz elnöke felkérte az egyik aktív tagszervezetét: az ABKA
Se-t, hogy vállalja fel az ötlet kidolgozását illetve lebonyolítását.
A sporteseményhez csatlakozott az Értelmi Fogyatékosok
Sportszövetsége is, akik a fent említett szervezetekkel több közös
rendezvényt is szerveztek már, hogy minél szélesebb körben, minden sportolni vágyónak lehetõséget adhassanak a mozgásra,
szórakozásra.
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Óvodai beiratkozás
A 2006/2007-es nevelési évre április 3-ától 7-éig írathatják be a szülõk
gyermekeiket az óvodába. A beíratáshoz kérjük gyermekük születési
anyakönyvi kivonatát, a szülõ személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Várjuk azokat a gyerekeket, akik már elmúltak 3 évesek vagy 2007. március
végéig betöltik 3. életévüket. Az 5. életév betöltésekor a gyermek- a
közoktatási törvény elõírása szerint – óvodakötelessé válik, tehát
mindenképpen be kell íratni óvodába.
Óvodánk az „Óvodai nevelés játékkal, mesével“ (Stöckert Károlyné, Zilahi
Józsefné, dr. Ráczné Fõzõ Klára – B változat) program adaptálásával dolgozik. Célunk a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlõdésének és személyiségének kibontakozása az egyéni életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Az anyanyelvi és testi nevelést kiemelt fontossággal kezeljük. Heti két
alkalommal játszunk anyanyelvi játékokat, az óvodai tornafoglalkozások
mellett hetente játékos fejlesztõ tornát tartunk az érdeklõdõ gyerekeknek az
iskola tornatermében. Igény esetén helyet biztosítunk játékos idegennyelvi
foglalkozásoknak (térítési díj ellenében)
Nevelési programunk alapelveinek megfelelõen vegyes életkorú
csoportokat szervezünk. A csoportba sorolásnál figyelembe vesszük az
életkort, a baráti kapcsolatokat, a testvérpárokat. Az óvodai csoport
létszámát befolyásolják tárgyi adottságaink is (a csoportszobák különbözõ
nagyságúak)
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezetõ dönt a szülõk és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.
2006. április 1-jétõl – fenntartói jóváhagyással – új szolgáltatást kínálunk
azoknak a szülõknek, akiknek gyermeke még nem töltötte be 3. életévét, de
már elérte az óvodába lépéshez szükséges fejlettséget (azaz szobatiszta és
önállóan tud enni). Alkalomszerûen egy-egy napra, vagy rendszeresen,
egész hónapra vállaljuk a gyermekek felügyeletét, foglalkoztatását, így
lehetõséget teremtünk a szülõnek, hogy elintézhesse különbözõ hivatalos
teendõit vagy egy-egy bevásárlást, továbbá teljes vagy részmunkaidõs állást
is vállalhasson.
A fizetendõ térítési díj mértéke a 2006-os költségvetési évben 1269 Ft/nap
(a négyszeri étkezéssel), melyet a szolgáltatás igénybevétele elõtt kell
befizetni az iskola pénztárába. Havi legalább 15 napos befizetés esetén 45%
kedvezményt biztosítunk.
A szolgáltatás igénybe vehetõ a térítési díj befizetését igazoló bizonylat és
orvosi igazolás (arról, hogy a gyermek közösségbe mehet, nem beteg)
bemutatásával.
További információt kaphatnak Kõhalmi Alexandra óvodavezetõtõl a (88)
480-032-es telefonon.

" Pernecker Antalné
igazgató
Szalai Gergõ, az ABKA Se vezetõje elmondta, hogy a 210 km-es
távon a csoportok összesen 21 km-t futnak majd végig. A 10 csoportban kicsinyek és nagyok egyaránt szerepelnek. Ez a 21 km fél
maratonnyi távnak felel meg, melyet a résztvevõk 4 részletben teljesítenek. A csapatok váltóban futnak, egyszerre kb. 5300 métert.
Az egyesület illetve a szövetség tagjai közül kb. 40-50 futóra
számítanak (ebben a gyermekek is benne vannak, akik természetesen alkatukhoz és nagyságukhoz mérten kevesebbet futnak), így senkinek sem kell majd egyedül teljesítenie a kimért
távot. A futókat természetesen kísérni fogja egy kerékpáros illetve
egy motoros. A váltás helyére busszal szállítják a résztvevõket.
Terveik szerint Balatonaliga vasútállomásról indulnak 2006.
április 28-án éjfélkor és körülbelül 21 óra múlva ugyanoda térnek
vissza. Az utolsó szakaszt a sportolók együtt fogják megtenni, így
közösen érkeznek a célba.
A Magyar Shidokán Karate Szövetség alapszabályában benne
foglaltatik, hogy a Szövetség nemcsak a harcmûvészet
komolyabb, vagy akár hobby szintû mûvelõit kívánja támogatni,
hanem az ifjúság nevelését is fontos feladatának tekinti. Így a
Szövetség tagjain kívül, minden olyan érdeklõdõt szeretettel várnak, akik szívesen mérnék fel erejüket, kitartásukat Magyarország
egyik legszebb tavának közelségében.
" Kertész Kata
További információ: Krutzler Adrienn (30) 456-8612
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Fotókiállítás

Foto – Deák Bárdos Péter

Foto – Csurgai Gábor

Foto – Fekete Tibor

CMYK

CMYK

2006. március

Új

Világosi Hírmondó

Mi lenne, ha én lennék a polgármester?

H

a én polgármester lennék, személyesen ügyelnék rá,
hogy minden iskolaigazgató tudakolja meg minden
nyolcadik osztályostól a felvételije elõtt, hogy mi
szeretne lenni. S ha még nem tudott a diák iskolát választani
vagy nem tudja melyik megyében, akkor az iskolaigazgatónak intézkednie kellene vagy a megbízottjának.
Másrészt intézkednék, hogy minden ideköltözõ találhasson
munkát. És bebizonyítani, hogy milyen szép is ez a falu,
képekkel, túrákkal vagy meghívással.
Ügyelnék arra is, hogy ne olyan emberek menjenek munkanélküli-segélyre, akik dúskálnak a pénzben vagy cégfõnökök,
akik csak kicsúfolják vagy kihasználják a közmunkát.
Intézkednék, hogy kocsma hátán ne legyen kocsma és sok
kaszinó, hogy ne legyen sok részeg ember. Bûnmentes falu
lenne, s megkapná a város címet.
Boldog évfordulót!
" Kósa Dániel
6. oszt.

Milyen lesz a falum 50 év múlva?

A

zt gondolom, hogy 50 év múlva nagyon kevés lesz
az állandó lakosok létszáma. Kevés gyerek születik
majd, az idõs emberek egy idõ után elmennek
tõlünk, lesznek olyan emberek, akik elköltöznek a községbõl, de remélem lesznek olyanok is, akik ideköltöznek.
Lehet, hogy már repülõ autók fognak közlekedni a falun
keresztül. Talán „robotok“ élnek az emberek házában és
szolgálni fogják õket. A hagyományos hifitornyok nem
távirányítóval fognak be- és kikapcsolni, hanem elég lesz
egyetlen szó. Ugyanez lesz a többi elektromos „kütyüvel“ is;
például tv, számítógép.
Szerintem az akkori polgármesternek nehéz dolga lesz.
" Kõszegi Vivien Kitti
6. oszt.

Vallomás
Virágzó májusban hazavisz vonatom:
Hozzád te kis telep, s te csodás Balaton.
Tükrödön a napfény aranyhidat képez,
Nem tündérmese, de valóságos kép ez.
Balaton, Balaton, kis könnycsepp hazámon.
Szeretlek, ha látlak, dal fakad a számon.
Napokig elnézném e csodás vidéket;
Fent a piros napot, és alant a kéket.
Nézném a repkedõ fehér sirályokat,
Túlsópart tövében kis vitorlásokat,
És az aranyhidat sötétzöld alapon.
Mennyire szeretlek csodaszép Balaton!

5.

Balatonvilágos
Ez a név számomra nagyon fontos.
Miért? - kérdezhetik.
Sok kincs rejlik itt, miket csak az ért, aki itt él.
Iskola, barátok, Balaton, otthon.
Tavasszal zöldbe borul az egész falu.
Az égszínkék égen a madárraj átvonul.
Dalolnak a madarak, nyílnak a virágok,
Na és persze, itt a Balaton.
Májusban lágy szellõ hírét hozza a majálisnak,
Ez egyet jelent: sütés-fõzés, zene-bona.
A község itt fekszik 45 éve,
Az idõsek vele együtt élnek.
Tudják, milyen volt korábban
és milyen ma.
Tudják, milyen tavasszal és õsszel
Nyáron és télen.
Most már én is tudom, hogy milyen érték ez a falu.
" Horváth Izabell

Mi lenne, ha én lennék
Balatonvilágos polgár mestere?
Mindent megtennék, hogy jó, szép és tiszta legyen a
községünk. Sok szökõkutat építtetnék. Hogy tiszta legyen a
községünk minden hónapban takarítást rendeznék. Nagyon
sok izgalmas programokat, ünnepeket szerveznék gyerekeknek illetve felnõtteknek. Felújítatnám a futballpályákat.
Úgy intézném az ügyeket, hogy mindenkinek jó legyen. Sok
játszóteret építtetnék. Sok szabad strandot hoznék létre. Horgászboltokat létesítenék a horgászoknak és még horgásztanyákat is. A munkanélkülieknek állást keresnék. Kirándulásokat szerveznék belföldre és külföldre egyaránt. Egyedülálló
személyeknek nagyobb ünnepeken csoportos vacsorát rendeznék. Pályázatokon vennék részt, hogy a falu fejlesztését
segítsem. Könyvesboltokat létesítenék a falu kultúráját ezzel
növelve.
Ezt tenném, ha én lennék Balatonvilágos polgármestere.
" Bódig Dorottya
5. oszt.

" Wimmer Péter

Ha én lennék a polgár mesterasszony...?
Nekem a legelsõ dolgom az lenne, hogy a gyerekeknek
megtanítanám, mi az, hogy megbecsülés. A második pedig,
hogy az embereket megpróbálnám minél több programra elcsábítani. Mert, hát hiába van sok jó program, ha nincsenek
emberek, akik ezeket megnézzék.
A játszóterek biztos sok pénzbe kerültek, ezért az lenne a
legjobb, ha három hónap alatt nem mennének tönkre.
A másik, hogy a faluban sok kutyás van, ezért jó lenne egy
valamilyen állatos park, vagy olyan programok, ahol mind az
állatok, mind az emberek megismerhetnék egymást. Biztos
nagyon jó móka lenne.
Ha az embereket sikerül kicsábítani otthonról, akkor mondjuk egy falubeli sétát vagy biciklizést lehetne szervezni. Vagy

valami mást, ahol együtt van a falu apraja-nagyja.
A kutyákra visszatérve, a piszok megelõzése érdekében a
faluban több helyen helyeznék el olyan kukákat, amiben
mindig van zacskó és a piszkot fel lehet szedni. Mert hát nem
jó folyton lehajtott fejjel járni, azt lesve, hol van piszok.
Úgy más nagyon nincs, nekem így is nagyon tetszik a falu.
Csak egy nem tetszik, hogy az emberek nem tudják megbecsülni, amijük van. És még egy, ami hiányzik a faluból, az
összetartás. Amit lehet, nagyon szeretném, ha megvalósulna,
akkor is ha én vagyok a polgármesterasszony és akkor is, ha
nem.
" Pap Daniella
6. oszt.
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Miért inkább Barabást...?
A nagy események sodrában megjelenõ jelentéktelennek
tûnõ epizódok sokszor csak véletlenszerû, de nem fontos
történések, máskor aranyos kis gyöngyszemek, viszont néha
szinte villámlás erejû fénnyel világítanak rá a dolgok valódi
értelmére. Ilyen jelenséggel találkozunk Jézus perében az
úgynevezett Barabás epizódban.
Pilátus, a római helytartó „átlát a szitán”. A zsidók egy
ártatlan tiszta embert irigységbõl hoztak eléje halálos ítéletet
kérve fejére, hogy azután nélküle nyugodtan gyakorolhassák
kétes hatalmukat, kényük-kedvük szerint manipulálva
népüket. Ettõl a ponttól kezdve két síkon folyik a küzdelem.
Az egyik sík vertikálisnak mondható: és nem más, mint az
ember-krisztusnak Atyja iránti engedelmességének szabadon
bemutatott áldozata. Ezt õ teljesen egyedül vívja meg, de
érdemét mindenkiért felajánlja. Oly annyira tisztán,
egyedülálló küzdelemben, hogy még maga Pilátus is zavarba
jön amikor Jézus kijelenti: „Az én országom nem ebbõl a
világból való” (Jn. 18, 36). …, és csakhamar vádlóinak is
elfogynak az érveik. A Szent körül mindenki csõdöt mond.
Ebbõl a vertikális patt-helyzetbõl áttevõdik az „iszapbirkózás”
a horizontális, politikai síkra, mely a zsidó vezetõk és
párthíveik, valamint a Római Impérium képviselõi között
folyik tovább; a nép pedig manipulálható tömegként
érzéketlenül hömpölyög körülöttük.
Pilátus nemcsak a vádlott ártatlansága és a római joggyakorlat
igazságosságának érvényesítése miatt akarja
szabadon bocsátani Jézust, hanem politikai vereséget akar
odadörgölni a zsidó vezetõk orra alá. Ezért módszert vált.
Észérvek helyett az érzelmekre, a tisztesség és a gonoszság
szembeállítására, a részvétre és a zsidó hazaszeretetre
apellál. Elõhozatja tehát a börtönbõl Barabást, a gyilkost, és
odaállítja Jézus mellé: Válasszatok! Lássuk csak, hogy nektek
ki kell. Ostorral félholtra vereti Jézust, majd újra eléjük állítja:

Válasszatok! Nektek ki kell? S a vezetõk és a megbabonázott
nép választ. „Bemegy a csõbe”. Csak azért is Barabás kell
nekik. Minél sötétebb és aljasabb a dolog, „annál jobb”. A
megszeppent Barabás már-már tisztának és nemzeti hõsnek
érezheti magát az õt vállára vevõ lealjasodott nép hátán.
Csakhogy itt nem a nép, és nem a vezetõik, de még csak nem
is Barabás megdicsõülésérõl van szó, hanem a gonoszság
misztériuma ül diadalt egy jobb sorsra érdemes nép fölött.
Ezen a ponton - azt hinné az ember -, hogy eldõlt a harc
Pilátus és Jézus vádlói között. De nem. A „diadalnak”
teljesnek kell lenni: Pilátust is meg kell alázni, sõt neki kell
kimondania saját vereségét is a halálos ítélet kihírdetésével.
Ennek kieszközlésére bevetik a zsarolás eszközét: „Ha (ezt)
elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi
magát, ellene szegül a császárnak!” (Jn 19,12)
S az evilági csetepaté folytatódik mind a mai napig, és ezen
túl is, a világ végezetéig, amíg ember lesz a földön. Azonban
senkinek sincs joga követ dobni Jézus perének szereplõire,
még akkor sem, ha az ott jelenlévõk és a gyáván elbújdosók
mindannyian csõdöt mondottak: ki azért mondott csõdöt
amit tett, ki pedig azért, amit nem vállalt. Viszont el nem
évülõ példát statuáltak, és ma is tükröt tartanak minden
következõ nemzedék elé, amelyben megláthatjuk saját
arcunkat: a gyûlöletest és hazugot, vagy az áldozatban
megdicsõültet. Az elõbbi azt üvölti eltorzult vonásokkal:
„Keresztre vele...!” (Jn 19,8) Csakazértis…!, Az utóbbi viszont
felold
minket:
„Békesség
Nektek…!”
(Jn
20,21)
Mindörökké…!
Történetünk kérdésére, hogy miért inkább Barabást
választották, a bölcsek már tudják a választ, mások viszont
sohasem fogják megtudni.
" Dr. Balázs Pál

Drága Gyermekem!
...Ha eljön majd a nap, amikor öregnek látsz, pedig még
nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes, és próbálj
megérteni.
Ha leeszem a ruhámat..., ha nem tudok rendesen
felöltözni..., légy türelmes! Jussanak eszedbe azok az idõk,
amikor én tanítottalak erre!
Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismétlem ugyanazt a
dolgot..., ne szakíts félbe..., hallgass végig! Amikor kicsi
voltál, nekem is ezerszer kellett elolvasnom ugyanazt a
mesét, míg el nem aludtál...
Ha nem akarok megmosakodni, ne szégyeníts meg emiatt,
meg se feddj érte...! Jusson eszedbe az a millió ötlet, amit
kitaláltam, hogy rá tudjalak venni a mosdásra!
Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban..., adj elég idõt, és ne nézz rám
gúnyos mosollyal, mert én tanítottalak meg valaha sok mindenre..., például hogy egyél jókat..., öltözködj szépen..., és
hogy hogyan nézz szembe az élettel.
Ha néha nem emlékszem dolgokra vagy elveszítem a
beszélgetésünk fonalát..., adj gondolkodási idõt, hogy
eszembe jusson...! És ami a legfontosabb, az nem is a mondanivalóm, hanem az, hogy veled legyek, hogy figyelj rám...!

Ha valaha nem akarok enni, ne erõltesd! Jól tudom, hogy
mikor kell ennem és mikor nem.
Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni..., akkor nyújtsd
a kezed...! Ugyanúgy, ahogy azt én tettem, amikor te tanultál
járni. És amikor egy napon azt mondom Neked, hogy nem
akarok tovább élni..., hogy meg akarok halni..., ne légy rám
dühös..., egyszer ezt is meg fogod érteni...
Próbáld belátni, hogy a koromat nem megéltem, hanem
túléltem.
Egy nap majd rájössz, hogy minden hibám ellenére
mindig a legjobbat akartam Neked, és hogy az utat
szerettem volna elõkészíteni számodra. . .
Nem érezhetsz sem szomorúságot, sem dühöt vagy
tehetetlenséget, ha a közeledben vagyok. Melletted kell
lennem, próbálj megérteni, és segíts nekem..., ahogy azt én
tettem, amikor megszülettél.
Segíts járnom..., segíts befejezni az utamat szeretettel és
türelemmel. Megfizetlek érte... majd egy mosollyal, és azzal
a mérhetetlen nagy szeretettel, amelyet mindig is éreztem és
ma is érzek irántad.
Hálás vagyok Gyermekem, amiért meghallgattad szavaimat!
" Szeretõ Szülõd

Töttössy Péter, Balatonvilágos
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
A februári hónapban nem történt
Balatonvilágos
területén
egy
kiemelt bûncselekmény sem, mely
nagy öröm a számunkra. Az ilyen
idõszakra legjellemzõbb bûncselekménybõl is egyrõl szereztünk tudomást, mely során az
Önkormányzat tett feljelentést alumínium kandeláberek eltûnése
ügyében. Az ilyen és hasonló cselekmények elkövetését megcélzó
személyek rendszeresen látogatják a településünket, mely során
arcátlanul bemásznak minden telekre és minden olyan tárgyat
eltulajdonítanak, amely színesfémbõl van és könnyen mozdítható.
Mindezen cselekmények során az okozott lopási kár arányaiban
sokkal nagyobb, mint amennyit a színesfém értékesítésébõl
profitálnak az elkövetõk, de még így is megéri nekik a rizikót.
Kérem Önöket, hogy amennyiben gyanúsan viselkedõ
személyeket és gyanúsan közlekedõ gépkocsikat látnak,
értesítsenek minket, és így elõzzük meg közösen a
bûncselekményeket.

Nem mindenkinek jó hír, de a márciusi hónaptól saját
sebességmérõ készülékkel rendelkezik a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság, melyet Balatonvilágos bel- és külterületein is
használni fogunk. Sajnos sok a notórius szabálysértõ, mind a
gyorshajtás, mind az ittas vezetés tekintetében, melyeket csak ilyen
módszerekkel tudunk kiszûrni. A sebességmérést a belterületi
nagy forgalmú utakon is eszközöljük, mely során jól láthatóan,
általában állványra felállítottan mérünk. Mindezt azért közöltem
Önökkel, hogy tisztában legyenek azzal, hogy nem a szabálysértési
feljelentések számának a növelése a célunk ezzel, hanem a
közlekedés biztonságának javítása a község útjain.
Kérem Önöket, hogy amennyiben a rendõrség munkájával
kapcsolatban kérdésük, ötletük lenne, azt az irányomba telefonon
vagy levél formájában jelezzék és így az újság hasábjain keresztül
válaszolni fogok a feltett kérdésekre a legjobb tudásomnak
megfelelõen
Tisztelettel:
" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Valahol Európában...
A háborút mindig azok sínylik meg legjobban,
akiknek semmi közük hozzá. A Valahol Európában
címû musical a második világháború utáni idõkben
játszódik. Gyerekek; Kuksi, Hosszú, Suhanc és Simon Péter története ez, mely sajnos mindig idõszerû. Mindig idõszerû, mert a világban valahol mindig
dúl háború. A darab rámutat arra, hogy vigyázzunk
sokkal jobban arra, ami a miénk. Szeretetre,
megbecsülésre, tisztességre, összetartásra.
Suhanc (Pap Zsuzsi) : Hétrõl hétre jobban mennek a próbák. Elõször, mikor megkaptam a szöveget, kicsit féltem, hogy nem igazán tudok majd
azonosulni a szerepemmel. De aztán sok segítséget
kaptam az idõsebbektõl, akik még a mai napig jobbnál jobb tanácsokkal látnak el engem és a többieket
is. Nagyon örülök, hogy így összejött ez a kis
„színésztársulat“, nem csak színészi tudásunkat
mutathatjuk meg, hanem barátságok is születtek.
Simon Péter (Wimmer Péter) : Nekem nagy
élmény a Valahol Európában szerepelni, mint az
egyetlen idõsnek a sok fiatal között. A darab a kedvencemmé vált. Egész héten várom a próbát.
Hosszú (Farkas Milán) : Hétrõl hétre ügyesebbek
vagyunk, bár még csak kevés szereplõnek megy
kívülrõl a szöveg és a pontosság.
Tanító (Gallainé Kati) : Kicsit nehezen találtam
meg a helyem ebben a darabban. Elõször nem kaptam szerepet, aztán mára már a második szereplõ
szövegét kóstolgatom. Gördülékenyen mennek a
dolgok, mindenki a szívét-lelkét adja bele.
Remélem, évekig folytatjuk még! Úgy érzem, végre
történik valami ebben a faluban, ami megmozgatja
a fiatalok fantáziáját.
Ficsúr (Verébné Nóri) : Jó hangulatú, vidám,
családias légkörben zajlanak a próbák. A
mûvelõdési házban borzalmasan hideg van, fõleg a
színpadon feküdni. Díszletünk még nincs, de az
elõadásra majd valahogy összeszedjük. Az éneklés
már egészen jól megy. Most már mindenki bátrab-

ban énekel, mint a Herz-ben, senki sem tátog. Ez
tök jó!
Hardi Martina: Sajnos, én nem szerepelhetek az
új színdarabban, mert a munkám külföldre sodort.
Azt az egyet elmondhatom, hogy rég nem találkoztam egy ennyire kedves és jókedvû csapattal. Bátran
állíthatom, hogy már barátokká váltunk. Ha mindenki szeretné, akkor ez a „színtársulat“ újra életet
vihetne a mi kis falucskánkba. Remélem, még sok
mûsoron részt tudok venni. Sok sikert kívánok és
kitartást!
Az elmúlt év végén létrejött akkor még fiatalokból
álló színtársulat hatalmas tapsot kapott a községi
karácsonyi ünnepségen bemutatott elõadásával. A
folytatás ötlete már azon az estén megszületett. A
csapat szerencsére és legnagyobb örömünkre
bõvült, míg néhány csapattárs nem tudott részt
venni az új színdarab próbáin.
A következõ elõadásunkat április 30-án a bográcsfõzõ verseny után fogjuk bemutatni a Kultúrházban.
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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Nõnap képekben

Majális Balatonvilágoson
Hagyományokhoz híven a Vöröskereszt szervezésében
bográcsfõzõ verseny lesz április 30-án déli 12 órától!
A helyet és a tûzifát mi biztosítjuk!
A versenyre április 20-ig lehet jelentkezni,
K i r á l y G y ö r g y n é -nél a
06-30-334-5817 telefonszámon!
Nevezési díj nincs! Értékes díjak és ajándékok! Egy adag étel
350 Ft. 20 órától Valahol Európában címû musical bemutatása.
Az elõadás után utcabál.
(Rossz idõ esetén a bált a Kultúrházban tartjuk meg.)
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Áprilisi programok a Kultúrházban
Az adventi – karácsonyi játszóházak sikerességére való tekintettel újra
rendezünk kézmûves foglalkozásokat. A húsvéti programokon mindenféle
új és régi kedvelt ajándékokat készíthetnek a gyerekek. Papné Éva néni
mindenféle új meglepetésötlettel áll elõ, de a kedvelt üvegfestést sem
hagyjuk el. A foglalkozások ingyenesek, csak az alapanyagért kell fizetni a
gyerekeknek, néhány száz forintért több ajándékot is készíthetnek. Az elsõ
alkalomra március 24-én került sor, a második kézmûves ház április 7-én,
szintén péntek délután lesz.
Áprilisban szeretnénk még egy programmal kedveskedni a
gyerekeknek. Április 12-én, a szünet elõtti szerda délután húsvéti buli
lesz. Elõször, a délután folyamán mindenféle ügyességi-logikai játékokkal
szórakozhatnak a gyerekek, (ez hasonló lesz, mint a Mikulás-party) majd
este a kölyök-discoban kitáncolhatják magukat.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Szólt a Bunkó!
Szólt a Bunkó annak, (azoknak) aki(k) egy sem
motor, sem traktor torzszülöttel (aminek ha nincs
rendszáma meg sem jelenhet közterületen)
össze-vissza járták-járják a közterületek gyepes
részeit. Az erõsen fogazott gumiprofilú jármûvükkel tönkreteszik a zöldfelületet, mély vályút
hagyva a lágy talajban, megnehezítve az így
elcsúfított terület kaszálását, karbantartását.
Nagy élvezettel a gyerekek szánkódombjáról
lerúgatják a havat, a feltúrt talaj, a szétfröccsenõ
föld lehetetlenné teszi a szánkózást.
Ki a Bunkó? Döntsék el Önök!
" Fekete Barnabás polgármester
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