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Legjobb lecsó!
Balatonkenesén rendezték meg a II. Országos
Lecsófesztivált augusztus 19-én, a népes mezõnyben - némi
ráhatással - indult a Balatonvilágosi csapat is Lecsóringer
néven. A 40 fõzõhelyen 27 csapat fõzte, természetesen
szabadtûzön, bográcsban, a lecsó sokféle változatát. Volt
füstölt marhanyelvvel, babbal, tofuval (ez valami szójás
eledel) pacallal, gombával és sok más titkos recepttel
készített lecsó.
A bemutatkozó felvonuláson minden csapat megnevezte,
milyen lecsóval indul, a világosi csapat a lecsó „Ahogy
sikerül“ változatával nevezett be a vetélkedésre.
A népes – tíz fõs – zsûri szigorú szempontok alapján
osztályozta a csapatok egységét, a fõzõ környezetet, az
alapanyagot, a tálalást és a fenséges ízeket.
Az eredményhirdetésen fokozva az izgalmat és a

várakozást utoljára hirdették ki az elsõ helyezettet. Addig szó
sem esett a Lecsóringer csapatról, izgatott kérdések vetõdtek
fel: „Beadtátok a nevezést?“, „Jó helyre vitted a mintát?“
„Kihagytak minket!“
Végül oldva a feszültséget kihirdették: abszolút elsõ
Balatonvilágos Lecsóringer csapata. A csapat, és a lelkes
szurkolótábor – mind a hárman – üdvrivalgásban tört ki. A
csapat vezetõ fõszakácsát, Szabó Istvánt Lecsó Királlyá
választották, mely címet a következõ év versenyéig méltán
viselheti. Legyen megnevezve a közremûködõ udvartartás:
Szabó Istvánné Edit, Király Györgyné Klári, Pataki Árpádné
Vilma, Fekete Barnabásné Klári, Kõszegi Mihályné Judit és
Kõszegi Mihály.
Gratulálunk Õfelsége Lecsó Királynak és csapatának!
A szervezõk jövõre a Lecsóringer mellett szívesen látnak
más csapatokat is. Rajta!
" Fekete Barnabás
polgármester
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Önkormányzati választások

A

lig egy hónap és véleményt nyilvánít az
önkormányzati választásokon a választópolgár. Akit arra érdemesnek tart, azt megerõsíti
tisztségében, aki nem váltotta be a hozzáfûzött reményeket, az mehet. Jön helyette más, aki élvezi a választók nagy részének bizalmát.
Mi történt az elmúlt négy év alatt?
Az elõzõ választáson, mert úgy ítélte meg a választók
többsége, jelentõs mértékben változott a község
képviselõ-testülete, nyolc tagból mindössze hárman
maradtunk, akik élvezték a választók bizalmát.
Az elsõ nehézség, amivel az új testületnek szembe
kellett néznie a szennyvízcsatorna késedelmes befejezése volt, melyet végül más kivitelezõ bevonásával oldottunk meg, illetve perrel, peren kívüli megegyezéssel
kényszeríttettük ki az elmaradt munkák kivitelezését.
A képviselõ-testület kidolgozta és elfogadta gazdasági
programját, melyben felmérte településünk adottságait, és meghatározta a fejlesztés célját, irányát.
Fel lett számolva a Gagarin lakótelepen mûködtetett
központi kazánház, lényegesen kevesebb költséggel
fûthetõ egy-egy lakás, az önkormányzatot nem terheli
ez a kötelezettség.
Az évekkel ezelõtt kialakított lakótelkek értékesítésével a községben élõ fiatalok helyben maradását,
másutt élõ fiatal családok letelepedését segítettük elõ.
Az új lakótelkek teljesen közmûvesítve lettek értékesítve. Szintén az itt élõk, fõleg fiatalok részére alakítottunk ki a régi óvoda épületében tíz bérlakást, így
hasznosítva a régóta üresen álló épületet. Jótékony
hatásuk máris megmutatkozik, hiszen örvendetesen
nõt a község lakossága 2006. január 1-jén 1369-en
voltunk. (2002-ben 1290 lakos)
A játszótereken elbontattuk a biztonsági elõírásoknak
nem megfelelõ, fõleg acélból készült eszközöket, he-

lyettük új, az elõírások betartásával készített játszótéri
elemeket szereltettünk fel, kihasználva a gyártó által
felkínált támogatási lehetõséget.
A korábbi években elkészült gyalogjárda tervei
alapján megépült az Iskola utca és az aligai vasúti aluljáró közötti szakasz, meghatározva a következõ járdaépítéseket. Járdalap burkolattal újítottuk fel a Mathiász
lakótelep felé vezetõ erdei gyalogutat. Következõ
ütemben napjainkra az Aligai utca, Ady Endre utca és
Dobó István utca melletti járda készült el.
A támogatási lehetõség kihasználásával több utca
burkolatát tudtuk felújítani, remélhetõleg a támogatás
marad, és folytatni lehet ezt a munkát.
Sajnálatos módon nem oldódott meg a Club Aliga
helyzete, a nemtörõdömség, az egyre szûkebb mûködési költségek „eredményeként“ romlik az épületek
állaga, pusztul a környezet.
A képviselõ-testület a község érdekében jól együtt
tudott mûködni, testületi ülést határozatképtelenség
miatt nem kellett elhalasztani, az elõkészített anyagokat általában a bizottsági üléseken vitattuk meg, ahol a
képviselõk meghatározó létszámban megjelentek, így a
testületi üléseken felkészülten és kialakult állásponttal
vettek részt.
Az önkormányzat intézményeinek szabályszerû mûködését a rendszeres független belsõ ellenõri munka
mellett, a 2004-ben bevezetett minõségbiztosítás
szavatolja.
Az elvégzett munka minõsítése 2006. október 1-jén a
választópolgárok, az Önök kezében van, a jövõt meghatározó felelõs döntést fognak hozni, ahol községünk, Balatonvilágos fejlõdése a tét. Kérem Önöket,
lelkiismeretük szerint döntsenek.

Hirdetmény!

Választási hirdetmény!

T

ájékoztatom Balatonvilágos község Lakosságát, hogy a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló 1990. évi
LXIV. törvény 8. §. d. szakasza alapján Balatonvilágos
községben megválasztható képviselõk száma: 9 fõ.,
választójoggal rendelkezõk száma: 1153 fõ.

" Fekete Barnabás
polgármester

Tisztelt polgármester- és
képviselõ-jelöltek!

Képviselõ jelölt az lehet, akit Balatonvilágos
község választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott, ez Balatonvilágos községben legalább 12 fõ.

A szeptemberi Világosi Hírmondóban
lehetõséget biztosítunk minden jelöltnek a
bemutatkozásra.
Kérem szeptember 15-ig jutassák el a bemutatkozó anyagot a szerkesztõbizottsághoz.
A szöveg körülbelül egy fél gépelt oldal
lehet, akár fényképpel ellátva, mely a
Polgármesteri Hivatal recepcióján leadható.
A borítékra kérem írják rá:

Polgármester jelölt az lehet, akit Balatonvilágos
község választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek
ajánlott, ez Balatonvilágos községben legalább 35 fõ.

Önkormányzati választások
Világosi Hírmondó.

Az ajánlás az alábbiak szerint történhet:
A választópolgár jelölési fajtánként csak egy jelöltet,
illetve listát ajánlhat.

Részletesebb információ:

Balatonvilágos, 2006. július 31.
" Kovács Béla
jegyzõ

06-30-456-86-12
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Befejezõdik a szennyvíz csatornázás

T

elepülésünk meghatározó hányadán,
a község mintegy 95%-án kiépült a
szennyvízcsatorna hálózat, nincs
kiépített szennyvízcsatorna a Napsugár
utcában, a Zrínyi utcában 16 ingatlanon (ez
az elsõ ütemben szerepelt, de a gravitációs
kiépítéshez az ingatlan tulajdonosok nem
járultak hozzá) és a külterületi Mathiász
lakótelepen.
A terveket elkészítettük, a vízjogi létesítési
engedély rendelkezésre áll. Ezek birtokában
a bonyolító VeszprémBer Rt. sikeres pályázatot állított össze és nyújtott be a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé.
A támogatási döntés birtokában lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként a
veszprémi székhelyû Practical Kft-t választotta ki a bíráló bizottság ajánlata alapján a
képviselõ-testület.
A kiviteli szerzõdés mindkét fél részérõl
elfogadásra került, a munkaterületet a kivitelezõ munkavégzésre alkalmas állapotban
átvette, a munkálatok szeptember 1-jén
kezdõdnek.

A befejezési határidõ 2007. június 15.

„ÚGY TÁNCOLNÉK VELED…“

E

lképzelte magát titokban a népszerû
„Szombat esti láz“ szereplõjeként?
Látott már irigyelt párokat báli
szezonban, akik tánctól átitatott örömmel
siklottak a parketten? Vagy csak fél
megjelenni táncos rendezvényeken?

Hát akkor tanuljon meg táncolni Ön
és családja is!
A Balatonvilágosi Önkormányzat idén elõször lehetõséget nyújt
arra, hogy a település apraja-nagyja megtanulhassa a táncok
alapjait.
Bécsi keringõ, angol keringõ, akár samba vagy cha-cha-cha,
mindaz, amitõl magabiztosabbá válnak.
Ovisok részére (4-7 év):
táncos mozgáselemek (latin) játékos formában történõ
elsajátítása.
Heti egy alkalommal , 45 percben.
300 Ft/alkalom, min. 10 fõ esetén
Kis kamaszoknak és elsõ bálozóknak (7-18 éves korig):
latinos figurákból összeállított koreográfiák (cha-cha-cha,
samba, mambó.) Plusz egy kis etikett, avagy eligazodás a táncos
illemszabályokban.

Szüreti bál
Balatonvilágoson
2006. szeptember 23-án
19 órától a Kultúrházban
Belépõjegy: 500 Ft

Zene, tánc, tombola
Már délutántól fõ bográcsban a finom vacsora, mely megvásárolható!
(adagonként: 300 Ft)

Heti egy alkalommal igénytõl és létszámtól függõen másfél
órában. 500 Ft/alkalom,
Legalább 10 fõ esetén.
Felnõttek részére:
Klasszikus tánciskola: Standard és Latin táncok, Bécsi keringõtõl
a Rocky-ig!
Lehetõség szerint párokat várunk, de a táncos kedvû
egyedülállókat is szívesen látjuk.
Heti egy alkalommal, kellemes esti idõtöltés másfél órában: 600 Ft/fõ.
Igény esetén a korábban táncmûvészeti oktatásban részesült
diákok részére versenytánc elõkészítõ kurzust indítunk!
Király Zita
tánc-csoportoktató
„B“ osztályos latin, „C“ osztályos standard versenytáncos
segítségével.
Érdeklõdni:
Krutzler Adriennél a

06-30456-8612-es
telefonszámon.

Kezdés várható idõpontja: 2006 szeptember.

Az Idõsek Világnapja
alkalmából szeptember 29-én pénteken 17 órakor megvendégeljük a
község nyugdíjasait.

Sok szeretettel várunk mindenkit a Kultúrházban a közös
vacsorára és egy kötetlen esti
beszélgetésre.
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„Magyarnak születni - önmagában sem nem végzet, sem nem dicsõség,
hanem feladat, minél nagyobb, nehezebb feladat, annál drágább, annál
gazdagabb ajándék“ írja Ravasz László református püspök Gondolatok
címû mûvében.
ai napon, amikor a történelmünk során legnagyobb, a legnehezebb feladatot elvégzõ, államalapító Szent István királyunk
mûveként alkotott államiságunkat ünnepeljük, fejet hajtunk nagy
Királyunk elõtt, kinek intelmeit,- mert a mai napig érvényes gondolatok szívesen idézzük. Akkor és általa létrehozott vármegye rendszer a mai napig
él és mûködik, bár napjainkban sokan úgy gondolják, hogy a megye, mint
közigazgatási egység idejétmúlt dolog, meg kell szüntetni, fel kell számolni, legyen helyette régió, mert ezt tartja az Európai Unió elfogadhatónak.
Szent István királyunk által létrehozott államszervezet, a megyerendszer a
történelmünk során sokat változott területében, tartalmában, de elhozott
minket a mai napig.
Oly sokan igyekeztek fegyverrel, adminisztratív eszközökkel, betelepítéssel elpusztítani, felszámolni, asszimilálni a magyarságot, a magyar
nemzetet sikertelenül. A tatárjárás idején II. Frigyes császár így ír az angol
királynak: „Ez a nemes királyság elnéptelenedett, elpusztult pusztasággá
változott“. Azóta hányszor néptelenedett el Magyarország mindenféle
sorscsapás által, hányszor próbálták nyelvünket, kultúránkat háttérbe szorítani. Szent István gyakran idézett alapelve: „Gyenge és törékeny az az
ország, melynek egy nyelve és egy szokása van.“ vezérvonalként vonul
végig történelmünkön. A magyar történelem, irodalom, a sport és technikai
fejlõdés legnagyobb alakjai bizonyítják, hogy a magyar nemzeti tudat
korántsem függ a származástól, hanem ezt mindig is a magatartás, az
elhatározó akarat döntötte el.

M

Babits Mihály a második világháború küszöbén mondta: „A magyarság
történelmi jelenség, és fejlõdése nem lélektani, hanem szellemi jelenség.“
Vajon tudja-e a nagyvilág, hogy magyarok nélkül aligha lenne atombomba,
hidrogénbomba, számítógép, de még Hollywood sem volna olyan amilyen.
Vajon hányan tudják nem a nagyvilágban, hanem itthon, hogy a magyar
géniusz, az alkotóelme - bármely etnikumból, vallásfelekezetbõl származott
is - milyen mérvadó, meghatározó módon járult hozzá világszerte a tudomány és mûvészet, a színház és film, a zene és fényképészet fejlõdéséhez.
A magyarság, a magyarkultúra, ami összeköt bennünket, éljünk a mai
Magyarország határán belül, vagy azon kívül, erõs alapokon, Szent István
államán él és virágzik túlélve mindazon csapást, melyet a történelem ránk
mért.
A nyár elején részt vehettem egy iskolai ballagáson Székelyföldön, pontosabban Székelyudvarhelyen - a ballagók népviseletben voltak - ahol az
igazgató úr így búcsúzott a végzõsöktõl: Menjetek a nagyvilágba, tanuljatok, tapasztalatokban gazdagodjatok és gyertek haza, mert a tudásotokra
itthon nagy szükségünk van.
Most amikor valamennyiünk, de fõleg az ifjabb nemzedék elõtt kinyílt
Európa és az egész világ, nagyon fontosnak tartom, hogy hasonló útravalóval engedjük el honfitársainkat: Legyenek büszkék nemzeti hovatartozásukra, a magyar Nobel-díjasokra, sportolóinkra, hisz alig van olyan világverseny ahol nem szólal meg a Magyar Himnusz.
Szent István örökségeként meg kell õrizni függetlenségünket, nyelvünket,
vallásunkat, kutúránkat.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a magyar állam képviselõi, vezetõi
minden idõben olyan elkötelezetten és hatékonyan tudjanak munkálkodni a
nemzet javáért, ahogy ezt elsõ királyunk tette. Isten segítse, hogy így legyen.
" Fekete Barnabás
polgármester

Fotó: K A
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Fotó: Horváth Gábor

Új kenyér

A

z államiságunk ünnepnapjára esik, a létünk egyik
alapeleme a mindennapi kenyerünk, az új kenyér
megszentelése, megáldása. A tavaly õsszel elvetett
mag a hótakaró alatt átvészelte a telet, tavasszal életre kelt,
kihajtott, szárba szökkent, kalászt növesztett és nyár elejére
megérett. A búzamag – az élet – aratás után a malomba
került, és az ott õrölt lisztbõl mára kisült az Új Kenyér, mely
itt van elõttünk pirosra sülve, szépen kereken, mint isteni
adomány, meghallgattatott fohászunk: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma“

A

Jártuk a járdát

ugusztus 20-án délután avattuk fel az elkészült járdákat,
két csoportban indulva. Az egyik a Hétvezér utcától, a
másik a balatonvilágosi vasútállomástól indult, és a
kultúrházban találkozott. Az útépítõs hagyományoknak
megfelelve söröshordó gurítással avattuk fel a térkõ burkolatos,
akadálymentes közlekedésre is alkalmas gyalogjáróinkat. Göde
Feri bácsi szerint a hídavatás kelléke a söröshordó, de szélesen
értelmezve a községünk két szélsõ pontját összekötõ, immár
egybefüggõ járda is hídnak tekinthetõ. Azért készült, hogy minél
többen használjuk. A járda az Országos Területfejlesztési Hivatal
támogatásával és a Balaton Fejlesztési Tanács közremûködésével valósult meg.

Zsoldos Ferenc Emléktorna

A

Zsoldos Ferenc Amatõr Tenisz Emléktorna Augusztus 19-én került megrendezésre a magasparti teniszpályán. Az Angeli
Eszter és Pernecker Antalné által szervezett versenyen 10 résztvevõ adózott a nemrégen elhunyt Zsoldos Ferenc emlékének. Fekete Barnabás polgármester úr megnyitotta a tornát, majd Pernecker Antalné is emlékezett Zsoldos Ferencre.
Zsoldos Ferenc, a balatonvilágosi tenisz program megalapítója és vezetõje például szolgált mindnyájunk számára sportszerûségével és szeretetével, mint a sport, mint a sporttársak iránt. Az õ szellemében szeretnénk a programot folytatni, s az
emléktornát évi eseménnyé tenni, fejtette ki Pernecker Antalné.

Eredmények:
Fiúk, egyéni
1. Nagy Richárd
2. Vörös Roland

Nyitott, páros
1. Kapcsos Péter, Nagy Richárd
2. Jauer László, Angeli Jenõ
3. Kúthy András, Vörös Roland

Mindenkinek gratulálunk!
" Beküldte: Dr. Wimmer Péter
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Édesapa

B

ocsássa meg nekem a Kedves
Olvasó, hogy elsõszámú nemzeti
ünnepünk kimagasló személyiségét, Szent István királyt én egyszerûen
csak édesapának titulálom. Be kell vallanom, hogy nagyon hosszú szellemi utat
kellett megtennem, s talán azt is mondhatom, hogy lelki érlelõdésen kellett
átmennem, míg az ifjú és bátor fejedelem,
az ország- és egyházszervezõ király, a
nemzetét védelmezõ hadúr, a bölcs
törvényhozó és kíméletesen uralkodó férfi
képe bennem édesapává alakult át. Ez
utóbbi nemhogy elhomályosította volna az
elõzõket, hanem szinte kiemelte azokat,
és éppenséggel értelmet adott nekik.
Ugyanis bármelyik tisztségét szemléltem
önmagában, csak egy nagyon értékes teljesítményhez, vagy „felülethez” jutottam
el. Mindig valami furcsa hiányérzet maradt
bennem. Kimondva, kimondatlanul az a
kérdés motoszkált bennem, hogy vajon
István király honnan merítette az erõt, mi
volt az a spirituális háttér, amely szinte
valamennyi mûvén átsugárzott? – Igen,
nyilvánvaló volt számomra is a jól ismert
két hatalmas forrás, melynek éltetõ vize
egyetlen folyóvá ötvözõdött István lelkében. Az egyik forrás örökségét génjeiben
hordozta: fejedelmi törzsének sokat
tapasztalt, okos, megfontolt, de bátor és
tettre kész, a testvér törzseket összefogni
képes, jövõbe tekintõ, változásoktól meg
nem riadó, harcra és védelemre kész,
diplomáciai érzékkel megáldott képességek letéteményese volt. A másik forrás a
nagyon alaposan kimûvelt keresztény hite
volt, mely mögött Szent Adalbertnek,
tudós társainak tanító tevékenysége és
példás élete állt.
Mindezeket sokszor végiggondoltam
István királlyal kapcsolatban, de úgy éreztem, hogy nem adnak elégséges magyarázatot, mert ugyanezekbõl a for-rásokból
sokan mások is táplálkoztak, de belõlük

még sem lett hasonló egyéniség. Minden
ember személyi egyetlenségének a ténye
sem ad kielégítõ magyarázatot, de elvezet
az istváni titok nyitjához: mégpedig ahhoz
a tudatosan vállalt spiritualitáshoz, amelyet õt a szívelelke mélyén elvállalt, és
amely szinte átjárta minden tevékenységét; és ez nem volt más, minthogy õ lelke
mélyén, a legteljesebb spirituális értelemben édesapa, atya, akart lenni, és azzá is
vált.
Milyen az édesapai lelkület? – Mindenek
elõtt szerelmes és szeretetre kész, vagyis
olyan személyes magatartással bír, amely
kinyílik a másik felé, hogy közösen megajándékozzák a „harmadikat”, akinek képében saját magukat látják viszont. Ez az
ajándékozás kizárólagos, határtalan, az ad
abszurdumig, szinte az extázisig fokozódik, mely azonnal meg is ajándékozza az
édesapát gyönyörûséggel; s ez a spirál egy
életen át folytatódik, leküzdve minden
bajt, nehézséget, szenvedést, még a halált
is. Ezért dolgozik az édesapa, épít házat,
védelmezi, táplálja, oktatja családját. Sok
mindent eltûr, megbocsát, elnéz, de meg
nem alkuszik, mert akkor mindent veszni
engedne, és ezt nem engedi meg a
szeretete. Az édesapa igyekszik békében
élni szomszédjaival és más családokkal,
mert tudja, hogy rájuk is szüksége van
családjának; mi valamennyien egymásra
szorulunk.
Szóval, miután István király édesapai
lelkületét fölfedeztem, megnyugvással
szemléltem minden tevékenységét, mert
áttetszett rajtuk, szinte ragyogó fénnyel –
belülrõl, a mélybõl – bevilágította azokat
atyai lelkülete; de nemcsak a múltat képes
megmagyarázni számomra István király
lelkülete, hanem fénye átsugárzik a XXI.
Századig, az ad abszurdumig. Az igazi atyai
lelkület éltetõ erõ, boldogító valóság, és
mindennél erõsebb, még a hálálnál is.
" Dr. Balázs Pál
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!

J

úlius már évek óta a
legforgalmasabb nyári
hónap,
mely
során
mondhatni megtelik a Balaton
part. Így volt ez idén is, ráadásul az idõjárás is ennek
kedvezett, ugyanis a hónap kétharmadában szinte végig
kánikulai hõség volt. A jó idõnek köszönhetõen minden
strand, és nyaraló terület megtelt pihenni vágyó emberekkel.
Feljelentés érkezett a Rendõrõrsre, miszerint a községi
strandon ismeretlen személy, vagy személyek eltulajdonították az egyik fürdõzõ pár táskáját benne némi készpénzzel
és okiratokkal. Ezen esetben az azonnali nyomozati cselekményeket nem tudtuk végrehajtani, mivel a sértett csak
otthon tette meg a feljelentését. Megjegyezni kívánom, hogy
az ilyen cselekmények felderítésében az idei évben nagyon
jól állunk, ugyanis a tíz megtett feljelentésbõl nyolc esetben
elfogtuk az elkövetõket.
Egy érdi lakos tett feljelentést, miszerint ismeretlen
elkövetõk a nyaralójának udvarán parkoltatott személygépkocsija tetejérõl eltulajdonította az ott elhelyezett táskáját
benne a személyes irataival és 5000 Ft készpénzzel.
Szintén bejelentés útján értesültünk arról az esetrõl,
amikor két fiatal férfi egy a településen mûködtetett újságos
pavilon alkalmazottjának figyelmét elvonva tulajdonította el
az aznapi bevételt. Sajnos, napjaink egyik legkedveltebb
elkövetési formája az ilyen un. trükkös lopás, mely során
vagy a figyelmet elterelve, vagy a hiszékenységet kihasználva

követik el cselekményüket a bûnözõk.
Ismeretlenek jártak a tsz. Majorban is, ahonnan kerítés
kivágás módszerével tulajdonítottak el egy fûnyírót.
Már augusztus hónap legelején kaptuk a bejelentést, mely
szerint a Tompa Mihály utcában betörtek egy nyaralóba,
ahonnan két kerékpárt tulajdonítottak el.
Minden ügyben az egyedi azonosítóval rendelkezõ
tárgyakra, okiratokra országos körözést bocsátottunk ki,
melynek fõ célja az értékek megtalálása.
Közlekedésbiztonság területén visszatérõ probléma az ittas
vezetés, illetve a gyorshajtás a település útjain. Augusztus
hónapban traffipaxos sebességellenõrzõ szolgálatot láttunk
el, mely során a készüléket a Hársfa vendéglõ elõtti területen
„élesítettük“ be. Itt a gyorshajtási rekordot egy 118 Km/h
sebességgel közlekedõ sofõr döntötte meg. Lakott területen
belül! Ígéretet tehetek arra a nézve, hogy amikor mi
üzemeltetjük a traffipax készüléket, minden alkalommal
meglátogatjuk Balatonvilágos település belterületét és a
legváratlanabb helyeken és legbalesetveszélyesebb pontokon
fogunk sebességellenõrzést végrehajtani.
Továbbra is kérem Önöket, hogy amennyiben gyanúsan
viselkedõ
személyekre
lesznek
figyelmesek,
arról
értesítsenek minket annak érdekében, hogy ellenõrizhessük
ezeket az embereket és így Önökkel közösen megelõzhessük
a bûncselekmények elkövetését

Tisztelettel:
" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

A To u r i n f o r m I r o d a 2 0 0 6 - o s
idegenforgalmi szezonja

A

balatonvilágosi Tourinform iroda 1997.
július 1-jén csatlakozott a ma már több
mint 150 irodát számláló országos
hálózathoz. Magyarország teljes, átfogó turisztikai
ajánlatának non-profit képviseletét a Tourinform
irodák szolgálata látja el. Alapvetõ feladata az
iroda gyûjtõterületén (Balatonvilágos, Balatonfõkajár, Csajág, Küngös, Õsi) lévõ turisztikai látnivalókról, szolgáltatókról, programokról való informálás és a települések megismertetése.
Az iroda 2004 tavaszán került optimálisabb
helyére – az Aliga út 1. szám alá –, így könnyebben
megtalálható lett és talán ezért is nõ évrõl évre a
hozzánk forduló érdeklõdõk száma.
Idén a Magyar Turizmus Zrt. ismeretségnövelõ
plakátokat bocsátott ki a Tourinform irodák részére, melyek segítik a turistákat a legközelebbi
tájékoztató iroda felkutatásában. Sajnos községünkben sok poszter köddé vált.
Az idei személyes látogatottság meghaladta a
havi 400 fõt, a telefonos megkeresés pedig a 150
alkalmat is elérte. A látogatók nemzetiségét tekint-

ve idén a német, osztrák, olasz turisták háttérbe,
míg a francia, spanyol, cseh illetve szlovák turisták elõtérbe kerültek. Meglepõ módon megjelentek az amerikai érdeklõdök is. Tavalyhoz
képest elmaradtak az ifjúsági csoportok, inkább a
kisgyermekes családok látogatták az irodát. A turisták 90%-a szóbeli tájékoztatást (utcanevekrõl,
különbözõ látnivalók megközelítésérõl, menetrendekrõl) kért, több mint 50%-uk az ingyenes kiadványokra is igényt tartott.
A vendégéjszakák száma jelentõsen csökkent
ebben a szezonban. Átlagosan 2-3 éjszakát töltöttek el a szállóvendégek a különbözõ szálláshelyeinken. Sok magyar és külföldi turistát illetve turistacsoportot vonzott a balatoni biciklis körút is.
A hajóforgalom július hónapban minimális volt,
augusztusban pedig a nagy viharok miatt több
alkalommal is elmaradt a sétahajózás.
Az iroda nyári szezonban szombatonként
délelõtt is várta az érdeklõdõket.
" Dömötör Annamária
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2005 õszének derekán kolléganõmmel, Takácsné Évivel a gyerekek karácsonyi
mûsoráról beszélgettünk. Az elõzõ évben írtam már forgatókönyvet Évi mûsorához,
akkor az Édes mostoha címû történetet vittük
színpadra. Köztudott, hogy a karácsonyi
mûsorban rengeteg gyerek akar szerepelni,
néha nehézséget okoz ennyi szerepet
kitalálni, hiszen a mûsoridõ itt is véges, nem
szabad, hogy túl hosszúra nyúljon illetve,
hogy unalmassá váljon. 2005 karácsonyára
elvállaltam, hogy megírom a Péter Pán mese
forgatókönyvét. Mikor nekiláttam, már rögtön éreztem, hogy ez most nehéz szülés lesz,
valahogy nem jött az ihlet. Az autóban mindig a Doctor Herz címû musicalt hallgattam
akkoriban és egyre jobban érlelõdött bennem a gondolat egy színjátszókör
megalakítására. Bár akkor én még Farkas Milánban, Rudniczai Lillában, Pap Zsuzsiban
gondolkodtam, vagyis azokban a „gyerekekben“ (elnézést, õk már nem gyerekek!) akik
nem sokkal azelõtt ballagtak el az általános iskolából. Azért másnap, (hogy mégse
menjek üres kézzel) bevittem Évinek a kész forgatókönyvet, kicsit szabódva, aki csak a
fejét rázta. (Tudtam én elõre!) És akkor jött a nagy kérdés:
- N em a karod e zt f elnõttekkel e ljátszatni?
Dehogynem. Megvolt a kellõ elsõ nagy lökés, ha már másnak is eszébe jut, hogy
esetleg ez mûködhetne, hogy esetleg erre van igény, akkor miért ne?
A történet innentõl kezdve felgyorsult. A szereplõk olyan gyorsan összegyûltek, hogy
magam sem gondoltam. Jöttek a jó hangulatú próbák, ekkor még senki nem számított
arra, hogy a mi kis színházasdink talán érdekli az embereket. A következõ állomás,
mikor a karácsonyi mûsor szemmel láthatóan tetszést aratott. Megható volt.
Egyértelmû volt mindenki számára a folytatás. A következõ darab a Valahol Európában
volt, mely számomra a legkedvesebb. Közben meghirdettem az iskolában is a
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gyerek színjátszókört, felbuzdulva az elmúlt évek tapasztalatán, hogy a gyerekek
mennyire szeretnek szerepelni. A gyereknapon társaikat örvendeztették meg a
Dzsungel könyve címû elõadással. A
Balatonvilágos Jövõjéért Alapítványnak
köszönhetõen igazi színházi jelmezekbe
bújhattak a gyerekek, ezzel is élethûbbé,
még élvezhetõbbé téve a színdarabot.
A nyárra a Hegedûs a háztetõn címû
musicalt tûztük mûsorra. A nagy forróság, a
sok munka kicsit nehézkessé tették a
próbákat, nem úgy, mint a hideg téli unalmas estéken, mikor mindenki szívesebben
járt próbára. Az elõadás napjára azért összeállt a darab, nem kis örömömre illetve
legnagyobb megkönnyebbülésemre. Ez egy nehezebb és bonyolultabb darab volt, sok
szereplõvel. Nehéz volt összeegyeztetni, hogy mindig mindenki ott legyen a próbán.
Az A LIG(H)A s zínjátszókör n evében k öszönöm a t ámogatást é s a s ok j ó s zót,
a d icséreteket, a mit a z e lõadás u tán k aptunk. Ez sokat jelent a szereplõknek,
hiszen így tudjuk lemérni, hogy nem dolgozunk hiába és tudunk örömet adni a
nézõknek. A szereplõimnek köszönöm a sok tanulást, a sok munkát, a kitartást és a
jövõre nézve ugyanezt kívánom és még nagyon sok színdarabot együtt!
Természetesen szeretettel várjuk az újabb tagokat a karácsonyi mûsorhoz. Az elsõ
megbeszélés október elején lesz, a pontosabb dátumról plakátokon, a község
honlapján fogom értesíteni a leendõ szereplõket. De érdeklõdhetnek és jelentkezhetnek
a 06-30-456-86-12-es telefonszámon.
Nem feledkeztem meg a gyerekekrõl sem, természetesen idén is lesz gyermekszínjátszó, a gyerekeket az általános iskolában szórólap útján illetve plakáton keresztül
fogom értesíteni a karácsonyi új színdarabok próbáiról.
" Krutzler Adrienn

A L I G (H) A

színjátszókör
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