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A két évvel ezelõtt Taljándörögdön elért térségi szintû
kiváló eredmény feljogosította a „Balatonvilágosi Népdalkör“
tagjait az országos minõsítõ szintû rendezvényen való részvé-
telre. Sok telefonálás után a Fejér Megyei Mûvelõdési Köz-
pont szervezésében 2007. február 25-én a Fejér megyei Bes-
nyõ községben megrendezésre kerülõ Népzenei Együttesek
XIV. Országos Minõsítésére jelentkezett a népdalkör. A jelent-
kezést elfogadták, az értesítést követõ próbákon nagy izga-
lommal készültünk a megmérettetésre. 

Besnyõ az M6 autópálya melletti, Pusztaszabolcs közelé-
ben fekvõ település, ahol tizenhét fellépõ népzenei-népdalos
szólista, együttes és dalkör adott számot tudásáról, és várta a
szakmai zsûri minõsítõ besorolásra jogosító döntését.

Nagy örömünkre a Balatonvilágosi Népdalkör az elõadott
székelyföldi és kalocsai dalcsokrával a legmagasabb fokoza-
tot, az Aranypáva minõsítést érte el.

Az elért siker nagyrészt Bollók Attila karnagy úrnak kö-
szönhetõ, aki hetente lakóhelyérõl, Papkeszirõl jár át Balaton-
világosra tanítani, fejleszteni a népdalkör tagjainak tudását.

Természetesen köszönet a dalkör valamennyi, mostani és
korábbi tagjának, mert mindenki részese ennek a sikernek,
és köszönjük az Önkormányzat, a Balatonvilágos Jövõjéért
Közalapítvány, a Sokoró Alapítvány, a Balatonfõi Szövetkezeti
Szolgáltató ZRt. és Szabó István kertész-vállalkozó támogatá-
sát.
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Iskolai  farsang
2007. február 17-én rendeztük meg az iskolai karnevált. A nyitótáncot Zita néni

kis csapata adta elõ. A török tánc igen nagy sikert aratott a közönség soraiban. A
jelmezesek egyéni versenyében Gallai Réka (répa) ért el elsõ helyezést, a második
helyen Gallai Csilla (gésa), a harmadik helyen Horváth Dániel (béka) végzett. A
többi jelmezes is nagy tapsot kapott. A csoportos jelmezesek közül a legnagyobb
sikerben a harmadikosok bennszülött tánca és a hetedikesek tanár paródiája
részesült. A záró táncot az Ars Nova tánccsoport tagjai adták elõ.

Természetesen minden jelmezesnek külön gratulálunk és bíztatunk mindenkit,
hogy a következõ farsangi bálra minél többen öltözzenek maskarába. 

A jelmezes felvonulást egy rövid rock koncert követte, majd a farsangi disco és a
tombolasorsolás következett. 

Ebben az évben is igen nagy sikere volt a zsákbamacskának, amely pillanatok alatt
elfogyott.

Köszönjük minden szülõ, jelenlévõ, pedagógus és tanuló segítségét, felajánlásait
és támogatását!

Reméljük, hogy a következõ tanévben még többen látogatják rendezvényünket!
Dorogi Ferenc
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2007. január 23.
Napirendek:

1./ A 2007. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elõadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke

2./ Teljesítménykövetelmény alapját meghatározó
kiemelt célok meghatározása

Elõadó: jegyzõ
3./ Rendeletek módosítása
4./ Vegyes ügyek

A képviselõ-testület 2007. január 23-án tartotta munkaterv
szerinti testületi ülését. A napirendek tárgyalása elõtt a
polgármester tájékoztatást adott az elõzõ testületi ülés óta
eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl, a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról. 

Ezt követõen a 2007. évi költségvetés I. fordulós
tárgyalására került sor, melynek keretében a képviselõ-
testület az alábbi döntéseket hozta:

Kinyilvánította szándékát, hogy csatlakozni kíván
Balatonvilágos Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
oktatási intézményével a Siófoki Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társuláshoz. Az intézmény a Társulás által kijelölt
oktatási intézmény tagiskolájaként mûködne tovább.

Meghatározta a természetben nyújtott munkahelyi
étkezési hozzájárulást 9000 Ft/hó/fõ, az élelmiszer
vásárlására jogosító utalvány értékét 4500 Ft/hó/fõ, az
üdülési hozzájárulás mértékét 57000 Ft/év/fõ összegben. 

Hozzájárult, hogy a melegétkezési utalvány két
egymást követõ hónapban kerülhessen felhasználásra.

Meghatározta az adóérdekeltségi alap összegét bruttó
1320000 Ft összegben. 

Felkérte a Településfejlesztési-, Vagyongazdálkodási-,
Természet- és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezõ 295/1 hrsz-ú ingatlan, és a
rajta lévõ nádfedeles épület hasznosítására keressen
megoldást. 

Meghatározta a 2006-2010 közötti idõszakra
vonatkozó Gazdasági Program tervezetének esetleges
módosítására vonatkozó javaslatok beadási határidejét 2007.
február 28. napjában. 

Döntött az önkormányzat tulajdonában lévõ 747/39
hrsz-ú ingatlan területrészének értékesítésérõl 2000 Ft/m2
egységáron, azzal, hogy a telekrendezéssel járó minden
költség a vevõket terheli. 

Felkérte az önkormányzat önálló és részben önálló
intézményeinek vezetõit, hogy a 2007. évi költségvetés
tervezet kiadási összegét 3%-kal csökkentsék.

Döntött a fogorvosi ellátásra vonatkozó
feladatátvállalási szerzõdés felülvizsgálatáról.

Hozzájárult, hogy a testvér-települési kapcsolatok
költséghelyrõl 260000 Ft kifizetésre kerüljön a szlovákiai
testvér-települési képviselõk idelátogatása során felmerült
költségekre.

A Háziorvosi szolgálat mûködéséhez 2007. évre
1637000 Ft hozzájárulást állapított meg az orvosírnok (6 órás
foglalkoztatására), és a takarító (2 óra) foglalkoztatására,
feladatának ellátására. 

Elfogadta a 2007. évi költségvetés I. fordulós
tárgyalására elõterjesztett anyagot 423276 ezer Ft bevételi,
401341 ezer Ft kiadási fõösszeggel, 21935 ezer Ft tartalékkal.

Következõ napirendként megtárgyalta és elfogadta a
Polgármesteri Hivatal teljesítmény-követelményei alapját
képezõ kiemelt célokat 2007. évre vonatkozóan. 

Ezt követõen módosította a Közterület használati díjra
vonatkozó rendeletet, valamint a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. Egyben hatályon kívül helyezte az adóigazgatási

feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló
rendeletet.

Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az alábbiakat
tárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

Elfogadta a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási
feladatokat ellátó társulásra vonatkozó megállapodás
módosítását, mely tartalmazza a házi segítségnyújtás
feladatainak ellátását.

Elutasított egy kérelmet a Balatonvilágos, Mészöly Géza
sétány 10. szám alatti épület bontásához használt útszakasz
ideiglenes, tiltó táblánál súlyosabb gépjármûvek általi
igénybevétele céljából befizetett 300 ezer Ft összeg
visszafizetésére vonatkozóan.

Felhatalmazta a polgármestert a 2007. évi lakossági
ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez
szükséges nyilatkozatok kiadására.

Elutasította a Balatoni Integrációs és Fejlesztési
Ügynökség ajánlatát egy esetleges megyeváltás lakossági
fogadtatására vonatkozó kutatás elvégzésére, mivel kb. 1
millió Ft kiadást jelentene.

Nem nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy
Balatonvilágos településen élõk egészségügyi ellátására
melyik kórház szolgáltatásait kívánja igénybe venni, mivel a
döntéshez szükséges jogszabály nem jelent meg. 

Támogatást biztosított a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság Balatonkenesei Rendõrõrsének 50.000 Ft
összeg erejéig Balatonvilágos Község területén ellátandó
rendõr járõrszolgálat gépkocsi futás költségéhez.

Forrás hiányában elutasította a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesülete támogatási kérelmét.

Zárt ülés keretében tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:
Lemondott elõvételi jogáról a 609 hrsz. alatt felvett,

természetben Balatonvilágos Kinizsi utca 25. szám alatt lévõ,
728 m2 térmértékû, 4.500.000.-Ft árverési vételárú ingatlan
tekintetében.

Nem kívánt élni elõvásárlási jogával a 749/C hrsz.
alatt felvett, természetben Balatonvilágos Dózsa György utca
1. szám alatt lévõ, 247 m2 térmértékû, 13.000.000.-Ft
összegû vételi ajánlattal értékesíteni kívánt ingatlannal
kapcsolatban. 

Meghosszabbította a fiókgyógyszertár bérleti
szerzõdését 2007. február 28. napjáig.

Felmondta a 749 hrsz-ú ingatlan 16 m2 nagyságú
területrészének (üzlet-, elõkert céljára) bérbeadására
vonatkozó szerzõdést. 

Felhatalmazta a polgármestert, a Pénzügyi-,
Gazdasági Bizottság elnökét, és a Településfejlesztési-,
Vagyongazdálkodási-, Természet- és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét, hogy az önkormányzatot érintõ
beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos gazdasági
ügyekben eljárjon.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülését 2007. február 20. kedd, 16.00 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ A 2007. évi költségvetési rendeletalkotás

Elõadó:
polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke

2./ Nyári programok, rendezvények
Elõadó: polgármester, alpolgármester

3./ Rendeletek módosítása
Elõadó: jegyzõ

4./ Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Tájékoztató vizitdíjról

A vizitdíj mértéke: 

Praxishoz tartozók esetén:

300 Forint

Nem a praxishoz tartozók esetén:

600 Forint

A vizitdíjat helyben készpénzben kell fizetni az
ellátás megkezdéséig.

Aki a vizitdíjat nem fizeti meg, az ellátást nem
veheti igénybe az Egészségbiztosítási Alapok
terhére.

Mentes a vizitdíj fizetése alól aki:

– a 18. évet még nem töltötte be,
– kizárólag térítés ellenében végzett vizsgálaton

vesz részt,
– Terhes gondozáson vesz részt.
– Sürgõsségi ellátásban részesül.
– Csak a rosszindulatú daganatos betegség

kezelése.
– Csak a cukorbetegség kezelése
- Csak a súlyos elmebetegségek kezelése
- Ismételt injekció beadása
- Ismételt sebellátás
- Vizsgálati leletek bemutatása egyéb beteg-

ség ellátása nélkül.

VV ii zz ii tt dd íí jj !!

Emlékezzünk
1848 Hõseire együtt!

2007. március 14-én 18 órától
ünnepi megemlékezést tarunk

a községi kultúrházban.
A mûsorban közremûködik
az ALIG(H)A színjátszókör

felnõtt és gyermek csoportja 
és a Világosi Népdalkör.

AAAA kkkk iiii kkkk rrrr eeee     bbbb üüüü ssss zzzz kkkk éééé kkkk     llll eeee hhhh eeee tttt üüüü nnnn kkkk !!!!     
2007. február 26-án került

megrendezésre az Országos közle-
kedési Verseny megyei döntõje
Veszprémben. A balatonvilágosi
Mészöly Géza Általános Iskolát a
megmérettetésen a 4. osztályos
Rajkó Roland képviselte, aki
remek teljesítménnyel szerezte
meg az elsõ helyet. A verseny
elméleti feladatlapból állt. A
kiváló eredménynek köszönhetõen

Roland képviselheti Veszprém
megyét és egyben iskolánkat az
országos döntõben, melyre április
elején kerül sor Tatán. Az országos
versenyen elméleti feladatlapon
kívül, kerékpáros ügyességi  és
kerékpár karbantartási feladatok
szerepelnek. Gratulálunk az ered-
ményhez és további sikeres
versenyzést kívánunk!

Dorogi Ferenc

NNNN õõõõ nnnn aaaa pppp iiii     BBBB áááá llll
Idõpont: 2007.március 10. 18 óra

Helyszín: Volán Hotel, Balatonvilágos
Sok szeretettel várunk

mindenkit!
Belépõ férfiaknak és a

nem világosi hölgyeknek:

2000 Ft
Tombolafelajánlásokat március 8-ig

fogadjuk a Polgármesteri
Hivatalban

Aki igényli a szállítást, autóbusz-járat
indul fél hatkor a Mathiász

lakóteleprõl, háromnegyed hatkor a
Paróczai-sarokról illetve a Gagarin

lakóteleprõl.
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Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §. (4) bekezdése alapján az önkor-
mányzat köteles gondoskodni többek között az
általános iskolai oktatásról. Ennek a törvényi
kötelezettségnek a balatonvilágosi önkormányzat
maradéktalanul eleget tesz, azonban a jelen
gazdasági körülményeket messzemenõen figye-
lembe kell venni, mert a kormányzat a normatív
támogatás drasztikus módosításával kényszer-
helyzetet teremtett.

A Magyar Köztársaság Kormánya által meghirde-
tett konvergencia program a közoktatás jelentõs
átszervezését tartalmazza. Az erre vonatkozó tör-
vényjavaslatot, elõterjesztést az országgyûlés elõ-
írt kétharmados többséggel nem fogadta el, így
az oktatás támogatási rendszerének átalakítását,
kormány-, illetve miniszteri rendeletekkel hajtják
végre. A közoktatásban a legjelentõsebb válto-
zást az új finanszírozási rendszer bevezetése je-
lenti, amely szerint nem a diákok, hanem meg-
határozott létszámú csoportok alapján kapják az
iskolák az állami támogatást. Az új szabályozás
elsõsorban a nagyobb iskoláknak kedvez, ezért
várható, hogy a megváltozott finanszírozás a
kisebb iskolák bezárásához vezet. A szaktárca ér-
velése szerint az oktatás minõsége a legfonto-
sabb szempont, ezért akár az iskolák megszûné-
sét, a gyermekek utaztatását is megfelelõ árnak
tekintik. Az oktatás finanszírozását teljesen átala-
kítja a 2007. évi költségvetési törvény. Az elsõ
nyolc hónap normatívái azonosak a 2006 évi nor-
matívák idõarányos részével, azonban szeptem-
bertõl az évfolyam-csoportonkénti teljesítmény-
mutató, csoportlétszám és a tanítási együttható
függvénye alapján számított szorzó határozza
meg az iskolánként változó finanszírozás mérté-
két. Szakértõk szerint az optimális létszám telje-
sítése esetén nem lesz gond.

Községünkben a belátható – 2011-ig terjedõ –
idõszakban évfolyamonként változó 10-15 tanu-
lólétszámú osztályok lesznek, melyek nem felel-
nek meg a finanszírozási elvárásoknak. Azért,
hogy az oktatás aránytalanul nagymértékben ne
terhelje a község éves költségvetését, ne teremt-
sen csõdhelyzetet, lépéskényszerben vagyunk.
Az iskolának be kell tagozódni olyan iskolához,
amelynek nincsenek létszám gondjai, a központi
iskola és a tagiskola átlagos osztálylétszáma
hosszútávon megfelel a jogszabályban elõírtak-
nak. A döntés érzékenyen érinti a pedagógusokat

– egzisztenciális zavar keletkezhet – és az isko-
láskorú gyermekek szüleit.

Abban a kistérségben amelyhez tartozunk, saj-
nos nem alakult meg a közoktatási társulás,
amennyire ismerem, belátható idõn belül nem is
fog. Jelen állapot szerint a jogszabályi elõírások-
nak csak az egyik balatonfûzfõi iskola, mint
bázisiskola mellé tagozódó községi iskolákkal
mûködõ rendszer felelne meg. Létszám miatt
nem felel meg a balatonkenesei iskolára épülõ
mikrotérségi együttmûködés.

A szomszédos településeken Lepsényben, illet-
ve Siófokon három, olyan iskola van, amely a
jogszabályban elõírt évfolyamonkénti osztálylét-
számnak minden évben megfelel. Célszerûen, a
jól mûködõ siófoki kistérségi oktatás rendszeré-
hez való csatlakozás az, amely hosszútávon
életképes, és a legkevésbé veszélyezteti az isko-
lánk színvonalas mûködését.

Siófokon két olyan iskola igazgatójával beszél-
gettem, tájékozódtam, ahol tagiskola is mûködik.
Egymástól függetlenül mindketten közölték: nem
bocsátottak el senkit a tagiskolákból, az
együttmûködésnek jelentõs szakmai „hozadéka“
van, mind a pedagógusok, mind a gyerekek
részére.

Gazdálkodásukhoz a települési önkormányzat-
tól anyagi jellegû támogatást nem igényeltek,
elegendõ volt a megállapított, magasabb norma-
tív támogatás.

Gazdaságilag vizsgálva a válasz egyértelmû, hi-
szen több tízmilliós, költségtõl mentesül a község
költségvetése, mert az oktatás finanszírozása a
kistérség feladata lesz, a kistérség munkaszerve-
zete kapja a megemelt normatívát.

Szintén javul a helyzet, az oktatás szakmai
irányítás alá kerül. Olyan szolgáltatások, amelye-
ket most külön pénzért veszünk igénybe, a befo-
gadó iskolánál térítésmentesen rendelkezésre
állnak. A gyermek nem utazik, a helyi iskolában
marad, ettõl a szülõnek többletmunkája, plusz
feladata nem lesz.

Balatonvilágoson a Mészöly Géza Általános
Iskola és Óvoda a község szerves részét képezi,
az önkormányzat képviselõ testületének döntõ
hányada kötelességének érzi az iskola intézmé-
nyének a nyolc évfolyamos oktatás megõrzését.
Ennek érdekében kérvényt nyújtottunk be az
illetékes szervhez.

BBBB aaaa llll aaaa tttt oooo nnnn vvvv iiii llll áááá gggg oooo ssss     aaaa llll aaaa pppp ffff oooo kkkk úúúú
oooo kkkk tttt aaaa tttt áááá ssss áááá rrrr óóóó llll
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Feleségemnek és nekem a színjátszó kör életünk fontos
részévé vált. Szeretnék mindenkit, akiben egy csöppnyi
mûvészi vállalkozási szellem van, bátorítani, hogy jöjjön és
csatlakozzon hozzánk.

Az öröm nem csak az elõadásokkal járó izgalomban, a
több-kevesebb sikerben érzõdik, de a csapatban kialakult
családi atmoszféra, az egymás építése és megbecsülése is
ezt hozza magával.

Számomra az Október 23-i ünnepségre való felkészülés
volt felejthetetlen. Életkortól függetlenül gyönyörködtünk
egymás tehetségében; csodás volt a mûvészeten keresztül
megbecsülni és megkedvelni egymást. 

Ezt szeretnénk látni a többi próbán is. Jó hangulatban,
de elkötelezve dolgozni együtt, hogy pozitívan járulhas-
sunk hozzá közösségünk kulturális jólétéhez.

Dr. Wimmer Péter

Polgárõrbál 2007
Hagyományosan az idei évben is a polgárõrbál volt

a helyszíne, hogy az elmúlt év munkájáért átadjuk az
elismerõ okleveleket. Az idén Szabó István és László
József vehetett át oklevelet és kisebb tárgyjutalmat a
2006. évben végzett kiemelkedõ munkájuk elismeré-
seként Angyal Gábortól a Balatonkenesei Rendõrörs
parancsnokától.

Tisztelt Olvasók!
Sajnos nem túl jó hírekkel kell

kezdenem az e havi újságcikkem. Az idei
év elsõ hónapjaiban néhány hét leforgása
alatt egy több települést érintõ betörés-
sorozat történt Balatonkenese és Bala-

tonakarattya bel- és külterületein, illetve néhány esetben – ritkán – Balatonvilá-
gos térségében. Az esetek többségében nyaralóingatlanok váltak a betörések
áldozataivá, melyek során az ismeretlen elkövetõk – szinte minden alkalom-
mal – élelmiszert illetve alkoholt tulajdonítottak el. Szándékosan többes
számban írom ezeket a mondatokat, mivel a folyamatban lévõ nyomozások
során megállapítást nyert, hogy nem azonos személy, személyek  követték el
a betöréseket. Az akarattyai külteleken illetve itt Balatonvilágoson más mód-
szerrel és más célzattal történtek a betörések, mint a kenesei belterületeken.
Több releváns adatot is sikerült már beszereznünk az elkövetõkkel
kapcsolatban, melyek remélhetõleg hamarosan meghozzák a tõlük várt
eredményeket. Fontosnak tartom elmondani, hogy nincs okuk a félelemre,
ugyanis a látókörünkbe került bûnelkövetõk nem agresszív viselkedésûek és
nem merészkednek a lakott területekre, csakis az üresen álló nyaralókat
fosztogatják a fent említett alkohol és élelmiszerek illetve esetlegesen
színesfém gyûjtés céljából.

Mint érezhettük eddig igen kegyes volt az idõjárás hozzánk a téli közlekedés
tekintetében. Ennek köszönhetõen szinte nincs is közlekedési baleset a
Rendõrõrs illetékességi területén. Mindezek ellenére nagy számban akadnak
ittas gépkocsivezetõk, illetve ittas kerékpárosok. 

Több alkalommal kaptam pozitív és negatív visszajelzéseket a Balaton-
világos bel- illetve külterületén végrehajtásra kerülõ sebességellenõrzésekkel
kapcsolatban. A Balatonkenese Rendõrõrs parancsnokaként kijelenthetem,
hogy a visszatérõ ellenõrzéseknek köszönhetõen csökkent a sebesség
helytelen megválasztása miatt történt balesetek száma, így hát tulajdonképpen
eredményesnek mondhatjuk a traffipaxos szolgálat tevékenységét. Kérem
Önöket, hogy arról az oldalról is vizsgálják eme készülékek üzemeltetésének
fontosságát, hogy amennyiben már csak egy súlyos balesetet is meg tudunk
elõzni, akkor valószínûleg nem volt felesleges a ténykedésünk. 

Ebben a hónapban került megrendezésre a polgárõrbál. A rendezvényen
igen kevés vendég jelent meg, amelyet bizony – bizony elég elszomorító volt
látni mindenkinek, aki a közbiztonság érdekében tevékenykedik a településen.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az idei évben is két polgárõr
barátomnak, Szabó Istvánnak és László Józsefnek adtam át elismerõ
oklevelet, illetve kisebb tárgyjutalmat a 2006. évben végzett kiemelkedõ
munkájuk elismeréseként.  Nevezetteket a hagyományoknak megfelelõen a
helyi polgárõrség elnöke, Krutzler László javaslata alapján ismertük el. Itt az
újság hasábjain keresztül szeretném megköszönni még egyszer az igen jól és
hatékonyan mûködõ polgárõr munkát, tevékenységet, amely jellemezte  az
egész tavalyi évet. Egyben szeretném kérni és bíztatni a polgárõröket arra,
hogy a jövõben is hasonló lelkesedéssel és hatásfokkal lássák el
tevékenységüket a település közrendjének és közbiztonságának érdekében.

Tisztelettel:
Angyal Gábor r. fhdgy

õrsparancsnok
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Mikor is büszke az ember valakire, valamire? Ha úgy érzi,
hogy képességeihez mérten a legjobban teljesített, ha
másoknál jobb eredményt ért el, ha többre vitte, mint a
közvetlen környezete. Iskolánkban is folyamatosan
tájékoztatjuk a gyerekeket, ha közülük valaki vagy egy
csoport iskolán kívüli verseny-eredményével öregbíti
iskolánk jó hírnevét. 

A legtöbb sikert sportolóink hozzák, hála a fenntartónak,
aki 5. éve biztosítja az emelt óraszámú testnevelést, és a
kollegáknak, akik felkészítik, ösztönzik a tanulókat. 

A 2006/2007-es tanév elsõ félévének összes
sportversenyén kiemelkedõ eredményeknek örülhettünk.

Az I. - II. korcsoportos (1-4. osztály) labdarúgók az õszi
csoportkörök alapján továbbjutásra állnak a megyei
döntõre. Az õszi atlétika bajnokságban is kiemelkedõ ér-
mes helyezéseket értünk el egyéniben és csapatban is. Ko-
sárlabdában az õszi fordulók alapján a III. korcsoportos (5-
6. osztály) fiúk és lányok is az elsõ helyen állnak, a IV. kor-
csoportos (7-8. osztály) fiúk a második helyre küzdötték fel
magukat. Játékos sport-vetélkedõben a körzeti selejtezõ-
ben a 2. helyezést érték el az alsó tagozatosok. III.
korcsoportos labdarúgásban is továbbjutó helyen állunk.

Úszásban 6 diákunk vívta ki az indulási jogot a január
28-án megrendezésre került megyei döntõbe. Az óriási
mezõnyben diákjaink a II.-VI. helyeken végeztek. 

IV. korcsoportos teremlabdarúgásban körzeti bajnokként
az iskolánk tanulói képviselték a Balatonalmádi körzetet a
február 10-én megrendezett megyei döntõn, ahol a
betegség miatt erõsen tartalékos csapat V. helyezett lett.

III. korcsoportos teremlabdarúgásban kiemelkedõen
szerepeltek tanulóink! Egy meghívásos labdarúgótornán
vettünk részt Alsóörsön, ahol egy évre elhódítottuk az elsõ
helyezettnek járó vándorserleget.

A tavaszi fordulók még hátra vannak, és bízunk a
tavalyihoz hasonló eredményben, amikor a megyei mezei
futást lány csapatunk Erdõs András felkészítésével
megnyerte, és képviselte Veszprém megyét az országos
döntõn. 

A tantárgyi versenyek még csak az elsõ fordulóknál
tartanak, de az elõzõ tanév eredményei miatt sem kell
szégyenkeznünk.  Akkor 30 tanuló jelentkezett különbözõ
országos meghirdetésû levelezõ versenyekre 12 nevelõ
közremûködésével matematika, magyar nyelv és irodalom
ügyes kezek, környezetismeret (környezõ világ), történe-
lem, angol és német nyelv tantárgyakból és komplex
humán mûveltségterületbõl. A SAM-FÜLES versenyek
tantárgyankénti több száz versenyzõje között tanulóink
eredményei bíztatóak: az elsõ tíz legjobb eredményt

elérõk között van 3 tanulónk, és 60.-nál rosszabb ered-
ményünk nincs. Három nyolcadikos tanulónkat németbõl
behívták az országos döntõre. Felkészítõ tanáruk Kovács
Lászlóné.

A hatfordulós Bendegúz levelezõ versenyen egy tanuló
matematikából arany, két tanuló matematikából , egy
pedig a környezõ világhoz kapcsolódó természetismereti
versenyen ezüst fokozatot ért el.

A többfordulós Hétmérföldes mesevetélkedõ három
területi fordulóján nyert iskolánk csapata, és bejutottak a
megyei döntõbe.

Kistérségi vetélkedõkön Csajágon komplex természet-
ismereti iskolánk csapata 3. lett, az enyingi meghirdetésû
Török Bálint Napok tanulmányi versenyére 13 tanulót vit-
tünk, ahol a 4. osztályosok csapata anyanyelvbõl 3., a 8.
osztályosok  német nyelvbõl 3. helyezést értek el. A Pétfür-
dõn rendezett matematika versenyen egy tanulónk 2., egy
pedig 5. helyezést ért el.

Az országos II. Ifjúsági Honvédelmi versenyen az iskola
csapata 4. helyezett lett, felkészítõjük Hanga László. Elõzõ
tanévben ugyanazt az országos döntõt megnyerte csapa-
tunk.

Ezekre az eredményekre nemcsak a gyerekek, a
felkészítõ pedagógusok, hanem a településen élõk is
büszkék lehetnek. Különösen akkor, ha azt is tudják, hogy
alig több, mint 100 gyerekbõl tudtunk válogatni, szemben
a több száz tanulót számláló városi iskolákkal. A szaktárgyi
versenyekre nevezésnél a kicsi válogatási lehetõséget
tovább nehezíti az a tény, hogy iskolánk tanulóinak
majdnem 30%-a szakértõ által regisztráltan súlyos tanulási
nehézségekkel küzd. Mi ezeket a gyerekeket integráltan
fejlesztjük, és sok-sok felzárkóztató foglalkozással
biztosítjuk továbbhaladásukat saját korosztályukkal.
Legtöbbjüknél ez az együtt-haladás felér egy megyei
verseny dobogós helyezés megszerzésével.  Nekik kemény
küzdelem minden tanítási nap, hisz nemcsak saját
fogyatékosságukat kell legyõzni tanóráról tanórára, meg
kell tanulniuk elfogadni önmaguk másságát, és elviselni a
társak meg nem értését. Az õ nevük ritkán jelenik meg a
dicsõségtáblán, még a szülõk sem "dicsekednek" velük,
pedig nekik sokkal többet kell tenni egy szerényebb
eredményért, mint a tehetségeknek.

Intézményvezetõként ugyanolyan büszke vagyok rájuk,
az õ hétköznapi, versenymentes eredményeikre és a
kollegákra, akik segítik õket a mindennapok útvesztõiben,
mint a többiekre, akiknek neve megjelenhet a
dicsõségtáblákon.

Pernecker Antalné igazgató
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A Balatonvilágos Jövõjéért Alapítvány 85’000 Ft céltámogatást nyújtott az iskolai új füves pálya
kapuinak megvásárlásához. Minden sportoló gyermek és felnõtt nevében köszönjük a támogatást.

Pernecker Antalné igazgató
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Az érdeklõdõ szülõk 2007. április 2-3-án  8-10 óráig vagy  14-17 óráig
írathatják be gyermekeiket iskolánkba.

További információért hívhatják az iskolát a (88) 446-314 vagy a (30) 335-8009-es telefont.
Pernecker Antalné igazgató
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Attól félek, hogy amint kimondom, vagy leírom annak a
valaminek a nevét, az – az én gyarlóságom miatt – azonnal
megsebzetté, torzóvá, esetleg elillanva láthatatlanná válik,
pedig már egy jó ideje szelíd jelenlétével itt él bennem, és
lenyûgözi lelkemet. Kedves Olvasó, akivel most megosz-
tani készülök élményemet, arra kérlek, hogy ne rám figyelj,
hanem csakis és kizárólag Õrá, vele beszélgess, õt értsd
meg, mert benned is ott lakik; az õ neve: Szeretet. 

Saját kudarcaim sorozata döbbentett rá arra, hogy meny-
nyire félreértettem Õt. Azt gondoltam, hogy akkor élek a
szeretetben, ha mindenki zokszó nélkül elvisel engem,
helyesel nekem, mert elismeri jó tetteimet, és elnézi hibái-
mat; vagyis ha kellemes környezetben megdicsõülhetek,
esetleg minden egyéni érdemem vagy erõfeszítésem
nélkül. 

Nem, nem ez a szeretet. Most már szégyellem, hogy ilyen
ostobán ámítottam magamat; s bocsánatot kérek minden-
kitõl, akiket úgy akartam csak elfogadni, ha igazságtalan
torz figurává aljasítják magukat az én kedvemért. – Be kell
vallanom, hogy nem magamtól jöttem rá tévedésemre,
hanem megérintett az Örök Bölcsesség a maga valódi
szeretetével, s megengedte, hogy rácsodálkozzak az
igazira. Most állok küszöbe elõtt, s mivel kegyelmébõl
lehullott szememrõl a hályog, úgy érzem magamat, mint
akit megajándékoztak a konverzió élményével. 

Tanító Mesterem elõször is belém karolt, s bizalmas
jóakaratával elvezetett mindama hatalmas értékek elé,
melyek elérésére sóvárogtam. Bemutatta nekem az éteri
szférákig emelkedõ szónoki képességet, a titkok prófétikus
zsenialitását és a megfellebbezhetetlenek vélt tudományt.
Engedte érzékelnem a hit erejét, a szociális szeretet
jótékonyságát és az önfeláldozó mártíromság meghökken-
tõ bátorságát; s mindezt zengõ érchez és pengõ cimbalom-
hoz hasonlította, melyek semmit sem használnak nekem a
szeretet nélkül. 

Új Barátom látva elképedésemet, példák sokaságát
állította elém, és azt mondta: „Gondolkozz…! Vajon miért
vallottak szégyent azok a jobb sorsra érdemes tudósok,
mûvészek és hõsök? Talán rosszul tették azt, amit
csináltak? 

Nem, egyáltalán nem; sõt nagyon is jól…, csak egy
valami hiányzott belõlük, s ez a szeretet.“

„Jó, jó. Most már kezdem érteni. Eddigi erõfeszítéseik-
hez még egy kicsit hozzá kellett volna tenniük, valami
személyes jóságot, amit Te szeretetnek nevezel.“ –
Barátom elmosolyodott, rám nézett s valami közvetlen
egyszerûséggel – hogy meg ne zavarja tévelygõ, de már a
jó út felé tájékozódó érdeklõdésemet – csak ennyit
mondott: „Hát nem egészen errõl van szó.“ – „Hát akkor
mirõl?“ – kíváncsiskodtam.

Mielõtt pontosan válaszolnék kérdésedre, gondolkodj el
a következõ hasonlaton: „Amikor a földre éjszaka borul,
semminek se látszik a színe, pedig minden egyes
létezõnek az is a sajátja; ha azonban fény vetõdik rájuk,
azonnal megmutatják sajátos színüket. Talán még
érdekesebbek az életet hordozó vetemények magvai.
Kicsinységük ellenére egy kifejlett növény minden
képességét magukban rejtik: nagyságát, színeit, virágát,
gyümölcsét, azok ízét és zamatát; de ha az a kis mag nem
kap fényt, minden meglévõ képessége elenyészi, semmit
sem ér. – Hangsúlyozom, hogy ez csak hasonlat, de talán
mégis segít megérteni a szeretet mûkését: a szeretet

forrása nem bennünk van – miként a fényé sem. Azt
kívülrõl kell befogadni, s azután is csak akkor éri el a
célját, ha együttmûködünk vele. Eddig segít a hasonlat, de
most itt az ideje a különbség, illetve a többlet
megértésének is. A fény ugyanis éppúgy fizika jelenség,
mint az élõ vagy élettelen anyag. A szeretet azonban
személyhez kötõdõ valóság, úgynevezett lelki minõség,
mégpedig olyan, amely természete szerint abszolút érték,
nem határolható körül, nem szorítható keretbe, nem
korlátozható. Ezért az önmagában véges ember, aki ennek
ellenére személyes mivolta miatt mégis a végtelenre
nyitott, nem birtokolhatja saját magától a szeretetet, de
nagyon vágyakozik utána. Ezért ha a szeretet kívülrõl
megérinti õt, mint a napfény a magocskákat, akkor képes
ad abszurdum-ig együttmûködni vele.“

„Most már értem.“ – válaszoltam Barátomnak; de õ csak
mosolygott, s valami alig megfogalmazható tapintatos
gesztus kíséretében újra csak azt mondta: „Dehogy
érted…, de azért jó úton jársz. Idáig ugyanis csak a
szeretet irányára figyeltél fel, de még nem ismered az igazi
tulajdonságait. Figyelj csak! Ezt is feltárom elõtted: A
szeretet elsõ tulajdonsága az, hogy türelmes, azután
jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem tapintatlan,
nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat
nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az
igazságban leli, mindent eltûr, mindent elhisz, mindent re-
mél, mindent elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha
(V.ö.: 1 Kor 13,4-8). 

Ugye milyen szép! Csakhogy ezt is félreértik az emberek;
mert hát mindezeket a magasztos tulajdonságot másoktól
várják el, és ezért õk maguk soha sem jutnak el a szere-
tetre. Az a Valaki, aki az igazi szeretettel téged is meg akar
ajándékozni, ilyen: türelmes, jóságos, nem féltékeny…, és
így tovább; de ezt nemcsak valamilyen mértékben akarja
neked adni, hanem abszolút módon. A szeretetnek ugyanis
az a mértéke, hogy nincs mértéke. Ha szeretetben akarsz
élni, akkor neked is ezen az úton kell járnod.“

„Jó, jó, most már naggyából értem; de bevallom, hogy
engem nagyon zavar a szeretet gyengesége, naivsága és
félszegsége.“ – „Mit értesz ezen?“ – „Hát ez a mindent eltûr,
mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel
kérdéskör az igazi problémám.“ – „Szóval még az elsõ
követelmény sem megy…? Mivel is kezdõdik a szeretet
tulajdonságainak felsorolása?“ – „A szeretet türelmes.“ –
„Úgy van. Csakhogy nem az emberi világ tapasztalataiból
kell kiindulnod, mert akkor nagyon hamar csõdöt
mondasz. Egyértelmû következetességgel az Abszolút
Szeretet fényében kell élned, és az Õ szeretetét kell
minden helyzetben személyesen megélned. Akkor meg
fogod érteni, hogy nem félszegségbõl vagy gyengeségbõl
tûr el a szeretet mindent, hanem mert végtelenül erõs a
jóban való állhatatosságban; vagy nem azért hisz el
mindent, mert naiv és hiszékeny, hanem a végtelenségig
megéli a bizalomadás valóságát, és az ezzel járó gyõzelem
örömét anélkül, hogy a legkisebb mértékben kény-
szerítene; s a többi, nehezen érthetõ tulajdonsággal is
ugyanez a helyzet.“ – „Most már értem…!“ – „Rendben van.
Akkor ideje lenne hozzákezdeni. Szedd elõ az akaratodat,
és kezdj hozzá! Elõre biztosítlak, hogy mindvégig, vagyis az
ad abszurdumig melletted fogok állni, mert kudarcaidban
is el foglak viselni és a reményt soha sem adom fel.“

Dr. Balázs Pál
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– Szeretném, ha egy rövid bemutatkozással
kezdenénk az interjút!

– Ott kezdeném, hogy 1962 augusztusában költözött
ide a családom, én 1962 januárjától lettem a Badacso-
nyi Állami Gazdaság dolgozója. 1962-tõl '65-ig üzem-
gazdász voltam, aztán kineveztek a gazdasági igazgató-
helyettesnek. 1983-ban mentem nyugdíjba. Ami a
családot illeti, van egy feleségem, három gyermekem,
négy unokám és három dédunokám. Ami a végzettsége-
met illeti kertészmérnök vagyok, mezõgazdasági
üzemgazdász szakmérnök, az akkori Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen doktoráltam és van még egy külkeres-
kedelmi ügyintézõ diplomám. A községnél 1963 óta
szolgálok, elõször mint tanácstag, aztán késõbb telepü-
lési-képviselõ. A 70-es években lettem tagja a végrehaj-
tó bizottságnak, ez a bizottság a részletesebb ügyinté-
zést végezte. A tanácstagi testület jóformán nem csinált
semmit, csak jóváhagyta a tervet, a költségvetést, a be-
számolókat. Ez volt egészen a rendszerváltozásig. Ezu-
tán kihagytam négy évet, mert az elsõ választott képvi-
selõ-testületbe nem kerültem be, csak a másodikba.
1994-1998-ig voltam képviselõ, azóta is a szociális bi-
zottságban tevékenykedem. 

– Miklós bácsi az Ifjúsági és Szociális Bizottság-
nak oszlopos tagja. Mi a bizottság szerepe a község
életében?

– A neve az nagyon szép. Ifjúsági és Szociális
Bizottság; az ifjúsággal azonban keveset foglalkozik,
hiszen inkább szociális ügyeket intéz. Ebben a körben
viszont az egyetlen olyan bizottság, amely átruházott
jogkörrel rendelkezik, hiszen a többi bizottságnak
inkább csak tanácsadói jogköre van. A segélyek
odaítélésétõl kezdve mindenben átruházott jogkörrel,
önállóan dönt. E bizottságnak több tagja hosszú évek
óta, több cikluson keresztül dolgozik együtt. És ki tudja,
hogy jól vagy rosszul ítéltük meg ezeket az ügyeket, de
nekem az az alapvetõ hozzáállásom, hogy aki hozzánk
segélyért folyamodik, az többé-kevésbé valóban rászo-
rul a segítségre. De vannak olyan dilemmák, hogy a
nyújtott segítség nem mindig oda kerül, ahova a bizott-
ság szánja. Vannak a folyamodók között nagycsaládo-
sok, rossz körülmények között élnek és ennek ellenére
a megszavazott segélybõl mégsem kerül a gyerekek
iskoláztatására, ruházkodására.

Aztán vannak olyan segélykérõk is, akik kihasználják
azt a lehetõséget, hogy csak az igazolt jövedelem a
jövedelem. Hoznak egy igazolást az illetékes pénzügyi
hatóságtól, hogy nekik nincs is jövedelmük és sajnos,
se a bizottság, de még a képviselõ-testület sincs olyan
helyzetben, hogy elutasítsa azt a kérelmet, amirõl tudja
biztosan, hogy nem rászoruló.

– A képviselõ-testületnek kellene felvállalnia azt, hogy
nem a jövedelmet, hanem az életvitelét veszi figyelem-
be. 

– Elmennek a megyei közgazdasági hivatalba, a hiva-
tal, akinek különben nincs helyismerete megállapítja,
hogy ennek az illetõnek bizonyítottan nincs jövedelme,
tehát rászorul. Tessék neki segíteni!

– Sokrétû és bonyolult kérdés a bizottság mun-
kája. Nehéz helyzetben van ez a bizottság is!

– Vannak szegény és rászoruló emberek is, akikre
igazán ráférne a segítség, tekintve azonban, hogy se-
gélyt csak annak lehet adni, aki kér és vannak, akik
nem élnek ezzel, mert azt mondják, hogy nem akarnak
könyöradományból élni. És mint mondottam, nem jut el
mindig célzottan a segítség. Mi ezen úgy próbálunk segí-
teni, hogy nem adunk készpénzt, hanem inkább kifizet-
jük a villany- és gázszámlát vagy a gyerekek étkezteté-
sét. Igyekszünk a megélhetéshez és nem a szeszes ital
fogyasztáshoz segítséget nyújtani.

– Hogyan látja Miklós bácsi Balatonvilágos hely-
zetét? A jövõt, a fejlõdést? Mi volt régen, mi van ma
és mi lesz?

– Speciális község ez a Balatonvilágos, mert amikor
önálló lett a község, már itt volt, már létezett a pártüdü-
lõ. Kisajátították az ott lévõ építményeket, elvágták a
községi utat, megnehezítve a közlekedést is. És
egyébként is egy olyan gazdálkodó egység települt ide,
mely mentes volt minden adófizetési kötelezettségtõl.
Ez nagyon sokban hátráltatja a község életét, ez azóta
enyhült valamit. Ennek ellenére az utolsó két ciklusban
nagyon sokat fejlõdött a község arculata. Itt minden
megvan. Aki itt él, az nagyon jó körülmények között él-
het. Ha ennek a szerencsétlen Balaton-partnak a volt
pártüdülõi részét meg lehetne valamilyen kielégítõ mó-
don oldani, hogy ez a terület ne egy kiharapott seb le-
gyen a községbõl, hanem a község szerves része, akkor
gyönyörû fejlõdés elõtt állna ez a község, ez az üdülõ-
hely. Hiszen Balatonvilágos a Balatonnak egyik gyöngy-
szeme.

Ezen a téren is lesz haladás, ami azért is sürgõs len-
ne, mert az a fajta gazdálkodás, ami a volt pártüdülõvel
történik az rablógazdálkodás. Igyekeznek mindent
elkövetni, hogy minél jobban kirabolhassák a területet,
hogy minél kevesebb pénzért lehessen elkótyavetyélni.
Jó lenne ennek véget vetni. Valamit tenni kellene ezért
a területért, mely hús a húsunkból, vér a vérünkbõl.

– Köszönöm, Miklós bácsi. Hosszú életet és jó
egészséget kívánok a jövõre és sokáig munkálkod-
jon még a mi érdekünkben, a község javát szolgál-
va.
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