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Üres papí r ,  üres word- dokumentum a számí tó-
gépen.  M ajd néhány sor  kerü l  a  papí r ra ,  a
mon i tor ra .  T öbbször i  próbá lkozás.  Áthúzot t
sorok, ki törölt  mondatok.  M i t  i s lehetne  mon-
dani ,  í rn i  1956- ról?  Több, mint  50 év e l te l t .
F é l  évszázad.  N éhányan a történelem könyvbôl ,
dokumentumf i lmekbôl  i smer ik az eseményeket ,
néhányan közülünk mindenre  t i sztán emlékez-
nek… 

M i t  i s lehetne  mondani ,  í rn i  1956- ról?  És mi t
i s lehetne  mondani ,  í rn i  1989- rôl?  Több, mint
50 év.  F é l  évszázad és 18 év.  M ondják,  a  ma -
gyar  demokrácia  nagykorú let t .  E zek nem olyan
nemzet i  ünnepek,  me lyeke t  már  be f ede t t  a
múlt  pora…

Túlságosan valóságosak és tú lságosan f r i s-
sek… 

És e lérkezett  2006 októbere  és e lérkezett
2007 októbere… és mi t  i s lehetne  mondani ,
í rn i…?

Emlékezzünk közösen és méltósággal  a  nem-
zet  hôse i re !

TT aa rr tt aa ll oo mm bb óó ll
Testületi ülések ............................................2. oldalon

Dinoszauruszokat láttunk ..............................4. oldalon

A pszichológus rovata  .................................5. oldalon

Iskolai hírek, versenyeredmények .................6. oldalon

Rendôrségi hírek............................................7. oldalon

Idôsek napja, Alapítványi hírek......................8. oldalon

Wimmer  P éter

Harcoln i  ke l l
R ohamr a indul , kezében „ g i tár ”
M ióta har col?  Vagy négy napja már .
K imer ül t, fázik , csak azt fog ja fel :
H ar colni  kel l .

T izenöt éves, még egész gyer ek,
D e ar ca elszánt, har c edzette meg.
E r eje fogytán, de nem csügged el .
H ar colni  kel l .

Golyó süví t, s ô ar cár a esik .  
H ideg a kô, a vér e meleg í t.
Testén át lánctalpon tank csör tet el .
H ar colni  kel l .

1 9 5 6 .1 9 5 6 .
o k t ó b e r  2 3 .o k t ó b e r  2 3 .

Foto: Veréb András
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2007. október 16.
Napirend:
1./ B alatonvilágos K özség Önkor mányzat Intéz mé nye -

inek beszámolója
Polgár mester i H ivatal beszámolója
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda beszámolója
K ultúrház beszámolója
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója    
Egészségügyi szolgálat beszámolója
Védônôi szolgálat beszámolója
Szociális gondozói szolgálat beszámolója
Tour infor m I r oda beszámolója  
Falugondnoki Szolgálat beszámolója 
2. / 2008.  évi belsô ellenôr zési ter v elfogadása
3./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület munkater v szer inti ülését 2007.

október  16-án tar totta.  A napir endek tár gyalása elôtt, a
polgár mester  tájékoztatta a képviselô-testületet az elôzô
testületi ülés óta eltelt idôszak fontosabb eseményeir ôl.

Ezt követôen a lejár t határ idejû határ ozatok végr ehaj-
tásár ól adott tájékoztatást, melynek ker etében a képvise-
lô-testület módosította a 203/2007.  (VI I .10. )  számú hatá-
r ozatának, – maga kívánja a szor galmi idôn kívül haszno-
sítani a siófoki B eszédes J ózsef Általános Isko lának ingye-
nesen használatba adott balatonvilágosi 748 hr sz-ú, ter -
mészetben B alatonvilágos, J ózsef Attila u.  119.  szám alat-
ti iskola-épület épületr észét – végr ehajtási határ idejét
2007.  október  31-r e, valamint a 241/ 2007.  ( IX.18. )
számú határ ozatának – melyben hozzájár ult, hogy az Eur o
Cable Magyar or szág K ft.  B alaton világos közigazgatási
ter ületén a már  meglévô E-on Zr t. , T-Com Nyr t.  vezetékei
nyomvonalán, tér ítés mentesen ká bel televíziós hálózatot
építsen ki- végr ehajtási határ idejét folyamatosr a.
Visszavonta 257/2007.  ( IX.18. )  szá mú határ ozatát a támo-
gatandó személy kér ésér e, melyben egy családi ház tetô-
szer kezetének felújításához 300’000 F t kamatmentes
kölcsönt biztosított.  K iegé szítette a 270/2007.  ( IX.18. )
számú határ ozatát, melyben kezdeményezte az Állami
Autópálya K ezelô Zr t-nél az M7 Autópálya B alatonvilágos,
H unor  utcai szakaszán a zajszint mér ést, a zajszigetelések
nem megfelelôsége miatt, azzal, hogy megbízta B óta
Györgyi települési képviselô-asszonyt, és K ovács Tamás
Település üzemel tetési I ntézményvezetô ur at, hogy a
helyszíni mér éseken B ala tonvilágos K özség Önkor mány-
zat képviseletében r észt vegyenek.

Elsô napir endként a képviselô-testület B alaton vi lá gos
K özség Önkor mányzat Intézményeinek beszámolóját tár -
gyalta: 

Elfogadásr a ker ült a Polgár mester i H ivatal mûködé -
sér ôl szóló beszámoló, és egyben a képviselô-testület hoz-
zájár ult br uttó 253.000 Ft elôir ányzat átcsopor tosításá-
hoz infor matikai eszközök beszer zésér e a személyi juttatá-
sok és munkaadót terhelô járulékok költséghelyrôl.  

Az idei nyár  folyamán végzett beszedett idegenfor  galmi
adóellenôr zések hatékonyságár a jellemzô, hogy a magán-
személyek által 2006 évben bevallott és befizetett besze-
dett idegenfor galmi adó összegéhez viszonyítva 150%-kal
több volt az idei év er edménye.  Az ellenôr zések alapján
kir ótt mulasztási bír  ságok összege 410 ezer  F t.  A besze-
dett idegenfor galmi adó ellenôr zésekr e a jövô évben is
sor  ker ül, még nagyobb hangsúlyt fektetve a mulasztási
bír ságok kiszabásár a, indokolt esetben annak már  a hely-
színi ellenôr zésen tör ténô kilátásba helyezésével.

Ezt követôen a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
2006/2007-es tanévr ôl szóló beszámolóját fogadta el, és

egyben 360’000 Ft elôir ányzatot biztosított 1-8 osztályok
osztálykir ándulásár a, informatikai eszközök beszer zésér e.  

A K ultúrház mûködésér ôl, a községi r endezvényekr ôl
szóló beszámoló megtár gyalását követôen, azt elfogadta,
és hozzájár ult hogy a r endezvények támogatásár a bizto-
sított elôir ányzatból 100 ezer  F t-ot az ebben az évben
hagyományter emtô céllal megr endezett Aligai H ully Gully
kar ikatúr a kiállítás népszer ûsítésér e készítendô CD , és
katalógus készítésér e ker üljön felhasználásr a.  

Ezt követôen intézményként a Település üzemel tetési In -
téz  mény mûködésérôl szóló beszá moló ke r ült elfogadásr a.

B alatonvilágos község egészségügyi ellátásának helyze-
tér ôl, a folyamatos ellátásr ól, a tár gyi feltételek állapotá-
r ól, a lehetséges változásokr ól szóló beszámoló elfogadá-
sa mellett hozzájár ult a képviselô-testület, hogy az egész-
ségügyi szolgálat 2007.  évi mûködtetésér e biztosított
1’637’000 Ft elôir ányzatból a vizitdíj bevétel folytán a vál-
lalkozó házior vos r észér e ki nem fizetett, r endelkezésr e
álló 1’227’750 Ft elôir ányzat az or vosi r endelô felújításá-
r a ker üljön felhasználásr a.  

Megtár gyalta és elfogadta a Védônôi Szolgálat
mûködésér ôl szóló beszámolót.

Ezt követôen a Ter ületi Szociális Szolgáltató- és
Veszpr ém Megyei Gyer mekjóléti Módszer tani intézmény
által ellátott, házi segítségnyújtás feladatainak ellátásár ól
szóló beszámolót tár gyalta és fogadta el.

Elfogadta a Tour infor m I r oda mûködésér ôl szóló beszá-
molót.

A Tanyagondnoki Szolgálat mûködésér ôl szóló beszá-
molót a tár gyalást követôen elfogadta, és felkér te a tanya-
gondnokot, hogy a gyer mekek szállításár a vonatkozóan
egy 21 személyes busz bér bevételér e vonatkozóan kér jen
ajánlatokat.  

A képviselô-testület következô napir endként megtár -
gyalta és elfogadta B alatonvilágos K özség Önkor mányzat
2008.  évi ellenôr zési ter vét.  

Elôir ányzatot biztosított hár om közalkalmazottat megil-
letô jubileumi jutalom kifizetésr e 590’000 Ft összegben

H ar madik napir endként, a vegyes ügyek ker etében az
alábbiak ker ültek megtár gyalásr a:

A képviselô-testület nem támogatta B alaton világos
K özség Önkor mányzat K özétkeztetési I ntézményének
mosogatógép beszer zésr e ir ányuló kér elmét, ellenben
hozzájár ult, hogy a Település üzemeltetési Intézménytôl 1
fô munkavégzésr e 2007.  november  1-tôl 2007.  december
31-ig „ átir ányításr a”  ker üljön az intézményhez.  

Döntött a „ B alatonvilágos vasúti pálya melletti par tsza-
kasz stabilizációja”  címû pr ojektnek megvalósításár a a
Magyar  Államvasutak Zr t.  P álya- és Mér nöki Létesít mé -
nyek Fôosztállyal együttmû kö dési megállapodás kötésér ôl.

A K elet-B alaton Többcélú K istér ségbe tar tozó települé-
sekkel együtt a LEADER  P r ogr amban való r észvételr ôl, a
„ B akony- és B alaton K eleti K apuja”  H elyi K özösségben
való tagságr ól határ ozott.  

Meghosszabbította a Pannon GSM Távközlési Zr t-vel
B alatonvilágos 020/3 hr sz-ú, önkor mányzati tulajdonú
ingatlanon lévô T-Mobil bázisállomás 60 m2-es r észének
bér letér e vonatkozó bér leti szer zôdés idôtar tamát 2015.
december  1.  napjáig.  

Nem kívánt élni a LOMB AR D Lízing Csopor t sebesség-
mér ô ber endezések telepítésér e, illetve lízingelésér e tett
ajánlatával.

A zöldhulladék ler akóban összegyûjtött zöldhulladék
apr ításár a, elszállításár a 200’000 Ft + Áfa elôir ányzatot
biztosított.  

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
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A z or szágos hatáskör û egészségügyi  biztosí tó
helyett új magán biztosítók alakulnak.  Az új biztosítók
hatás ter ülete a megyék határ aival megegyezô lesz.

M inden lakos ahhoz a megyei  biztosí tóhoz fog  tar -
tozni , amely megye ter ületén van az ál landó beje-
lentett lakhelye.  E gy lakos csak egy biztosí tónál  le -
het tag .  É vente egyszer  választható új biztosí tó.  E z
a szabály 2009.  január 01-tôl lép életbe.

A  biztosí tók feladata az egészségügyi  el látás finan-
szí r ozása mel lett az el látások, és a betegutak szer -
vezése is lesz.  A biztosítók határozzák meg, hogy a
betegség ter mészetétôl  függôen mi lyen el látásr a
lesz jogosul t a beteg  és azt hol  veheti  igénybe.

A  biztosí tók a mûködési  ter ületükön lévô gyógyin-
tézetekkel  szer zôdést kötnek, és csak az ál taluk
leszer zôdött helyen lehet igénybe venni  az el látást.
M ás megyei  biztosí tó ter ületén k ivételesen, a bizto-
sí tó külön engedélyével  vehetô igénybe a vizsgálat
és gyógykezelés.  A z engedély beszer zése a beteg  fel -

adata lesz.  E ttôl  el tér ni  csak akkor  lehet, ha a beteg
ki fi zeti  az el látás köl tségei t.  M ás esetben el tér ni
csak sür gôs szükség esetén lehet.  H a fennál l  a sür -
gôs szükség, az or szág bár mely el látó helyén igény-
be vehetô tér í tésmentesen az el látás.  

H a nem tar tozunk Veszpr ém megyéhez, akkor  a
jelenleg i  gyógyintézetek Veszpr ém, B alatonfür ed,
A jka, Sümeg, B alatonalmádi , Vár palota, S zékes fe -
hér vár  nem ál lnak r endelkezésr e.  H elyette S iófok,
K aposvár , M osdós, Nagyatád, P écs gyógyintézetei -
ben juthat el látáshoz a beteg .

A  r eceptek az or szág bár mely gyógyszer tár ában
kivál thatók.

2007-11-16-án a közmeghal lgatáson a megye vál -
tás napi r enden szer epel .  E hhez kapcsolódóan kér -
déseiket tegyék fel , melyekr e r észletesebb választ
tudok adni .  A z ismer eteket döntésüknél  vegyék
figyelembe.

2007-10-20. � d r .  Na g y  Mik ló s

Módosította a Zöldfok Településgazdálkodási és
K ommunális Zr t-vel B alatonvilágos közigazgatási ter üle-
tén a települési szilár d hulladék gyûjtésér e, szállításár a,
kezelésér e és ár talmatlanításár a vonatkozó folyamatos
közszolgáltatás ellátása tekintetében megkötött szer zôdé-
sét.  

A képviselô-testület a további önkor mányzat vagyoná-
val való r endelkezés, valamint állásfoglalást igénylô sze-
mélyi ügyek tár gyalását zár t ülésen folytatta, ahol az aláb-
bi döntéseket hozta: 

Nem támogatott egy albér leti hozzájár ulás ir ánt benyúj-
tott kér elmet.

Döntött az önkor mányzat tulajdonában lévô Nádfedeles
Vendégház gondnoki feladatainak ellátásár ól.  

H ozzájár ult a B alatonvilágos, 548/11 hr sz-ú ingatlanr a,
228’800 Ft összegû vissza nem tér ítendô támogatás er ejé-
ig bejegyzett jelzálogjog tör léséhez azzal a feltétellel, hogy
a támogatás összege B alatonvilágos K özség Önkor mány-
zatának visszafizetésr e ker ül.  

Par kolóhelyet biztosított a balatonvilágosi 1246 hr sz-ú
ingatlanon végzett ker eskedelmi tevékenységhez az
önkor mányzat tulajdonában lévô B alaton világos, 1246
hr sz-ú közter ületbôl 2010 december  31-ig, tér ítésmente-
sen, 5 db gépkocsi par kolásához, nem kizár ólagos hasz-
nálattal.   

H ozzájár ult a B alatonvilágos 720/1 hr sz-ú ingatlanr a, az
önkor mányzat javár a 200’000 Ft er ejéig bejegyzett jelzá-
logjog, és annak biztosításár a bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom hitelintézet által kezdeményezett r ang-
sor cser éhez.

Meghatár ozta az önkor mányzat tulajdonában lévô
B alatonvilágos, 589 hr sz-ú ingatlan ter ületébôl jogtalanul
az 588 hr sz-ú ingatlanhoz leker ített 12,3 m2 ter ületr ész

vételár át 100’000 Ft +  áfa összegben.
H ozzájár ul, hogy a B alatonvilágos 303/4 hr sz-ú ingatlan

tulajdonjog fenntar tással tör ténô eladással ker üljön ér té-
kesítésr e.  

Nem kívánt élni a B alatonvilágos, 1346 hr sz-ú ingatlan-
r ész megvásár lásár a vonatkozó ajánlattal.

Elôir ányzatot biztosított a B ír óság által a kilátás védel-
mében megítélt kár tér ítésr e 3’792’165 Ft összegben.

Meghatár ozta az oktatási és nevelési intézmények által
igénybe vett étkeztetési szolgáltatás továbbszámlázási
díját 2007.  szeptember  1-tôl 2008.  febr uár  28-ig, melynek
mér téke a nor maköltség, plusz 312 Ft r ezsiköltség.

H ozzájár ult a B alatonvilágos, 305/2 hr sz-ú ingatlan
Felszabadulás utcai oldalán, a szilár d bur kolatú kapube-
jár ó kialakításához az önkor mányzat tulajdonában lévô
közter ületen a jár da megbontásához.  

K ijelölte a B alatonvilágos, Gagar in ltp.  6.  szám alatt
található 2.  számú, 53 m2 tér mér tékû önkor mányzati bér -
lakás bér lôjét 2007.  november  1-tôl 2008.  október  30-ig,
31’800 Ft/hó lakbér  +  bér lô általi r ezsiköltség vállalásá-
nak terhe mellett.

A képviselô-testület munkater v szer inti, sor on követke-
zô ülését 2007.  november  20.  kedd, 1600 ór ai kezdettel
tar tja.

Napirend:
1./ 2007.  évi költségvetés I I I .  negyedéves teljesítésér ôl

szóló beszámoló
2./ 2008.  évi költségvetési koncepció tár gyalása
3./ Civil szer vezetek tájékoztatója a szer vezet munkájá-

r ól, az önkor mányzati támogatás felhasználásár ól
4. / Vegyes ügyek.

� K o vá c s n é  R a c k  Má r ia
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A tör vényter vezet lehetôséget ad a lakosoknak a megye-
határ tól független, szabad választásr a, hogy melyik megye
ellátottja, biztosítójának tagja kíván lenni.  Választhat másik

biztosítót (megyét) , ha ott jobb ellátást r emél.  Akár  marad-
hat Veszprém megyében is, szabad belátása szer int.

�Fe k e te  B ar n ab ás p o lg ár m e ste r

MM ee gg jj ee gg yy zz éé ss ::
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Beköszöntött az ôsz, elkezdôdött az iskola. Ok tó ber  13-ra
meghirdettünk egy ausztr iai kirándulást a Bad Gleichen -
bergben található, Styrassic Park névre hallgató dinoszaurusz
parkba, mely Steier  mark (Stájerország) délkeleti részén, vul -
kanikus hegyek lábánál, a rábafüzesi határátkelôtôl fél órára
egy gyönyörû erdôben fekszik.

Kicsit döcögösen indult a kirándulás szervezése, de október
13-a reggelén megtelt busszal star toltunk. Az utolsó pillanatban
is volt gyermek, aki lemondta a kirándulást. Bánhatja! Délre
már ott is voltunk, úgyhogy a gyermekcsapat bir tokba vehette
a parkot. A bejárat mellett ór iáscsúszdán az elsô tíz perc ingye-
nes volt, ez benne volt az amúgy is csoportkedvezményes jegy
árában. 

A dinoszaurusz park neve az ór iási ôslényeket feltámasztó, a
magyarországi felnôttek és gyermekek által jól ismert Spielberg
film címének és a tar tomány latin nevének (Styr ia) ötvözé séböl
született.

A szabadtér i múzeum alapítója, jelenleg is igazgatója 1998-
ban 30 képzômûvészt bízott meg az életnagyságú, az ôslényku-
tatás legújabb eredményeinek megfelelô, valósághû szaurus -
modellek felépítésével. Az alkotómunka menetét tudományos
szempontból a Ber lini Egyetem Paleontológiai Tanszékének
szakemberei felügyelték.

Az ôslénypark egy év munka után, 1999-ben nyitotta meg
kapuit 60 ór iás makettel. A gigantikus modellek száma azóta
folyamatosan növekszik, s ma már az öt hektáros árnyas erdô-
ben 77 monstrumon mutatjuk be  a dinoszauruszok tör  té netét
– megjelenésüktôl drámai kihalásukig. A dinók elképesztô vilá-
ga után az ember iség tör ténetének 7 millió évét szemléltetô
makettsor  következik, amelyek a homo tschadensistöl a homo
sapiensig kalauzolják a látogatót.

A park honlapján magyar  nyelvû idegenvezetést ajánlanak a
tur istáknak, erre ottlétünkkor sajnos nem volt lehetôség, de a
2004-es szezonra a park „ internacionalizálta“  magát, azaz a
német és angol mellett magyar  és szlovén nyelven is „ beszél“
minden tábla, minden felirat. A szabadtér i kiállítás magyarázó
táblái csakúgy, mint az étlapok, vagy a napi programot több
helyen hirdetô feliratok. A park megtekintése után egy
cirkuszshow-n is részt vehettünk, búcsúzóul pedig megnéztük az
életre kelt, csak a közönség kedvéért bar langjából elôjövô
„valódi”  félelmetes dinószörnyet is. 

Hazafelé még egy kis „ shoppingolást”  is beiktattunk. A lel-
kes kirándulóknak nagyon tetszett a kirándulás, kedvet kaptak

az ismétléshez. Így terveink szer int tavasszal túrákat szerve-
zünk, például a Rám-szakadékba illetve szeretnénk ellátogatni
a klagenfur ti Minimundusba. Az osztrák Minimundus legna-
gyobb erénye, hogy nemcsak Ausztr ia, hanem az egész világ
híres épületei (másfélszáz makett) megtalálhatóak 1:25 arány-
ban lekicsinyítve. Látható itt a New York-i Szabadság-szobor, a
Fehér  Ház a P isai ferde torony, az Eiffel-torony, a Tadzs Mahal,
a Schönbrunni kastély, a budai Halászbástya. Európa
minivárosai közül ez az egyetlen, ahol magyar  épület modelljét
is kiállították. A hely szlogenje lehetne: Nem kell
körbeutazniunk a világot, ha meg szeretnénk tekinteni az összes
nevezetességet. Sok szeretettel várunk mindenkit tavasszal,
kiránduljunk velünk!
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Fotók: Krutzler
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Közismert, hogy egészségük megôrzése érdekében a
jól tájékozott, elôrelátó emberek rendszeresen sportol-
nak, és minden alkalmat kihasználnak testük karban -
tartása, erôsítése érdekében.

Több szakember mûködhet közre az egészséges
mozgás-program kialakításában és fejlesztésében: a
szülôk, az óvónô, a testnevelô tanár, az edzô, a gyógy-
testnevelô, a gyógytornász, stb.

A megfelelôen összeválogatott, jól adagolt mozgásos
gyakorlatok jó közérzetet idéznek elô, erôsítik az izmo-
kat, izületeket, csökkentik a lelki feszültségeket és old-
ják a rossz hangulatot, tehát lelkileg is megnyugtatók.

A rendszeresen végzett mozgás enyhíti a depressziós
és szorongásos tüneteket, segíti a feltorlódott stressz-
hatások testi-lelki következményeinek csillapítását.
Gondol juk át, milyen nagy eredmény, ha az összegyûlt,
megoldhatatlannak érzett stressz-halmazt valaki nem
nikotinnal, alkohollal, túlzottan sok ennivalóval, vagy
droggal oldja, hanem egészséges mozgással.

A testedzés további kedvezô hatása vérvizsgálat
segítségével is igazolható (például megnövekedett
endorfin szint, csökkent stressz hormon nívó).

Az arra hajlamos emberekben azonban kialakulhat a
mozgástól, jobban mondva a mozgás okozta eufóriától
és fogyástól való függôség. Leginkább az anorexia ner-
vosában (kóros, lelki eredetû lesoványodottság) szen-
vedôknél tapasztalják a függôség kialakulását a család-
tagok, majd a szakemberek (pszichológus, pszichiáter).

Különbözô mértékben, de szintén mozgás-függônek
tekinthetôk a testépítô (kondi) termekben kényszere-

sen, eltúlzott mértékben edzô fanatikus férfiak, és ebbe
a csoportba tartozhatnak az aszkéta típusú, kényszeres
futók is.

Hogyan mûködik eredményesen a terápiás hatású
mozgás-gyakorlás?

A mozgásterápiás óra egy olyan biztonságos légkörû
helyzetet jelent, amelyben a gyakorló „ szabadon lebe-
gô figyelemmel” önmagára, a testére, a mozgására, lelki
és testi visszajelzéseire összpontosíthat. 

A testi gyakorlatok segíthetnek abban is, hogy a tré-
ningezô egy mélyebb szinten is megismerje és elfogad-
ja önmagát. 

A kedvezô hatások eléréséhez napi 30 percnél keve-
sebbet nem érdemes, napi egy-másfél óránál többet
nem ajánlott testedzéssel eltöltenie annak, aki nem
verseny szerûen sportol.

A kezdôk lehetnek idôsebb emberek is, akik eleinte
ne lépjék túl az 5-20 percet, de ahogyan fejlôdnek, las-
san növeljék a mozgás idôtartamát.

A rendszeresen végzett mozgás (torna, gyógytorna,
tánc, test-edzés, kerékpározás, kertészkedés, stb.)
segítségével fokozottabb edzettséget, fizikai-érzelmi
áthangolódást, testi-lelki harmóniát alakíthatnak ki
magukban a depresszióra, szorongásra hajló emberek.

A mozgás nem „ mágikus kúra”, de megfelelô és folya -
matos alkalmazása lehetôvé teszi, hogy a lelkileg ki me -
rült, hangulati életében labilis ember többet tegyen
önma gáért, és kedvezô módon változtassa meg élet-
módját.  

AA  mmoozzggááss  sszzeerreeppee  aa  ssttrreesssszzoollddáássbbaann

Angol nyelvtanfolyam
A TAN-NET Iskola Kft. 2002 óta folytat nyelvi képzé seket, kiemelten angol

nyelvképzést az ország 60 tel e pülésén. Kívánság szerint helyszínen (így
akár Bal  a tonvilágoson is) és idôben felnôttképzés kereté ben indítanak 180
tanórás akkreditált angol nyelvtanfolyamot (az akkreditációnak a minôségi
képzés mellet azért van jelentôsége, mert a képzés díját a cégek a szakkép -
zési keret terhére, illetve egyéni vállalkozók teljes egészében költségként
elszámolhat ják)

Az órák választhatóan heti 2x2 vagy 1x4 órában kerülnek leadásra.
– az oktatás kiscsoportos formában történik, ami maximum 12 fôt jelent (a

tanfolyam indulásának feltétele 6 fô jelentkezése)
– az oktatás beszédközpontú
– a képzést házi vizsgával zárják, melyet ha a hallgató 75%-osan tel-

jesített ECL nyelvvizsgára javasolják (az állami nyelvvizsga díjának 30%-át a
cég magára vállalja, sikertelen vizsga esetén a vizsgadíj 70%-át vállalja az
iskola!)

A díjakról
– beiratkozási díj: 20’000 Ft, mely magában foglalja a regisztrációs díjat és

a tankönyvcsomag árát
– ezt követik az óradíjak, melyek – szigorúan az akkreditált óraszámot

számítva – 1000 Ft körül mozognak, fizetési konstrukciótól függôen (egy
összeg befizetés esetén kevesebb, 9 havi befizetés esetén több)

– részletfizetés lehetséges
Jelentkezni lehet illetve további információt kérhet: telefonon a

06/20/315-35-40-es telefonszámon, faxon: 06/22-302-018-as számon,
illetve jelentkezési lap kérhetô a bota@vipmail.hu e-mail címen.

Adventi gyertyagyújtás

2007. december 2-án 16 órától
ismételten megrendezzük adventi
karácsonyváró rendezvényünket.

Gyújtsuk meg együtt az elsô adventi gyertyát!
1630-kor A szeretet soha el nem fogy címmel

mûsort ad az Alig(h)a Színjátszókör

1800-kor Másodszor is megmutatja magát az
Aligai Hully Gully karikatúra-kiállítás

– Megnyitja:
Dluhopolszky László, karikaturista

Élô betlehem és állatsimogató gyerekeknek,
felnôtteknek gyomormelegítô forralt bor,

sofôröknek és a lurkóknak forró tea a hideg
ellen, csók ellen zsíros kenyér lilahagymával!

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Sok szer etettel  meghívjuk
2007.  november 17-én 
19 ór ai  kezdettel  az

Erzsébet-Katalin bálba!
H elyszín: K ul túr ház

A z E r zsébeteket és K atal inokat
meglepetéssel  vár juk!

Nô k  s ze r v e ze t e
Zene, tánc, tombola

So k  sz e r e te tte l  vá r u n k  m in d e n k it!

Mezei futás Szabadi-Sóstón 2007. október 18-án
Egyéni versenyben Mokány Petra 2. helyezést,

Takács Bálint 3. helyezést ért el.
Csapatversenyben 2. helyezett lett Hanák Attila,

László Dániel, Marosvári Tamás, Vörös Roland
összeállítású csapat.

Kiliti Kupa teremfoci Siófokon 2007.  október 19-én-
bronzérem. Csapattagok: Tóth Dániel, Blaski Gábor,
Hanák Attila, Marosvári Tamás, Nagy Roland, Reisz
Dániel, Vörös Roland.

Török Bálint Napok tanulmányi verseny Enyingen
2007.  október 19-én

Matematika 4. osztály I. helyezett  László János
Angol nyelvi csapatverseny 6-7. osztály
II. helyezett Farkas Ádám, László Bálint, László

Dániel, Takács Bálint összetételû csapat.
Német nyelvi csapatverseny 7-8. osztály 
IV. helyezett Gallai Csilla, Németh Patrícia, Takács

Fiorella, Völgyi Gergely összetételû csapat.
Gratulálok és további sikereket kívánok a

versenyzôknek és felkészítô tanáraiknak egyaránt

� Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô
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Az iskola
szülôi munkaközössége

a helyi civil szervezetek segítségével

vacsorával egybekötött jótékonysági bált
szervez

A bevételt udvari játékok vásárlásához használjuk fel.
Aki úgy érzi, hogy a gyermekeknek szükségük van udvari játékokra,

kérjük járuljon hozzá rendezvényünk sikeréhez
részvételével, támogatójegyek vásárlásával vagy tombolatárgy felajánlásával, 

Idôpont: 2007. december 8. szombat
Helyszín: Balatonvilágos Kultúrház

Vacsora: 19 órakor 
Fellépôk: Balatonvilágosi Népdalkör

Alig(h)a Színjátszókör
Sahira hastánc-csoport

Vacsorajegy: 1500 Ft Támogatójegy: 1000 Ft

Vacsora- és támogatójegyek  kizárólag elôvételben vásárolhatók 2007. december 1-jéig az alábbi helyeken:
– Iskolában: Hardiné Pavelka Ágnesnél, – Hanák ABC-ben, –  Rózsakert ABC-ben, –  Italboltban a

Napsugár ABC mellett, –  Alsótekeresen: Vörösné Schneidler Boglárkánál és az italboltban, –
Balatonbozsokon:  Blaskiné Anikónál vagy Kovács Imrénénél, – Balatonakarattyán: Blaskiné Hanák

Enikônél vagy Mihaleszkó Krisztinánál.

Vacsora nélküli belépôjegyek a helyszínen vásárolhatók 21 órától 1000 Ft-ért
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Értesítem a szülôket, hogy

2007. november 14-én 1630-tól
szülôi értekezletet tartanak az osztályfônökök.

A szülôi értekezlet elôtti egy órában
a szaktanárok fogadóórán adnak személyes

tájékoztatást a szülôknek
gyermekük iskolai munkájáról.

Örömmel vesszük,
ha megtisztelnek bennünket érdeklôdésükkel.

� Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô
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Tisztelt Olvasók!
Lassan megint beköszönt a tél,

amely nem csak a hideg miatt
jelent nagy problémát a területen

dolgozó rendôrök részére. Sajnos – mint ahogy már az elmúlt
években is szokott történni – megsokasodott a dolgunk az úgy-
nevezett bentlakásos bûnelkövetôkkel. Ezek a személyek a leg-
elhagyatottabb nyaralóktól a teljesen a belterületen található
üres nyaralókig mindenhol megfordulnak, betörnek és benn
alszanak az ingatlanban. Az esetek során általában az épületben
található alkoholt, élelmiszert fogyasztják el és rendszeresen
összetúrják, -forgatják az egész nyaralót. Mindemellett a leg-
nagyobb problémát a behatolás módszere jelenti, mely során az
ismeretlen elkövetô szinte minden alkalommal komoly anyagi
károkat okoz. Volt olyan eset, mikor az ablakokra szerelt vas-
rács miatt ott nem tudott behatolni az ismeretlen, majd úgy-
mond bosszúból, egy kapával minden indok és ok nélkül több
százezer forintos kárt okozott a bejárati ajtón. 

Minderre tekintettel ismételten kérem Önöket, hogy ameny -

nyiben ismeretlen, gyanúsan viselkedô személyeket látnak a
településen vagy annak határában, külterületen azt az
irányunkba vagy a 107-es vagy a 112-es hívószámon illetve a
06-70-458-14-85 mobilszámon feltétlenül jelezzék. 

A rossz idô beköszöntével sajnos megnôtt a balesetveszély
az útjainkon, melynek elkerülése érdekében kérem engedjék
meg, hogy néhány tanácsot adhassak Önöknek. Az elsô és leg-
fontosabb a téli gumiabroncsok beszerzése, felszerelése, a
megfelelô világító berendezések ellenôrzése, használata, az út
és látási viszonyoknak megfelelô sebesség megválasztása a
párás, ködös idôben. A mai világban nagyon sok olyan
márkaképviselet található az országban ahol évente ingyenesen
elvégzik a gépkocsik tél felkészítését, átvizsgálását, mely során
minden olyan felszerelést, hûtôfolyadékot, abroncsnyomást
ellenôriznek, amely befolyással lehet a téli közlekedésre.
Minderre tekintettel javasolom Önöknek, hogy fordítsanak
nagy figyelmet a téli közlekedésben történô részvételre bale-
setveszély elkerülése érdekében.

Tisztelettel:
� Angyal Gábor r.fhdgy

ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

Novemberben mindenki kimegy a temetõbe... – Ezt látva, a felületes
ember gyorsan megjegyzi: „ Igen, a november a halottak hónapja. Én is
veszek néhány csokor virágot, és végiglátogatom hozzátartozóim sírját.“
– s az emberünk a végén még büszke is magára, mert teljesítette az
illendõség aktuális követelményét, nem lógott ki a sorból, együtt haladt a
többiekkel, s közben persze emlékezett is egy kicsit, meg aztán az õsöknek
ennyi mégiscsak kijár. – Önmagában nézve nincs is ebben semmi rossz...!
De hát a november szellemisége valójában mégse a halálról meg a kon-
venciókról, hanem inkább az életrõl szól: a földre valaha is született vala-
mennyi ember szellemi seregszemléje és lelki találkozása. Kétdimenziós
világunk „ sokdimenzióssá“  válik. Értelmünk és érzelmeink átlépik kita-
posott kereteik határát, összetalálkozik bennünk az idõ és az örökké-
valóság. Megoldódik a kapcsolatteremtés néma nyelve, a lélektõl lélekig
elható szavak nélküli közlés és befogadás csodálatos világa. 

November igézetében szembe jön velem a történelem. Megsimogatja
buksi fejemet édesanyám, és kedvenc ételemet teszi elém. Ragyogó
szemével nézi arcomat, és figyeli minden mozdulatomat... Majd egy szem-
pillantás alatt változik a kép: anyám õszbe-csavarodott fejét, ráncok
barázdálta orcáját, aggódó tekintetét és remegõ kezeit látom, s bátorítólag
még õ kérdezi tõlem fátyolos öregecske hangján: „ Fiacskám (mert neki
mindig az maradok), ugye nem történt semmi bajod...?!“  S ekkor a hát-
térbõl felsejlik apám nyugodt, joviális alakja, azzal a jól ismert megnyug-
tató mosolyával, és most is, mint mindig erõt és biztonságot sugároz pusz-
ta léte. „ Ugyan miért is esne baja – szólal meg jól ismert bársonyos
hangján – hiszen õ a mi fiunk.“  – Csend lesz. Olyan megnyugtató, barát-
ságos õszi csend, az otthon csendje, ahol azok veszik körül az embert, akik
az életet jelentik számára. – És íme vendégek érkeznek: a tragikus
körülmények között meghalt jóbarát áll a kapu elõtt, és pajkosan dudál,
mint mindig, amikor nagyon jókedve volt, és hívott kalandos utazásra.
Aztán durva és kegyetlen emberek jelennek meg. De valami történt velük:
õk azok, de most valahogy mégis szelídek és jók. Bûneiket „ békévé oldja

az emlékezet“ ...? Nincs félelem, gyûlölet, harag és rettegés, csak emberek
vannak, megtisztultak és egyszerûek. Ülök a padon. Élõ emberek vesznek
körül – kimondhatatlanul sokan - pedig valamennyinek voltam a temetésén,
és most mégis itt vannak. Õk azok, megismerem valamennyit, és most
mégis egészen mások mint hajdan voltak. Vajon mi történt velük? – Igen,
ezt a kérdést nem lehet megkerülni. Mint valami búvópatak újra meg újra
elõjön minden korban, minden kultúrában és minden egyes ember
életében. Látjuk, a test halandó, de a lélek, a lélek az más természetû.
Minden kultúra ugyanerre az eredményre jut, de a „ hogyanra“  lázas
nyugtalansággal keresi az „ igenlõ“  vagy „ tagadó“  választ. A nagy
kavalkádból – úgy látszik – egy valami, vagy helyesebben egy Valaki
emelkedik ki a sorból, a keresztrefeszített-föltámadott Jézus Krisztus. Õ
nem filozófia vagy fantázia szüleménye, hanem egyszerre hús-vér valóság,
és Föltámadottként az Élet Ura. S ennek ellenére Saul, az intelligens, de
vakbuzgó farizeus halálos ellensége és kegyetlen üldözõje lett Krisztus
követõinek mindaddig, amíg maga is találkozott vele a damaszkuszi úton.
Attól kezdve megváltozott benne minden az életrõl, a halálról, a föltá-
madásról, az erkölcsi rendrõl, önmaga és mások életérõl. Ezért Saul
farizeusból Pál apostol lesz, és mindenki elõtt kész tanúskodni a halál utáni
életrõl, érvelni mellette, vitatkozni a kételkedõkkel, szenvedni miatta és vér-
tanúvá válni érte. A korintusi embereknek errõl így ír: „ ... Krisztus feltámadt
a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás?
Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem
támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek
sem. ... Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden
embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból
elsõként a halottak közül. ... Krisztusban mindenki életre kel.“  (1 Kor
15,12-22) A megtisztult és megdicsõült romolhatatlan teljes életet „ szent-
nek“  nevezzük. Erre vágyik mindenki, erre hívott meg bennünket az Élet
Ura. Az a reményünk, hogy halottainkat is a Mindenszentek között tudjuk.

� Dr. Balázs Pál
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ÖÖrreeggeekk  nnaappjjaa
Fehér Mihály

Ország s világszerte, köszöntenek minket,
Munkába megfáradt tisztes öregeket.
Rég elszállt felettünk az ifjúság madara,
Hiába is várjuk, nem tér vissza soha.

E kor nem betegség, csupán csak állapot,
Melyeket a természet csupán reánk hagyott.
Aki ma szid minket, az tán nem is tudja,
Maholnap ô áll majd a csatasorba.

Szeressük hát egymást, fogjuk egymás kezét,
Együtt idézzük föl, a múlt jó és rossz emlékét.
Kik elmentek közülünk, ôket sem feledjük.
Legyen a szívünkbe, az ô szép emlékük.

IIddôôsseekk  nnaappjjaa

A hagyományokhoz hûen idén is sor került az
idôsek napi ünnepségre. A község idôsebbjeinek ren-
dezvénye az önkormányzat és a helyi civil
szervezetek összefogásából valósult meg. A finom
vacsora a nôegyletes és a vöröskeresztes hölgyek
segítségével került az asztalra. Szôllösiné Erika fôztje
megint elvarázsolta a nagyérdemût. A mûsort a
Világosi Népdalkör és az Alig(h)a Színjátszókör vitte
színpadra. A mûsor végén Fehér Mihály verse is
elhangzott, melyet szeretnénk a Világosi Hírmondó
olvasóival is megismertetni. (Ígéretet kaptunk, hogy
több versével is megismerkedhetünk a közeljövôben
az újság hasábjain. Elôre is köszönjük! – a szerk.)
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A Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány szokásához híven

idén is részt vállalt a község kulturális-, ifjúsági és sportren-
dezvényeinek támogatásában. Az alábbi rendezvényeket
támogatta 2007-ben az alapítvány:

– nônapi bál tombolasorsolásához tárgynyeremény felaján-
lása

– Rigófütty Természetvédelmi Versenyen induló 4 gyer-
mek útiköltségének felvállalása

– az általános iskola udvarán lévô községi füves sport-
pálya megvalósításának támogatása

Az idei évben hagyományteremtô szándékkal került megren-
dezésre az I. Aligai Hully Gully karikatúra alkotótábor és -kiál-
lítás. Az alapítvány jelentôs részt vállalt a rendezvény meg-
valósítása érdekében. A verseny elsô három helyezettjének
pénznyereményét az alapítvány ajánlotta fel. Az augusztus 20-
i kiállítást elmosta a vihar, így kevesen tekinthették meg az
alkotásokat, így elhatároztuk, hogy december 2-án az adventi

gyertyagyújtás keretében újfent megtekinthetôek lesznek az
Aligai Hully Gully kiállítás képei. A kiállítást 18 órakor
Dluhopolszky László nyitja meg.

A tavalyi hagyományteremtô szándékkal útjára indított
adventi gyertyagyújtást idén decemberben is megrendezzük.
December 2-án találkozzunk a Kultúrház melletti parkoló -
ban, legyen vendégünk egy pohár borra, teára, egy szelet zsí -
ros kenyérre. Köszöntsük együtt advent elsô vasárnapját!

Ezúton köszönjük személyi jövedelemadójuk 1%-át, mely a
felajánlásoknak köszönhetôen 209.506 Ft lett, melynek fel-
használásáról tájékoztatjuk a község lakosságát . Továbbra is
szívesen fogadjuk a felajánlott 1% százalékokat illetve
csekken befizetett adományaikat, melyek az adóból leírhatók!

Adószámunk: 18936939-1-19
Bankszámlaszámunk: 11748083-20022394
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