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A hagyományokhoz hûen idén is jótékonykodni hívta a helyi polgárôr szervezet a község
lakosságát. A báli bevétel minden egyes forintját benzinre költik, hogy jó szokásukhoz híven
éjszakánként a község utcáit járják, hogy mi,
Önök nyugodtan alhassunk. Szolgálatot teljesítenek rendôrökkel, közbiztonsági akciókban
vesznek részt, rendezvényeken helyszínt biztosítanak, temetéskor vigyázzák az ott várakozó
autókat. Teszik ezt a szabadidejük rovására.
Fontos lenne, hogy ne csak az önkormányzati
támogatás finanszírozza a munkájukat; ezért
rendezik évrôl-évre a jótékonysági bált –
remélve a lakosság magas részvételét. Ezúton
köszönjük meg mindazoknak, akik a belépôjegy
megvásárlásával, tombolatárgyak felajánlásával
vagy bármi egyéb módon segítették a rendezvény sikerét!
A polgárôrbált idén Grúber Sándor rendôralezredes, Balatonalmádi rendôrkapitánya,
Fekete Barnabás, a község polgármestere és
Krutzler László a helyi polgárôrség vezetôje nyitotta meg. Az idei évben is két helyi polgárôrt
tüntettek ki, Horváth Zoltánt és Gallai Pétert.
A helyi fiatalok meglepetésmûsorral emelték a
rendezvény fényét, melynek nagyon nagy sikere
volt. László József, Scheff Diána, Gallai Péter,
Simon Katalin, Mézes Balázs és Pap Zsuzsanna
fergeteges táncukkal nyitották meg az idei bált.
Az alacsony létszámú, de annál jókedvûbb
közönség igazi báli hangulatot teremtett. Az idei
évben kiemelkedôen magas volt a tombolatárgyak száma, és még soha nem fogyott ennyi
tombolajegy. A bálozók a rengeteg tombolajegy
megvásárlásával is segítették a bál eredményességét.
A község minden lakosa nevében köszönetet mondunk minden polgárôrnek egész
éves áldozatos munkájáért!!!

Fotók: Kobolák József
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2008. ja n u á r 22.
Napirend:
1./ A 2008. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Teljesítménykövetelmény alapját meghatározó kiemelt
célok meghatározása
Elôadó: jegyzô
3./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2008. január 22-én tartotta elsô munkaterv szerinti ülését
A napirendek tárgyalása elôtt, az elôzô testületi ülés óta
eltelt idôszak fontosabb eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl
adott tájékoztatást a polgármester.
Ezt követôen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló tárgyalása következett, melynek keretében a
képviselô-testület azon határozatai végrehajtási határidejét –
melyben a Dobó István utcai ingatlanok jogtalan elkerítésére
vonatkozó területrészek értékesítésérôl, az adásvételi szerzôdés megkötésérôl döntött –, folyamatosra módosította. Visszavonta 173/2007. (VI. 19.) számú határozatát, melyben döntött az önkormányzat tulajdonában lévô 169/2 hrsz-ú ingatlan
területrészének értékesítésérôl. Egyben módosította a
381/2007. (XII. 11.) számú határozatát, melyben a Ladányi és
Tamás Ametiszt Patika Bt. részére a fiókgyógyszertár helyiségéül biztosította a Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti 93
m2 alapterületû helyiséget határozatlan idôre, 10 ezer Ft/hó
bérleti díjért, 2 hónap felmondási idôvel.
A képviselô-testület 1. napirendként a 2008. évi költségvetés tervezet I. fordulóját tárgyalta meg, és az alábbi döntéseket hozta:
A köztisztviselôknek – a jogszabályban elôírtaknak megfelelôen – melegétkezési hozzájárulásként 12 e Ft/hó, hidegétkezési hozzájárulásként 6 e Ft/hó összeget, a közalkalmazottak
részére melegétkezési hozzájárulásként 10 e Ft/hó, hidegétkezési hozzájárulásként 5 e Ft/hó összeget biztosított.
Ruházati juttatásként a közalkalmazottak részére a 2007.
évi összegnek megfelelô mértéket állapította meg, és biztosított rá elôirányzatot.
Betegszabadság elszámolására szakfeladatonként a 2007.
évi elôirányzatnak megfelelô összeg szerepeltetésérôl döntött.
Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton a
tervezett 900 e Ft-hoz képest a Szabadidômegváltás költséghelyen 700 e Ft, a Kurtaxa ellenôrzés költséghelyen 200 e
Ft elôirányzatot biztosított az önkormányzat 2008. évi költségvetésében.
Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton a
Szemüveg költséghelyre 200 e Ft elôirányzatot biztosított, a
Kurtaxa ellenôrzés költséghelyen szereplô 200 e Ft elôirányzatot 100 e Ft elôirányzattal megemelte.
Az Utazásszervezés, idegenvezetés szakfeladaton a Nem
adatátviteli célú távközlési díjakra tervezett 80 e Ft
elôirányzat, valamint az Egyéb kommunikációs szolgáltatások,
internet költséghelyen tervezett 120 e Ft elôirányzat felülvizsgálatáról döntött egy mobil internet használat lehetôségének
felülvizsgálatával, valamint a Vásárolt közszolgáltatás költséghelyen az Utazás kiállításra 50 e Ft elôirányzatról döntött.
Az orvosi rendelôfelújításának költsége támogatására

Nônapi bál!!!
2008. március 8-án 19 órai kezdettel
Nônapi bál lesz a Hotel Frida Familyben.
Sok szeretettel várunk Mindenkit!

pályázat benyújtásáról döntött, melyre pályázati önrészként
1,6 millió Ft elôirányzatot biztosított a Város és községgazdálkodás szakfeladatra.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy Balatonvilágos Község
Önkormányzata nevében tárgyaljon a siófoki fogászati ellátást
biztosító központtal, hogy milyen feltétellel vállalnák Balatonvilágos lakosainak fogászati alapellátását. Egyben felhatalmazta a polgármestert és a jegyzôt a „ családsegítô és gyermekjóléti szolgálat”, a „ házi segítségnyújtás” mûködtetésérôl
szóló társulási szerzôdés felülvizsgálatára, annak egyeztetésére, valamint a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának felülvizsgálatára, és a felsôtagozatos általános iskolás gyerekek szállítására szállítási díj meghatározását.
Döntött a szennyvízcsatorna hálózat utolsó ütemben kiépített szakaszának DRV-nek üzemeltetésre történô átadásáról.
A Közmûvelôdés, könyvtári tevékenység szakfeladaton, a
Falunap, és egyéb rendezvények költséghelyre 3800 e Ft elôirányzat betervezését határozta el a 2008. évi költségvetésébe
azzal, hogy az egyes rendezvények részletes költségvetésének
ismeretében még tárgyal a biztosítandó elôirányzatról.
Döntött a Családi ünnepek szervezése szakfeladaton, a Ruházati juttatás és járulékai költséghelyen szereplô elôirányzat
törlésérôl.
A Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás szakfeladaton a
Mûködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek
költséghely elôirányzatát 1´290 e Ft-ra megemelte azzal, hogy
az Alig(h)a színjátszó kör támogatására plusz 100 e Ft
elôirányzatot biztosított.
A Máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladaton
a Közoktatási intézmények mûködéséhez szükséges hozzájárulás költséghelyen betervezett 51´743 e Ft elôirányzatot
20´000 e Ft-tal csökkentette, és az összeget a tartalékba
helyezte.
A Balatonvilágos 747/39 hrsz-ú ingatlanon lévô fahíd festésének költségére a Településüzemeltetési Intézmény 2008.
évi költségvetésében bruttó 50 ezer Ft elôirányzatot biztosított.
Megállapította Fekete Barnabás polgármester illetményét
2008. január 1. napjától 347´400 Ft-ban.
2. napirendként a képviselô-testület megtárgyalta és elfogadta a Polgármesteri Hivatal teljesítmény-követelményei
alapját képezô kiemelt célokat 2008. évre vonatkozóan.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete
következô napirendként a vegyes ügyek keretében az alábbi
napirendeket tárgyalta meg és fogadta el:
Megtárgyalta és elfogadta a Zöldfok Zrt. 2008. évi háztartási
hulladék elszállításának költségére vonatkozó elôterjesztését.
Ezt követôen megalkotta a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérôl, a településtisztaság egyes kérdéseirôl és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendeletét,
melyet a tájékoztató végén közzé teszek.
Elfogadta a Fókusz Geodézia Kft. térinformatikai alaptérkép
2008. évi változásvezetésére, valamint a közmûtartalom
2008. évi változásvezetésére vonatkozó ajánlatát, melyre 580
e Ft +Áfa összeget biztosított a 2008. évi költségvetésében.
A képviselô-testület a további napirendeket zárt ülésen tárgyalta, ahol az alábbi döntéseket hozta:
Nem támogatta egy nyugdíjas közalkalmazott üdülési csekk
iránti kérelmét.
„ Balatonvilágos Jövôjéért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány elhunyt kuratóriumi tagjának helyére Ormai Katinka Noémi Balatonvilágos, Hétvezér u. 6. szám alatti lakost választotta meg.
Döntött a Balatonvilágos, Csokonai u. 1346 hrsz-ú szabadstrandon lévô büfé épület bérbeadásának, valamint a Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításra befektetési ajánlatkérés meghirdetésérôl.
Bérbe adta a Jóidô Kkt-nak a balatonvilágosi 1251, 1252 és
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1253/2 hrsz-ú összesen 4194 m2 alapterületû, Balatonvilágos
Zrínyi u. 28-30. szám alatti területet, fizetôstrand üzemeltetése céljából. A bérlet idôtartamát 2008. március 1-tôl 2009.
december 31-ig, a bérleti díj mértékét 853´000 Ft/év, összesen 1´706´000 Ft-ban határozta meg.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következôülését 2008. február 19. kedd, 1600 órai kezdettel tartja.

Napirend:
1./ A 2008. évi költségvetési rendeletalkotás
2./ Nyári programok, rendezvények
3./ Rendeletek módosítása
4./ Vegyes ügyek
 Kovácsné Rack Mária

L e a de r = P é n z + L e h e t ô sé g
A napi sajtóban egyre gyakrabban találkozhatunk ezzel a
kifejezéssel: Leader. Mit is takar ez a rövid, ám sokak számára még ma is rengeteg bizonytalanságot rejtô szócska?
Elsôsorban pénzt és lehetôséget. Sok pénzt és nagy lehetôségeket. Önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, vállalkozóknak egyaránt. Egy pályázati lehetôség, ám nem a régi módon.
Nem a minisztériumi íróasztalnál írják ki, s a bírálat sem a
párnás ajtók mögött történik. Helyi emberek fogalmazzák meg
a kiírásokat, helyi igények alapján. Vállalkozásfejlesztés,
faluszépítés, munkahelyteremtés… sok minden belefér.
Persze az uniós támogatás is véges, nem mindenki kaphatja meg a lehetôséget. Meg kell felelni a központi elôírásoknak.
Helyi közösségeket kell létrehozni, 30-50 ezres lakosságszámmal, földrajzilag kapcsolódó településekkel. Több, mit száz
alakult az országban. Így jött létre az elmúlt év végén a mienk
is, Bakony és Balaton Keleti Kapuja elnevezéssel. A balatonalmádi és várpalotai kistérség 17 településébôl, kiegészülve a
veszprémi körzet öt csatlakozójával. Erôsek vagyunk így
együtt, bekerülhetünk a nyertes 50-60 közé. Ám addig sok
munka áll még elôttünk. Egy jó stratégiát kell készítenünk,
amelyben megfogalmazzuk fejlesztési elképzeléseinket 2013ig. Ez dönti el, hogy nyerünk-e, s kezünkbe vehetjük-e a sorsunkat. Nincs sok idô a gondolkodásra, májusra be kell fejezni a munkát. Létrejött egy tervezôi csoport, akik dicséretesen
eleget tesznek a szigorú elôírásoknak, ám most nem szabad
magukra hagyni ôket. Néhány ember nem találhatja ki, ho-

gyan fejleszténé cégét az alsóörsi vállalkozó vagy mit szeretne
a péti civil szervezet. Megvalósítható elképzelésekre, ötletekre
van szükségük, amit aztán beépítenek a stratégiába. Most
még nem késô, májustól azonban már nem módosítható. S
hiába nyer csapatunk, a most meg nem fogalmazott elképzelésekre nem írhat ki pályázatot a Közösség. Aki most kimarad,
az lemarad. Érdemes tehát törni a fejünket, hogy a Leader
hogyan könnyítheti meg életünket az elkövetkezô öt évben.
A földmûvelésügyi tárca kistérségenként létrehozta a
Vidékfejlesztési Iroda hálózatot, amelyek munkatársai többek
között éppen a Leader-rel kapcsolatos kérdésekre igyekeznek
válaszolni. Érdemes ôket felkeresni. Vagy a tervezôi csoport
által szervezett települési fórumokat, ahol minden felvetésre
választ kaphatunk. A további fejleményekrôl pedig rendszeresen beszámolunk.
 Gróf Tibor
Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Irodavezetô, Balatonalmádi

Vidékfejlesztési Irodák:
Balatonalmádi Kistérség:
8220, Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.:20/491-0685
Várpalotai Kistérség:
8100 Várpalota, Dankó u. 16/7. Tel.: 88/474-377
Veszprémi Kistérség:
8442, Hárskút, Kossuth u. 25. Tel.: 20/964-5064

1848. Március 15.
Hagyományainkhoz híven közös ünnepi megemlékezést tartunk

2008. március 14-én 18 órától.
Az ünnep elôestéjén a színpadon látható és hallható lesz a
Világosi Népdalkör és az Alig(h)a Színjátszókör.
A színjátszókör idén szakítva a szokásokkal színdarabbal készül,
Petôfi Sándor A helység kalapácsa címû mûvét visszük színpadra.

Sok szeretettel várunk Mindenkit!
Petôfi Sándor: A helység kalapácsa
Mesélô – Scheff Diána

Fejenagy – Bencsik Pál
Kántor – Wimmer Péter
Harangláb – Krutzler László
Bagarja – Hollósi Éva
Szemérmetes Erzsók – Veréb Andrásné
Márta – Gallai Péterné Simon Katalin
Tiszteletes – Pretz Csaba

Bíró – Wimmer Ágnes
Csepû Palkó – Szöllôsi Tibor
Továbbá:
Boda Pálné, László József, Mézes Balázs,
Pap Zsuzsanna,
Gallai Péter, Marosvári György, Gyenis
Renáta és Farkas Milán

A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet anyagát a 2008. 02 hó mellékletében olvashatja a tisztelt érdeklôdô...

(Szerkesztô)
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a ka po t t t á mo ga t á s f e l h a szn á l á sá r ó l
 Az elôzô beszámolónk óta eltelt idôszak számunkra eseménydús és eredményes volt. A munkatervben vállalt feladatokat teljesítettük, a kapott támogatás
minden forintját hasznos dogokra fordítottuk.
 Bevételi forrásunk csupán a befizetett tagdíjunk egy része, a Szüreti-bál
nyeresége és Önkormányzati támogatás volt.
 A Védônôvel közös szervezésben nôgyógyászt hívtunk, aki elôadást tartott a megjelent lányoknak, asszonyoknak a nôgyógyászati betegségekrôl és a
szûrôvizsgálatok szükségességérôl és fontosságáról.
 2006 karácsonyra 4 rászoruló családnak küldtünk ruhanemût, játékot. Ôk
nem helyiek, a címet a városi Vöröskereszttôl, részben a Családi lap címû újságtól kaptuk. Ezt az idén karácsonykor is megtesszük, szintén négy csomagot készítünk, rossz körülmények között élô, több gyermekes családoknak

A faluban összegyûjtöttük a feleslegessé vált, de még használható
ruhanemût, játékot, gondoskodtunk az elszállításról, hasznosításról. A gyûjtés
folyamatos, jelenleg is több zsák ruha vár elszállításra.
 Ismét megrendeztük májusban a fôzôversenyt, ami egyre több érdeklôdôt
vonz, hiszen az emberek szívesen mutatják be fôzôtudományukat. Több résztvevô az étel eladásából származó összeget felajánlotta az iskolának, óvodának.
 A Gyermeknapon a Nyugdíjas Klubbal és a Nôk Szervezetével közösen
végeztük a „vendéglátást”, a gyermekek nagy megelégedésére.

 Részt vettünk a falu szépítésében, virágosításban. Tavasszal rendbe tettük a Mészöly Géza emlékmû környékét.

A Falunap szervezésében és lebonyolításában segítettünk. Mindig ott
munkálkodtunk, ahol éppen szükség volt ránk.
 Véradást ebben az évben is kétszer szerveztünk, februárban, és júliusban
a Falunaphoz kapcsolódva.
 Augusztusban a Karikatúra-tábor résztvevôinek vacsorát fôztünk.
 Szeptemberben ismét megrendeztük a Szüreti-bált szerény nyereséggel.
 Az Idôsek –világnapja alkalmából rendezett ünnepségen jelentôs részt vállaltunk munkánkkal és anyagilag is. Fizettük a zenészt és 1-1 pohár pezsgôvel
köszöntöttük a falu „szép korú” tagjait.
 Az idei évben több idôs embert köszöntöttünk születésnapján
 Egész évben segítjük a Nyugdíjas –Klub rendezvényeinek lebonyolítását,
ôk viszonozzák ezt a mi rendezvényeinken való részvétellel, valamint egyéb felajánlásokkal.
 Ezúton köszönjük a kapott támogatást, melyet reméljük, hogy a lehetôségeink adta keretek között optimálisan sikerült felhasználnunk.
Köszönjük!
 Király Györgyné
Vöröskereszt titkár

A B a l a t o n vi l á g o s i N ô k E g ye s ü l e t é n e k
2 0 0 7 . é vi b e s z á m o l ó j a
Gyûlést szerveztünk 2007. január 15-én. A megbeszélés témája: a tagok új
elnököt szeretnének, döntés nem született, ezért a következô alkalommal került
újra napirendre. Polgármesterünk segítségét kértük, hogy a tagok kívánságát
Irma néni felé továbbítsa, mivel nem volt közremûködô. Ezt követôen minden
kapcsolatot megszûntetett a tagokkal. A tagok egyhangúan Erdélyi Józsefnét
választották meg új elnöküknek, helyettesének Baksa Ferencné mellett voksoltak,
a többi pozíció pedig változatlan maradt. Március 22-én okirat kérelmet adtunk be
a Veszprém Megyei Bíróságra a név és a vezetô csere miatt, ezen a napon már
az új elnökkel és - nagy örömünkre - újabb tagokkal együtt gyûlést tartottunk,
ekkor beszéltük meg az év rendezvényeit. A megújult, ezentúl Balatonvilágosi
Nôk Egyesülete néven mûködô szervezet megünnepelte az új elnököt és a csatlakozó tagokat. Szerettük volna, ha Irma néni is osztozott volna örömünkben, de
sajnos nem jött el. Meg akartuk köszönni eddigi munkáját és arra kérni, hogy
tapasztalataival segítse szervezetünk hatékony mûködését. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy az összejövetelre rendelkezésünkre bocsátotta a Triál
épületét. Április 11-én ismét gyûlést tartottunk, ahol újabb tagokat köszöntöttünk.
Április 14.: a Föld napja. Szervezetünk egyik része a világosi állomástól az
iskoláig szedte a szemetet, a másik része pedig az aligai állomástól a Hunor
utcáig. Kis csapatunkhoz több falubeli is csatlakozott.
Támogattuk a Rigófütty Természetvédelmi versenyen résztvevô diákok úti költségét.
Április 29-én fôzôverseny volt, melynek fô szervezôje a Vöröskereszt csapata
volt; Mi babgulyást kínáltunk az odalátogatóknak. Elismerô oklevélben
részesültünk.
Társaságunk elhatározta, hogy támogatja a közeledô gyermeknapot. A palacsintasütésbôl befolyt összeget Pernecker Antalné igazgató asszonynak átadtuk.
Minden évben hozzájárulunk majd ily módon a gyermeknaphoz.
Április 25-én az alakuló közgyûlésen jött létre a szervezet alapszabálya. Május
2-án a Veszprém Megyei Bírósághoz a Balatonvilágosi Nôk Egyesületének
bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelmet adtunk be.
Májusban a székesfehérvári Vörösmarty Színházba tettünk kirándulást, ahol
Görög László rendezésében megnéztük a Máli néni címû komédiát. A színházba
látogató csoportnak egy kis süteménnyel is kedveskedtünk. Ötvennégy személynek szereztünk ismét egy boldog estét és tudtuk kimozdítani a megszokott rohanó
hétköznapokból.
Május 12-én megrendeztük a Férfinapot. Minden férfit csekély kis ajándékkal
leptünk meg, melynek költségét a Vöröskereszttel közösen álltuk. Köszönjük az
Alig(h)a színjátszó körnek az elôadását. A mûsor után mindenki egy finom vacsora és bor mellett tölthette el az estét. Köszönet érte kitûnô szakácsunknak Szöllôsi
Tiborné Erikának. A fiúkat pedig a Sahira hastáncos kar kápráztatta el remek

elôadásával. Köszönet érte Tóth Krisztinának és csapatának.
A községi gyermeknapi rendezvényen is kivettük a részünket a munkából.
Virslit vásároltunk gyermekeinknek és piskóta tekercset készítettünk nekik.
Meghívtuk a siófoki tûzoltókat, a gyerekek nagyon élvezték.
Július 13-án és 14-én a konyhán segítettünk a falunapi rendezvény vendégei
kiszolgálásában. Július 28-án került megrendezésre a Balatoni Halak Napja,
Gallai Péterné Simon Kata képviselte szervezetünket.
Augusztus 19-én az Aligai Hully Gully karikatúristáinak vendégül látása közös
összefogással valósult meg, melyben mi is részt vetünk. Bográcsos pusztapörkölttel kedveskedtünk, ebéd közben sokat beszélgettünk, jól éreztük magunkat.
Szeptember 22-én vendégül láttuk a Kodály Zoltán emlékére rendezendô népdalkör találkozóján résztvevôket.
Szeptember 29-én Szüreti bál vette kezdetét a Vöröskereszt rendezésében.
Csapatunkból három család képviselte a rendezvényt. Nagyon jól sikerült, bár
kevesen jöttek el, sajnálhatják. Idôt kellene szakítani, hogy a rendezvényeket
megtiszteljük - mi világosi lakosok - jelenlétünkkel. Nem olyan sok rendezvény
van egy évben, s ezek bevételébôl tudnak a különbözô szervezetek másokon
segíteni. Nem utolsó sorban barátságok, kis közösségek is alakulhatnak ezeken
a rendezvényeken. Az ember ôsidôk óta társas lény, ne oltsunk ki mindent
magunkból, ebben a rohanó világban.
A tavalyi Erzsébet napi báli rendezvényen adományként befolyt összeget felajánlottuk egy gyermek táboroztatására. Megsegítettünk egy családot gyógyszer
támogatás címén.
Az Idôsek világnapján is segítettünk, mi egy kis süteménnyel és egy szál virággal kedveskedtünk az idôs embereknek.
Októberben részt vettem az „Esélyt a civileknek” országos konferencián és
szakmai programsorozatán, ahol sok hasznos dolgot hallottam, melyeket
remélem kamatoztatni tudok.
November 17-én Erzsébet és Katalin bált rendeztünk.
Decemberben Mikulás napi meglepetést csináltunk az iskolásoknak és a felnôtteknek, 17-én jótékonysági napot tartottunk Siófokon, ahová Balatonvilágos
hírét is magunkkal vittük.
Úgy gondolom ezt az évet tartalmassá sikerült tennünk. Céljaink között továbbra is az összetartás és az önzetlen segítségnyújtás szerepel, beszámolómat
Margarete Seemann gondolataival zárom:
Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved.
 Erdélyi Józsefné
elnök
Balatonvilágosi Nôk Egyesülete
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Egy jó ideje foglalkoztat az
emberek értékvesztésének jelensége. Miért következik be az,
hogy egy rendes ember egyszer
csak elkezd hazudni, csalni; megbízhatatlanná válni...? Miért nem érzi jól
magát a felesége, a gyermekei, vagyis a családja körében? Miért kerüli
ismerôseit, egykori barátait? Miért nem nyit ajtót öreg szüleire? Miért nem
érdekli ôt a sport vagy a kultúra rendezvényei és eredményei? Vagy ha
mégis érdekli valami, akkor miért zár ki szinte minden mást az életébôl?
Lelki szegénységében miért nem lépi át a templom küszöbét – még karácsonykor sem...? – Miért, miért...? – A sok homályos miért mögött
egyetlen fogalom kezdett kirajzolódni elôttem: Azért viselkedik így sok
ember, mert elidegenedett a felsorolt értékektôl.
Elidegenedés. – Valójában mit is jelenthet ez számunkra? Az elidegenedés minden bizonnyal egy már korábban birtokolt személyes értéktôl
való tartós eltávolodást jelent. Elsôsorban nem fizikai, hanem szellemilelki, vagyis személyes eltávolodásról van szó, amely észlelésekor már
olyan nagymértékû, hogy zavarodott idegenkedéssel tekint rá vissza az
illetô. – Igen, rosszabb érzés keríti ôt hatalmába, mintha teljesen ismeretlennel állna szemben. Az kiválthat belôle kíváncsiságot, vagy könnyedén elutasíthatja, esetleg szenvtelenül elmehet mellette. De az elidegenedett személyes kapcsolat az egészen más természetû, mert az, az
illetônak sajátja marad, csak most már „tüskeként“ irritálja ôt. Életének és
egzisztenciájának része volt és az is marad: kitépett, vérzô, sebes része.
Ez a hiányzó, sebes rész torzóvá teszi az illetôt, de azt, vagy azokat is,
akiket elhagyott. Amitôl ugyanis az ember elidegenedik, azt a maga szemléletében tévesnek, rossznak, félrevezetônek vagy károsnak tartja. Azt
gondolja magában, hogy a szakítással „könnyít“ magán, mert hisz nem is
olyan fontos számára az a valami vagy valaki. Viszonya „élô-holt“ kapcsolat. Élô kapcsolat, mert mégis létezik: emberek hordozzák; de ugyanakkor holt ez a kapcsolat, mert semmire sem használható, sôt eltakaríthatatlanul, temetetlenül és élettelenül jelen van az életében. (Ide vehetjük
még azokat a személyes kihívásokat és konkrét lehetôségeket is, amelyeket az ember saját hibájából pótolhatatlanul elszalasztott: halogatta a
megvalósítását, késôbbre sorolta azt..., egészen az utolsó helyre, ami
azután sohasem valósul meg.)
Korunk elidegenedésének megértéséhez nagyban hozzájárulhat az
ebben a témában felhalmozott örökségünk elemzése. A gyökerek nagyon
messzire nyúlnak. Az ôskultúrák korától napjainkig sok nehézséggel és
veszéllyel – olykor életveszéllyel – járt a saját törzsbôl, népbôl vagy
kultúrából való kiszakadás. A globalizáció csupán annyiban oldja ezt a
feszültséget, amennyiben kiterjeszti a „saját“ környezet néhány vonását
az egész világra.
A mi lelki-kulturális örökségünk világa felfelé nyitott. Az ember teremt-

ményként, Isten gyermekeként reflektálhat
önmagára, s mint ilyen örökösnek érezheti
magát: Isten Országa várományosának.
Hallatlan perspektíva, amit nap mint nap
veszélyeztet egyéni és kollektív bûne. Veszélybe kerül az öröksége, mert
rossz döntéseivel el-elidegenedik tôle, s ezt maga is érzi, olykor pedig
tudja is. Ezzel a témával bôségesen foglalkozott már az ókeresztény irodalom is A mai napig fennmaradt hatalmas anyagból világosan
kiolvasható, hogy elidegenedésnek az Istentôl való eltávolodást vagy
elszakadást nevezte.
Az ember a maga elidegenedését azonban nem nézte ölbe tett kézzel,
hanem szüntelenül küzdött ellene. Küzdelmének az adott egészen pozitív
értelmet, hogy zarándokként határozta meg saját magát, aki úton van a
kiteljesedés felé. Maga mögött akarja hagyni hibáit, tévedéseit és bûneit.
Eszköze a katarzis, magyarul a megtisztulás, mert a lelkében keletkezett
káoszt (zûrzavart) kozmosszá, vagyis szép tiszta renddé akarja átalakítani. Közösséget keres azokkal, akik hasonló szándékkal indulnak útjukra,
s közben hallgat a felülrôl és a belülrôl érkezô szóra, vagyis Isten és a
lelkiismeret szavára. Erôfeszítését szent jelek jutalmazzák: a feloldozás
és az eukarisztia. Mindez pozitív válasz az elidegenedés bezárkózásával
szemben.
Az elidegenedés tényét késôbb se vitatta senki sem. Ugyanakkor számos más megoldási kísérlet született. Közülük kettôt emelünk ki:
Feuerbach valláskritikájában azt fogalmazta meg, hogy a kereszténység
elidegeníti egymástól az embereket, és akadályozza az emancipációt,
vagyis az egyenjogosítást, a függô helyzetbôl, az alárendeltségbôl, vagy
az elnyomás alóli felszabadulást. Ennek az elméletnek az elterjedése óta
két dolog nyert bizonyítást. Egy részt sok embert el lehet távolítani a
kereszténységtôl, de azzal még nem szûnik meg az elidegenedettségük,
hanem csak más természetûvé válik, sôt még gyarapszik is; más részt
viszont a kereszténység nem szûnik meg, hanem ismételten megújul, s
közben a kívül rekedtek spirituális vágya soha nem látott, olykor persze
furcsa formákat ölt.
A másik figyelemre méltó kísérlet Marx nevéhez fûzôdik. Ô az elidegenedést egyoldalúan a termelési és tulajdonviszonyokból vezeti le. A
kapitalista társadalom növelte a tömegek függôségét és kiszolgáltatottságát, ami együtt járt a növekvô elidegenedéssel. Megoldást egyedül
a kollektív társadalom megvalósulásában látta. Ma már történelmi
tapasztalat, hogy a szocialista kísérletek sorra csôdöt mondtak, s bennük
nemhogy megszûnt volna az emberek elidegenedettsége, hanem nôttönnôtt, amihez még hozzájárult a szükséges javak hiányai, és a gazdasági
eredménytelenségek kudarcai is.
Folytatjuk...
 Dr. Balázs Pál

Elidegenedés

Fájó
szívvel...
2008. március 28-án
13 órakor
végsô búcsút veszünk

Sovány Dénestôl
a helyi temetôben.

Júlia kozmetika

Fôzzünk játszóteret!!!
Nyerjünk játszóteret gyermekeinknek,
községünknek!
Ismét fogjunk össze a község gyermekeikért, hogy legyen hol játszaniuk!
Nem lenne más dolgunk, mint minimum 1000 gramm Knorr Delikát8 termék
vonalkódját összegyûjteni, megadni településünk nevét, ahová szeretnénk, hogy
az új játszótér épüljön és személyes adatainkkal (név, pontos lakcím, lehetôség
szerint telefonszám) egy borítékban a
következô címre postai úton elküldeni:
„Fôzzön 8 Játszóteret”
1990 Budapest

Amennyiben nem szeretne ezzel
veszôdni, kérem adja le a vonalkódot a
Polgármesteri Hivatal recepcióján, és mi
elküldjük Ön helyett.
Az elmúlt év tapasztalatai szerint
elsôsorban olyan települések nyertek,
ahol kis közösségekbe tömörülve együttes erôvel gyûjtötték a vonalkódokat.
Ezúton szeretném megkérni a helyi
boltokban dolgozókat és az üzlettulajdonosokat, hogy hívják fel a Delikát8 terméket vásárolók figyelmét a lehetôségre!
Az összefogás, a közösség nagyobb
esélyt jelenthet a nyerésre!!!!

szolgáltatásai:

– ergoline mélybarnító szolárium; 380 Ft/6 perc
– jádaköves masszázságy
– csokoládés aromaterápiás mazzsázs
– ILCSI biokozmetikumok
Elérhetôség:
Óvoda út 8.
 (20) 538-1091; (20) 483-5016

Figyelem!
Készíttesse személyi jövedelemadó bevallását
szakemberrel Balatonvilágoson!

Lénártné Király Klára 30/3480441
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Mikor írassuk iskolába gyermekünket?
Mit ír elô a közoktatási törvény?
6. § (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a
hatodik, legkésôbb amelyben a nyolcadik életévét betölti,
tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a
hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését.
A szülô kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31.
napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni
idôpontban született. …
(4) Az iskola igazgatója dönt
a) a tankötelezettség kezdetérôl az óvoda véleménye alapján, illetôleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda
kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a
sajátos nevelési igényû gyermek esetén a tanulási képességet
vizsgáló szakértôi és rehabilitációs bizottság vagy az országos
szakértôi és rehabilitációs tevékenységet végzô szakértôi és
rehabilitációs bizottság szakértôi véleménye alapján;
24. § (5) A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti.
Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét
betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha
augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a
szakértôi és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy
nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó
vagy a szakértôi és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a
szülô kérésére és az óvoda nevelôtestületének egyetértésével
tehet. A nevelôtestület egyetértését a nevelési tanácsadó,
illetve a szakértôi és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése elôtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértôi és rehabilitációs bizottság – szakvéleményének megküldésével – értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzôt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben
vegyen részt.
Kiket vár az iskola?
A hatodik életévükhöz közeledô nagycsoportosok szüleiben gyakran felmerül a kérdés: vajon elég érett-e már gyermekük az iskolához, hogyan fogja viselni az óvodához képest
megváltozott körülményeket, hogyan fogja végigülni a 45
perces tanórát anélkül, hogy ötpercenként ne ugrana fel a
székrôl, ne nyúlna a táskájába rejtett kedvenc játéka után.
Ebben az életkorban azonban még nagyok az egyéni
eltérések, jelentôsek a gyermekek közötti különbségek. Van
olyan gyerek, aki már felismeri a betûket, esetleg olvas, van
olyan aki a számolás iránt érdeklôdik, és van olyan is, aki
egyszerûen csak szeretne iskolába járni, de még nem ismeri a
betûket. Amennyiben a fizikai-pszichés alkalmasság megfelelô, a többi ismeretet a gyermek gyorsan megtanulja. Néhány
általános szempont alapján minden gyermekére figyelô szülô
is viszonylag egyszerûen eldöntheti, hogy gyermeke elérte-e
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

Fizikailag alkalmas a gyermek, ha:
• már elért bizonyos testi fejlettséget (kb. 1l0 cm magas és
testsúly 18 kg ),
• túl van az ún elsô alakváltozáson (eltûnt a kisgyermekekre
jellemzô pocak, a teste megnyúlt, karcsúbb lett),
• megkezdôdött a fogváltás, az elsô tejfogak helyén megjelennek a maradandó fogak,
• a huzamosabb egy helyben ülés miatt fontos az általános jó
erônlét,
Pszichésen alkalmas, ha:
• a gyermek már várja az iskolát, ami bizonyos fokig a
játékaiban is megjelenik,
• a rábízott feladatokat elvégezi, tevékenységeit nem hagyja
félbe,

• képes kapcsolatot teremteni és fenntartani a kortársaival,
nehézségek nélkül tud a csoportjába beilleszkedni,
• képes felnôttekkel való kapcsolat kialakítására, fenntartására.
Rendelkezik a tanórai tanuláshoz szükséges
képességekkel, ha
• tud elmélyülten játszani,
• képes tartósan (10-15 percig) lekötni magát rajzolással,
színezéssel, feladatlap kitöltésével
• könnyedén megtanul rövidebb versikéket, mondókákat,
• képes magát értelmes mondatokban kifejezni,
• némi gyakorlatot szerzett már finom motorikus mozgásokban, rajzol, színez, fest, gyurmázik, apróbb építôelemekbôl
épít
• biztos fogalma van az 1 és 6 közötti mennyiségek között,
jól használja ebben a körben a kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmát,
Ezeket a képességeket nem kell külön tanítani, mivel a fejlôdés során maguktól megjelennek. Egy egészséges, megfelelôen ingergazdag, a gyermekre figyelô környezetben az "átlagos" gyermek saját érdeklôdésétôl vezérelve, a neki megfelelô
tempóban sajátít el mindent, ami az iskola megkezdéséhez
szükséges.
Miért fontos, hogy a gyermek a számára megfelelô
idôben kezdje meg tanulmányait?
Az iskolába lépéssel alapvetôen megváltozik a gyermek státusza a családban és a társadalomban is. Fô tevékenysége a
tanulás lesz, az iskola teljesítményt vár el tôle és ezt a teljesítményt értékeli is. Amennyiben a gyermek fizikailag és
pszichésen még nem érett meg az iskolai követelmények teljesítésére, sorozatos kudarc érheti majd, ami – esetleg évekre
meghatározza a tanuláshoz, az iskolához való viszonyát.
A döntés nem könnyû, ugyanakkor az iskolára érett gyermek „ visszatartása” sem vezet eredményre. Nagyon kényelmes lehet, hogy a gyermek akár 9 óráig is beérkezhet az
óvodába, és nem kell pontosan 8 órára az iskolában lenni,
vagy a szülô kedve szerint otthon tarthatja, elviheti a nagyszülôkhöz esetleg vásárolni, de nagyon sokat árthatunk is
neki. Miért? Egyrészt kiszakítjuk a baráti társaságból abban az
idôben, amikor már fontosak neki a „ kortársak”. A fizikailag
és pszichésen érett gyermek nem érti, hogy ô miért nem
mehet az iskolába, amikor a vele egyidôsek többiek már elég
„ okosak”. Az önbizalmát egy életre elvehetjük.
Célszerû tehát alaposan mérlegelni azt, hogy alkalmas-e a
gyermek az iskolakezdésre, vagy sem. Amennyiben a szülô és
az óvónô eltérô véleményen van, vagy a szülô bizonytalan,
mert sokféle érvet hallott az iskolakezdés mellett és ellen,
érdemes a gyermekkel felkeresni a területi Nevelési Tanácsadót, ahol a gyermek vizsgálata alapján javaslatot adnak a
szülônek.
Iskolaválasztás avagy hol kezdjen tanulni a gyerek?
A törvényi szabályozás szerint az iskolaköteles korú gyereket a lakóhely szerint területileg illetékes általános iskola elsô
osztályába kell beíratni.
Gyakran elôfordul azonban, hogy a területileg illetékes iskola valamilyen ok miatt nem a legmegfelelôbb, ekkor lehetôség
van arra, hogy másik iskolába is beírassák a gyermeket. Addig, amíg a lakóhely szerint illetékes iskola nem határozhat
meg felvételi követelményt, a „ másik” iskolába gyakran felvételizni kell, vagyis válogatnak a gyerekek között. Mérlegelni
kell, hogy milyen hatással lehet a megmérettetés és az esetleges kudarc a gyerekre.
Ebben az életkorban a gyerek még erôsen kötôdik a felnôttekhez, számára nagyon fontos a tanító nénivel kialakuló
kapcsolat. Emiatt az iskolaválasztás inkább „ tanító néni választás“ legyen. Érdemes alaposan körülnézni, mert egy szimpatikus tanító kedvéért a gyermek csodákra képes.
Mint iskolavezetô bátran ajánlom minden bizonytalankodó
szülônek, és azoknak, akik nem a lakóhely szerint illetékes iskola felé kacsintgatnak, hogy keressék fel még március folyamán a kiválasztott iskola igazgatóját, kérjenek lehetôséget arra, hogy beülhessenek a leendô tanító néni egyik órájára, és
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figyeljék, hogyan érzik saját magukat. Ha erre nem kapnak engedélyt, akkor nézzenek nyugodtan másfelé. Ne sajnáljanak 12 nap szabadságot az alapos körülnézésre, hiszen nem mindegy, hogy milyenek lesznek a gyermek elsô évei az iskolában.
Ha tehetik, vigyék el a gyereket is, beszélgessenek a kiválasztott tanító nénivel. Fontos, hogy a szülônek és a gyereknek
egyaránt szimpatikus legyen a pedagógus. Végül, ha lehetséges, kérdezzék meg más szülôk véleményét is az iskoláról,
az ott tanító pedagógusokról.
Másik szempont annak a módszernek az ismerete, amivel
majd az elsô osztályban tanítani fognak. Nagyon sokféle módszer és még több kiváló és kevésbé jó könyv közül választhat
a pedagógus. Még egy iskolán belül is lehetnek eltérések, más
módszer szerint tanulhat az egyik osztály és más módszer
szerint haladhat a másik osztály. A szülôk próbáljanak meg
informálódni a módszerrôl és arról, hogy milyen ütemben haladnak majd az anyaggal. Mikorra kell a gyereknek megtanulni folyékonyan olvasni, mikorra ismerkednek meg a számokkal, mikor, milyen ütemben haladnak az írás oktatásával. Szokott-e a tanító néni az órán differenciálni, hiszen más ritmus
felel meg annak a gyereknek, aki már ismeri a betûket, esetleg olvas és megint más ritmus a megfelelô annak, aki csak
most ismerkedik az olvasással. Ez utóbbi „ erôltetett menetnek” érzi majd az esetleges napi két-három új betût. Végül
próbáljanak meg tájékozódni a leendô osztály létszámáról. A

kevesebb gyerek optimálisabb a pedagógus és a kis elsôs
számára is.
A felsorolt szempontok figyelembe vétele azért lényeges,
mert az elsô osztályban szerzett tapasztalatok, a siker és a kudarc élménye az egész késôbbi iskolai pályafutást befolyásolhatja.
Saját tapasztalatom, hogy egy jó tanító nénihez bátran adhatjuk az éppen csak hatéves gyermeket is (az enyém júliusban töltötte a 6. évét), mert tudja megfelelôen fejleszteni.
 Pernecker Antalné
igazgató

Egészségnap!
2007. március 7-én pénteken 1400 órától
Balatonvilágoson az általános iskolában
Kóstoló, vérnyomás mérés, nyeremények!!!
Minden érdeklôdôt szeretettel hívunk és várunk!
Részvételével hozzájárul ahhoz,
hogy az általános iskola egy többfunkciós
személymérleget megtarthasson!

Információ: 06 (30) 207-3984

Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Köszöntöm a Hírlap olvasóit!
Elsôdlegesen bemutatkoznék.
Kéri Róbertnek hívnak. A rendészeti tanulmányaimat a Csopaki Rendôr Szakközépiskolában kezdtem 1996. ôszén. Az iskolát kitûnô eredménnyel végeztem 1998. júniusában. A tényleges hivatásos szolgálatot ekkor kezdtem meg Veszprém Városi Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán forgalomellenôrzô
járôrként. Balesethelyszínelônek 1999. nyarán neveztek ki,
mely munkát egészen 2002. október 1-ig végeztem. Ezen
idôszakban Balatonalmádi Rendôrkapitányságon közlekedésrendészeti szolgálati ág nem volt, ezért Balatonalmádi
Rendôrkapitányság illetékességi területén történt közlekedési
balesetek helyszíni szemléjét mi hajtottuk végre. Gondolom,
nem kell ecsetelnem az újság olvasóinak, hogy a nyári idegenforgalmi szezonban az átlaghoz képest többszörösére duzzadó forgalom, mennyi közlekedési balesetet eredményezett,
ebbôl kifolyólag volt alkalmam megismerni a Kapitányság
területét.
A munka mellet Rendôrtiszti Fôiskola közlekedésrendészeti
levelezô szakán folytattam tanulmányaimat 1999-tôl, ahol
2003-ban diplomáztam. Elsô tiszti beosztásomba is ekkor
neveztek ki baleseti vizsgálónak a Közlekedésrendészeti
Osztályon, ahol munkám elismeréseként 2005. ôszén fôvizsgálónak neveztek ki.
2006. március 1-jétôl 2008. január 1-jéig az ORFK Oktatási
Igazgatóság Csopaki Továbbképzô és Módszertani Központjában teljesítettem szolgálatot, ahol a 3 éves szolgálati
munkaviszonnyal rendelkezô rendôr kollégák továbbképzésit
hajtottuk végre.
Angyal Gábor r.szds. úrtól egy jól mûködô alosztályt telje-

sen felújított épülettel együtt vettem át. A rendôrôrs rendszeresített létszáma 14 fô, melybôl két körzeti megbízotti és egy
járôri státusz nincs betöltve. Elsôdleges feladatomnak tekintem többek között, hogy a nyári idegenforgalmi szezont teljes
létszámmal kezdhessük meg.
A rendôrségi hírek között mostanában szerepelnek az átszervezett rendôrség személyi hiányáról szóló adatok is. A hiány tapasztalható Veszprém megyében is, ezért szívesen veszszük azon rendôr kollégák jelentkezését, akik a környékünkrôl, a megyébôl származnak, és szeretnének „ haza jönni”,
vagy a szülôi házhoz közelebb munkát vállalni úgy, hogy nem
mondanak le hivatásukról.
Az idei év elsô hónapja közlekedési és bûnügyi szempontból Balatonvilágoson csendesen telt.
Kérem Önöket, hogy amennyiben idegen, gyanúsan viselkedô személyeket észlelnek a nyaraló területeken – úgynevezett terepszemle tartása közben – jelezzék a 06 (70) 458 14 85
hívószámú mobiltelefonra, amit az Ôrs Járôrei fognak felvenni.
Végezetül a téli közlekedés veszélyeire hívnám fel a figyelmüket, igaz a hó már több hete elolvadt, csapadék formájában többnyire esô hullik, az utak általában szárazak, legalábbis annak tûnnek. Ellenben a hajnali órákban lecsapódó pára
könnyen meg tud fagyni, veszélye abban rejlik, hogy 50
méterrel korábban ugyanazon útszakasz száraz felületû, majd
nyílt terülteken – fôként lakott területeken kívüli útszakaszokra igaz ez – pedig már csúszós. Ezért arra kérem önöket, hogy
reggeli idôszakban óvatosabban, mérsékelt sebességgel
közlekedjenek, ezáltal is csökkentve a baleset bekövetkezésének lehetôségét.

Tisztelettel:
 Kéri Róbert r.fhdgy.
ôrsparancsnok

Elôzô lapszámunkban a rendôrségi cikkét természetesen Grúber Sándor rendôralezredes, rendôrségi fôtanácsos,
Balatonalmádi rendôrkapitánya írta. Elnézést kérünk az elírásért!
(Szerkesztô)
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Bemutatkozik a Baba-mama klub
Két éve, egy anyatejes világnapi megemlékezés alkalmával
elindult Balatonvilágoson a Baba-mama klub. Településünkön
a kisgyermekes családok sokszor nem is ismerik egymást,
fôleg, ha a beköltözôkre gondolok. A gyermekek a játszótereken (szerencsére 3-4 is van a faluban) is csak ritkán
találkoznak egymással, így jó ötletnek tûnt, hogy legyen egy
hely, ahová az anyukák kisgyermekeikkel eljárhatnak,
ismereteket szerezhetnek, találkozhatnak egymással, megismerkedhetnek, gondolatokat cserélhetnek, a kicsik pedig
játszhatnak.
A helyi általános iskolában az igazgatónô, Pernecker
Antalné szívesen fogadta ötletünket és Pap Zoltánné Éva tanító néni megengedte, hogy az osztálytermükben tarthassuk az
összejöveteleinket, ami lehet, hogy az osztály tanulóinak néha
egy kis bosszúságot okozott.

Vendégként járt nálunk és ismereteinket bôvítette szülésznôgyógyász és gyermekorvos is, akik a felmerülô kérdésekre
szívesen válaszoltak. Babamasszázs tanfolyamon már több
anyuka is részt vett, ahol megismerhették és elsajátíthatták a
csecsemômasszázs fortélyait.
Tavaly decemberben másodszor tartottunk Mikulás ünnepséget a három év alatti gyermekeknek, ahol egy szerény kis
csomaggal kedveskedtünk, de úgy gondolom a Mikulással
való találkozás percei élménnyé váltak számunkra. Volt, aki
nagyon megszeppent és ki sem akart szállni édesanyja védelmet nyújtó ölébôl, de volt, aki felbátorodott és még labdázott
is az ôsz szakállú, piros subájú, nagy zsákot cipelô Mikulással.
Az ünnepségrôl készült fotókat mellékeltem, így bepillantást nyerhetnek az örömteli percekrôl.

Fotók: Horváth Gyöngyi

A 2008-as évre tervezett programok:
Március 13., 20., 27. du.1530-tól: baba masszázs tanfolyam,
Április 3., 10. du.1530-tól: baba masszázs tanfolyam,
Május 15. du.1530-tól: biztonságos környezet, balesetek,
elsôsegélynyújtás,
Június 19. de. 1000-tól: végre itt a nyár, mire figyeljünk fokozottabban nyáron,
Július 10. de. 1000-tól: játszóház,
Augusztus 1. de. 1000-tól: Anyatejes világnap, szoptató édesanyák köszöntése,
Szeptember 4. du. 1530-tól,
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XVIII. évfolyam, 2. szám

Október 2. 1530-tól: gyermekorvos válaszol,
November 13. du.1530-tól: fogzás, fogápolás-minden ami
fogas kérdés,
December 4. du. 1530-tól: Mikulás ünnepség a közösségbe
nem járó gyermekeknek.

Minden érdeklôdôt szeretettel hívok és várok
a baba-mama klubba!
 Horváth Gyöngyi védônô
 (30) 207-3984

Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelôs kiadó: Fekete Barnabás polgármester.  Felelôs szerkesztô: Krutzler Adrienn.
Szerkesztôbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Heinrich Pál
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu  (88) 480-511
Felelôs vezetô: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.

