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Az el sô adv enti hétv ége
Az idén már a harmadik alkalommal gyújtottuk meg közösen a község adventi koszorúján az elsô gyertyát. Az advent szó jelentése eljövetel (a latin „adventus Domini”
kifejezésbôl származik, ami annyit tesz: „Úr eljövetele”).
Az advent elsô vasárnapja, a keresztény egyházi év elsô napja, mindig november
27. és december 3. közé esik. A december 25-e elôtti utolsó vasárnap advent
negyedik vasárnapja. A katolikus liturgiának megfelelô adventi koszorú három lila és
egy rózsaszín gyertyával. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a
növekvô fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden
gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Egyben a katolikus
szimbolika szerint egy-egy személyre (vagy közösségre) is utalnak:
– Ádám és Éva – mint akiknek elsôként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
– zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);
– Keresztelô Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az
emberek szívéhez (szeretet);
– Szûz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).
A rendezvény ötlete Molnárné Marcsinak, a Balatonvilágos Jövôjéért Alapítvány
elnökének fejébôl pattant ki több évvel ezelôtt; ez a harmadik év volt az alapítvány
tagjai szervezô munkájának köszönhetôen, hogy kicsik és nagyok összegyûltek a
karácsonyi várakozás elsô napján. A hagyományoknak megfelelôen Molnárné Sági
Mária, az alapítvány elnöke és Fekete Barnabás a község polgármestere gyújtották
meg az elsô adventi fényt. A csodálatos adventi koszorút idén is Elek Tünde kezei
varázsolták a rendezvényre. Az ízletes zsíros kenyeret lila hagymával a vöröskeresztesek készítették és tálalták, miközben a felnôttek forralt bort, az apróbbak forró teát
kortyolgatva hallgatták Kovács József László és P. Nagy Ferenc dalait, akiket erre a
délutánra hangulatfelelôsnek neveztünk ki. A felnôttek lélekmelegítôjéhez a bort
Deák Bárdos Péter szolgáltatta, ezúton is köszönjük!
A kultúrházban Kálmán Irma festômûvész és Molnár István fafaragó munkáit
tekinthették meg az érdeklôdôk illetve vásárolhattak ajándékot a fa alá.
A gyerekeknek az idén is a birkasimogatás volt a sláger, Varga Tamásnak köszönjük a lehetôséget, aki az idén is „kölcsönadta” néhány órára az állatokat örömet
okozva ezzel a rendezvényre látogató gyerekeknek.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt minket jelenlétével, reméljük,
hogy nem volt hiába. Nekünk öröm volt látni a sok beszélgetô embert, a mosolygós
arcokat, hisz ezért csináljuk.
 Krutzler Adrienn
Fotók: Veréb András
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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testületének

2009. évi munkaterve
A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása elôtt tájékoztatást ad a két
testületi ülés közt tett fontosabb intézkedésekrôl, és beszámol a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
Az ülések keddi napokon, 16 órai kezdettel tartandók.
A képviselô-testület üléseinek helye a polgármesteri hivatal tanácsterme, a közmeghallgatás
helye a községi kultúrotthon.
1. 2009. január 20. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elôadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Teljesítménykövetelmény alapját meghatározó kiemelt célok meghatározása
Elôadó:
jegyzô
3./ Vegyes ügyek
2. 2009. február 24. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2009. évi költségvetési rendeletalkotás
Elôadó:
polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Nyári programok, rendezvények
Elôadó:
polgármester, alpolgármester
3./ Vegyes ügyek
3. 2009. március 24. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ Családsegítô- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Elôadó:
CSSZSZ vezetôje
2./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság beszámolója
Elôadó:
bizottság elnöke
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Elôadó:
polgármester
4./ Vegyes ügyek
4. 2009. április 21. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló, Ellenôrzési jelentés
Elôadó:
polgármester
2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos megvalósulásáról.
Elôadó:
polgármester
3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elôadó:
bizottság elnöke
4./ Vegyes ügyek
5. 2009. május 26. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balatonvilágos község közrendjérôl, közbiztonságáról
Elôadó: rendôrôrs parancsnoka, helyi körzeti megbízott
2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
Elôadó:
Krutzler László vezetô
3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója
Elôadó:
alapítvány elnöke
4./ Vegyes ügyek
6. 2009. szeptember 22. (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ A 2009. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

Elôadó:
polgármester, jegyzô, intézményvezetôk
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Elôadó: jegyzô
Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye beszámolója
Elôadó: intézményvezetô
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója
Elôadó: intézményvezetô
Kultúrház beszámolója
Elôadó: rendezvényszervezô
3./ Vegyes ügyek
7. 2009. október 20 . (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
Építéshatósági feladatok ellátásáról szóló beszámoló
Elôadó: építésügyi fôtanácsos
Szociális gondozói szolgálat beszámolója
Elôadó: intézményvezetô
Falugondnoki Szolgálat beszámolója
Elôadó: tanyagondnok
Tourinform Iroda beszámolója
Elôadó: irodavezetô
Egészségügyi szolgálat beszámolója
Elôadó: háziorvos
Védônôi szolgálat beszámolója
Elôadó: védônô
2./ 2009. évi belsô ellenôrzési terv elfogadása
Elôadó:
polgármester
3./ Vegyes ügyek
8. 2009. november 6. (péntek) 17 óra Közmeghallgatás
Napirend:
Beszámoló az elôzô közmeghallgatás óta eltelt idôszak eseményeirôl, a testület munkájáról.
Elôadó:
polgármester, képviselô-testület
9. 2009. november 17 . (kedd) 16 óra
Napirend:
1./ 2009. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérôl szóló beszámoló
Elôadó:
polgármester
2./ 2010. évi költségvetési koncepció
Elôadó:
polgármester
3./ A 2010 évi fejlesztések
Elôadó:
polgármester
4./ A 2010. évi munkaterv javaslat elôterjesztése
Elôadó:
polgármester
5./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
Elôadók: szervezetek vezetôi
6./ Vegyes ügyek.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 2009. évi munkatervét a
371/2008.(XI.24.) számú határozatával fogadta el.
 jegyzô

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
Balatonvilágos Község Önkormányzata által nyújtott támogatásokról
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete által kiírt Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának, „B” típusú pályázatára
0 fô, „A” típusú pályázatára 10 fô adott be pályázatot.
A képviselô-testület szociális alapon, az egy fôre jutó jövedelem alapján felállított egy rangsort.
A felállított rangsor értékhatárai a következôk:
Rangsor
Egy fôre jutó jövedelem
Támogatás összege
I.
0 Ft-tól - 30000 Ft-ig
5000 Ft,
II.
30001 Ft-tól - 40000 Ft-ig
4000 Ft,
III.
40001 Ft-tól – 50000 Ft-ig
3000 Ft,
IV.
50001 Ft-tól – 70000 Ft-ig
2000 Ft,
V.
70001 Ft-tól
1000 Ft.

A rangsor figyelembe vételével került megállapításra egyénenként az „A” típusú pályázatok
támogatási összege, az alábbiak szerint:
Rangsor
Támogatott pályázó
Támogatás összege
I.
4 fô
5000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
II.
1 fô
4000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
III.
3 fô
3000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
IV.
1 fô
2000 Ft/fô/hó x 10 hónap,
V.
1 fô
1000 Ft/fô/hó x 10 hónap.
Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójára biztosított támogatás összesen: 360.000 Ft.
Balatonvilágos, 2008. november 27.
 Fekete Barnabás polgármester
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Balatonvilágos Településfejlesztési koncepciója
A Balaton déli partján elterülô település nagy kihívás elôtt áll: a rendszerváltás óta
eltelt évek, a szervezeti rendszer, a támogatások változása (különösen a pályázati
rendszer megjelenése óta), a hazai és nemzetközi turisztikai trendek változása olyan
igényeket és követelményeket támaszt a továbbfejlôdés egyetlen lehetôségeként, mellyel
a településnek lépést kell tartania, ha meg kívánja ôrizni (illetve fel akarja támasztani)
üdülôközponti jellegét.
A település életében nagyon fontos, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg,
melyek fenntartásukhoz, üzemeltetésükhöz nem igénylik az önkormányzat anyagi
támogatását. Nem szabad viszont megfeledkeznie a helyi lakosság igényeirôl sem: a
fejlesztésnél a fô hangsúlyt az élhetô település megôrzésére, az oktatási háttér helyi
igényekhez igazítására, a szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztésére, a szabadidô
eltöltéséhez szükséges programok bôvítésére kell helyezni.
A településfejlesztési koncepció készítésekor igyekeztünk szem elôtt tartani az
élhetô település képét, ahol a lakosság megtalálja a megélhetés feltételeit, emellett
úgy a helybeli, mint a üdülô vendég megfelelô szolgáltatásokhoz, szabadidôs és kulturális programlehetôségekhez jut - a lakosság a fejlesztések utáni minôségi változást
követôen is otthonának érezze a települést, a turista pedig élvezze a helyiek vendégszeretetét.
Ezért választottuk a település jövôképének a következôket:
1. A település jövôképében körvonalazódó jó hírû, sajátos arculatú, üdülôés lakóhelyként kedvelt település a Balaton kedvelt kulturális, turisztikai központja legyen. A kiépülô, több lábon álló, stabil turisztikai gazdaság kellô számú és
minôségû munkahelyet nyújtson, ezáltal a település az átlagos jövedelmeknek köszönhetôen megfelelô életfeltételeket tud biztosítani, másfelôl a lakossági jóléthez
nagymértékben hozzájárul a lakókörnyezet infrastrukturális, társadalmi-kulturális, és környezeti értelemben vett magas minôsége.
2. A kiváló vasúti és közúti közlekedési lehetôségekre települô logisztikai bázis,
valamint a sokszínû és pezsgô turizmus különbözô irányú karrierperspektívákat kínál
a helybéliek számára, ami kedvezô körülmény a képzett fiatalok megtartása tekintetében is.
3. Az elsôdlegesen a Balaton-kultuszról megismerhetô település a szezon
meghosszabbítása révén versenyképességét növelni legyen képes, melyet számos
nemzetközi és belföldi partnerség révén tud majd biztosítani.
A településfejlesztési koncepció tartalmát tekintve a jövôkép megfogalmazása
után 4 fô pontban (prioritásban) rögzíti a település fejlesztési irányát:
Turizmusfejlesztés
Mezôgazdaság és egyéb gazdasági fejlesztés
Infrastruktúra és településfejlesztése
Szervezet és intézményfejlesztés
A négy prioritás a fô feladatokat fogalmazza meg és jelöli ki, a prioritások programokon keresztül teljesülhetnek.
Turizmusfejlesztés
Balatonvilágos hagyományai, stratégiai közlekedés-földrajzi pozíciója és e pozíció
valószínûsíthetô tovább erôsödése nemcsak predesztinálja a községet arra, hanem
elsôdleges prioritású területfejlesztési feladatává, kötelességévé is teszi, hogy
kistérségének stabil turisztikai centruma legyen, sôt annak határain túlnyúló hatásokat
gerjesszen.
A turizmus versenyképességét (egyben tôkevonzó képességét is) jelentôsen
befolyásolja az üzleti környezet minôsége, amihez a következô idôszakban kulcsfontosságú feladatokat kínáló infrastruktúra mellett, a községben meglévô humán
erôforrások, a lehetôségekhez képest minél erôsebb innovációs potenciál is hozzátartozik és figyelmet érdemel. Mindez komoly hatással lehet a versenyképesség másik
területére, hogy a helyi vállalkozások milyen módon versenyeznek, s törekednek a

minél magasabb szintû fogyasztói igények kielégítésére.
Mezôgazdaság és egyéb gazdasági fejlesztés
A település hagyományos termékei jellegzetesek, melyek az idegenforgalom
számára is attrakciót jelenthetnek, és forgalmazásuk megszervezésével a térség
ismertsége, azonosítása is javítható. A hagyományos mezôgazdasági termékek (zöldség, gyümölcs) és a természetes (bio) módszerrel termelt térségi mezôgazdasági termékek számára az értékesítési lehetôség bôvítése lenne fontos feladat. Ennek
keretében a legnagyobb turista forgalommal bíró partmenti helyeken elárusítóhelyek
létesíthetôk. Emellett a kistérségben elôállított termékekkel a helyi éttermek választéka is. A termeléshez szükséges víz biztosítása csak korszerû öntözôrendszeren
keresztül valósítható meg, ezért ennek felújítása, tulajdonjogi rendezése is feladat.
Infrastruktúra és településfejlesztés
Már a település kialakulásában nagyon fontos szerepe volt a vasútnak, története
során vonzotta az utakat, így van ez napjainkban is. Balatonvilágos közlekedés-földrajzi helyzete jó, kedvezô.
A településnek viszonylag jól kiépített és jól mûködô kommunális, mûszaki infrastruktúrája van. Azonban a lakosság komfort érzetének, életminôségének az emelése,
valamint a fenntartható fejlôdés és a környezetvédelmi célok elérése érdekében
tovább kell javítani, és korszerûsíteni a kommunális infrastruktúra rendszereit.
A település belsô közlekedési helyzete, úthálózata, téren is kell az elôre lépés (volt
„klub” aliga területének bekapcsolása a település vérkeringésébe, Aligai terület
közlekedés-rendszererének kiépítése). Folyamatosan fejleszteni kell a település önkormányzati úthálózatot (minôségi és mennyiségi téren), javítani a közlekedés biztonságot, kiépíteni az egységes településkörnyéki (balatoni) kerékpárút hálózatot.
Településközpont (részközpont) még további kiépítésre, fejlesztésre szorul.
A fentiekben leírtak megvalósulása lehet a záloga annak, hogy megvalósulhassanak a jövôképben megfogalmazottak, hogy elérhetôvé váljanak a fejlesztési célok.
De a közlekedési és a mûszaki, kommunális infrastruktúra fejlesztése nagyon fontos a
település gazdasági, a humán tôke fejlettségének a szempontjából is, és egyáltalán a
lakók és üdülôk életminôsége szempontjából. Tulajdonképpen ez lenne a legfontosabb,
az összes eddigi célhoz és prioritáshoz szorosan kapcsolható és kapcsolódó feladat és
prioritás, hiszen minden településfejlesztési koncepciónak, és az erre támaszkodó
településrendezési tervnek az a legfontosabb célja, hogy a település lakói otthon és jól
érezzék magukat településükön, tudjanak azonosulni vele, legyenek büszke patrióták
és vigyázzanak rá. Nagyon lényeges a helyi és kulturális értékek, örökségek védelme.
Szervezet és intézményfejlesztés
A humán erôforrások, vagyis maga az ember jelenti minden fejlesztési
tevékenység legfontosabb bázisát, egyben végsô célját. Rendkívül fontos a közoktatás
értékeinek megôrzése, a minôségi színvonal folyamatos emelésére törekvés, a szakképzés piacképességének biztosítása, a magas szintû tudás helyi mûhelyeinek létrejötte és szellemi kisugárzásuk érvényesülése, de nagy figyelmet érdemel a – tágan
értelmezett – kultúra minden aspektusa. Egyes emberek, embercsoportok életminôsét
direkt módon határozza meg az egészségügyi és szociális ellátás minôsége. Ezek az
oktatáshoz hasonlóan erôsen kitettek az országos folyamatoknak és a költségvetési
szemlélet rövid távú érvrendszerének. A településen elért eredmények megtartása, a
mûködô struktúrák fenntartása, a rendszer fejlesztése alapvetô követelmény a helyi
fejlesztéspolitikával szemben.
Ezen elvek és fôbb pontok mentén készült el a prioritásokhoz kapcsolódó strukturált fejlesztések részletezése (intézkedések, alintézkedések), mely – a helyzetelemzéssel, múlt feltárásával, interjúkkal együtt – alkotja a település fejlesztési koncepcióját.
 Székely Nóra
tervezô

Tisztelt Választópolgárok!

ott nem lehet, akkor Veszprémben, Balatonfüreden – Balatonfûzfôn, esetleg a városi
címre áhítozó Balatonkenesén, vagy mindezt egy helyen Siófokon.
A megye váltása, illetve a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz való
csatlakozás nem jelenti a község önállóságának feladását, Balatonvilágos önálló
község marad.
A Veszprém Megyei Naplóban megjelent cikk Balatonkenese várossá válásáról
egyértelmûen fogalmaz: Balatonkenese a környezô települések körjegyzôsége kíván
lenni, ezáltal a döntés tétje egyszerûsödött: Balatonvilágos Balatonkenese alárendeltségében mûködik tovább, vagy mint önállóságát megtartó település a siófoki
kistérségben.
Lehet választani.

Balatonvilágos község jövôjét alapvetôen meghatározó választás elôtt állunk.
Az a lehetôség, hogy Veszprém megyét elhagyva, Somogy megyéhez csatlakozzunk, az Önök döntésétôl függ..
A két megyeközpont községünktôl való távolsága is lehet egy szempont, egy érv,
de gondoljon bele: Önnek egy évben hány alkalommal kellett a megyeközpontba utaznia, ott hivatalos ügyet intézni.
A közigazgatás átszervezésére legkésôbb 2010-2011 évben sor kerül. Nagyobb
szerepet kapnak a kistérségi központok, a közeli városok.
Nekünk abban kell döntenünk, hogy hova fogunk menni hivatalos ügyet intézni,
hol vesszük igénybe a járóbeteg ellátást, a labor vizsgálatot Balatonalmádiban – ha

 Fekete Barnabás polgármester
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A második adventi vasárnap és a Mikulás
Mikulás, vagyis Szent Miklós püspök volt, a keleti egyház
máig is legtiszteltebb szentje. A legenda szerint a szomszédságában lakó férfinak volt három lánya, akiket férjhez akart
adni, de nagy szegénységben éltek, így nem volt hozomány a
lányok számára. Szent Miklós az éj leple alatt a lányok ablakába három zacskó aranyat tett, hogy megmentse becsületüket
és tisztességesen férjhez tudjanak menni. Mikor az éjszaka
közepén, meghallották a mocorgást, kinéztek az ablakon, de
már csak egy piros ruhás alakot láttak sietôsen távozni a
hóesésben. Innen ered a szokás, hogy csizmát teszünk az
ablakba ajándék reményében.
A magyar parasztság körében a Mikulás járás alakult ki,
amikor is álarcos Mikulások és Krampuszok ijesztgették este
az utcán az embereket, egyébként ez a szokás, valószínû,
hogy Ausztriából került Magyarországra.
Mára már mindenki tisztában van vele, hogy december 6-án
a Mikulás Lappföldrôl érkezik rénszarvas szánon. Ez 1925-ben
terjedt el egy újságcikk miatt, melyben megírták, hogy az
Északi-sarkon nincs fû a rénszarvasoknak, hogy legeljenek, és
ezért kicsit lentebb, Finnországban laknak.
Általában a Mikulás mellôl nem hiányozhatnak a Krampuszok, azaz a segédek, akikre azért van szükség, mert ôk hozzák a büntetést (a virgácsot) a rossz gyerekeknek. Általában
ördög-formájúak, fekete színûek, fejükön szarvakat viselnek
és az esetek nagy többségében hosszú, bojtos farkuk van. Bár
a gyerekek jobban örülnek a Mikulás láttán, a virgácsot osztó
Krampuszt inkább tartják mókásnak, mint ijesztô ördögnek.
A finn Mikulás (Joulupukki) már december elejétôl kezdve
rénszarvasokkal járja az utcákat. A szánhúzók gyönyörûen fel
vannak díszítve, piros kantárral, és a szelídebb példányoknak
még a hátára is felülhetnek a gyerekek. A norvégoknál nagyon

Fotók: Pretz Csaba, Krutzler Adrienn

hasonlóak a szokások, mint nálunk magyaroknál. A különbség, hogy Nisse, a norvég Mikulás nem éjszaka érkezik a
kéményen keresztül, ezért mindig tiszta a ruhája. Krampuszok
helyett pedig manócskái vannak. Szent Miklós (Christmas
Father) ünnepe Amerikában a 19. században keveredett
össze karácsony ünnepével. Az amerikai gyerekek nem csak
a Mikulást kedvelik nagyon, de szánhúzó rénszarvasait is.
Természetesen vannak eltérések az amerikai és magyar
Mikulás-kultusz között: míg nálunk a tisztára „ suvickolt”
csizmákat helyezik ki a gyerekek ablakaikba, addig angolszász kortársaik a kandallópárkányra akasztott zoknijaikba
várják ajándékaikat, s hogy a télapó ne távozzon üres hassal
egy kis sütit és tejet is készítenek neki a zoknik mellé.
Balatonvilágosra több ízben érkezett a Mikulás, hiszen járt
az iskolában, az óvodában és vasárnap délután a kultúrházba
is ellátogatott cukorkát osztogatva a jó gyerekeknek és a jó
felnôtteknek.
Péntek este „ civilben” érkezett és feleségével énekeltek
néhány dalt az immár hagyományossá vált Idôsek Mikulása
rendezvényen, ôket megelôzôen Pap Zoltánné Éva néni és
Csobainé Szalai Anikó néni vezetésével a kisiskolások kedveskedtek mûsorral a község idôsebbjeinek.
Advent második vasárnapján jótékonysági vásárba illetve
karácsonyi ajándék készítésre, bögrefestésre invitáltuk a
község lakosságát. A bögrék elfogytak, néhány tárgy új
gazdára talált, mindenkinek örültünk, akik eljött hozzánk és
velünk köszöntötte a Mikulást. A második adventi gyertyát a
Mikulás bácsi és Melisek János, a község alpolgármestere
gyújtották meg.
Szavak helyett meséljenek a fotók!
 Krutzler Adrienn
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Advent
A karácsonyt megelôzô négy vasárnap által körülhatárolt idôt adventnek nevezzük. Az advent szó eredeti jelentése magyarul így adható vissza: elsô hivatalos megjelenés, hivatalba lépés, uralomra jutás. Az
elsô századok keresztény írásaiban az advent Krisztusnak, a Fölkent Messiásnak hozzánk, emberekhez
való jövetelét, földre szállását jelentette, mégpedig kettôs értelemben. Egyrészt Krisztus elsô jövetelét jelenti,
amit mi Jézus karácsonyi születéseként ünneplünk,
másrészt jelenti Krisztus dicsôséges újra eljövetelét az
idôk végén.
A hitben megélt advent, vagyis a krisztus-várás
mindig élt a keresztények lelkében, amirôl olvashatunk
Szent Pál leveleiben is. Az advent liturgikus idôbelisége
azonban csak a kereszténység fölszabadulása után
hódított teret, mégpedig keletrôl kiindulva a következô
módon: Az Úr elsô eljövetelét, epifániáját, január 6-án
ünnepelték. Mivel ez a nap ünnepélyes keresztelési
nap is volt, arra alaposan fel kellett készülni. Kezdetben háromhetes felkészülést tartottak, ami december
17-én kezdôdött. A felkészülés, vagyis a lelki megtisztulás eszköze a böjt és a bûnbánat volt, ami a keresztség megtisztító ajándékának elfogadására szolgált. Ez
az idôszak csakhamar 40 naposra bôvült (úgy, hogy a
szombatokat és a vasárnapokat kivették a böjti idôszakból, s ezért már november 11-én megkezdôdött a
vízkeresztig tartó advent).
Nagy Szent Gergely pápa, aki 590-tôl 604-ig töltötte
be az egyházban a péteri tisztséget, elrendelte, hogy a
pápai liturgia négy adventi vasárnapot tartalmazzon,
mégpedig Krisztus születésének december 25-diki

ünnepe elôtt. Sokáig mindkét adventi gyakorlat egymás
mellett élt, de nyugaton lassan tért hódított a pápai
liturgikus gyakorlat a négy adventi vasárnappal, úgy,
ahogy azt ma is ünnepeljük.
Ugyanakkor a vízkereszt, vagyis az Úr megjelenésének misztériuma sem veszített jelentôségébôl, mert
abban már nem a betlehemi születés titkára került a
hangsúly, hanem abban a Messiás természetfeletti
mivolta, idôtlensége és örök jellege fejezôdik ki, amit a
bölcsek ajándékai is szimbolizálnak: az arany a hitet, a
tömjén a természetfeletti kapcsolatot, vagyis az imát, a
mirha pedig az áldozatos szeretetet jelenti. Ezért a
keresztények, akik karácsonykor a betlehemi Kisdedet
szemlélik a jászolban, vízkeresztkor a természetfeletti
Küldött jelenlétére és végsô eljövetelére emelik tekintetüket. Ez a kettôs jelleg megvan az adventi idôszakban is, mert nemcsak a négy vasárnap ad neki keretet,
hanem a december 16-diki dátum is; eddig ugyanis minden a végsô találkozásról szól. Úgy is fogalmazhatunk,
hogy a vízkereszti lelkületet építi bennünk. A 17-dikétôl
karácsonyig tartó 8 nap az Isten Fia születéséhez,
Betlehem titkához vezet el minket.
Érdemes megfigyelni, hogy az advent lila színe, a hajnali misék, vagy a sötétben meggyújtott adventi gyertyák fénye, mind-mind az idôszak bûnbánati jellegét
hangsúlyozzák, de ugyanakkor kicsendül a szentírási
és liturgikus szövegekbôl és énekekbôl a várakozás
öröme is, amit még hangsúlyosabbá tesz az alleluja és
a zsolozsma Te Deum himnusza.
 Dr. Balázs Pál
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Az iskola november-decemberi programjai
November 6-án az osztályszülôi értekezleteken megjelent
szülôk negyedévi értékelést kaptak gyermekeikrôl.
November 11-én nyílt napra hívtuk az 1-5. évolyamon
tanuló gyerekek érdeklôdô szüleit
November 12-én tanítás nélküli munkanapja volt a tantestületnek. Nevelési értekezlet keretében az enyingi mentôállomás munkatársa bemutatóval egybekötött elôadáson
tájékoztatott a pedagógusok teendôirôl baleset esetén. Az
értekezleten az átalakulás miatt módosítottuk az
intézmény Pedagógiai Programját és Minôségirányítási
Programját.
November 14-én egészségnevelési vetélkedôt tartottunk
külön az alsó- és felsô tagozatosoknak.
November 15-én Dr Walter Károlyné és Hencz Dénes
pedagógusok szombat délelôtti sportolásra hívták a
mozogni vágyó gyerekeket.
November 21-én játékos kétnyelvû –német és angolvetélkedôn mérhették össze az érdeklôdôk idegennyelv
tudásukat.
November végén értesítettük a szülôket az iskolai
tankönyvellátás rendjérôl.
December 5-én délután az osztályok Mikulás-bulikat rendeztek. Este az alsó tagozatosok Csobainé Szalai Anikó és
Pap Zoltánné tanító nénik segítségével a falu idôseinek
kedveskedtek rövid mûsorral.
December 8-a hetében fogadóórára hívtuk azokat a
szülôket, akik gyermekeinél szükségesnek tartottuk a
személyes megbeszélést a sikeresebb tanulás érdekében.

December 13-án a szülôi munkaközösség Luca-bált rendez.
December 20., a téli szünet elôtti utolsó tanítási nap,
iskolai karácsonyi ünnepi mûsor.
Téli szünet január 4-éig, majd készülôdés a félévzárásra.
Az I. félév január 6-áig tart.
 Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

Iskolásaink sikere az
elsô SIOK rendezvényen

Valami bíztató
mozdul Aligán

Szeptember óta minden hónapban együtt örülhettek az
olvasók velünk, hisz iskolásaink kiemelkedô eredményeket
értek el a különbözô sport- és tanulmányi versenyeken.
November utolsó szombatján az irodalom, zene és tánc
iránt érdeklôdô diákjaink mutatkozhattak be a SIOK ádándi
tagiskolájában szervezett Ki mit tud? -on. A rendezvényre a
kilenc tagiskolából több mint 50 produkcióval érkeztek
diákok. A mi iskolánkból 3 versenyszámban indultak
gyerekek.
Az alsó tagozatosok kislányok egy csoportja (Bognár Ayline,
Csepi Nikolett, Csobai Fanni, Mokány Petra, Najjar Leila és
Somogyi Brigitta) az idôsek Mikulás – estjén is bemutatott
tánccal lépett színpadra.
A vers- és próza kategóriában Gallai Réka és Csobai Fanni
3. osztályos tanulókat Dömötörné Tóth Mária tanító néni készítette fel, míg a felsô tagozatos Mokány Bencével, Papp
Renátóval és Völgyi Gergôvel Hollósi Éva tanárnô készült a
megmérettetésre. Ez a kategória volt a legnépszerûbb a többi
település iskolásai körében is, így nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy a sok-sok produkció között Mokány Bence és Völgyi
Gergô harmadik helyezést ért el. A legeredményesebbek
azonban a népdal kategóriában voltunk. A Somogyi testvérek,
Enikô, Virág és Zsuzsi tehetségét sok-sok gyakorlással sikerült
Szanyi Ildikó tanárnônek úgy felkészíteni, hogy elsô helyezéssel gyarapították iskolánk jó hírét.
Gratulálok a gyerekeknek és köszönöm a felkészítô
tanárok munkáját.
 Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô

A Club Aliga és ezzel együtt a környezet lakó- és üdülônépességének jövôjét mindnyájan izgatottan kísértük figyelemmel az elmúlt években.
A helyi közösség a Polgármesteri Hivataltól az
Üdülôközösségekig folyamatos erôfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy a szocializmus korszakának ezen kövülete a
község életébe integrálódjék.
A 46 hektáros területen érdemi változásra csakis tôkeerôs
befektetô érdeklôdése mellett lehetett számítani. Ez viszont
szükségessé tette a magántulajdon és a köz(ségi)érdek közti
kompromisszum kialakítását.
A korábbi, zárt területben gondolkodó érdeklôdôk után az
új tulajdonos, a PRO-MOT Hungária KFT. teljesen más koncepcióval állt a fejlesztéshez. Üzleti felfogásának lényege
szerint a terület úgy hasznosítható legjobban, ha beleszövôdik a település meglévô szerkezetébe. Jelenti ez a beépítési
struktúrát, a közlekedési vonalakat, a Balaton-parthoz jutást,
az intézmények, szolgáltatások használatát.
2009-ben elkészül Balatonvilágos új, módosított rendezési
terve. Ebben a fô változásokat a következôk jelentik. A meglévô elôírásokat hozzáigazítjuk a decemberben életbe lépô módosított Balaton-törvényhez és az összes idôszerû magasabb
szintû jogszabályhoz, melyek közül legfontosabb a vízpart
rehabilitációs terv (40/2004 TNM rendelet). Ez hatással van
Aligán kívül az egész balatonvilágosi parti sávra. A parti tulajdonosok aggodalmát megelôzve már itt jelezzük, hogy a minden településen kötelezô parti sétány kialakításának terhét a
volt Club Aliga új tulajdonosa vette magára. Az új rendezési
terv fogja tartalmazni az aligai üdülôterület szabályozását is.
A tulajdonos az Önkormányzattal összhangban alapos
elôkészítéssel állt neki, hogy kiérlelje az új beépítés koncepcióját. A hasonlóan nagyléptékû üdülôterületek kialakításá-

Köszönetnyilvánítás
Sándor Imréné – Irma néni
nyugdíjas kollegánk egy zsák almával
ajándékozta meg az iskolásokat, hozzájárulva ezzel a novemberi egészségnevelési törekvéseinkhez. Minden gyerek nevében köszönjük.

Grafikai mûhely az iskolában
Ezúton mondunk köszönetet Dr Sárközy Csaba balatonakarattyai érdekeltségû, nyugdíjas történész-pedagógusnak, aki egy grafikai mûhelyt ajándékozott az iskolának,
elôsegítve ezzel a mûvészeti nevelés sokoldalúbbá tételét.
 Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô
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ban jártas londoni építésziroda a tulajdonos fô iránymutatásai
szerint indította el a beépítési terv készítését (a helyi jogszabályoknak, a helyi értékeknek való teljes megfelelés). A beépítési terv lesz az alapja és az Építési Törvényben elôírt része a
jövô évben készülô rendezési tervnek. A tervezôket részletes
elôtanulmányok segítik, melyeket itthoni szakemberek készítettek, készítenek (geodézia, talajmechanika, növényfelmérés,
élôhely-felmérés, hidrológia, közmûállapotok, örökségvédelmi
tanulmány, mélységi vízkészletek tanulmánya)
A beépítési terv elsô, munkaközi változata a napokban került bemutatásra az Önkormányzat részére. A bemutatón a
Képviselô Testület megtekintette az eddig végzett tanulmányokat és az ebbôl leszûrôdött beépítési koncepciót. A
következô idôszak a véleményezésé, hogy a végeredmény
figyelembe tudja venni a különbözô szempontokat.
Az elôadáson megismert terv ismertetésébôl kiemelem azokat az elemeket, melyek válaszolnak a helyi közösség közismerten méltánylandó igényeire.
 Átjárhatóság – !nincsenek kapuk, sorompók, ôrhelyek!
Az átjárhatóság sokrétûen valósul meg.
 Az úthálózat csatlakozik északon, délen és keleten a
meglévô balatonvilágosi utcákhoz. Ez a Zrínyi utcai
terület részére gépkocsival való mozgást is jelent, északról viszont a kiszolgáló forgalmon kívül csak gyalogos és
biciklis átjárást tervezünk.
 A magaspart irányából felújított és új lejáró lépcsôk nyílnak gyalogosok számára.
 Az intenzíven beépített felsô területek és az alsó, parti
zöldterületek között – végleges kiépítésben – lift és egyéb
gépesített megoldás teremthet kapcsolatot.
 Az aligai vasútállomásnál új átjáró épül gyalogosok
számára.
 Partra jutás – !a teljes aligai Balaton-part közforgalom
elôtt megnyitott!
A Balaton-part a következô, mindenki által látogatható elemekbôl áll délrôl észak felé haladva:
 Aliga 1: nagy strand, közpark, kikötô,
 Aliga 2: parti sétány.
 Örökségvédelem – !Aliga hôskorát és természetes
fejlôdését be kell mutatni a területen!
Megôrzésre illetve újjáépítésre javasolja a terv a Szász, Bíró
és Kmety nyaralókat. De a genius loci szelleméhez hozzátartoznak az egyébként silányul építkezô szocialista korszak
kiemelkedô darabjai is (az I. villa és az Aliga II étterem)
 Balaton-part – !beton helyett természetes kialakítás!
A merev partél átadja helyét részben nádas-foltokkal oldott,
részben lídós (homokfövenyes) strandként kialakított természetes partnak. Az ezzel járó fenntartói nehézségeket a
fejlesztô a nagyobb vonzerô érdekében vállalja.
 Növényállomány – !az arborétum jelleg megôrzése,
tovább fejlesztése!
A csodálatos faállományt a terv elsôrendû értékként kezeli,
a terület egyediségét biztosítva a parti sávban minden értékes
példányt megôriz.
 Beépítési struktúra – !érzékeny reagálás a természeti
adottságokra és a település meglévô beépítési struk-

túrájára!
 A Rózsa utca felé esô beépítés a javaslat szerint apró léptékû, párbeszédet folytat a csatlakozó üdülôkkel, családi
házakkal.
 Az állomás felé esô beépítés városiasabb, igazi intézményi terület, mely olyan alközpontként tud mûködni, mely
távolról is vonz látogatókat.
 A parti sávban kevés és kis léptékû beépítést mutat a
terv.
 A parti sáv és a magaspart között jelentôsebb, de nem
falként egybefüggô épületek (apartmanok, hotelek) létesítésére lehet számítani.
 Jól kiválasztott felsô ponton építészeti szimbólumként
jelenik meg egy karcsú, magas épület, melynek hivatása
a jelzés: egyszerre hívja fel a figyelmet az üdülôterületre,
a községre és magára a Balatonra.
 Különleges teraszházas, zöldtetôs beépítés, melynek
feladata egyúttal a magaspart stabilizálása is.
 Az idény meghosszabítása - !konferencia, bemutató,
vásár, egészség-hotel, vizipark, wellness!
A tervezett hosszútávú fejlesztések egyszerre igénylik és gerjesztik a teljes éves forgalom felé való eltolódást.
 A partfal – !a hosszútávú beépítés elemi feltétele a partomlások kezelése!
A mérnöki módszerek sokféleségével számol a tervezet
annak érdekében, hogy a szakadópartot a koncepcióba illeszsze. Része ennek egyes helyeken a partfal sajátos látványának
megôrzése is.
 Fenntarthatóság – ! környezetünk felélésével szemben a
megtartás a terv lényegéhez tartozik!
Azért hogy elkerüljük a „ fejlôdés” oly sok vadhajtását a fenntartható fejlôdés területén nagyobb tapasztalattal rendelkezô
nyugati országok pontozásos értékrendszerét alkalmazzák az
angol tervezôk. A magyar elôírásoknál helyenként szigorúbb
feltételeknek megfelelô környezet-tudatos megoldások a
fejlesztés és egyben a település jó hírnevét is szolgálja. Olyan
fogalmak tartoznak ide, mint az alacsony gépkocsiforgalom
biztosítása (autó-forgalom nem lesz a meglévô allén), az energia-felhasználás csökkentése (földenergia, helyi vízkészlet felhasználása).
Sorolni lehet még a beépítési terv sok szép részletét, de
azért sem érdemes, mert egy élô, fejlôdésben levô anyagról
beszélünk, melyhez minden érintett számára most nyílik
éppen lehetôség hozzátenni valamit.
Befejezésül hadd hangsúlyozzam újra, hogy milyen döntô
változás tanúi vagyunk. Száz éve Aliga a környék majd saját
polgárai erejébôl impozáns fejlôdésnek indult. Ezt szakította
meg a zárt és értékteremtésben stagnáló idôszak, mely lényegében a rendszerváltozással sem szûnt meg. Mostantól azonban a „ Club” zártságot sugalló szava elhagyható, legyen Aliga
újra Aliga!

 Városy Péter
építészmérnök,
Balatonvilágos rendezési
terveinek készítôje

Mozgókönyvtár
Balatonvilágoson
Létrejött a Mozgókönyvtár a helyi kistérség támogatásával. Az idei évben 210 ezer forintért vásároltunk új könyveket és 700 ezer forintért felújítottuk a helyi könyvtárterem berendezését, ahova többek között új számítógép
került könyvtárprogrammal és csodálatos új polcrendszer
a falakra. A mozgókönyvtár által gyakrabban cserélôdnek
a könyvek, ezáltal jobban ki tudjuk elégíteni a lakosság, az
olvasók igényeit. A jövô évtôl kezdôdôen heti 20 órában
várja a könyvtár az olvasni vágyókat, ahol a könyvek mellet korszerû gépekkel internet elérhetôségre is lesz lehetôség.

Csak nem Krampuszok jártak a községben? Igazán köszönjük!!!
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Színházban jártunk 2008-ban
Az elmúlt évekhez képest Balatonvilágos lakossága egyre sûrûbben
jár színházba. Az idei évben nyolc különbözô elôadással ismerkedett
meg a község. Az Aidát Székesfehérváron láttuk, a fennmaradó hét
elôadást a megyeközpontban tekintettük meg: Rómeó és Júlia, Delila,
Legyetek jók, ha tudtok, A fösvény, Indul a bakterház, Hyppolit, a lakáj
és Moliere címû darabját látta összesen körülbelül 350 világosi lakos.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kultúrát sokan részesítik elônyben.
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a veszprémi Petôfi Színházzal, Pintér
Edit a jegyirodából mindig nagyon készségesen segít nekünk, akár az
utolsó pillanatban is jegyet szerezni.
Az idei évre (ami valószínûleg átcsúszik az év elejére) még tervben
van az Édes Anna címû elôadás.
A 2008/2009-es évadban is a tehetséges „ hazai” színészek mellett
láthatjuk/láthattuk még Balázs Pétert, Szulák Andreát, Eperjes Károlyt,
Szalma Tamást és több mûvet Bujtor István rendezésében.
Nemcsak a község lakossága nyitott a színházba járás, a kultúra felé.
Az elmúlt évben megduplázódott az elôadás és a nézôszám is a
veszprémi színházban. Az év közepén közzétett számok magukért
beszélnek: „ …2007 szeptemberétôl december 31-ig a színház 54 elôadást tartott, január 1-tôl június végéig már 125-öt. Szeptembertôl
december végéig 25.658 ezer nézô látogatta a produkciókat, januártól
az évad végéig 50.298, tehát a nézôk száma hat hónap alatt megduplázódott, csakúgy, mint a jegybevétel is...”
A községben legtöbben az Indul a bakterház és a Legyetek jók, ha
tudtok címû darabokra voltak kíváncsiak. A vígjátékot Bereményi Géza
állította színpadra. Az elôadásban Szabó baktert Eperjes Károly alakít-

ja, a produkció Bendegúzai a számunkra Legyetek jók, ha tudtok címû
darabból Ôri Ádám és a Csillag születik címû tehetségkutató tévés
mûsorból megismert Utasi Árpád.
Rideg Sándor legendás regényének színpadi változatában a veszprémi színház mûvészei közül az elôadásban láthattuk még Bajcsay
Máriát, Meszléry Juditot, Dobra Máriát, Kôrösi Csabát, Szerémi
Zoltánt, Kuna Károlyt, Gula Pétert, Bakody Józsefet, Szûcs Lászlót és
Szalma Tamást.
A Legyetek jók, ha tudtok címû darabot sok kisgyermek is látta, ezért
tudott a „ bakterházzal” közösen dobogóra állni. Az örökigazságú Luigi
Magni és Bernardino Zapponi azonos címû filmjének forgatókönyve
alapján készült színdarabot Vajda Katalin állította színpadra Angelo
Branduardi zenéjével.(A gyerekek azóta, ha a színház szóba kerül, ezt
szeretnék látni, nem tudják elképzelni, hogy vannak ezen kívül még
olyan elôadások, melyek ennyire tetszenének nekik!)
Zúgott a vastaps hosszú percekig, a közönség nem akarta leengedni
a színpadról Eperjes Károlyt, aki A fösvény címû elôadás fôszereplôjeként parádézott. Sajnos csak néhányan tudták ezt a darabot megtekinteni, mert gondolták, hogy lesz máskor is lehetôség. Reménykedünk.
És reménykedünk abban is, hogy a színdarabok továbbra is érdekesek, fantasztikusak lesznek és hogy továbbra is ennyire szeretünk majd
színházba járni!
Jövôre este hat órakor reméljük indul a színházjárat!

Bulgakov Moliere

Delila

Legyetek jók, ha tudtok!

Indul a bakterház
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Forrás: www.petofiszinhaz.hu

XVIII. évfolyam, 12. szám

 Krutzler

Rómeó és Júlia
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