
Hír mon dóHír mon dó
2009. január XIX. év fo lyam, 1. szám

Vi lá go siVi lá go si

A szülôi munkaközösség hagyományaihoz híven meghirdette
Luca-napi jótékonysági bálját. A polgármester úr megnyitója
után az iskola tanulói köszöntötték mûsorukkal a megjelen-
teket: Rudniczai Vanda szintetizátoron játszott, majd Bognár
Ayline, Csepi Nikolett, Csobai Fanni, Mokány Petra, Najjar Leila
és Somogyi Brigitta táncát élvezhettük.

A rendezôk és az iskolások nevében köszönetet mondok a
résztvevôkön felül minden támogatójegyet vásárlónak, a
tombolatárgyakat felajánlóknak, a Vöröske reszt nek, a Nôk
Szervezetének, a zenész díjához hozzájáruló posta melletti
italbolt vezetôjének. Külön köszönet a dekorációért a Vanda
Virágkuckónak, az asztali díszek egy részét készítô iskolás
gyerekeknek és Restné Szabó Rita pedagógusnak. 

A jó hangulatot elôsegítô fellépôk: az Aligha Színjátszókörbôl
a Wimmer házaspár, továbbá a lepsényi Sahira hastánc csoport. 

A bevételt a gyerekek igényeinek megfelelô célra fordítottuk:
egy LCD TV-t vásároltunk az iskolába és a fennmaradó összeg-
bôl pedig tagozati kirándulást szer vezünk. Hanga Lászlónak és
Bartek Ákosnak köszönhetôen a TV az iskolai karácsonyfa alá
kerülhetett.

Volt ennyi bevétel? – kérdezhetik azok, akik nem értettek
egyet a kitûzött céllal vagy csak nem engedhették meg maguk-
nak a támogatást, vagy éppen a tôlük megszokott közöm-
bösség távol tartotta ôket a rendezvénytôl. 

A válasz egyértelmûen igen, hiszen a többségében lelkes
szülôi munkaközösség nek, a meghívást elfogadó civil
szervezeti vezetôknek, képviselôknek, pedagógusoknak és
intézményvezetôknek, az iskolához szorosan nem kötôdô
résztvevôknek, az óvodás gyerekek szüleinek és néhány vál-
lalkozás felajánlásának köszönhetôen a tavalyihoz hasonló
mennyiségû pénz gyûlt össze. A 266ezer Ft-os bevételhez
kiemelkedô összeggel (50ezer Ft-tal) járult hozzá a ProMót
Hungária Kft.  

� Pernecker Antalné
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2008. november 24.
Napirendek:
1./ 2008. évi költségvetésrôl szóló rendelet módosítás, valamint a 2008. évi költségvetés

III. negyedéves pénzügyi teljesítésérôl szóló beszámoló tárgyalása
2./ 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalása
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az önkormányzati támogatás

felhasználásáról
4./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testületének 2009. évi munkaterv

javaslatának elôterjesztése 
5./ Vegyes ügyek.
A képviselô-testület 2008. november 24-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirendek

tárgyalását megelôzôen a polgármester úr tájékoztatást adott a két testületi ülés közötti
idôszak fontosabb eseményirôl, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Ennek keretében a képviselô-testület hozzájárult, hogy a DRV Zrt. részére, Balatonvilágos,
szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére kötött 3. számú üzemeltetési megállapodás
módosítás alapján a környezetvédelmi beruházások megvalósítására, elsôsorban a szenny -
vízvezetéssel kapcsolatban keletkezô szaghatás csökkentése érdekében biztosított hoz-
zájárulás II., III. negyedévre esô összege kifizetésre kerüljön. Egyben kezdeményezte az
üzemeltetési megállapodás módosítását. Módosította a 339/2008. (X.21.) számú határoza-
tát azzal, hogy a gyógyszertár kialakításához szükséges két ajtó költségére bruttó 58 ezer Ft
elôirányzatot biztosított. Visszavonta 345/2008. (X.21.) számú határozatát, melyben a
megyeváltással kap csolatban a helyi választópolgárok véleményének megismerése végett
népszavazást tûzött ki. Ezt követôen elfogadta a lejárt határidejû határozatok végreha-
jtásáról szóló tájékoztatást.

Elsô napirendként módosította a 2008. évi költségvetési rendeletét 362921 e Ft bevételi
fôösszegre, 336552 e Ft kiadási fôösszegre, és 26370 e Ft tartalék összegre. Majd megtár-
gyalta és elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat 2008. III. negyedéves pénzügyi
teljesítésérôl szóló beszámolót 337.732 ezer Ft bevételi fôösszeggel, 196.828 ezer Ft kiadási
fôösszeggel.

Következô napirend a 2009. évi költségvetési koncepció volt, melynek során felkérte a
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot, hogy a 2009. évi költségvetési koncepciót tárgyalja meg,
és azt véleményével terjessze a képviselô-testület elé.

Majd a Civil szervezetek tájékoztatója következett a szervezet munkájáról, az önkor-
mányzati támogatás felhasználásáról. Megtárgyalásra és elfogadásra került a Balaton -
világosi Népdalkör, a Nyugdíjasklub, a Nôk Egyesülete, Vöröskereszt, Alig(h)a Színjátszókör,
valamint Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület 2008. évi tevékenységérôl, a biztosított
támogatás felhasználásáról szóló beszámoló.

Negyedik napirendként a képviselô-testület megtárgyalta és elfogadta Balatonvilágos
Község Önkormányzat Képviselô-testületének 2009. évi munkatervét.

Vegyes ügyek keretében a képviselô-testület az alábbi napirendeket tárgyalta meg, és
határozatokat hozta:
� Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy részt kíván venni a „2008/10 Téli közmun -

kaprogram” pályázaton 2 fôvel, és a pályázati önrészre 50 ezer Ft elôirányzatot biztosított.
� Kinyilvánította részvételi szándékát a „Falumegújítás és fejlesztés támogatás” címen

kiírt pályázaton, a május 1 és május 31. határidôvel benyújtandó pályázati idôszakkal élve.
Egyben felkérte a polgármestert, hogy keressen pályázatíró céget, aki ezt a pályázatot
összeállítaná, és kérjen ajánlatot a pályázat elkészítésére, és benyújtására vonatkozóan.

Módosítással elfogadta az „Európa a polgárokért” program keretein belül a testvérvárosi
találkozó – Balatonvilágos, Gímes, Telekfalva települések között – megvalósulása költ-
ségének támogatására benyújtandó pályázat összeállítására, és benyújtására vonatkozó,
M27 ABSOLVO Consulting pályázatíróval kötendô együttmûködési megállapodás tervezetet.
� Hozzájárult az EDISON-Telefónia Távközlési Bt. által Balatonvilágos település bel-

területén a kábel TV hálózat kiépítéséhez oly módon, hogy az új kábeltévé hálózat kiépítése
a meglévô áramszolgáltatói nyomvonalon történhet, valamint földkábellel a keresztezôdések
átfúrásával történhet a település utcáit, és közterületeit keresztezô nyomvonal kiépítés. 
� A BESZT Kft-t megbízta Balatonvilágos, Barackos utca, Körte utca burkolat építési

munkáinak tervei elkészítésével 250 ezer Ft + Áfa, a Béke utca útburkolat megerôsítési
munkáinak tervei elkészítésével 100 ezer Ft + Áfa, a Petôfi utca útburkolat megerôsítési
munkáinak tervezésével 250 ezer Ft + Áfa, az 1079/44 hrsz-ú földút megszüntetés tervezési

munkáinak elvégzésével 150 ezer Ft + Áfa,  valamint a 93 hrsz-ú út megszüntetés tervezési
munkáinak elvégzésével 50 ezer Ft + Áfa tervezési díjért.  
� Döntött a Balatonvilágos, Felszabadulás út, Kerékpár út útburkolat javítási munkáira

tett ajánlat Tóth Árpád köz útburkolat javítási munkáival történô kiegészítésére vonatkozóan. 
� A Zöldfok Zrt. 2009. évi költségkalkulációjának tárgyalása során határozatot hozott

arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék szállítási közszolgáltatás 2009. évi díjából
bruttó 13.000.000 Ft-ot átvállal a lakosságtól, az ingatlantulajdonosoktól. Egyben elfogadta
a Zrt. zöldhulladék gyûjtésére, elszállítására tett 99.950 Ft + Áfa/forduló összegû ajánlatát,
és a zöldhulladék gyûjtését, szállítását megrendelte az alábbi idôpontokra: 2009. május 6,
május 20, június 3, június 17, július 1, július 15, július 29, augusztus 12, augusztus 26,
szeptember 9, szeptember 23, október 7, október 21, november 4, november 18. Továbbá
elfogadta a lomtalanításra tett 4530 Ft/m3+Áfa ajánlatot. A lomtalanítás pontos idôpontjá-
nak megha tá ro zására a késôbbiekben kerül sor. Tudomásul vette a Zrt. ajánlását az alap-
szolgáltatáson felüli mennyiségû települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott
Zöldfok Zrt. felirattal ellátott mûanyag zsák árára vonatkozóan, melynek egységára 2009.
évben 310 Ft +Áfa. Ezen összeg magában foglalja a szállítás, és ártalmatlanítás költségét.
Egyben elfogadta a Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. szelektív hulladék
gyûjtésére, elszállítására tett 88.400 Ft + Áfa/hó összegû ajánlatát. 
� Felajánlotta Kiss Ferenc Attila Balatonvilágos, Dózsa György u. 75. szám alatti lakosnak

vételi ajánlata alapján tartós bérletbe -49 évre- a Balatonvilágos, 542/3 hrsz-ú ingatlan
területébôl 2000 m2 nagyságú területrészt.
� Mészáros László Képzômûvészeti Egyesületnek 2009. május 25-tôl június 3-ig, festô,

kisplasztika alkotótábor szervezéséhez használatba adta a Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú
ingatlanon lévô Nádfedeles Vendégházat 1750 Ft/fô/nap +üdülôhelyi díjért. Egyben biztosí-
totta a Közétkeztetési Intézmény által az ebédszolgáltatást a vendégétkezés + szállítás díjért.
� Módosította a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrôl szóló rendeletét. 
Döntött a Mozgókönyvtár mûködéséhez szükséges polcrendszer, és számítógép beszer zé -

sérôl, melyre vonatkozóan hozzájárult az elôirányzatok átcsoportosításához. 
A képviselô-testület a további állásfoglalást igénylô személyi ügyek, tárgyalására zárt ülés

megtartásáról döntött, mely ülés keretében az alábbiakat tárgyalta:
� Döntött a Bursa Hugarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásra érkezett

pályázatokról. 
� Határozatlan idôre meghosszabbította a Kultúrotthon, és a Településüzemeltetési

Intézmény takarítási feladatainak ellátására foglalkoztatott dolgozó munkaviszonyát.
Egyben meghosszabbította a rendezvényszervezô közalkalmazotti jogviszonyát, valamint a
Világosi Hírmondó helyi újság szerkesztôi feladatai ellátását végzô személy megbízási jogvis-
zonyát 2009. december 31. napjáig.
� Megválasztotta „Balatonvilágos Jövôjéért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány

Felügyelô Bizottsága tagjainak - két tisztségviselô lemondása miatt - Melisek Éva, és Molnár
Dániel balatonvilágosi lakosokat.
� Hozzájárult Balatonvilágos, 720/1 hrsz-ú ingatlanra Balatonvilágos Község Önkor-

mányzat javára bejegyzett 200000 Ft jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidege -
nítési és terhelési tilalom törléséhez.
� Benyújtotta pályázatát a Hátrányos helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó

Programjában való részvételre. Egyben támogatta, hogy két nyolcadik osztályos tanuló
Balatonvilágos település képviseletében részt vegyen a programban, és az általa delegált
diákok számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra) havi 6000 Ft/fô ösztöndíjat nyújt. 
� Egy kérelmezô - két gyermekét egyedül nevelô - részére, kazán vásárlására 250000 Ft

vissza nem térítendô támogatást biztosított a 10/1999. (IV.01.) lakásépítési és vásárlási,
valamint telekvásárlási támogatások szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2009. január 20-án
(kedd) 16 órakor tartja. 

Napirend:
1./ A 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
2./ Teljesítménykövetelmény alapját meghatározó kiemelt célok meghatározása
3./ Vegyes ügyek

� Kovácsné Rack Mária

Tájékoztató Balatonvilágos Község ÖnkormányzatTájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat

Képviselô-testületének munkájárólKépviselô-testületének munkájáról



Vi lá go si HírmondóVi lá go si Hírmondó 3.2009. január

2008. december 1-tôl önkormányzatunk települési
fôépítészt bízott meg Müller János építészmérnök, nyugal-
mazott megyei fôépítész személyében, aki az építé szet mel-
lett a településrendezés-fejlesztés területén is nagy jártas -
sággal rendelkezik. Ugyanis vállalkozóként jelenleg is telepü -
léstervezéssel foglalkozik. 

A települési fôépítész feladatait egyrészt a 2006. évi L. tv.
szabályozza, másrészt a rendezési tervünk folyamatban lévô
módosí tá sa indokolja.

Feladatai: 
–  a rendezési terv készítésének (elôkészí tésének) idején

a Polgármester és a Képvise lô testület képviselete illetve szak -
mai kép viselete

–  általában a település építészeti színvo na la biztosí tá sá -
ban szakmai közremûködés

–  a rendezési terv elôírásainak betartá sá ban az Önkor-
mányzat és az Építési Ható ság felé segítségnyújtás

–  a tervezôk és építtetôk részére konzul tá ció biztosítása,
–  kiemelt feladat az Aliga Üdülôcentrum tervezésé vel,

rendezésével kapcsolatos tervezési tevékenység hez fûzôdik 
–  részt vesz és képviseli az Önkormányzatot a település-

sel kapcsolatos tervtanácso kon
–  részt vesz – bírálóbizottsági tagként – az Önkormányzat

illetékességi területét érintô településrendezé si, építészeti
valamint köz téri mûalkotások létesíté sével és elhelye zésével
kapcsolatos képzô mû vészeti és épí tészeti (terv) pályázatok
elbírálásában.

Fentiek alapján felhívom a lakosság figyel mét arra,
hogy használja ki a lehetôségét an nak, hogy a fô építész segít-
ségével is figye lemmel kísérhesse és javas lataival részt ve -
gyen a település rendezésével, arculatának alakításával kap -
csolatos teendôkben. Ugyanakkor eligazítást kaphatnak saját
építési ügyeikben is.

� Fekete Barnabás
polgármester
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2009. február 7-én 19 órai kezdettel 
a balatonvilágosi Mûvelôdési Házban 

a helyi polgárôrség jótékonysági
Polgárôrbált rendez.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

KKaarrnneevvááll
az iskolában

2009. február 14-én
szombaton – 1530-21 óráig

Helyszín: általános iskola épülete
Sok szeretettel

várunk mindenkit!

AAllaappííttvváánnyyii   HHíírreekk
Kérjük a Tisztelt adózó állampolgárokat, hogy
lehetôségük szerint ajánlják adójuk 1% -át a

Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány számára.

Adószámunk: 18936939-1-19

A tavalyi évben visszajelzett vélemények közül, (eredetben)  idézek néhányat:
Elutasítók: „természetesen” név nélkül:
–  Kaposvár 100 km, Veszprém 30 km. Megyeszékhely fontos, hogy közel legyen!
–  Maradjon minden változatlan!
–  Nemakarok Kaposvára járni ügyet intézni!
Egyetértôk általában névvel vállalták válaszukat, de véleményüket név nélkül adom közre,

mert nem teszem ki ôket a váltást ellenzô képviselôk zaklatásának.
–  Szívesen csatlakoznánk Somogy megyéhez. Eddig is Siófokon intéztük azokat az ügyeket,

melyek közigazgatási határokhoz nem kötôdnek.
–  35 éve lakunk Balatonvilágoson, Veszprémbe talán, ha 20 esetbe jártam. Jobban ismerem

Siófokot. Veszprémbe csak buszjárat van, míg Siófokra vonattal is el tud utazni az ember, na és
nem beszélve arról, hogy Veszprémbe 2-szer annyiba kerül az útiköltség, és egy egész napja oda
van az embernek. Hát röviden ennyi. Nagyon boldogok lennénk ha sikerülne Siófokhoz tartozni.

–  Bravó!
–  A megyeszékhely és a régióközpont távolsága valóban teher lehet. Hosszú távon meg-

gondolandó – fôleg ha a Club Aligából lesz tartós bevétele a községnek az önállóságot –
Siófoktól megôrizni.

–  Ha közigazgatási és mindennemû ügyintézés Siófokon elérhetô, akkor egyértelmû, hogy
nem máshova kelljen elmenni. Így is java ügyintézésünk Siófokhoz köt, akkor miért kell
Almádiba és Veszprémbe bejárni. Víz, villany, bank alapvetô ellátási dolgok!!!

–  A Polgármesteri Hivatal által kiadott szórólap a valóságos helyzetet tükrözi, amellyel tel-
jes egészében egyetértek. Ha Aliga Siófokhoz tartozhat, azzal a település csak nyerhet, helyzete
sokkal kedvezôbb lesz.

–  Mert minden hivatalos intézményhez könnyebben eltudunk jutni. És ami fontos közelebb van.
–  Így nem kell órákat utazni! És az ellátás is reméljük jobb lesz.
–  Csúsztatásokat nem nélkülözô tájékoztatás alapjában félmegoldást ajánl. Balatonvilágos

valódi érdeke Siófok városhoz csatlakozás. Valószínû ez ellenkezik a jelenlegi helyi hatalom és
ehhez kapcsolódó holdudvar érdekeivel és lehetséges, hogy a lakosság terhei is bizonyos
mértékig növekednének, de valószínû megoldódna: 

–  A helyi autóbusz összeköttetés (ami most nincs).
–  Lehetôvé válna a szabad iskolaválasztás.
–  Jobban érvényesülhetne az orvosválasztás.
–  Megoldódna , a jelenleg körülményes, fogorvosi ellátás.
–  Várható az ingatlanok rövid idôn belüli felértékelôdése.
–  Idegenforgalom növekedése várható.
Végeredményben a község lakossága közel kerülne a városi életszínvonalhoz, mely rövid

idôn belül (3-5 év) meg is valósulhat. Ezt a lehetôséget egyik kistérségi társulás sem tudja biz-
tosítani.

–  Nem igazán logikus dolog, hogy egy déli parti település, jó vasúti közlekedéssel egy messzi
„északi parti” nehezen megközelíthetô településhez (ekhez) tartozzon, lehetôleg minden hiva -
talos ügyet másik helységben kell intézni. Itt a három megye határán, a „senki földjén” senkit
sem érdekel a közvilágítás, az utak minôsége, az üzlethálózat fejlesztése, szolgáltatások
bevezetése, mert az nincs is. Még valami nincs helyben munkalehetôség. A sportpályát is vissza
kellene állítani, a ráfordítás hamar megtérülne, sôt munkát is adna, mert az öltözôket stb.,
ôrizni, takarítani is kell, illetve a mellé települhetô szolgáltatók pl. kölcsönzô kiszolgáló sze mély -
zetet igényelne. A könyvtárat is ki lehetne bôvíteni, lehetne benne számítógép + internetezési
lehetôség (ez is egy munkahely). Köszönöm, ha elolvassák véleményemet.

Ezek a vélemények is alátámasztják a váltás szükségszerûségét, mert egy városban, egysze -
ri utazással, olcsón, rövid idô alatt tudjuk a legszélesebb értelembe vett ügyeinket intézni, elin-
tézni. Mindenkit kérek nyilvánítsa ki véleményét, mert a többség döntését valamennyiünknek
el kell fogadni.

� Fekete Barnabás polgármester

MMeeggyyeevváá ll ttááss   ––  vvéé lleemméénnyyeekk.. .. ..
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Fotók: Pretz Csaba

Hagyományainkhoz híven a téli szünet elôtti
utolsó tanítási hét hétfôjén már feldíszített kará -
csonyfa fogadja az iskolába érkezô gyerekeket. A
Szabó István által felajánlott fenyôfát, Lénártné
Király Klára és Vörösné Schneidler Éva szülôk
sütötte mézeskalácsokkal díszítette fel Pap Zoltán -
né tanító. Az utolsó tanítási napon aztán nem a
tanóráké, hanem az ünnepvárásé volt a fôszerep.

Idén az alsó tagozatos tanítók (Csobainé Szalai
Anikó, Dömötörné Tóth Mária, Kovácsné Kis
Bernadett, Pap Zoltánné, Rajkóné Tajti Andrea, Dr
Walter Károlyné) és gyerekek nagyon kedves, szín-
vonalas mûsora teremtette meg az ünnepi hangu-
latot. Hála az érdeklôdô szülôknek, a mûvelôdési
ház szinte teljesen megtelt, így a szereplô
gyerekek igazi nagyközönség elôtt mutatkozhattak
be. Az 1-2. osztályosok verses énekes összeál-
lítása mellett a harmadikosok a Télapó kesztyûje
címû jelenetet, a negyedikesek pedig egy betle-
hemes játékot adtak elô. Rövid szünet után az
iskolásokkal kiegészített Aligha Színjátszókör

mutatta be a falunapon már elôadott Buckó és az
elfeledett kincs címû mesét. A Wimmer Péter által
rendezett, Hollósi Éva segítségével begyakorolt
darab a részben új szereplôkkel igazán élvezetesre
sike rült. Akár a kicsik mûsora, akár a színjátszó-
sok elôadása megállta volna helyét nagyobb kö -
zönség elôtt, akár egy községi rendezvényen is.

Ebéd elôtt az iskolai karácsonyfa alatt apró
meglepetés is várta a gyerekeket: a Vöröskereszt
szaloncukrot, a Nôk Szervezete apró ajándékkal
kedveskedett az osztályoknak. 

A szülôi munkaközösség tagjainak köszön-
hetôen szépen terített asztalhoz ülhettünk délben,
és a szülôk szolgálták fel az ünnepi ebédet, melyet
a gyerekek többségének kívánságát figyelembe
véve készítettek az önkormányzat konyháján. Az
ebédhez mandarint és üdítôitalt is kaphattunk
Hanák Attila és Molnár János felajánlásából.

Minden támogatónak köszönjük felajánlását és
munkáját.

� Pernecker Antalné
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KKöözzssééggii   kkaarrááccssoonnyy   kkééppeekkbbeenn

Fotók: Pretz Csaba, Krutzler Adrienn
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Elsô alkalommal hirdettük meg hagyományteremtô céllal
a Luca–napi vándorkupás focitornát.

Az MVSE több fórumon is reklámozta a rendezvényt, a
községi honlapon és újságban, a boltokban és az iskolában
kihelyezett plakátokon, és még az iwiw-en is. Így kicsit több
csapat jelentkezésére számítottunk, de végül öt csapat
részvételével indult útjára az általános iskola tornater-
mében a labda. A csapatok körmérkôzéses rendszerben
játszották le egymással a mérkôzéseket. A játékosok lelke-
sen vetették magukat a küzdelembe, s izgalmas, gólokban
gazdag mérkôzéseket láttunk. Szép akciókat, szép gólok
követtek, s az egyik fontos pozitívum, hogy nagyon sport-
szerû légkör jellemezte a játékot. A bíróknak alig kellett
használniuk a sípjukat, a pihenô csapatok pedig az öltözôk
jellegzetes zrikáló hangulatával készültek a következô
összecsapásra. A tornát végül a balatonfôkajári csapat
nyerte a balatonkeneseiek elôtt, s így ôk vihették haza elsô
alkalommal a vándorkupát. Az elsô három helyezett csa pat
játékosai oklevelet kaptak, a torna legjobbja pedig Kozma

Marcell balatonvilágosi játékos lett, ô egy labdát kapott
ajándékba. A résztvevôk véleménye pozitív volt a rendez -
vénnyel kapcsolatban, úgyhogy ôk terveik szerint jövôre is
itt lesznek majd. Elviszik a jó hírt a faluban és környé -
künkön is a fociért lelkesedôk fülébe. S reméljük, így több
csapat is vérszemet kap majd és szeretné elhódítani tôlük
ezt a gyönyörû kupát. 

Köszönjük segítôinknek, Hanák Istvánnak és Hencz Dé -
nesnek, hogy segítséget nyújtottak a lebonyolításban, és
hétvégéjüket áldozták a színvonalas játék biztosítása érde -
kében. 

Végeredmény:
1. helyezett: Balatonfôkajár
2. helyezett: Balatonkenese (Yokers)
3. helyezett: Balatonvilágos
4. helyezett: Alsótekeres (Tekeresi sasok)
5. helyezett: Balatonvilágos: (Gólkirályok)

� Hanák Attila 
MVSE elnökségi tag

LLuuccaa  kkuuppaa  tteerreemmllaabbddaarruuggóó  ttoorrnnaa
22000088..   ddeecceemmbbeerr   1133..

„ Az a személy, aki a tagdíjat befizeti és az Egyesület alap -
szabályát –  erre irányuló írásbeli nyilatkozattal –  magára
nézve kötelezônek fogadja el, az Egyesület tagjává válik.”

Ez a két sor egyesületünk alapszabályában található. Ha
tag szeretne lenni és el akarja dönteni, hogy egyetért-e, és
magára nézve betarthatónak érzi-e az egyesület céljait, szük-
ség van arra, hogy bôvebben is megismerkedjen annak
soraival. Ezért tesszük lehetôvé, hogy teljes terjedelmében,
könnyen elér hetô helyen olvasható legyen. Az MVSE
Alapszabály megtalálható a balatonvilagos.hu/sport inter-
netes oldalon. Aki ennek elolvasását követôen az
egyesületbe szeretne lépni, keressen bennünket az
általános iskolában személyesen, telefonon, e-mailben,
vagy vegyen részt szervezett programjain kon, ahol tagto-
borzást is tartunk. Az egyesületi tagság a programjainkon
való kedvezményes részvételi lehetôséget is jelenti.

Felnôtteknek az éves tagdíj 3000Ft, 18 év alattiaknak
1000Ft.

E-mail: mozduljvilagos@citromail.hu
Szeretettel várjuk!

� Rajkóné Tajti Andrea
elnök

MMVVSSEE  HHíírreekk
AAzz  eeggyyeessüülleett ii   ttaaggssáágg

lleehheettôôssééggeeii   ééss  ffeellttéétteelleeii ::

Fotók:
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Tudjátok, valamennyi évszakot szeretem! A tavaszt, mert újra ébred a természet, a
nyarat, mert sokat fürödhetek a Balcsiban, az ôsz csodás színeivel ajándékoz meg ben-
nünket, de a legjobban mégis a decembert várom. Igaz, egyre ritkábban van részünk
a tél elengedhetetlen havas hangulatában, de kárpótolnak az ünnepek!

Az óvodánkban szinte minden héten meglepetés várt minket. Mintha angyalkák dol-
goztak volna éjszakánként, mert napról-napra díszesebb, csillogóbb lett az öltözônk, a
csoportszobánk. (Persze tudjuk, hogy az óvónénik ügyességét dicséri a szép dekoráció.)

December 6-án izgatottan vártuk a Télapót. Tetszettek neki a versek, énekek, amivel
köszöntöttük Ôt. A tartalmas csomag mellé, még egy igazi fából készült festett Télapót
is adott. Azt mondta, a Manói segédkeztek kifesteni – s mivel nem illik kételkedni a
Télapó szavá ban, így biztosan úgy is van! Most már csak azt magya rázza el nekünk
valaki, hogy miért jár olyan gyakran ,,szülôi értekezletre” az anyu s miért jön onnan
festékesen haza? 

Az ünnepély végén, a Télapó is megörvendeztetett bennünket egy téli dallal. Olyan
szépen énekelt, hogy sokan megirigyelhetnék!

A karácsonyt kedvelem a leginkább, mert abból kettô is van az oviban! Egyik nap a
gyerekeknek, másnap a szülôknek. Idén sok-sok ajándékról számolhatok be! A Nôk
Egye sülete új törülközôket, ágynemûket, terítôket varratott nekünk- szívbôl köszönjük!

A karácsonyfa alatt szuper játékokra leltünk – csak néhány kedvencet sorolnék fel!
Dínós és hercegnôs kirakó, papírtéglák, golyózuhatag, horgászós játék, babák stb...
A családokat mindig nagy örömmel várjuk, mert olyan ritka mikor így együtt ünne-

pel Anya, Apa, Nagyi, Papa, nem be szélve a Dédirôl!
T itokban verseket, énekeket rövid mesejeleneteket tanultunk s jó volt látni, ahogy

Szüleink büszkén, meg hatódva csodáltak minket. Hát még akkor, hogy megle pôdtek,
mikor kiderült, hogy az ajándék mézeskalácsot mi gyerekek nyújtottuk, formáztuk,
díszítettük.

A sok drukkolás után igazán jól esett az a sokféle finom süti, üdítô, amit a Szülôk
hoztak. De nem csak a gyerekek kaptak ám ajándékot, hanem a felnôttek is! Új vasaló-
val, teafôzôvel, CD és DVD lejátszóval gazdagodott az ovi.

Újév elsô napjaiban levelet kaptunk a Kovács - Autó Kft-tôl, melyben ez állt:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Fiesta Nyílt Hétvégén lea dott rajzpályázaton a

SIOK Balatonvilágosi Óvoda 2. helyezett lett Bende Nimród Vajk és Kuti Gábor rajzaival!
Jutalmuk az elismerésen túl, egy-egy focilabda és baseball sapka volt. 
Gratulálunk fiúk, csak így tovább!

☺ egy óvodás

DD ee cc ee mm bb ee rr ii   gg oo nn dd oo ll aa tt oo kk
ííggyy   jj aannuuáá rr   vvééggéénn ,,   oovv ii ss   ss zzeemmmmee ll

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony létrejöttétôl számított
90 nap próbaidô.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidô

A munkavégzés helye:
8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi megbízással
járó lényeges feladatok:

A területi védônôi ellátásról szóló 49/2004.
(V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Fôiskola, védônô,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  szakmai önéletrajz,
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
–  szakképesítést igazoló okirat másolata,
–  a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt -

vevôk megismerhetik a pályázati anyagot,

–  nyilatkozat arról, hogy személyét érintô kérdés tár-
gyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.

A munkakör betölthetôségének idôpontja:

A munkakör legkorábban 2009. április 1.
napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Fekete Barnabás polgármester nyújt, a 06-30-2772-494-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–  Postai úton, a pályázatnak Balatonvilágos Község Ön -
kor mányzat címére történô megküldésével (8171 Balaton -
világos, Csók István sétány 38.).

–  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megneve zé -
sét: védônô.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

–  A pályázatot Balatonvilágos Község Önkormányzat Kép -
viselô-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidôt
követô munkaterv szerinti soron következô képviselô-
testületi ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje:

2009. március 24.

BBaallaattoonnvv ii lláággooss  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján 

pályázatot hirdetpályázatot hirdet

Védônôi szolgálat, védônô munkakör betöltéséreVédônôi szolgálat, védônô munkakör betöltésére

Kérem Önöket, hogy a kitûzött célunk elérésében legyenek segítségünkre, mely a
többi mellett az, hogy segítsük a  jövô nemzedékét, a gyerekeket. Mutassuk meg, mi
felnôttek, hogy összefogással sok mindenre vagyunk képesek. Sajnos az ország anya-
gi helyzete nem teszi lehetôvé, hogy az iskolák, a gyerekek, a rászorulók megkapják
mindazt, ami segíti fejlôdésüket. Nem nagy dolgokra gondolok. Az én kérésem az,
hogy támogassák egyesületünket az adójuk egy százalékával, hogy ezt mi, illetve
Önök a kis falunkban élô gyerekekre tudjuk fordítani.  Úgy gondolom, ha már az
Önök pénze itt marad a falun belül és azt a mi gyerekeinkre fordítjuk, akkor már tet-
tünk egy lépést elôre azzal, hogy hogyan kell megfogni azt a kevéske pénzt, amit
összegyûjtöttünk. Így biztosan tudjuk, hogy hová lett az adónk csekély egy százalé-
ka. Szponzorok segítségét is várjuk, akik célirányosan felajánlást tudnak adni, legyen
az sport, tanulmányi kirándulás vagy bármi, ami a falunkat elôre lendíti. Jó lenne, ha
összefogna Balatonvilágos. Legyünk egy család, segítsük egymást.

A szeretetet Önök adják gyerekeinknek, mi pedig segíteni szeretnénk a gyakorlatban.
A Balatonvilágosi honlapon is megtalálhatják az adó és a bankszámla számunkat.

Most pedig szeretném megköszönni a Nôk Egyesület tagjainak az egész éves önfel -
áldozó munkáját. Szeretném, ha ez a lelkesedés, amit elindítottunk megmaradna to -
vább ra is, hogy átadjuk majd a staféta botot a fiataloknak, akik szintén önfeledten és
ön zetlenül tudnak majd segíteni embertársaikon.

Utólag engedjék meg, hogy én és egyesületem tagjai nevében mindenkinek boldog
békés és újesztendôt kívánjak!

� Erdélyi Józsefné
elnök

TTiisszztteelltt  BBaallaattoonnvviilláággoossiiaakk!!

Adószám: 18927780-1-19
Bankszámlaszám: 72900109-10502510
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Vi lá go siVi lá go si

Tenki István 80 éves lett január 12-én. A család, a bará-
tok, a kollégák meglepetés-ünnepséggel köszöntötték
születésnapja alkalmából.

– A nagy nap elôtt kaptam egy névre szóló meghívót, hogy 2009.
január 10-én (január 12-én van a születésnapom) 14 órára sok szeretet-
tel meghívnak az aligai Hársfa Vendéglôbe, ennyit tudtam. Minden a ter-
vek szerint történt, így háromnegyed kettôre jött értem az öcsém lánya és
mikor beléptem az étterembe, akkor huszonketten vártak ott és felcsendült
a Boldog Születésnapot címû dal. Hirtelen nem is tudtam, hogy mit mond-
jak. Hatalmas meglepetés volt, hiszen ott volt minden rokonom, a sógor -
nôm, a lányai, a volt nejem, a fogadott fiam a négy gyerekkel, kollégák;
eszembe sem jutott, hogy ilyen sokan leszünk! Kicsit gyanús volt, hogy a
szomszédék, Takácsné Évikéék is kiöltözve mennek valahová. 

– Mikor döntött úgy, hogy pedagógus lesz?
– Diákkoromban négy elemi után polgáriba kerültem és ott voltak

tanítványaim; anyám mindig azért izgult, hogy a tanítványaim átmenjenek
a javítóvizsgám. Apám egyszer megkérdezte, hogy mi akarok lenni, én
már akkor tudtam, hogy pedagógus. Akkoriban úgy volt, hogy a négy pol-
gári után lehetett menni az ötéves tanítóképzôbe. Kitûnô tanuló révén az
igazgatótól kaptam egy borítékot, hogy adjam majd át a tanítóképzô
igazgatójának. Nagyon nehéz volt bejutni, mert csak kitûnôket választot-
tak be, 300 jelentkezô volt és ötvenet vettek fel, így csak olyanokat, akik
félévkor is kitûnôek voltak. A sikeres felvételi után nyújtottam csak oda az
igazgatónak a levelet, aki nem értette, hogy miért csak akkor adtam oda.
De én meg akartam gyôzôdni róla, hogy megfelelek-e a követelmé nyek -
nek. Becsülte bennem ezt, hogy nem akartam visszaélni a lehetôséggel.
1945-ben voltam elsôéves, nem voltak egyszerûek a mindennapok, hiszen
akkor ért véget a háború. Minden reggel gyalog mentem át Kôbányáról
Budára, hatkor indultam, hogy nyolcra odaérjek, csónakok voltak
összekötve, úgy lehetett átjutni a Dunán. Az épület egy német hadikórház
volt, nyolctól tizenkettôig romot takarítottunk, nem voltak ablakok, felülrôl
is bombát kapott a díszterem, déltôl kettôig húszperces órák voltak kint az
udvaron. Mindig mosolyognom kell, mikor hallom, hogy a szülôk sajnálják
a gyerekeket, hogy messze van az iskola. Akkor ezt természetesnek vettük,
az élni akarás bennünk volt. Utolsó évben Nagykôrösre kerültem, termé -
szetben (élelmiszert) kellett volna fizetnünk, de én ötödmagammal elvállal-
tam az egyemeletes épület tatarozását, hiszen édesapám kômûves volt és
sokat dolgoztam mellette. Így az utolsó évemet ingyen jártam, mert ledol-
goztuk a bentlakási díjat.

Ezért is van az is, mivel sokat voltam munkások között édesapám révén,
hogy a munkásszülôk gyermekeit minél jobban segíteni próbáltam a tan-
ulás terén.

Mikor 1949-ben végeztem a fôiskolával, hallottam, hogy meg lehet
pályázni egy Veszprém megyei állást Balatonalmádiba. A háború alatt
utaztam egyszer a Balaton déli partján és akkor a vagon tetején ülve meg -
láttam ezeket a szép fenyôket és  azt gondoltam, hogy milyen jó lenne itt
lakni. Görög menekültek érkeztek Almádiba és behívtak az AMEK-ba
(Antifasiszta Menekülteket Ellátó Központ) és ott megkérdezték, hogy hogy
képzelem ezt a munkát. Mondtam, hogy elôször megkedveltetem magam
a gyerekekkel és utána mindent el lehet érni. Így is volt, 500 gyerekre
voltunk négyen. Mosolygok, mikor mondják, hogy nehéz az élet, mert

nagy az osztálylétszám! Nagyon élveztem ezt a munkát, hiszen munka
után a gyerekekkel átmentünk az úton és ott volt a Balaton, nekem ez a
csúcs volt. Három hónapig fizetést sem kaptunk. Itt szeretném elmondani,
hogy mennyire leértékelték a pedagógus munkáját a múlt rendszerben,
Rákosi azt mondta, hogy az értelmiség kiszolgálta a Horthy-rendszert és
ezért egyötödét kaptuk a fizetésnek. Csak összehasonlításképpen: mezôôri
állást hirdettek 500 forintért, a pedagógusok bére 300 forint volt. Azóta
sem emelték a pedagógus fizetését a méltó szintre. Mi úgy nôttünk fel,
hogy a pedagógusok a falu lámpásai, világítói, hiszen szívbôl csináltuk. 

– És hogyan került Balatonvilágosra?
– Az ötvenes évek elején behívtak katonának, leszerelés után 1956/57-es

tanévben betegeskedô kollégákat helyettesítettem, Nógrádban kaptam
állást két hónapra, majd Diósjenôben három hónapot, majd Nagy oro -
sziban tanítottam le a második félévet, ezzel a három iskolával a mai
napig kapcsolatban vagyok. Ez a legnagyobb elismerés az életemben,
hogy az ember viszontláthatja a tanítványait, hogy mire vitték az életben,
ez azt jelenti, hogy nem élt hiába. 

1957-ben visszajöttem a Balatonhoz, mielôtt visszavettek volna
Almádiba, egy hétre idehelyeztek Balatonvilágosra, és úgy döntöttem,
hogy én inkább itt maradok. Azóta itt vagyok és nagyon jól érzem
magam, nagyon jó tantestület alakult itt ki. Akkoriban a Gránitz féle
házban tanítottunk a Feketénével, Melnyikov (váltó) módszerrel dolgoz-
tunk, közvetlen óra az egyik osztállyal, a másik addig önálló munkát
végzett. Tetszett ez a dolog, a Feketéné vitt bele minket ebbe a módszerbe,
ôt nagyon tisztelem, becsülöm, nagyon jó nevelô volt, nagyon ügyesen
csinálta. Nehéz volt akkoriban is, hiszen volt, mikor egy szülôvel ketten
meszeltük ki a tantermet. 

Majd igazgatóhelyettes, majd igazgató lettem, 1964-ben jelentkeztem
Pécsre a fôiskolára, rajz-földrajz szakra. Olyan audiovizuális termet csi nál  -
tunk, hogy a szakfelügyelô azt mondta, hogy tíz év múlva fognak így oktat -
ni, ahogy mi csináljuk, nemcsak egyszerû vetítés volt ez, hanem szempon-
tokat kaptak a gyerekek és aszerint tanultunk. Fel tudtuk kelteni a gyerekek
érdeklôdését. Mi a fontos? A gyereket csak úgy lehet partnernek tekinteni,
hogyha elismerem az egyenjogúságát, nincs alárendeltség, meg kell adni
a tiszteletet a tanítványnak és akkor várhatja el az ember, hogy ô is kap. 

– Milyennek látja a mai oktatás helyzetét?
A görög menekültgyerekeknek tartottam órát Lenin életérôl, mikor óra

végén azt mondta a szakfelügyelô: Gyerekek, örüljetek, vége van az órá-
nak, mehettek játszani! És azt mondta egy gyerek: Mi nem örülni, mi
szeretünk sok tanulni! Odajött a szakfelügyelô és nem hitt a fülének, mert
harminc éve nem hallott ilyet iskolában. Azt mondta, hogy a személyi sé -
gemnek köszönhetem. Persze változtak a viszonyok, a szülôk, a gyerekek,
nagyon nagy probléma, hogy gyakran hiányzik a szülôi háttér, kapcsola-
tot kell tartani a szülôkkel, kell a partneri kapcsolat a szülôvel, mert ha a
nevelôi folyamatosság megszûnik, akkor nincs eredmény. 

Csodamódszer nincs, minden egyes gyereket külön meg kell nyernünk
magunknak.
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