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Gímesen lépett fel az Alig(h)a Színjátszókör...
Farsangi mulatság vendégszereplôjeként lépett fel
Gímesen az Alig(h)a Színjátszókör Petôfi Sándor A
helység kalapácsa címû színdarabjával.
Szombaton reggel nyolc órakor vidám hangulatú
csapat indult a havas útnak Szlovákiába. Púchovsky
László, Gímes polgármestere a fogadóbizottsággal a
határon várt minket szokásos jókedvével, majd a
bôséges és ízletes halászlé után a nagymegyeri termálparkba kalauzolta buszunkat, ahol isteni termálvíz, szauna és masszázs készítette fel a „ mûvészeket” a másnapi fellépésre. Este a gímesi színjátszókör várt minket
vacsorával, majd megkezdôdött a „ munka”. A gímesi
csapat összeállította számunkra a színpadot és nem
tudtunk olyan kívánsággal élni, amit azonnal ne teljesítettek volna. A nagyon jól sikerült napot polgármester
úr gitármuzsikája zárta.
Másnap reggeli után megkezdôdtek a próbák, ki kellett találnunk, hogy az otthoni megszokott színpadok
után hogyan vegyük birtokba a gímesit. A színjátszókör
próbája után belestünk a nemrégiben alakult gímesi
magyar csodatorkú éneklôcsoport próbájára. A mûsorra vasárnap (február elsején) 16 órai kezdettel került
sor, a helyi kultúrházban hatalmas tömeg gyûlt össze.
Az éneklôcsoport nyitotta meg az ünnepi délutánt,
majd a színjátszókör lépett a színpadra. Farsang révén
vidám mûsorokat vittünk ajándékként, így Karinthy A
fénykép címû néhánypercesét Hollósi Évivel, Bencsik
Palival és László Józsival. Majd a Wimmer házaspár
énekelt néhány dalt, majd a fômûsorszám, az eddigi
legvidámabb darabunk: A helység kalapácsa. A szereposztás kicsit eltért a megszokottól, hiszen papot nem
tudtunk magunkkal vinni, így Fekete Barnabás polgármester úr megmentette a csapatot és felcsapott lelki
atyának. Verébné Nóri áldott állapota miatt nem tudta
vállalni az utat, így Boda Marcsival ismerhette meg a
gímesi közönség a darabot. (Szereplôk: Bencsik Pál,
Boda Marcsi, Fekete Barnabás, Gallai Péter, Gallainé
Simon Katalin, Hollósi Éva, Krutzler László, László
József, Scheff Dia, Szöllôsi Tibi, Wimmer Ágnes,
Wimmer Péter) Néptánc-csoportunkat kisegítették a
helyi néptáncos lányok, amit ezúton is nagyon
köszönünk.

A színjátszókör elôször szerepelt külföldön és nagy
öröm volt számunkra, hogy elôadásunkra sokan voltak
kíváncsiak. A hétvége közös énekléssel zárult és valóban nagyon nehéz szívvel szálltunk fel a hazainduló
buszra. Reményünket fejeztük ki, hogy ez a színjátszókörök között is egy induló kapcsolat kezdete. Ha hamarabb nem, akkor nyáron mindenképpen találkozunk,
Balatonvilágoson!
Mindenkinek köszönetet mondunk, akinek segítségével ez a hétvége létrejöhetett és még egyszer köszönjük a lap hasábjain keresztül gímesi barátainknak is a
csodálatos hétvégét.
 Krutzler Adrienn
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Tájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testületének munkájáról
2008. december 17.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2008. december 17-én rendkívüli
testületi ülést tartott, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás keretében módosította
vevôkijelölô határozatát, és hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Barackos utca 303/14 hrsz-ú,
1819 m2 térmértékû ingatlan két fô részére 1/2-1/2 tulajdoni arányban kerüljön értékesítésre.
A kijelölt bérlô visszajelzésének hiányában visszavonta azon határozatát, melyben bérbeadta a Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatti, 23 m2 alapterületû, önkormányzati tulajdonú helyiséget.
A Mozgókönyvtár mûködtetéséhez biztosította a községi könyvtár jogszabályban elôírt heti
2x3 órában történô nyitva tartásához a szükséges feltételeket.
Módosította Balatonvilágos Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésérôl szóló 2/2008.
(III. 05.) rendeletét.
Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a 2009. évi költségvetésben „Balatonvilágos közterei
esztétikai képének javítása” címmel céltartalékot hoz létre.
Megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját. Egyben
meghatározta a 2009. évi fejlesztési elképzeléseit: Orvosi rendelô felújítás, Balatonvilágosi
strand lido kialakítás, Balatonvilágosi lejárók közvilágítás kiépítés, Balatonvilágos, Hunor utca
közvilágítás kiépítés, Bacsó Béla utca csapadékvíz elvezetés, utak útburkolat kiépítés,
megerôsítés, útmegszüntetés terveinek készítése, utak, útburkolat javítása (Felszabadulás,
Kerékpár út, Tóth Á. köz.), Csomópont áttervezés (Zrínyi – Rákóczi utcák), Közlekedésbiztonságot elôsegítô közlekedési tanpálya létrehozása (óvoda), Polgármesteri Hivatal konyha feletti
rész beépítése, Hétvezér utca aszfaltozás, Óvoda szélfogó kerítés tervezés, Faluközpont tervezés, Strandok komfortosabbá tétele, Vasúti híd és a Club Aliga bejárata között gyalogátkelôhely kiépítés, Futballpálya és környéke kialakítása erdei tornapálya kiépítésével, Bacsó Béla
utca és az ôrház közötti közterületen képzômûvészeti alkotások elhelyezése.
Módosította a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérôl, a településtisztaság egyes
kérdéseirôl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendeletét. A megváltozott közszolgáltatásra vonatkozóan külön tájékoztatást teszünk közzé.
Módosította a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletét. Felhívom a figyelmet, hogy a hatályos önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.balatonvilagos.hu
honlapon megtekinthetôk.
Tárgyalta a megyeváltással kapcsolatban a helyi népszavazás kitûzését, melyre vonatkozóan
érdemi döntést nem hozott, azt a következô ülésre elnapolta.
Megbízta Müller János urat Balatonvilágos település fôépítészi feladatainak ellátásával.
Tájékoztatom Önöket, hogy a fôépítész úr a Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 8,30 és
14,30 óráig a lakosság rendelkezésére áll. Az esetleges idôpontváltozásról a hivatal ügyfélszolgálatán tájékoztatás kérhetô.
Hozzájárult Balatonvilágos település címerének használatához. „A halfôzés fortélyai a
Balaton mentén” címû könyvhöz.
A Védônôi szolgálat ellátására, védônôi munkakör betöltésére pályázat kiírásáról döntött. A
pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 28. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. március 24. A munkakör legkorábban 2009. április 1. napjától tölthetô be.
Megbízási szerzôdést kötött az M27 ABSOLVO Consulting pályázatíróval, az „Európa a polgárokért” program keretein belül a testvérvárosi találkozó – Balatonvilágos, Gímes, Telekfalva
települések között – megvalósulása költségének támogatására benyújtandó pályázat összeállítására, és benyújtására vonatkozóan.
Kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. útján a Kormánynál Balatonvilágos
037/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését temetôbôvítés céljából.
A Közétkeztetési Intézmény részére, sütô beszerzésre 1’400’000 Ft elôirányzatot biztosított.
Elôirányzatot biztosított a könyvtár villamoshálózat felújítására 110000 Ft összegben.
Támogatást biztosított a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület részére a LEADER csoport
mûködésének támogatására a lakosságszám arányában (1392 fô x 30 Ft) 41’760 Ft mértékben.
Tudomásul vette az ERICSSON Ryben Bt. tájékoztatását, és nem emelt kifogást a
Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlanon lévô Pannon GSM Zrt. általi bérleményen 2 db antenna
telepítésével, illetve a meglévô Pannon híradástechnikai konténerben E3418-as berendezés integrálásával.
Hozzájárult, hogy a 2009. évi költségvetésben a Kisegítô mezôgazdasági szolgáltatás szakfeladaton 90’000 Ft tanfolyamdíj biztosított legyen és 2009. januárjában felhasználásra kerüljön.
Zárt ülés keretében hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Körte utca 303/23 hrsz-ú ingatlanra
a kijelölt vevôk az építési engedélyt megkérjék, a jogerôs építési engedély birtokában az
építkezést megkezdjék, az ingatlant bekerítsék, a szükséges földmunkákat elvégezzék.
A Kôhárs Bt-nek bérbe adta az önkormányzat tulajdonában lévô, Balatonvilágos, Aligai u. 1.
szám alatti, 23 m2 alapterületû helyiséget 2009. január 1-tôl 2011. december 31-ig bruttó
250’000 Ft bérleti díjért.

Elengedte a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6/1. szám alatti bérlôk 2008. december 16-án fennálló 77’694 Ft összegû lakbérhátralékát szociális-, jövedelmi viszonyuk folytán.
Meghosszabbította 2009. december 31-ig a tanyagondnok megbízását az önkormányzat
tulajdonában lévô Nádfedeles Vendégház gondnoki feladatainak ellátására vonatkozóan.
Hozzájárult, hogy a 2008. évi költségvetésben – a 62 év feletti állandó lakosok, 14 év alatti gyermekek (minden balatonvilágosi óvodába, iskolába járó gyermek) támogatására – karácsonyi csomagra biztosított 450 ezer Ft, illetve 150 ezer Ft elôirányzat felhasználásra kerüljön.
2009. január 20.
Napirend:
1./ A 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
2./ Teljesítménykövetelmény alapját meghatározó kiemelt célok meghatározása
3./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2009. január 20-án tartotta elsô munkaterv szerinti ülését. A napirendek
tárgyalását megelôzôen a polgármester úr tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta eltelt
idôszak fontosabb eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl., a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Az elhangzottakkal összefüggésben a képviselô-testület a Balatonvilágos, Bacsó Béla
utcai csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezés tervének eljárási díjára 72’000 Ft
elôirányzatot biztosított.
A képviselô-testület elsô napirendként a 2009. évi költségvetés I. fordulóját tárgyalta,
melynek során az önkormányzat minden intézményénél az üdülési hozzájárulásra betervezett
elôirányzatot törölte.
Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladaton a megbízási díj elôirányzatát
módosította.
A szervezetek támogatása költséghelyen a Mozdulj Világos Sport Egyesület részére 100’000 Ft,
Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány részére 214’000 Ft támogatást biztosított. Ennek
fedezete egy bizottsági nem képviselô tag tiszteletdíjáról való lemondása folytán keletkezô
pénzmaradvány volt.
Következô napirendként meghatározta a Polgármesteri Hivatalban dolgozók teljesítménykövetelményei alapját képezô kiemelt célokat.
Ezt követôen tárgyalta a megyeváltással kapcsolatban a helyi népszavazás kitûzését,
melynek során 8 igen, 2 nem szavazattal visszavonta 76/2007. (III. 20.) számú határozatát,
melyben kezdeményezte Balatonvilágos település tekintetében Veszprém megye és Balatonalmádi kistérség elhagyását, Somogy megyéhez, illetve a Siófoki kistérséghez az átcsatolás,
csatlakozást.
Vegyes ügyek keretében a képviselô-testület az alábbiakat tárgyalta, és döntéseket hozta:
– Egyetértett Enying Város Településrendezési terv módosításával, azzal kapcsolatban kifogást nem emelt.
– Engedélyezte 2009. március 22-ére, a BSI-Balaton Szupermaraton futóverseny lebonyolításához Balatonvilágos, Szélsô utca, Rózsa utca, Felszabadulás utca, Jókai utca, Aligai utca, Dobó
István utca, Révai utca, Csók István sétány, Rákóczi utca közterületeinek használatát.
– A Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti, 299 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan
területébôl használatba adott Stefancsik Alajos részére 36 m2 üzlet alatti területet 2009. december 31. napjáig bruttó 108’000 Ft területhasználati díjért.
– Nem biztosított anyagi támogatást a Veszprém Megyei Atlasz kiadásához.
Kijelölte a balatonvilágosi tagóvoda vonatkozásában a nyári takarítási szünete idôpontját
2009. augusztus 3. és augusztus 31. közötti idôszakra.
– Megtárgyalta, és kiegészítésekkel – munkaanyagként – elfogadta Balatonvilágos Község
Településfejlesztési Koncepcióját.
A képviselô-testület további állásfoglalást igénylô személyi ügyek, valamint az önkormányzat
vagyonával való rendelkezés tárgyalására zárt ülést tartott, ahol kijelölte Balatonvilágos,
Barackos utca 303/30 hrsz-ú, 710 m2 térmértékû ingatlan vevôit. Az ingatlan vételárát bruttó
8’520’000 Ft összegben határozta meg, melybôl a régészeti feltárási kötelezettség miatt
1’000’000 Ft árengedményt adott, továbbá a bruttó 5’020’000 Ft kedvezményt biztosított. A
kijelölt vevôk által befizetendô – kedvezménnyel csökkentett – vételár bruttó 2’500’000 Ft.
Az önkormányzat számlavezetésére tett ajánlatok közül két bank képviselôinek egy személyes találkozóra történô meghívásáról döntött.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2009. február 24-én (kedd)
16 órakor tartja.
Napirend:
1./ A 2009. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás
2./ Nyári programok, rendezvények tárgyalása
3./ Vegyes ügyek
 Kovácsné Rack Mária
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Balatonvilágos Önkormányzatának Képviselô Testülete!
2009. február 24-i nappal települési képviselôi megbízatásomról lemondok.
Indoklás:
A 2002. évi önkormányzati választáson azt az ígéretemet
tettem, hogy a községért, az itt élô emberekért dolgozni
akaró, képviselôtársaimmal együttmûködve fogom ellátni
feladataimat.
Úgy érzem, az elôzô ciklusban ez megvalósult, azonban a
2006-os választások után a képviselô testület tagjainak
részérôl – meglátásom szerint – inkább a személyes érdekek
és ellentétek felszínre hozatala a mérvadó, nem pedig a

közérdeket szolgáló együttmûködés. Korábban többször
kértem a Képviselô Testületet a jelenlegi személyeskedésig
fajult helyzet megszûntetésére, ez azonban nem változott.
Ebben – magam részérôl – részt venni nem kívánok, hiszen
nem a községben élôk érdekeit szolgálja.
Fentiek jegyében hoztam meg döntésemet, miszerint
ebben a környezetben a továbbiakban nem tudom vállalni az
általam tett ígéret betartását.
Tisztelettel:

Döntésed váratlan volt, de nem
meglepô, régóta érett már, hogy
megunod azt a tökölôdést, a semmire sem vezetô monológokat, amelyrôl a testületi ülések
szóltak, szólnak. Te eredményeket, sikeres pályázatokat
vártál, mert ezek mellett tetted le voksodat, ezért vállaltad a
képviselôi megbízatást, az alpolgármesteri tisztséget.
Szolgálatot vállaltál, a balatonvilágosiak bizalmát élvezve, a
köz szolgálatát, képviselve az emberi értékeket, az egyes ember gondját-baját ismerve, azok megbecsülését, a rászorulók
segítését.
Nagyon sokat segítettél az elôzô ciklusban egy jó csapat
kiépítésében, melynek kézzelfogható eredményeként jelent
meg a fiatalok letelepedését elôsegítô lakótelek kialakítás,
közmûvesítés, járdaépítés, a szennyvízcsatorna befejezése és
más, Balatonvilágoson élôk közérzetét javító intézkedés. Megteremtetted, és gyakorlatba ültetted az együtt gondolkodás és
együtt cselekvés eszméjét a testületen belül. Ezen idôszak
(2002 – 2006) eredményei magukért beszélnek. Ôszinte és
igaz barátokat találtunk Telekfalván, Gímesen.

Nagy reménnyel vágtunk a jelen
idôszaknak, mikor a legsikeresebb, legtöbb szavazatot kapott
képviselôjelöltként megérdemelt bizalmat kaptál. Gyönyörû
helyen élünk, a természeti környezet, az önkormányzat anyagi helyzete lehetôvé tenné a község fejlesztését célzó
elképzelések mind teljesebb megvalósítását. Sajnos, a megválasztott képviselôk között olyanok is „ élvezik” a lakosság,
szavazópolgárok bizalmát, akik megkérdôjelezik a közös
munka sikerességét, és elzárkóznak az együttmûködéstôl, a
csapatmunkától.
Mindig az egyenes utat választva, hátsó szándék nélkül, a
köz érdekét szem elôtt tartva döntesz és állsz ki igazad mellett, átérzed az emberek mindennapi problémáját.
Megértve döntésedet, én is úgy érzem, hogy méltatlan
helyzetembôl csak egy út kínálkozik.
Köszönöm azt a segítséget, amellyel átsegítettél a nehézségeken, és kritikus észrevételeiddel támogattad munkámat.
Nélküled nem megy!
☺ Hapci manó

MVSE hírek

címre kérjük elküldeni március 21-éig. Személyes vagy telefonos jelentkezés is lehetséges az egyesület elnökénél az
iskolában, vagy a (70) 626-4707-es telefonszámon.
Az egyesületi belépés módjáról tájékozódni lehet a
balatonvilagos.hu/sport oldalon.

 Melisek János

Kedves Batka Manó!

A Mozdulj Világos Sport Egyesület április 19-én autóbuszos
kirándulást szervez a Bakonyba (gyalogtúra a Cuha-patak völgyében bakonyszentlászlói indulással). Egy sikeres pályázatunknak köszönhetôen a részvétel az egyesület tagjainak ingyenes, kívülállóknak 500 Ft/fô.
A jelentkezéseket a mozduljvilagos@citromail.hu e-mail

Fehér-partok
Turisztikai Egyesület hírei
A Világosi Hírmondó tavaly novemberi számából már
értesülhettünk a Fehér-partok Turisztikai Egyesület megalakulásáról. Az azóta eltelt két hónap alatt az egyesület egy alkalommal ülésezett, új tagokkal bôvült (így már 14 tagot számlál), valamint munkához látott, és a február végi 32. Utazás
Kiállításra már egy új, az egyesületi tagokat bemutató kiadvánnyal állt elô. Majális alkalmából színes programokkal készülünk, valamint megkezdôdtek az önálló egyesületi honlap
elôkészületei is.
Áprilisban a régebbi kiadványhoz hasonló információs füzet
jelenik meg, melyben a hirdetés már mindenki számára
Hirdetési árak
1/3 oldal
10’000 Ft

2/3 oldal
20’000 Ft

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

 Rajkóné Tajti Andrea elnök
jesztjük. Tartalma kiterjed az egyesület bemutatására, az idei
eseménynaptárra, közérdekû információkra, helyi látnivalókra képekkel, térképpel illusztrálva.
A várható megjelenése 2009 áprilisa, 5000 példányban.
A prospektus mérete: 11 X 20,5 cm
Elôzetes megállapodás után a hirdetéseket a balatonvilagos@tourinform.hu email címre küldhetik el.
Az egyesület folyamatosan várja az új tagok jelentkezését,
mivel a község turisztikai fejlôdése mindenki ügye. Következô
ülésünk március 6-án 11.00 órakor lesz a Hársfa Vendéglôben,
ahol a csatlakozást megtehetik. További információkért forduljanak a Tourinform irodához hétköznap 9.00-13.00 óráig
személyesen vagy a 06-88-446-034-es telefonszámon.
 Dömötör Annamária

1848. március 15.

1 oldal

Emlékezzünk együtt!

30’000 Ft

2009. március 13-án 17 órakor
m.sort adnak a helyi általános iskola diákjai
a helyi Mûvelôdési Házban.

elérhetô lesz. Érdemes a részvétel, mivel a kiadványt az
ország egész területén (a Tourinform irodáknak szétküldve),
valamint a helyi rendezvényeken és szálláshelyeken ter-

Sok szeretettel várunk Mindenkit!
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Farsangoltunk – ovisok...
Február 13-án a boszorkányok délutánján farsangoltunk. A NÔK Egyesületének köszönjük a finom fánkot, amit minden gyermek kapott és a piskóta tekercset, amivel a farsang bevételét növel-

ték. A szülôknek, óvónôknek, dadusoknak, köszönjük a sok fáradságot, ami reméljük sok boldog gyermekarc láttán megtérült.
Egy kis ízelítô a mosolygó gyermekarcokról!

2009. február
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A 2009-es iskolai farsang...
A farsang évenként ismétlôdô, rövidebb-hosszabb ideig tartó idôszak, amely évszázadok óta
az evés, az ivás, a lakodalmak, a disznótorok és a jelmezes felvonulások jellegzetes idôszaka.
A farsang vízkereszttôl a húsvétot megelôzô negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A farsang a vaschang bajor-osztrák jövevényszóból származik és a tavaszvárás ôsi
örömünnepe.
A hagyományokból az iskola a jelmezes felvonulást, a mindig finom süteményekkel, szendvicsekkel és itallal teli büfét, és a táncot tartja szem elôtt. Idén az karnevál mûsorvezetôje a
diákok kérésére Hanga László volt, aki betegsége ellenére remek hangulatot varázsolt mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Sajnos az influenza sok embert levett a
lábáról. A hatodikosok olyan kevesen maradtak, hogy csoportos produkciót nem tudtak bemutatni, így egy hatodikos, Tóth Gergely a zsûriben kapott szerepet. Mindezek ellenére számos
színvonalas elôadást láthattunk. Sajnos csak három ember vállalkozott arra, hogy egyéniben is
megméretôzzön. Horváth Eszter Ôsember jelmeze és Árvay Katalin Hófehérke jelmeze a
megosztott 2. helyet kapta. Mindent elsöprô vastaps kísérte Becker Dániel ápolónô jelmezét.
Daninak nemcsak a megnövekedett mellkas térfogatával, de a magas sarkú cipô okozta
kellemetlenségekkel is szembe kellett néznie. A „szenvedés” meghozta a gyümölcsét és elsô
helyet kapott. Az alsó tagozaton az elsôsök Polip és Kacsatánc bemutatója nagytortát, a
másodikosok A brémai muzsikusok produkciója kistortát eredményezett. A harmadik osztály
Bölcsisek produkciója is csaknem olyan élvezetes volt, mint a negyedik osztály vacsoracsatája. A
felsô tagozaton harmadik lett az 5. osztály Huszárok produkciója, második 7. osztály gyászmenyegzôje és elsô lett a 8. osztály Gábor showja. A közönség megítélése szerint a 7. osztály
elôadása volt a legjobb.
A mostani farsang zenei szolgáltatása kissé eltért a megszokottól. Az alsósok és a felsôsök
ezúttal 2-2 külön tanteremben zenélhettek és táncolhattak. A cél az volt, hogy mindenkinek ki

Fotók: Pretz Csaba

tudjuk elégíteni a zenei igényeit és ne lehessen könnyen elintézni a farsangot annyival, hogy
nem volt jó, mert nem tetszett a zene. Illetve egyértelmû és természetes, hogy az alsósok és a
felsôsök zenei igénye eltér egymástól. Most mindenki megmutathatta milyen a „jó zene” . A
diákok visszajelzései pozitívak voltak errôl a „rendszerrôl” és jó hangulatban táncoltak a termekben. A tornateremben ezalatt projektoros kivetítés volt az elmúlt év kirándulásairól és
versenyeirôl. Majd következett a farsang egyik legsikeresebb része, a karaoke és a táncverseny.
Az éneklést eredetileg egyénire terveztük, de végül csoportos lett és mindenki elénekelhette a
kedvenc slágerét. A táncban a lányok bátrabbak voltak, több páros is táncolt.
A farsang remek alkalom a szülô- pedagógus, diák- pedagógus viszonyának ápolására,
ezért is tartom fontosnak, hogy minél több szülô eljöjjön az ilyen rendezvényekre. A tombola
felajánlás a tavalyihoz képest talán kevesebb volt, de mindezt kárpótolta a belépôjegyek és
zsákbamacskák tömeges vásárlása. Összességében tehát sikeresnek mondható a farsang, amit
mi sem bizonyít jobban, hogy a bevétel 194 ezer Ft volt.
Megköszönjük a zeneszolgáltatást Szôllôsi Tibornak, Botos Dánielnek, és Mihalovics
Márknak. Köszönjük minden szülônek, továbbá a külsô támogatóknak: a Balatonvilágosi Nôk
Szervezetének, a Nyugdíjas Egyesületnek és Lénártné Király Klárának a felajánlásokat. Külön
köszönet illeti meg a Szülôi Munkaközösség tagjait, és azokat a szülôket, akik feladatot vállaltak a rendezvény alatt a belépôjegyek és zsákbamacska tárgyak árusításában, az étel- és üdítôital és kávé eladásában, a zeneszolgáltatásban és az ügyeleti munkában.
A diákönkormányzat nevében köszönöm az összes pedagógusnak a farsang elôkészítésében
és megvalósításában nyújtott segítségét.
A gyerekek szerint annyira sikeres volt a farsang, hogy a közeljövôben egy suli-bulit is
szeretnének.
 Hencz Dénes, diákönkormányzatot segítô tanár
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Óvodából iskolába
(négyrészes ingyenes képzés szülôknek)
A program célja, hogy megkönnyítsük az iskolába
készülô gyerekek szüleinek döntését. Óvoda- és iskolapedagógusok adnak választ a „ Mikor adjam iskolába
a gyereket?”, „ Mire figyeljek az iskola kiválasztásánál?”, „ Mit tehetek a gyermekem fejlôdéséért?”, stb. …
kérdésekre.
A képzés során érintett témakörök:
• Az iskolaérettség ismérvei az óvónô és a tanító
szempontjai szerint
• Hogyan készüljünk otthon az iskolás életre?
• Mivel segíthetjük gyermekünk beilleszkedését az
iskolába?
• Az iskolai környezet hatása a gyerekre
Az érdeklôdôket március 5-én 17 órától várjuk a mûvelôdési házban. A programok várható idôtartama alkalmanként 60-90 perc.

Tisztelt Olvasóink!
A Világosi Hírmondó továbbra is nyitott, nagyon sok
szeretettel várjuk a községet érintô cikkeiket, olvasói
leveleiket, hozzászólásaikat!
A Világosi Hírmondó a község lapja, érezzék magukénak!
E-mail cím, melyre a cikkeket várjuk:
krutzleradrienn@invitel.hu
Tisztelettel:
a szerkesztôbizottság
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Iskolai versenyeredmények
december-február
Teremfoci – Csajág 2008. december 16.
3. helyezés
Résztvevôk: Takács Attila, Schmicli Nándor, Pretz Dávid,
Zámbó András
Felkészítô tanár: Hencz Dénes
SIOK játékos sportvetélkedô a téli szünetben
csoportos III. helyezés
Csapattagok: Bódig Dorottya, Németh Szandra, Gallai
Csilla, Jakab Mariann, Takács Bálint, László Bálint, László
Dániel, Tóth Richárd
Országos angol nyelvi verseny 2009.02.17.
Megyei fordulóra behívottak: László Dániel 8. osztály
Takács Bálint 7. osztály
Felkészítô: Szabó Vanda
SIOK angol nyelvi verseny Skóciáról 2009. 02. 19.
csoportos I. helyezés
Csapattagok: László Bálint, Farkas Ádám, Takács Bálint
és László Dániel
Felkészítô: Szabó Vanda
 Pernecker Antalné

Köszönetnyilvánítás
A közelmúltban jutott tudomásunkra, hogy az iskola új
televíziójának vásárlásához jelentôs támogatást kaptunk
iskolánk volt tanulójától, Bôhm Ritától. Ezúton köszönjük
a segítségét minden diák nevében.
 Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

Tisztelt Polgármester Úr!
Engedje meg, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevében tájékoztassam és felhívjam a figyelmét egy olyan
programunkra, amely az Ön által irányított településen élô
nehéz sorsú, idôs emberek számára jelenthet segítséget és
támogatást.
A Máltai Szeretetszolgálat országos pályázatot hirdetett
idôs személyek számára, azzal a céllal, hogy életfeltételeiket saját otthonukban javítsuk. E célkitûzést a lakásuk
olyan komfortjavító, kisebb felújításával valósítanánk meg,
amely betegségeikre, képességveszteségeikre ad választ,
és elsôsorban azokat az akadályokat szünteti meg, alakítja
át, amelyek az idôs emberek önálló életfeltételeit rontják.
Gyakorlati értelemben olyan akadálymentesítô felújítások végezhetôek el majd a pályázat eredményeképpen a
lakásokban, amelyek nem haladják meg a bruttó 400’000,Ft értéket és nem a lakás komfortfokozatának a javítását,
hanem a benne élôidôs ember életét könnyítik meg.
Tudjuk, hogy az idôs, gondozásra szoruló emberek ellátása egyre nagyobb kihívás elé állítja az önkormányzatokat,
és azt is, hogy gondjaikat ez a program önállóan nem oldhatja meg. Ezzel a pályázattal azokat az idôseket kívánjuk
támogatni, akik már gondoskodásra szorulnak, és szociális
alapszolgáltatásban részesülnek.
A pályázatot szerettük volna az önkormányzatok alapszolgáltatásokat nyújtó szervezeteinek kiírni, de erre jogi

természetû okok miatt nincs lehetôség, ezért csak magánszemélyek, tehát az idôs emberek számára fogalmazhattuk
meg. Tisztában vagyunk azzal, hogy az a célcsoport, akiket
leginkább támogatni szeretnénk, nem csak pályázni nem
tudnának, de talán a lehetôségrôl sem szereznének
tudomást. Pontosan ezért a pályázat elôírja, hogy csak az
kaphat támogatást, aki már ellátásban részesül, és a
pályázatot az ôt ellátó gondozási egységgel együttmûködéssel kell beadnia.
Ez a program a települések felelôs vezetôinek határozott
kiállása nélkül nem lehet sikeres, hiszen tudjuk, hogy az
igazán rászorulók ehhez a segítséghez csak nagyon komoly
támogatás mellett juthatnak hozzá, és Önök nélkül nincs
lehetôségük arra, hogy sikerrel pályázhassanak.
Kérem Önt, legyen a társunk ebben a programban és segítsen abban, hogy a rendelkezésre álló mintegy 240 millió
forintból megvalósuló akadálymentesítô felújítások – amely
mintegy 600 idôs ember otthonában teszi majd könnyebbé az önálló életet – ne csak néhány település idôseit érintse, hanem az igazán rászorulókhoz jusson el az egész országban.
 Gyôri-Dani Lajos
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Közép-Magyarországi Régió Vezetôje
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Közmeghallgatás 2009. február 12.
Egy választópolgár véleménye a történtekrôl
Felháborítónak tartom, hogy egyes képviselôk – miközben
arról papolnak, mennyire szeretik a falut, hogy az itt élô
emberek dolgosak, szorgalmasak, mégsem merték a falu
lakosságára bízni a döntést, hogy melyik megyéhez szeretne
tartozni. A hátuk mögött alkoholistának nevezik a község lakosait, valamint kijelentik, hogy „ ezekre bízzuk a döntést?”.
Akkor nem reklamáltak, mikor ugyanezek az emberek megválasztották az érintett képviselôket is.
Azt, hogy a siófoki kistérség felmondja a szerzôdést, meg
lehet érteni. Egy házasság is akkor mûködik jól, ha mindkét fél
ad a másiknak. Hogy gondolták, hogy nekünk nem kell adni?
Most itt lett volna az alkalom, hogy a község döntsön, ezt is
elvették tôlünk, úgy mint sok más lehetôséget.
Itt csak említsem az Üdülési Csekk Önkormányzati dolgozóknak való juttatását, ami adó és járulék mentes, vagy a
közelmúltban pályázó kábeltévé kiépítésének elutasítását,
aki állítólag ingyen kiépítette volna a hálózatot. Tervbe volt
valamikor a TRIÁL épületének egy wellness fürdô kialakítása
is, amibôl szintén nem lett semmi. Ez egyik sem lenne a
község polgárainak érdeke? Túl idôsek talán a képviselô
urak hogy lássák a modern dolgokban a lehetôséget? A Club
Aliga területén lett volna forgalma, és igény is lett volna a
wellness-re. A kábeltévé is rossz üzlet lett volna, mert ingyen
lett volna. A lakosságnak nem kellene függenie a mûholdas
vételtôl, a drága telefonos internettôl (a telefon alapdíját is
kell fizetni, ha akar az ember internetet), valamint feltételként, akár lehetett volna kérni, egy csatorna fenntartását
községi és térségi reklámcélokra, ami ugye plusz bevétel a
községnek. A szegényebb lakosságnak, sôt az egész
községnek szellemi fejlôdést biztosított volna az internet, és
a sokcsatornás mûsorok révén. Ráadásul az elôfizetôi költségek akár a felére is csökkenhettek volna, mint a jelenlegi

mûholdas elôfizetés és az ADSL internet díja. Könnyû a mai
gazdasági helyzetben pénzhiányra hivatkozni, de talán
megoldást kellene keresni, hogy milyen megtakarításokkal,
új pályázatokkal, és akár a szellemi dolgozók extra juttatásainak vagy a képviselôink tiszteletdíjának csökkentésével
lehetne fenntartani, esetleg fejleszteni a község jelenlegi
állapotát. Itt arra gondolok, ha az Önkormányzat munkája
miatt több a bevétel, akkor több maradna a dolgozókra és
képviselôinkre is, ha nem végzik jól a munkájukat (pl. nem
jelennek meg…), akkor pedig kevesebb jutna. Így van ez
bármelyik nagy cégnél is, amelynek vezetôi nem kapzsik.
Visszatérnék az eredeti mondanivalómhoz. Hogy lehet, hogy
három ember dönt egy község sorsáról, még ha választott
képviselô is? A többiek ilyenkor hol vannak? Elhangzott a
Testülettôl hogy a falu döntse el hova akar tartozni. Ha nem
születik korábban ez a döntés a szükséges lakossági aláírások
összegyûjtése megtörtént volna. Miért vonták késôbb vissza a
határozatot? Az emberek bizalmat szavaztak Önöknek, de úgy
néz ki ez csak csali volt, hogy közelebb kerülhessenek a hatalomhoz. Remélem a község lakosságának többsége rájött,
hogy kígyót melengetett a szívén, és soha többet nem adnak
önöknek bizalmat. A község nem a testületi tagoké, hanem
mindenkié. Azt kellene nézni, hogy a községben élôknek
hogyan maradhatna több a pénztárcájukban, és mit szeretne
a község többsége. Ehhez hiányolom személy szerint az
idôben is pontos tájékoztatást. A helyi újságban lenne rá hely
és lehetôség is, vagy ha kell lakossági fórum összehívásával
akár kéthavonta, ha kell havonta. Ott elmondani becsülettel a
döntéssel kapcsolatos pro- és kontra érveket – nem csak
kiemelve belôle részleteket –, hiszen mindenkinek joga van
tudni mindent, az ôt érintô változásról!
 Baksa Ferencné

Egy senki...
www.balatonvilagos.hu weboldalára, a vendégkönyvbe érkezett bejegyzés:
egy senki
E-mail: senki@freemail.hu
Dátum: 2009. 02. 12. Idô: 22:37:48
Üzenet: Igen, egy senki vagyok. És mi mindannyian,
akik ebben a községben élünk. Legalábbis az általunk
megválasztott képviselôk szerint. Felháborítónak és

tisztességtelennek tartom, hogy nem kaptuk meg a
lehetôséget, hogy dönthessünk. A tartózkodó szavazatot
gerinctelennek, a másik kettôt gyávának tartom. Mitôl
félnek, uraim? A fölényes viselkedésük pedig kicsinyes
és szánalomra méltó. A községre nézve szégyen! Ôk
képviselnek minket?!? Egyetlen jövendôbeli momentum
nyugtat, hogy bízva a választópolgárok józanságában,
ezek az emberek soha többet nem fognak minket
képviselni!
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Polgárôrbál 2009...
A hagyományokhoz hûen idén is jótékonysági bált
szervezett a helyi polgárôr szervezet. A rendezvény bevételét benzinre költjük, hogy éjszakánként a község
utcáit járva a község lakossága nyugodtan alhasson.
Szolgálatot teljesítünk rendôrökkel, közbiztonsági akciókban veszünk részt, rendezvényeken helyszínt biztosítunk, temetéskor, halottak napjakor vigyázzuk a
temetônél várakozó autókat.
Fontos lenne, hogy ne csak az önkormányzati támogatás finanszírozza a munkánkat; ezért rendezzük
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 Ari András, Balatonkenese ôrsparancsnoka és Buzsáki László, helyi körzeti megbízott
és jómagam, a helyi polgárôrség vezetôje nyitottuk
meg. Köszöntöttük volna a helyi képviselôtestület tagjait is, sôt asztalt foglaltunk számukra.
Az idei évben is két helyi polgárôrt tüntettünk ki,
Szabó Csabát és Hardy Emôkét.
A helyi színjátszókör triója Karinthy A fénykép címû
darabjával igyekezett jó hangulatot teremteni.
A község minden lakosa nevében köszönetet mondok minden polgárôrnek egész éves áldozatos munkájáért:
 Krutzler László
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XIX. évfolyam, 02. szám

Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja. – www.balatonvilagos.hu
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.

