Vi lá go si

Hír mon dó

2010. március

XX. évfolyam, 2. szám

T a va s z r a vá r va

Mosolyogj akkor is,
ha sírni szeretnél.
Hallgass akkor is,
ha szólni szeretnél.
Menj, tedd dolgaid,
akkor is, ha fáj,
ha úgy érzed
értelmetlen a világ.
Segítsd azt, aki nálad
is gyengébb: etesd a
madarakat, elhagyott
kiscicákat, kutyákat.
Figyeld a téli bús fákat,
Ahogy méltósággal állnak,
hideg fagyban, szélben,
kis ágaik összetörten,
de ôk állnak némán,
várva az új tavaszt,
mely rügyet bont,
s zord téli égen,
színes Napsugárból
új életet fakaszt.
Friss tavaszi szellô
arcod simogatja,
régi szép emlékek,
bódító illata leng körül,
mosolyogsz, szédülsz,
nézed a megtisztult
új világot...
Balatonvilágos, 2007. dec. 13.
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Pályázati felhívás!

Pályázati felhívás!

Balatonvilágos Község Önkormányzata
nyilvános licittárgyaláson kívánja bérben adni
Balatonvilágos, Nádfedeles vendégház épületét
Kikiáltási ár: – 2’000’000 Ft + Áfa/év
A kikiáltási ár nem csökkenthetô, lefelé licit nincs, az eredménytelen licit kinyilvánítás jogát a pályázat kiírója fenntartja magának.
Eredményes pályázat esetén a bérleti díj megfizetése az
emelt kikiáltási ár arányában – 60% a szerzôdés megkötésekor, 40% 2010. augusztus 15-ig – történik.
Bérbeadás idôszaka: 2010. május 1-tôl 2011. április 30-ig.
Az épület szálláshely értékesítés céljából vehetô bérbe.
Az épülethez 6 db személygépkocsi parkolására alkalmas
terület tartozik.
Pályázaton való részvétel feltételei:
– Magyarországon bejegyzett vállalkozás
– Nyilatkozat a köztartozásokról
– 500’000 Ft nevezési díj befizetése a Polgármesteri
Hivatal pénztárába a licittárgyalás idôpontja elôtt 5 nappal,
(eredménytelen pályázat esetén visszafizetésre kerül, eredményes pályázat esetén kaucióként az önkormányzatnál
marad az esetleges károkozás fedezetére)
Pályázati csomag 20’000 Ft ellenében átvehetô a Polgár mesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál.
Licittárgyalás idôpontja: 2010. április 13, 10 óra.
Helye: Balatonvilágos Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
– 8171 Balatonvilágos Csók István sétány 38.
A licittárgyaláson való eredményes részvétel nem mentesíti
a bérlôt a szükséges hatósági engedélyek megszerzési kötelezettsége alól.
Eredményes pályázó tudomásul veszi, hogy a balatonvilágosi civil szervezetek részére május, és szeptember hónapban egy-egy alkalommal az épület használatát biztosítani
kell.

Balatonvilágos Község Önkormányzata
nyilvános licittárgyaláson kívánja bérben adni
Balatonvilágos, Szabad-strand büfé épületét
Kikiáltási ár: – 800’000 Ft + Áfa/év
A kikiáltási ár nem csökkenthetô, lefelé licit nincs, az
eredménytelen licit kinyilvánítás jogát a pályázat kiírója
fenntartja magának.
Eredményes pályázat esetén a bérleti díj megfizetése az
emelt kikiáltási ár arányában – 60% a szerzôdés megkötésekor, 40% 2010. augusztus 15-ig – történik.
Bérbeadás idôszaka: 2010. május 1-tôl 2011. április 30-ig.
Pályázaton való részvétel feltételei:
– Magyarországon bejegyzett vállalkozás
– Nyilatkozat a köztartozásokról
– 200’000 Ft nevezési díj befizetése a Polgármesteri
Hivatal pénztárába a licittárgyalás idôpontja elôtt 5 nappal, (eredménytelen pályázat esetén visszafizetésre kerül, eredményes pályázat esetén kaucióként az önkormányzatnál marad az esetleges károkozás fedezetére)
Pályázati csomag 20’000 Ft ellenében átvehetô a Polgár mesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál.
Licittárgyalás idôpontja: 2010. április 13. 12 óra.
Helye: Balatonvilágos Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem – 8171 Balatonvilágos Csók István sétány 38.
A licittárgyaláson való eredményes részvétel nem
mentesíti a bérlôt a szükséges hatósági engedélyek
megszerzési kötelezettsége alól.

Hírdetmény
Iktatószáma: 1268/2010.
Balatonvilágos Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
Tanyagondnoki szolgálat, tanyagondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazotti jogviszony létrejöttétôl számított
90 nap próbaidô.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8171
Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó
lényeges feladatok:
A tanyagondnok feladatait és mûködésének feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tartalmazza.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség,
– „ B” kategóriás gépjármûvezetôi engedély,
– PÁV II. alkalmassági kategória megléte.
– gépjármûvezetôi gyakorlat,
– büntetlen elôélet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– pályázó szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– gépjármûvezetôi engedély hiteles másolatát,

– PÁV II. alkalmassági kategória meglétét igazoló okirat
másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör
a pályázat elbírálását követôen, azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Barnabás polgármester nyújt, a 36-30-2772494-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat postai úton Balatonvilágos Község Önkormányzata címére 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány
38., zárt borítékban nyújtandó be.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplô azonosító számot: 1268/2010., valamint a
munkakör megnevezését: „ tanyagondnok”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– A pályázatot Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határideje
lejártát követô 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Balatonvilágos Község Polgármesteri Hivatala 8171
Balatonvilágos, Csók István sétány 38. – 2010. 03. 31.
– www.balatonvilagos.hu honlap – 2010. 03. 31.
– Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása társulásában részt vevô önkormányzatok székhelye – 2010. 03. 31.

Balatonvilágos, 2010. március 29.
 Fekete Barnabás polgármester

Tisztelt szerzôk!
Kérem, a Világosi Hírmondó -ba megjelenésre szánt
cikkeket a zepetnek@vnet.hu e-mail címere küldjék.
Köszönettel: a szerkesztô

2010. március

Vi lá go si Hírmondó

3.

Mi és a Balaton IV.
Vacsorán vett rokonszenv...
Történelmi idôk óta elképzelni sem lehetett, hogy a
Balatontól elzárhatja valaki a közösséget. Rákosi Mátyás
merte megtenni elôször, hogy erôszakkal elvette és kiutálta a
vízpartról a lakosságot, és „ Pártüdülô” néven fegyveresek
oltalmába züllesztette azt. Történelmi idôk vetettek véget az
önzô diktatúrának. Nagy örömmel és reményekkel fogadtuk a
változásokat. Reméltük hogy jogos jussunk, a Balaton végre
visszakerül azokhoz, akiket illet. Várakozásaink azonban nem
tudtak valóra válni. Riadtan figyeltük, miként kerülgetik
gyanús alakok a jussunkat. Kevés pénzért megvenni, sokat
kivenni belôle majd a pénzzel eltûnni, ez volt a befektetôjelöltek alig rejtegetett szándéka. Az országos politika támogatta ezeket a törekvéseket. Nagyon aggódtunk miatta, mert
folyamatosan egyre gyanúsabb befektetôjelöltek fordultak
meg a vagyon körül. Megfordultak közöttük olyanok is, kiknek
egy fillérje sem volt az üzlethez. A magyar Állam hosszas szorgoskodás után végül eladta a terület egy részét. A másik
részét feltehetôen tisztességesebb gondolat által vezérelve,
csupán kezelésbe adta bizonyos feltételekkel. A feltételek
nem voltak egészen korrektek, hiszen a falu elôl eltitkolták a
szerzôdés tartalmát, és azt a feltételt, mely a község tulajdonába juttathatja a vízpart és közpark, valamint az utak egy
részét. A vagyon kezelôje több tárgyalásban próbálta a
testületet kötelezettségvállalásra rávenni. Idôvel csak kiderült
valahogyan, hogy a 40/2004 TNM rendelet betartása vezet el
az eredményhez. Azzal ellenkezô lépésekkel örökre lemondhatunk a nekünk szánt vízpartról. Volt olyan tisztségviselô, ki
nem tartotta fontosnak, hogy községünk vízpartot szerezzen,
nem is mûködött abban együtt az illetékesekkel. A hét mesterlövész nem hibázott, és így rövidesen a községé lehet a
fenti vagyon (2009. 05. 28-i ülés jegyzôkönyve megörökítette.
Olvasható a balatonvilágos.hu honlapon, - Pro-mot Hungária
Kft. megállapodás tervezet tárgyalása - napirendi pont alatt).
A vízpart megszerzéséhez szolgál eszközül a Helyi Építési

A „ Balatonvilágos Jövôéért” Közalapítvány
2009-es évi munkájáról
A közalapítvány Balatonvilágos Község rendezvényeit, a Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületét, a Kipp-Kopp Óvoda és Bölcsöde tagóvodáját, a
SIOK Mészöly Géza Általános Iskolát, és a Világosi Népdalkört támogatta 2009-ben. Segédkezet nyújtott a
községi rendezvények, a Nônap, a Gyereknap, a Pünkösdkor a szabadtéri programok, a Szezonnyitó rendezvényeinek, a Grill versenynek és az Idôsek világnapját
ünneplô programok lebonyolításában. Az Alapítvány
részt vett Züzü néni 100-dik születésnapjára szervezett
köszöntôn is. Megrendeztük, immár negyedik alkalommal az „ Elsô Adventi Gyertyagyújtó” délutánt.
Munkánkat sokan segítették. Adományokat kaptunk a
Pomsár és Társai Kft-tôl, a Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztô Kft-tôl, az Aliga Hotels Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Kft-tôl és a Repfant Kft-tôl, és Vörös Józseftôl.
Az adófizetôk egy százalékos felajánlásaiból 335 501
forint gyûlt össze.
Köszönjük a támogatásokat és szeretnénk a jövôben
is a község érdekében folytatni tevékenységünket.
 Molnárné Sági Mária
Kuratóriumi elnök

Szabályzat. (HÉSZ), melynek megalkotása a Képviselô-testület
feladata. Ez egy keretszabály, melyben le van fektetve, hogy a
községben hol, mekkora, milyen rendeltetésû és milyen megjelenésû építmények helyezhetôk el. Az általunk készített koncepció az országos építész szakma teljes támogatását bírja,
ugyanakkor a turizmus fellendítését szolgálja, és nem gátolja
a befektetô jogos érdekeit sem. Ebbôl képzôdik a munkahely
és a bevétel.
A befektetô által bemutatott beépítési javaslat 1500 lakóegységet, és csupán mintegy ezer szállodai szobát kíván megépíteni. Rontja a helyzetet, hogy a lakóegységek zömmel a vízparton, annak közelében létesülnének. Az ilyen lakóházakat
magas áron hamar el lehetne adni, ám nem teremtenének
munkahelyeket és bevételeket sem. Ezek elzárnák az idegenforgalom elôl a területet, és elviselhetetlen terhelést okoznának a településen, kiszorítva a vízhasználatból a már itt élôket.
„ A fejlesztô cég nem azért fizetett ki a tervért három millió eurót (kb. 800 millió forintot), hogy aztán más tervet valósítson meg...” írja 2010 februári kiadványában. Ugyanakkor
megegyezésrôl beszél a nyilvánosságnak, de bántóan, indokolatlanul megalázó hangon próbálja lekezelni a hét mesterlövészt. Szemtelen egy alak, (– azesz pónem – a téves fordítás
elkerülése érdekében írom le) mondhatnám, és így is kíméletesebb volnék nála. Nem sértôdtünk meg és ijedelembe
sem estünk. A községünk érdekének képviseletére tett eskünktôl sem félelem, sem pénz nem tántoríthat el. Azért,
hogy a lakosság ne lehessen tájékozatlanság miatt megtéveszthetô, több ismertetô összejövetel megtartását tervezzük,
és meg is valósítjuk. A lakosság érdeklôdését ôszinte szóval
kívánjuk felkelteni és kielégíteni. Anyagi lehetôségeink és a
mi ízlésünk ugyanis nem teszik lehetôvé, hogy ingyen lakmározás ígéretével váltsuk fel az ôszinte szót.
 Dr. Nagy Miklós
Bíróné Simon Erzsébet tollából, aki az alábbi verssel a
Megyei Könyvtár versíró pályázatán második helyezést ért el

A nagy titok
Nem tudjuk honnan jöttünk,
nem tudjuk hová megyünk,
évmilliók tengerében
apró kis könnycseppek leszünk?
Viharos szele idôkben
visszakerülünk a Földre?
Szomorúfûz ágán,
csendes pihenve nézzük
szorgalmas hangyák küszködéseit.
Szólnánk, súgnánk nekik,
mit mi már jól tudunk,de a törvény tiltja,nincs hozzá jogunk!
Az úton csak egyedül vagyunk.
Napkeletkor megfürdünk
aranyló sugárban,
s fények útján tovaszállunk
ezer új világba.

Vi lá go si Hírmondó

4.

2010. március

Hozzászólás a Világosi Hírmondó 2009. decemberi
„ E g y k i s m o z g á s s e n k i n e k s e m á r t …„ c í m û c i k k é h e z
Ha valaki, akkor mi jógások ezt
nagyon jól tudjuk.
Jóga – ha nem is egyesület, nem is
klub néven – 2002. november 1. óta
van a falunkban.
A magára oly büszke Mozdulj Világos Sport Egyesület errôl úgy látszik
elfelejtkezett. Pedig dicsekedhetne
velünk, 60, 70, sôt 80 fölötti öregaszszonyokkal.
Mi nyolcadik éve „ mozdulunk”.
Azt nem írhatom, hogy nem tudnak
rólunk, hisz 2007-ig az iskola tornatermébe járhattunk, és az iskola igazgatónôje is jógatársnônk volt. Aztán
2008-ban azt üzente a nyugdíjas öregeknek, terembért kell fizetni, 5.000
Ft-ot, amit persze senki nem tudott
vállalni. Késôbb azt üzente, be kellene
lépni a Mozdulj Világos Sport Egyesületbe, évi 3.000 Ft/fô. És akkor járhatnánk az iskolába. Az idôsek ezt sem
tudták vállalni. Vállaltuk hát, hogy a
kultúrban jógázunk. Amit köszönünk
az Önkormányzatnak.
A kultúrház és az iskola is itt van a
faluban, a falué. Az iskolát egész nap
fûtik télen, a kultúrházat felfûtik a rendezvények idejére, a levegô felmelegszik a kô hideg, nagyon hideg marad.
És mi egy kötött tutyiban állva, ülve,
fekve nyújtjuk öreg izmainkat, lazítjuk
öreg ízületeinket. Relaxálnánk is, ha
tudnánk, de gondolatunk a felfázás
veszélyén jár helyette. Életem elsô vese és húgyhólyaggyulladását éltem át
67 évesen. Senkinek sem kívánom,
nagyon fájdalmas!
A kultúrház felfûtése fölösleges kiadás a községnek, hisz ott van a meleg tornaterem
Többször mondtam jógatársnôimnek, szóljunk a magunk érdekben, azt
mondták nem kell, fölösleges, úgysem
engedik meg.
Miért? Mit vétettünk? Mit tettünk
tönkre? Ki nem engedi? Milyen alapon

zárnak ki egyedül minket a tornaterembôl? Erre nem adnak választ, illetve csak annyit, nem vagyunk a klikkben???
Én biztosan nem, hisz csak „ betelepült” vagyok, vagyunk, ahogy ezt
párszor megkaptuk. Megjegyzem, itt
fizetünk adót.
De kérem szépen, azok a társnôim,
akik itt élték dolgozták le az életüket,
kórustagok, sütik a palacsintát a
gyerekeknek az iskola kérésére és
még sok mást csinálnak a falunak, a
faluért. Azok sem érdemlik meg a biztonságosabb helyet a jógához?
A jógához csend, nyugalom, mondhatom „ intimitás” szükséges.
A kultúrban ez sem adatik meg.
Az ablakon át leskelôdôk nevetnek,
hogy „ ez is valami”?
A nyitott bejáraton bejönnek az
utcáról a WC-re, közben menet-jövet a
zörgéssel megzavarnak minket, és a
bámészkodással kibillentenek minket
a jóga hangulatából.
Ennyi öreg nô intimtornája, vagy éppen keze-lába égnek áll, ez sokaknak
nevetséges. Mulatnak rajta. Minket pedig nagyon zavar.
Amikor utánunk – mi öt órától hat
óráig jógázunk – más rendezvényre
érkeznek, már 6 körül ott tanyáznak
az elôtérben, beszélgetnek és bámulnak mint a brékelô csodabogarakra,
mintegy sürgetôleg, menjünk már el.
Hát kérem, így a relaxáció reménytelen próbálkozás. Semmit sem ér,
pedig fontos befejezése a jógagyakorlatoknak. Hatig mienk a terem, de
ezeken a hétfôkön effektív hatkor már
nem. És még fel is kell öltöznünk, a
nagy plédeket, szônyegeket – amit cipelünk, hogy védjük magunkat a hideg kôtôl – összehajtani, elpakolni,
mert gyalog közlekedünk, nem mindegy, hogyan cipeljük.
Jógaoktatóink annyi szeretettel van-

nak irántunk, azzal sem törôdnek,
hogy a benzinköltségük megtérül-e
egy-egy foglalkozás alkalmával. Rendületlenül jönnek nyolcadik éve!
Köszönjük nekik.
Ezt a segítséget az iskolától nem
kapjuk meg.
Nem kérünk az adományokból, de
ha az Egyesület használhatja a település vendégházát, honlapját, nem „ jótékonykodhatna” velünk öregekkel?
Amikor azt üzente az iskola vezetése,
némi adománnyal segítsük az iskolát,
ha a jótékonysági bálon nem is vettünk részt, pár száz forintot fejenként
a jógások is adtak, szó nélkül.
Társnôim lemondó figyelmeztetése
ellenére írom reagálásomat a cikkre,
mert irigylem amilyen vidáman ülnekfekszenek azokon a nagylabdákon, –
nem bunda bugyiba öltözve – azokon
a labdákon, amiket úgy 3 éve ránk
hivatkozva, nekünk vettek.
És ott vannak a bordásfalak, amikre
szintén szükségünk lenne. De mi
egyikhez sem férhetünk, mert valahogy nem kívánatos személyek vagyunk az iskolában. Miért?
Mert öregek vagyunk? Nem látok
más indokot. Pedig higgyék el, ha szerencséjük lesz, Önök is megöregszenek. Szívbôl kívánom ezt Önöknek.
Kiöntöttem a lelkem, s ha vissza
nem is mehetünk a tornaterembe, jó
lenne legalább megtudni, miért lettünk „ számûzve”?
 Király Józsefné
Dózsa Gy. u. 57.

Helyesbítés
A Világosi Hírmondó 2010 januári
számában a „ Más szempontból“
és a „ Mi és a Balaton II.“ címû
cikkek aláírói között Király Ferenc
képviselô úr neve is ott szerepelt,
pedig Ô nem óhajtotta nevét adni a
cikkekhez.

Olvasni arany
Sokan szinte feleslegesnek tartanak egy ilyen kis faluban, mint a miénk könyvtárat mûködtetni. Az embereknek
ugyanis manapság sem kedve sem ideje nincs olvasni. A
statisztikák azonban némiképp rácáfolnak erre az állításra.
230 könyvtárhasználót regisztráltunk 2009-ben. Ha a
falu állandó lakosságát figyeljük, majdnem minden
második lakó könyvtári tag. Ebbôl 20-an tavaly kaptak ked-

vet a beiratkozáshoz, 85-en pedig hetente legalább egy
alkalommal veszik igénybe a könyvtárunk szolgáltatásait. A
helyben használók száma 450 fô, vagyis majdnem kétszer
annyi, mint a regisztrált használók száma. A világhálót félszáz alkalommal vették igénybe, míg mintegy 350 dokumentumot kölcsönöztek ki. Jelenleg 865 könyv áll az
olvasni vágyók rendelkezésére hetente két alkalommal:
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Kedves Jógások!
Minden porcikám elutasítja a konfliktuskezelésnek azt a módját, amikor az újságon vagy egyéb információhordozón keresztül üzengetünk
egymásnak. Most mégis erre kényszerülök, mert csoportjuk egyik, általam
mélységesen tisztelt tagja személyesen nem, csak az újság nyilvánossága
elôtt, közvetve szólított meg.
Miért pont 2007. volt az az év,
amikortól nem mertem magánszemélyek rendelkezésére bocsátani térítésmentesen a tornatermet?
Az elutasítást a Siófokon érvényes
szabályok kényszerítették rám. Mint
egy siófoki iskola tagintézménye
vezetôjének, felhívták a figyelmemet
arra a tényre, hogy „ a helyiségek térítésmentes bérbeadása magánszemélyeknek adóköteles egyrészt a magánszemélynek, másrészt az intézménynek. Amennyiben APEH-ellenôrzés
keretében ez kiderül, az esetleges
büntetést – mely akár több százezer Ft
is lehet – az intézményvezetô saját
zsebébôl fizetheti ki.”
Nem mertem kockáztatni, ezért
tájékoztattam az akkor még jógázó
volt kollegáimat, hogy a megváltozott
feltételek mellett csak térítéssel jöhetnek be a tornaterembe.
Aztán megalakult a MVSE, és a helyi önkormányzat a sportlétesítmények térítésmentes használatát engedélyezte az egyesületnek. Nagy örömmel tájékoztattam a jógázó nyugdíjas
kollegáimat, hogy elhárult az akadály,
lépjenek be a jógások is az egyesületbe, és már jöhetnek is a tornaterembe. Az akkor még évi 3000 Ft-os
tagdíj heti 75 Ft-os többletkiadást jelentett volna a jógásoknak, ha csak
évi 40 héttel számolunk. A válasz az
volt, hogy megbeszéljük.
Aztán elfelejtettek bennünket egészen 2010. januárjáig. Ekkor ÖNÖK

kedden délelôtt 9 és 12 óra között, és
pénteken délután 14-17 óráig.
Amennyiben olyan könyvet keresnek olvasóink, amelyek a helyi állományban nem találhatók meg, akkor
a partnerkönyvtáraktól lehet azokat
megigényelni utazás, és utánajárás
nélkül itt helyben, kényelmesen.

 Varga Krisztina - könyvtáros

nem hozzám, hanem – információim
szerint – egyik önkormányzati képviselôhöz fordultak segítségért, majd
a polgármester úr hívott telefonon,
hogy kéne a jógásoknak egy tanterem.
A válaszom a következô volt: természetesen igen, tantermet bármikor
használhatnak, hiszen a népdalkörösök, a baba-mama tornások, stb... is
bejöhetnek az iskolába esténként. A
tornateremmel kapcsolatban tájékoztattam a polgármester urat a még
Siófokról hozott aggályomról, és kértem, hogy az ügyben szülessen testületi döntés.
A döntés februárban megszületett,
és én vártam, hogy majd megkeresnek a jógások, hogy egyeztessük a
szabad idôpontokat. Március 21-én
egyik nyugdíjas kollegám hivatalosan
megkeresett, és én megadtam a még
szabad délutáni idôpontokat.
Azóta is várok, de csak a megjelenésre szánt írásból értesültem, hogy
valami még mindig nincs rendben, valaki vagy valakik megbántódtak, kirekesztettnek érzik magukat.
Ha a fenti tájékoztató még mindig
kevés, akkor nyilvánosan is kijelentem, hogy nem állt és nem áll szándékomban senkit kiûzni a tornaterembôl. Most is van még néhány szabad
idôpont, és miután a képviselô-testület döntésével átvállalta egy esetleges adóellenôrzés következményeit,
már nincs fizikai akadálya a tornaterem használatának.
Végül néhány kiegészítô információ:
– a faluban élô, sportolni vágyó
fiatalok, a többgyermekes családanyák a minimálbérbôl, az esetleges
munkanélküli juttatásból, gyed-bôl,
gyes-bôl zokszó nélkül kifizetik az évi
3000 Ft-os tagdíjat, amely a 60 éven
felülieknek már évi 1500 Ft-ra
mérséklôdött, így nekik már heti 40

Ft-ot sem kell fizetni, hogy adócsalás
nélkül használhassák a tornatermet.
– Az annyira irigyelt labdákat
többheti kemény munkámmal írt
pályázati forrásból vásároltuk, és a
Nyugdíjas Egyesület akkori vezetôjével úgy állapodtunk meg, hogy legjobb helyük az iskolában lesz, ott
tudják legtöbben használni.
– Én sem balatonvilágosi születésû vagyok (ha úgy tetszik betelepültem), de megteszek mindent azért,
hogy ne érezzem magam kirekesztettnek. A végzettségemnek, képzettségemnek megfelelô tudásomat állítom a falu szolgálatába, amikor megpróbálom az általam vezetett iskolát,
a különbözô civil szervezeteket
pályázatokon keresztül többletforráshoz juttatni. (természetesen csak
akkor, ha elfogadják a felajánlott térítésmentes munkámat). Nem azt keresem, hogy hogyan lehet valakit
megalázni a nyilvánosság elôtt, hanem azt, hogy hogyan szolgálhatom
a falumat. A problémáimat közvetlenül azzal próbálom elintézni, akit
érint, és többnyire sikerül is. Mivel
azonban én sem vagyok szent, nekem sem sikerül mindig.
– Nem vártam, nem várok, és
többnyire nem is kaptam köszönetet, kitüntetést a munkámért, sôt az
építô kritikát is elfogadom, hisz tanulhatok belôle. Ha bánt az észrevétel, arra gondolok, hogy bizonyára
félreinformálták azt, aki megbántott
(a hamis infomátor pedig számoljon
el a saját lelkiismeretével – ha van
neki).
Remélem minden felmerült kérdésre válaszoltam, és a jövôben sikeresen tudunk együttmûködni.
Tisztelettel:
 Pernecker Antalné
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Iskolai asztalitenisz MVSE támogatással
Október eleje óta az általános iskola tornatermében heti egy alkalommal asztalitenisz szakkör mûködik. A foglalkozásokat Pernecker Antalné, tagintézmény-vezetô felkérésére Kerti István vezeti. Átjárásának
költségeit a Mozdulj Világos Sport
Egyesület vállalta fel, többek között
ezzel a támogatással is bôvítve az
iskolás gyerekek sportolási lehetôségeit. Kerti István, a 2009. évi Falunap asztalitenisz versenyének
aranyérmese, hetvenkét évesen is
aktívan edz és versenyez. Elmondása szerint 1950-tôl aktív sportoló
torna, atlétika, asztalitenisz sportágakban, s a megyei, és országos versenyek nagy részén dobogós helyezésekkel büszkélkedhetett. Gimnáziumban szerettették meg vele a
sportolást, és emellett osztályának tanulmányi átlaga is
mindig kimagasló volt. Ezért
vallja ma is, hogy a sport
mellett nagyon fontos a
tanulás, s a sportfoglalkozásokon is mindig erre buzdítja a keze alatt fejlôdô gyerekeket. Egy komoly sportsérülés miatt atlétikai pályafutását abbahagyni kényszerült, így azóta az asztalitenisz lett számára a legfontosabb sport. Korosztályában egyéni, páros és csapatversenyeken asztaliteniszben szintén kimagasló eredményei voltak. A balatonvilágosi gyerekeket szabadidejében
nagy szeretettel külön fizetség nélkül oktatja. A szakkörösök még

egyelôre egy
iskolai és egy
egyesületi asztalon gyakorolhatnak, emiatt
a létszám a
maximális 8
fôre korlátozódik, de elôfordul, hogy 11en is megjelennek az edzésen.
Akik
komolyan veszik az edzéseket, az edzô
javaslatára a
szülôk saját költségére, péntekenként Enyingre is átjárhatnak az asztalitenisz szakosztály felnôtt férficsa-

patának edzéseire, ahol Pista bácsi
külön foglalkozik velük. Az ôszi háziverseny gyôztese Rajkó Roland a
Ve s z p r é m
Megyei Asztalitenisz Diákolimpia megyei döntôjén
23 fôbôl a 7.
helyet érte el.
Március 27-én,
szombaton 10
órakor tartottuk az MVSE
által szervezett
és támogatott
iskolai asztalitenisz
házibajnokság tavaszi forduló-

ját, ahol tizenhárom 5-8. osztályos
gyerek versenyzett egymással. Négy
óra leforgása alatt 78 mérkôzést
játszottak le összesen,
mert minden gyerek minden ellenfelével megmérkôzött.
Eredmények:
1. hely: Rajkó Roland,
2. hely: Tóth Márkó,
3. hely: Király Dávid,
4. hely: László János,
5. hely: László Bálint,
6. hely: László Dávid.
A többi résztvevô is lelkesen és kitartóan küzdött a verseny folyamán
és volt, aki ennek hatására döntött úgy, hogy jelentkezik a szakkörösök
közé. Az elsô-három helyezett az egyesülettôl érmet, a harmadik-hatodik helyezett oklevelet,
valamint minden résztvevô labdát
kapott az otthoni gyakorláshoz. A
díjakat Kerti István adta át és mindenkihez néhány jó tanácsot és
kedves szót intézett. A búcsúzáskor
valaki megkérdezte, hogy máskor is
lesz-e ilyen verseny. Az egyesület
által meghirdetett öt próba során
több más programra is lehetôségük
lesz a gyerekeknek. Errôl a versenyrôl fotók az iskolai honlapon és a
programokról bôvebb tájékoztatás
plakátokon és a
www.balatonvilagos.hu/sport
oldalon lesz majd megtalálható.
 Rajkóné Tajti Andrea
a pingpong verseny rendezôje
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Rendôrségi hírek
Egész tavasszal számíthatunk
rendôrségi akciókra
Tisztelt Olvasók!
Az idôjárás javulásával az elsô
hétvégi ideutazáskor veszik észre a
tulajdonosok, hogy mi történt a télen. Így a Balatonalmádi Rendôrkapitányság területérôl egyre gyakrabban érkezik jelzés feltört nyaralók,
eltulajdonított tárgyak miatt.
Az ingatlan feltörések, trükkös lopások és más vagyon elleni bûncselekmények megelôzésére, a körözött bûnözôk elfogására a Kapitányságon rendszeresen szervezünk
bûnügyi akciókat a veszélyeztetett
területek ellenôrzésére. A lakosság
jó közbiztonságérzetének megôrzéséért az utcán járôrözô rendôrök
számának növelése mellett fokozott
ellenôrzésekkel is igyekszünk eleget
tenni. A „ Közbiztonsági Háló”
program folytatása – március elejétôl május végéig – pontosan ezt
szolgálja. A bûnügyi célokon túl a
közlekedési szabályok megszegôi,
az ittas vezetôk kiszûrése (kerékpá-

rosok is), a balesetek visszaszorítása is célunk. Ebben a bûnmegelôzési tevékenységben nagyon komoly
segítségre számíthatunk részben
megerôsítô erôk hozzánk vezénylésével, másrészt a helyi Polgárôr
Egyesületek aktív részvételével.
Nemcsak a konkrét akciók végrehajtásában, hanem a szokásos járôr
szolgálatokkal is.
Ezek az erôfeszítések azonban
nem helyettesíthetik, hogy az egy
adott kör nyéken élôk figyeljenek a
környezetükben megjelenô idegen
személyekre, gépkocsikra, észrevegyék a szomszédságukban elôforduló szokatlan eseményeket, jelenségeket, és szükség esetén azonnal
értesítsék a rendôrséget, polgárôröket vagy az illetékes hatóságokat. Ez
a „ másokra figyelés”, az egymással
törôdés természetesen nem lépheti
túl azt a határt, amikor már beavatkozunk a szomszédok életébe.
Húsvétkor és utána több „ hosszú

hétvége” is vár ránk, amikor lazítunk, kikapcsolódunk, rokonokat,
barátokat látogatunk, és persze
alkoholt fogyasztunk. Magyarországon a törvény tiltja az alkohol fogyasztása utáni gépjármûvezetést
(nemcsak a hosszú utakon, hanem a
presszótól hazáig is), és a zéró tolerancia jegyében a vezetôi engedély
elvételét írja elô. Szervezzük úgy az
autózást, hogy legyen egy olyan
személy, aki nem fogyaszt alkoholt,
és tud és jogosult is vezetni! Érvényes hatósági engedélyek, iratok
nélkül ne induljunk útnak!
Itt szeretném megjegyezni, hogy a
vezetôi engedélyen két érvényességi dátumot találunk: a fényképes oldalon a vezetôi engedély, mint
személyazonosításra alkalmas igazolvány lejárati, a hátoldalon a megfelelô gépjármû kategória mellett a
vezetésre jogosultság érvényességi ideje szerepel.
 Stanka Mária r. ôrgy.

A pozitív gondolkodás
Mit is takar ez valójában, és miért
bír olyan nagy jelentôséggel az
életünkben? Egyre többet lehet hallani róla, és mégis kevesen tudják
ennek jelentôségét, hogyan kell ezt
egyáltalán használni, mi a célja, és
hogyan lehet beépíteni a mindennapi életünkbe?
Gondolataink nagy hatással bírnak életünkre, saját egészségünkre.
Nagyon fontos lenne mindig csak a
jóra, szépre gondolni szeretetteljesen, magunkról és másokról egyaránt, gondolataink 95%-a negatív,
mindössze 5% amit jóra használunk... Lássuk be, hogy ez hatással
van mindennapi életünkre. A gondolat energia, teremtô energia ezért
nem mindegy, hogy hogyan, és mit
gondolunk. Gondolatainkat a félelmeink befolyásolják leginkább, ez-

zel megbetegítve magunkat és káoszt teremtve magunk körül.
Kezdjük el lassan, türelemmel
megfigyelni önmagunkat, álljunk
nyitottan, szeretettel az elénk kerülô
feladatok elé! Bízzunk magunkban,
bízzunk teremtô erônkben, gondolatainkban! Legyünk tudatosabbak,
ezzel megváltoztatva egészségi állapotunkat, fennálló körülményeinket,
kapcsolatainkat. A pozitív gondolkodást kezdjük magunkkal, nézzük
meg hatását, mit vesz észre rajtunk
a környezet. Láthatjuk majd rövid
idôn belül, észreveszik, hogy mások
vagyunk, sokkal energikusabbak vidámabbak, csillognak szemeink,
mert ez árad kifelé belôlünk.
Mi magunk ezzel a gondolkodásmóddal gyógyítani tudjuk testünket,
lelkünket. Új látásmódot nyerhe-

tünk, mely segítségünkre lehet a
ránk váró feladatok megoldásában.
Kiszorítjuk a félelmet életünkbôl
azzal, hogy gondolkodásunkat megváltoztatjuk, ezzel magabiztosabbá
és nyugodtabbá válunk. A gondolat
megváltoztatásával az egész élet
megváltozik, befolyásolja a sorsot,
ezért meg kell tanulni a gondolatainkat uralni.
„ Ügyelj gondolataidra, mert
azok szabják meg szavaid!
Ügyelj szavaidra, mert azok
szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok
szabják meg szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert
azok szabják meg jellemed!
S ügyelj jellemedre, mert az
szabja meg sorsodat!”
 Tóthné Andi - Balatonvilágos
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Egy igazi balatoni ember hagyatéka
A tôle megszokott szerénységével
hosszas betegségét példamutató
türelemmel viselve, 2009. december
31-én, 75. születésnapja elôtt egy héttel örökre eltávozott körünkbôl, barátunk, Dr. Gérusz Miklós.
1935-ben
született
Balatonberényben, majd hároméves korában
költöztek Balatonvilágosra, ahol gyermekkora jelentôs részét töltötte.
Szüleitôl kapott Balaton szeretete
egész életét meghatározta. Iskolás
éveit Világos-pusztán kezdte, azonban
a háborús események miatt általános
iskoláit több helyen végezte. A
székesfehérvári Út- és Vasútépítô Technikum elvégzése után, az
okleveles mérnöki diplomáját 1959-ben, a gazdasági mérnöki
diplomáját 1966-ban szerezte meg. Mûszaki doktori disszertációját
1974-ben a Budapesti Mûszaki Egyetemen védte meg.
Egyetemi tanulmányai, majd munkája miatt Budapestre költözött,
de amikor csak tehette mindig hazatért a hôn szeretett Balatonhoz.
A tanulmányai befejezése után 1959-1970 között a
Gyárkéményépítô Vállalatnál fôépítésvezetô, az ÉVM Építésügyi
Fôigazgatóságnál irányító fômérnök, majd a Legfôbb Ügyészség
beruházó fômérnöke, 1971-1992 között az FTV vezetô tervezôje volt.
Élete során számos hegycsuszamlás, támfal, mûemléki létesítmények stabilizációs munkáit tervezte. Munkássága nemcsak
belföldön volt elismert, dolgozott többek között Olaszországban, az
NDK-ban, és Mongóliában is. Számos munkáját díjazták szakmai pályázatokon. Mûszaki publikációinak száma meghaladja a har mincat,
ezenkívül mintegy ötven darab környezetvédelemmel, illetve a

Balatonnal kapcsolatos cikke jelent meg.
Ízig-vérig balatoni emberként élt, hobbija a vitorlázás volt. Büszke
volt rá, hogy a családja nevéhez köthetô, a horgászok által jól ismert
„ Gérusz akadó”. Két vitorlás klubnak az alapító és vezetôségi tagja,
valamint a Balatoni Horgász Egyesület elnökségi tagja volt hosszú éveken át. Tizenhét évig képviselte a Balatonvilágosi Alsótelep Üdülôinek
Egyesülete elnökeként az üdülôtulajdonosok érdekeit.
Az 1992-ben megalakult Balatonparti Fürdôegyesületek Szövetsége
alapító alelnökévé választotta, és munkáját a „ Balatonért Díj” adományozásával ismerte el, és köszönte meg. Errôl a tisztségérôl csak
az egészségi állapotának romlása miatt mondott le, de mindvégig vállalta a Felügyeleti Bizottságban a tagságát.
Élete egyik legfontosabb vállalkozásának, a balatoni löszfalak kérdését tekintette, amiért mindent meg is tett, de többször felhívta rá a
figyelmet, hogy a beavatkozás a biztonságos jövô érdekében elkerülhetetlen.
Gyakorlati szakértôi tevékenysége elismert volt belföldön és külföldön egyaránt, a magánéletben a családszeretet vezényelte. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy barátai, társai lehettünk.
Köszönjük!
 Nagy Gábor - Balatonvilágos, Rákóczi út 39.

A kisbaba az elsô életévben fejlôdik a legintenzívebben.
Féléves korra duplázza, egy éves korára megháromszorozza a
születési súlyát.
A babák különbözôképpen fejlôdnek. Sokszor csak nyúlnak,
vagy súlyban gyarapodnak.
A normális mérték, folyamatos gyarapodás az egészséges. Minden esetben a baba saját születési súlyát kell figyelembe venni.
Egy éves korára minden baba eléri a 9-10 kg-t és a 75-76 cm-t.
Az elhízás korán kialakulhat!
Gyakori hibák:
1. Minden sírásra etetés a válasz...
Így rögzül, hogy minden problémára étel a megoldás.
Ez felnôtt korban sem lesz másként minden problémára nassolással reagál majd, éjszakánként kipakolja a hûtôt, végül
elhízik.
Megoldás: az éhségen kívül rengeteg oka lehet a sírásnak: fáradság, hideg, meleg, kényelmetlen ruha, hasfájás, stb.
2. Unszolás, túletetés...
A felnôttekhez hasonlóan a babák sem esznek mindig ugyanannyit. Étvágyukat befolyásolja a kínált étel, kedvük, idôjárás stb.
Megoldás: a baba mindig tudja, mibôl mennyi kell a szervezetének.
Türelemmel kell lennünk vele. Ha éhes, enni fog. Túlzott
unszolással csak az evés megutálását érjük el. Étel mellett még
egyetlen gyermek sem halt éhen.
3. Túl korán kezdjük a hozzátáplálást...
Az anyatej vagy annak hiányában a tápszer 6 hónapos korig fedezi a baba minden igényét, ha abból naponta megissza a 8dl -1l
közötti mennyiséget.
Elég 6 hónaposan elkezdeni a hozzátáplálást gyümölccsel,
majd fôzelékkel fokozatosan.
Megoldás: A hozzátáplálást nem kell siettetni. Hagyni kell a
babát a maga tempójában megismertetni az új ételekkel, ízekkel.
Amíg anyatejbôl vagy tápszerbôl megissza az adagját addig nem
lesz hiánya semmiben sem.

4. Felesleges nassolás...
A kisbabának nincs szüksége az édesség nyújtotta plusz és
felesleges kalória mennyiségre, a fogcsirákat már ebben a korban
is veszélyeztetô cukor mennyiségre. Gyakori probléma, hogy
édességgel lakik jól a pici, és amikor az érdemi étkezésre kerül
sor, akkor már nem éhes.
Megoldás: Csak 3éves kor után adjunk édességet az is inkább
aszalt vagy nyers gyümölcs legyen, ha ezt szokja meg nem fogja
szeretni a tömény édességet.
Mit tegyünk ha már hibáztunk?
– Legfontosabb, hogy felismerjük a hibánkat!
– Fokozatosan szoktassuk le az édességrôl!
– Tanítsuk meg a rendszeres táplálkozásra!
– Naponta 4-5 alkalommal kis mennyiségek fogyasztására –
nem kell jól lakni!
– Már kis korban hagynunk kell ôket mozogni és felfedezni a
világot!
Ha NEM megfelelôen tápláljuk gyermekünket, megvan az
esélye a gyermekkori elhízásnak, ez pedig kedvez a korai
szív és érrendszeri megbetegedésnek, a cukorbetegségnek,
az ízületi problémáknak.
A nagysúllyal született csecsemôknek is elegendô, ha egy
éves korukra a 9-10 kg –t érik el.
 Balogh Ilona védônô

Vi lá go si

Hír mon dó

2010. március

XX. évfolyam, 2. szám

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Náhoczki Imre
50 éves korában (Kodály Zoltán utca 2.) 2010. fenruár 3.

Király József
72 éves korában (Dózsa György út 57.) 2010. március 12.

Anyakönyvi hírek
Megszületett:
Pernecker Dóra
(édesanyja Nemes Mónika, édesapja Pernecker András)
2010. március 28-án, 3250 grammal, 53 cm-el.
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