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Tanítónk
Betûket adott nékünk s számokat,
s mi úgy éreztük: gazdagok vagyunk.
Micsoda öröm volt, hogy olvasunk!
És olvastunk és olvastunk sokat.

S z e z o n n yi t ó gr i l l ve r se n y

Adott, adott ô szép mámorokat.
Büszkén éreztük: lázas az agyunk,
minden dologra van pontos szavunk,
s a legfôbb kincsünk lett a gondolat.
A katedrán állt ô, és csak adott.
Hogy is feledhetnénk a mosolyát?
Tôlünk gyakran csak csínytevést kapott,
bolondokháza lármás iskolát.
Elôtte most horgasztott fôvel állunk,
zavartan nézve néhány szál virágunk.
,

 Kiss Kálmán
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Tájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testületének munkájáról
2010. április 28.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselôtestülete 2010. április 28-án rendkívüli testületi ülést
tartott, melynek során az alábbiakat tárgyalta, és döntéseket hozta:
– HÉSZ megalkotásával kapcsolatos kérdések tárgyalásakor döntött arról, hogy a 2010. május 12-én Balatonfüreden tartandó tervtanácsi ülésre, Virányi István
Állami Fôépítész úrnak megküldi a Pomsár és Társa
Építész Iroda Kft. által a testület részére 2010. március
2-án megküldött, a testület által megtárgyalt és Lázár
Tibor szakértôvel véleményeztetett tervváltozatot,
valamint a kapcsolódó szakértôi véleményt. Felkérte a
jegyzôt a változatási tilalomról szóló 14/2009. (IX. 08.)
rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet
elkészítésére, és elôterjesztésére a következô rendkívüli testületi ülésre. Továbbá döntést hozott arra vonatkozóan, hogy Balatonvilágos Településszerkezeti és
Szabályozási tervében az Autópályától délre húzódó
belterületi ingatlanok övezeti besorolását egységesíteni
kívánja kertvárosias lakóterület övezeti besorolásra.
– Elfogadta a Balatonvilágos 1222/1 - 1222/2, és
1417 hrsz-ú ingatlanokat érintô, 2010. április 16-án
létrejött „ Megállapodás szolgalmi jog alapításáról” elnevezésû okirat módosítását.
– Képviselôi elôterjesztésre döntött arról, hogy a Világosi Hírmondó helyi újság áprilisi számának oldalszámát plusz 4 oldallal, – összesen 12 oldal – jelenteti meg,
melynek költségére 18.000 Ft +Áfa elôirányzatot biztosított.
– Módosította a nyilvános ivókút kiépítésének helyét,
azt a Balatonvilágos Vadrózsa utca Balaton utca
irányában, a Kerékpár út és a 747/41 hrsz-ú magántulajdonú ingatlan közötti közterületen jelölte ki. Egyben
döntött arról, hogy az ivókút vízvételének biztosítását
szabályozható mûszaki megoldással kívánja kivitelezni.
Továbbá felkérte a Településüzemeltetési Intézmény
vezetôjét, hogy a közterületen kiépítésre kerülô
ivókúthoz szükséges ivóvíz csatlakozó – mérôaknakiépítéséhez a szükséges intézkedést tegye meg.
– Döntött arról, hogy Telekfalva testvértelepülés felújított templomának ünnepélyes átadására – 2010. május
15-16. – szervezett avatóünnepségen részt kíván venni,
mint testvértelepülés. A delegáció vezetésére, az utazás
megszervezésére felkérte Pernecker Antal képviselô
urat. Egyben felkérte Telekfalvi Református Egyházközség részére, mûködésének támogatására biztosított
200.000 Ft átadására. Egyben döntött arról, hogy az
utazás költségébôl 120.000 Ft-ot átvállal, és felhatalmazta a delegáció vezetôjét a kisbusz megrendelésére.
– Területhasználatot biztosított a COLWAY HUNGARY
Kft. részére a balatonvilágosi 749 hrsz-ú – cukrászda
elôtti – területbôl vendéglátóipari elôkert céljára 2010.
május 1-tôl 2010. december 31. napjáig, (40 m2 x 5
Ft/m2/nap x 245 nap) 49.000 Ft területhasználati díjért.
– Használatba adott a TM Világos Bt. részére a Balaton-

világos, 749 hrsz-ú, Kultúrház elôtti parkoló területébôl
20 m2 területet, vendéglátó-ipari kitelepülés céljára,
2010. május 1-jére 15000 Ft területhasználati díjért.
– Döntött arról, hogy a Kultúrház használatának engedélyezését, a vásározók kivételével, a hatáskörébe vonja. Egyben felkérte a polgármestert, hogy az igénybevételre vonatkozó kérelmeket haladéktalanul terjessze a
képviselô-testület elé.
– A tanyagondnoki munkakör betöltésére érkezett
pályázatok bontására, rangsor felállítására 2010. május
4-ére kedd, 16,30 órára rendkívüli testületi ülés megtartásáról döntött. Egyben meghatározta a Falugyûlés
idôpontját – 2010. május 7. péntek 15 óra-, melynek
napirendje javaslattétel a tanyagondnok személyére.
Továbbá döntött arról, hogy a tanyagondnok személyének megválasztására, kinevezése céljából – közvetlenül
a Falugyûlés után- rendkívüli ülést tart.
– Jóváhagyta a Kal-Szab Bt. részére, a Nádfedeles Vendégház bérbeadására vonatkozó bérleti szerzôdés tervezetet.
– Elfogadta a Kultúrház tetôfelújítására a Tetô-Plusz
Tetôszigetelô és Kivitelezô Kft-vel kötendô vállalkozási
szerzôdés tervezetet.
– Hozzájárult a Balatonvilágos 301/6/A/3 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdonrészének hozzátartozó részére történô értékesítéséhez azzal a feltétellel, hogy az ingatlan-nyilvántartásban Balatonvilágos Község Önkormányzat
javára bejegyzett 634617 Ft vételárhátralék erejéig bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom változatlanul fennmarad, és annak kötelezettje az új tulajdonos.
2010. május 4.
Rendkívüli ülést tartott 2010. május 4-én Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete, melynek keretében a Kultúrház tetôfelújításának mûszaki
ellenôrzésével megbízta a TRENDMOTO Kft. képviseletében Unyi Ferenc mûszaki ellenôrt az ajánlatban szereplô bruttó 65000 Ft megbízási díjért. Egyben jóváhagyta a vonatkozó megbízási szerzôdés tervezetben
foglaltakat.
Módosította az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2001. (V. 01.) önkormányzati rendeletét azzal, hogy a forgalomképes vagyontárgyak körében szereplô Balatonvilágos 93 hrsz-ú,
közút megnevezésû ingatlan mûvelési ágát beépítetlen
területre módosította. Egyben felhatalmazta a polgár mestert és a jegyzôt, hogy a rendelet kihírdetését követôen a mûvelési ág változás Földhivatalnál történô kezdeményezésére és az elôszerzôdésnek megfelelôen a
pénzmozgás nélküli adásvételi szerzôdés aláírására.
A további állásfoglalást igénylô személyi ügy tárgyalását a képviselô-testület zárt ülésen folytatta, ahol sort
kerített a tanyagondnoki munkakör betöltésére érkezett
pályázatok bontására, áttekintésére és a tanyagondnok
jelöltek sorrendjének felállítására, mely a következô: 1.
Gallai Péter, 2. Matyikó Tibor, 3. Szekeres József, 4.
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Rack László, 5. Bánfi Jánosné, 6-7. Brassó Sándor, Marosvölgyi Attila, 8. Streit Ferenc, 9. Kalocsán Andrea,
10. Bán László Attila, 11. Fördôs Gyula, 12-13. Németh
János, Takács Lóránt, 14. Zsemberi Imre, 15. Melhardt
István.
2010. május 7.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselôtestülete 2010. május 7-én Falugyûlést tartott, melynek
egyetlen napirendje a tanyagondnok személyére történô javaslattétel volt. A Falugyûlésen résztvevôk a képviselô-testület által felállított rangsorból az 1-tôl 5-ig sorszám alatt szereplô pályázókat vették figyelembe, és
módosító javaslatot tettek a rangsorra, melynek során
az alábbi sorrend alakult ki: 1. Szekeres József, 2. Gallai Péter, 3. Matyikó Tibor, 4. Rack László, 5. Bánfi Já-

3.

nosné helyi lakosok.
A Falugyûlés a módosított sorrendet figyelembe véve
Szekeres József személyét javasolta a képviselô-testületnek tanyagondnoknak megválasztani.
2010. május 7.
A Falugyûlést követôen Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete rendkívüli zárt ülést tartott,
ahol titkos szavazással – a szavazatszámláló bizottság
megválasztását követôen –, 6 igen, 2 nem szavazattal
Szekeres Józsefet tanyagondnoknak megválasztotta.
Egyben döntött az alkalmazás részleteirôl.
Ezt követôen képviselôi kezdeményezésre biztosította
a Kultúrház használatát 2010. május 8. szombat 17 órára a képviselôi fogadóóra megtartásának helyszínéül.
 Kovácsné Rack Mária

Mennyire biztonságosak az energiaitalok?

Felhívás!
Felgyorsult világunkban egyre többen fogyasztanak
energiaitalokat fáradtságûzôként, aktivitásfokozóként.
Ezeket a hatásokat emelik ki a különbözô reklámok is.
Nem szabad elfeledkezni azonban arról, hogy az energiaitalok koffeint, és más, a koffein hatását felerôsítô
összetevôket tartalmaznak. Nagymennyiségû koffein
fogyasztása elôidézheti a koffein túladagolás tüneteit:
erôs hányingert és hányást, mellkasi fájdalmat,
szapora pulzust, nyugtalanságot, álmatlanságot,
esetenként pánikrohamot. Koffein-tartalmú ital fogyasztásához nem szokott egyének, vagy 18 év alatti
gyer mekek esetében a túladagolás akár halálhoz is vezethet.
Az energiaitalok túlzott fogyasztása – amelyet a reklámok is ösztönöznek – elterjedt a fiatalok körében,
miközben egyre többféle, és egyre koncentráltabb termékek kerülnek forgalomba.
Egészségük védelme és megôrzése érdekében az
alábbi felhívást tesszük közzé:
 A 18 éves kor alatti gyerekeket oktató, ellátó
intézmények (iskolák, kollégiumok, otthonok)
területén ne értékesítsenek, és ne fogyasszanak
ilyen italokat!
 A szülôk ne adjanak gyermekeiknek energiaitalt,
és figyeljenek arra, hogy azok lehetôleg ne is
fogyasszanak ilyen terméket!
 Az energiaital nem pótolja a napi folyadékbevitelt,
ezért senki ne igya azt üdítôital vagy víz helyett!
 Az energiaitalok koffeintartalmát a terméken fel
kell tüntetni, ha az eléri a 150 mg-ot literenként! A forgalomban lévô energiaitalok legtöbbjének koffein-tartalma magas, akár háromszorosa is lehet egy csésze
kávé koffeintartalmának.
 Várandós nôk és szoptató anyák ne fogyaszszanak energiaitalt! A túlzott koffeinbevitel a magzat,
vagy a csecsemô szervezetébe juthat, egészségre káros hatású.
 Ne fogyassza együtt az energiaitalokat alkohollal, gyógyszerekkel, étrendkiegészítôkkel, kábítószerekkel, egyéb tudatmódosító szerekkel! Ez kiszámíthatatlan, elôre megjósolhatatlan következmé-

nyekkel járhat.
 Intenzív fizikai terhelés, sporttevékenység során
fogyasztott energiaital életveszélyes szívritmuszavarhoz vezethet.
 Legyen nagyon körültekintô, ha Interneten keresztül rendel energiaitalt! A világhálón illegálisan forgalomban lévô energiaitalokhoz is hozzá lehet jutni. Ezek a
termékek félrevezetô jelöléssel lehetnek ellátva, illetve
a magas koffeintartalmon túlmenôen egyéb, egészségre
káros összetevôket is tartalmazhatnak, amelyek súlyos
megbetegedéshez, akár halálhoz is vezethetnek.
 Az energiaitalokat a 18 év alattiaknak szóló TVmûsorok reklámidejében, illetve egyéb, e korosztálynak szóló médiatermékekben, valamint a 18 év alatti
fiatalokat is célzó rendezvényeken ne lehessen reklámozni!
 Minden olyan energiaital címkéjén, amely magas
koffein-tartalmú, jelenjen meg a „ 18 éven aluliaknak,
várandós nôknek és szoptatás alatt, valamint koffein-érzékenyek számára fogyasztása nem ajánlott”
felirat!
Ne feledje!
 Az energiaital által elôidézett mesterséges pörgés
megterheli a szervezetet, felborítja a normál életritmust, ami újabb és újabb energiaital fogyasztására
ösztönözhet. Az ördögi kör vége egy kimerült,
energiáját
vesztett
szervezet
lesz,
amely
egészségkárosodáshoz vezet.
 Az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, a megfelelô mennyiségû
alvás biztosítja az igazi energiát és jelenti az egészség
megôrzését!
ÁNTSZ Országos Tisztifôorvosi Hivatal
ÁNTSZ Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Oxiológiai-Sürgôsségi, Honvédés Katasztrófa-orvostani Szakmai Kollégium
Sportegészségügyi Szakmai Kollégium
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány
 Balogh Ilona védônô
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Nyílt levél a balatonvilágosi képviselô-testület részére
Tisztelt Képviselô-testület!
Köszönettel megkaptam meghívásukat a képviselôi
fogadó órára, de egyéb irányú elfoglaltságom miatt nem
tudtam megjelenni. Ezért gondoltam, levélben fejtem ki
javaslataim, észrevételeim.
2009. nyarán eredményesen szereztem diplomát a
Kodolányi János Fôiskola közgazdász-turizmus szakán, és
úgy gondolom végzettségemmel, elméleti tudásommal,
több éves szakmai tapasztalatommal segítséget tudnék
nyújtani Balatonvilágos turizmusának fellendítésében.
10 éven keresztül segítettem a község talán legnagyobb
nyári rendezvényén (Falunap) mûsorvezetôként és korábban szervezôként is, szívesen adtam fotóimat a község
kiadványaiba, valamint weboldalára is.
Az elmúlt években többször is foglalkoztam Balatonvilágos weboldalán a vendégkérdések megválaszolásával
(vendégkönyv), de az általános válaszadásokon túl már
olyan mértékûvé váltak a bejegyzések (személyeskedés,
folyamatos negatív jellegû beírások), hogy úgy gondoltam
ezt már nem nekem kell kezelni. Véleményem szerint, a
weboldal a mai napig sem aktuális, az információk többsége elavult, frissítésre várna. Számos olyan lehetôséget
tudnék felsorolni, mellyel a weboldalt naprakésszé, interaktívabbá lehetne tenni.
Fontosnak tartom ezt a megvalósítást, hiszen szinte minden háztartásban már ott az Internet, a vendégek többsége weboldalakon keresztül keres szálláslehetôségeket,
tájékozódik a látnivalókról, szolgáltatásokról.
Amennyiben elfogadják javaslatom, szívesen készítenék
egy részletes tanulmányt, hogyan lehetne Balatonvilágos
weblapját frissíteni (menü, kép, szöveg). Természetesen
a frissítés csak egy lépcsô, az aktualitás megtartására egy
állandó weblapszerkesztôre lenne szükség, aki megkap
minden feltöltendô anyagot, és a lehetô leghamarabb
olvashatóvá is válik.
Örömmel fogadtam, hogy megalakult a Fehér Partok
Turisztikai Egyesület. Az alapelvek, célok véleményem
szerint mind pozitív képet rajzoltak a község üdülô – és
nyaralótulajdonosai elé, ám e kép hamar szertefoszlott.

Úgy látom az Egyesület mûködése nem eléggé hatékony.
Mivel a község legfrekventáltabb üdülôterületén élek,
saját magam is tapasztalhatom más vendéglátókkal
együtt, hogy nincs kellô figyelem fordítva az üdülô övezetre, a vendégekre.
Gyakori az információhiány, a tájékoztatás hiánya, ügyintézés gyorsasága.
Legtöbbször csak az idegenforgalmi adót szedik be a
különbözô fizetôvendéglátó-helyekrôl, de fejlesztést, változást ezeken a területeken nem tapasztalni.
Engedjék meg, hogy ide tartozóan az egyik legaktuálisabb problémát leírjam: a Rákóczi úton található Party
Borozó környékén 2009. tavaszán megritkították a vasúti
töltésen található növényzetet, majd a levágott ágakat,
fadarabokat a domboldali töltésen hagyták. Ezután akadt,
aki vitt a levágott, tüzelésre alkalmas ágakból, de a nagy
része egy nyáron, sôt mi több, egészen 2010. áprilisáig a
töltésen maradt. Április hónapban aztán valaki(k) az
egészet elszállították.
Nem tudom, ez kihez tartozik, de több vendég is sérelmezte a látványt.
Ha pedig az Önkormányzat feladata lett volna az elszállítás, miért állt ott közel egy évig, miközben a fûkaszálók
többször is körbenyírták?!
Mindezen túl korábban már többször adtam az Egyesület és Balatonvilágos turisztikai kiadványaiba olyan
fényképeimbôl, melyek a községben, rendezvényeken készültek.
Felvételeimmel szeretnék a jövôben is kellemes emlékeket felidézni mindazokban, akik Balatonvilágoson jártak, vagy szeretnének látogatást tenni.
Amennyiben a Tisztelt Képviselô-testület szükséges feladatnak érzi a község weboldalának frissítését, hatékonyabb információnyújtást eszközölni a vendégek, lakosság felé, bármilyen feladatban szívesen segítek!
Eredményes munkájukhoz további sok sikert kívánva,
Tisztelettel:
 Kalinovits Zoltán

Balatonvilágos, 2010. május 18.

Tájékoztató a „Balatonvilágos Jövôjéért” Közalapítvány munkájáról
2010. május 04. Alapítványi gyûlés – jegyzôkönyvi
kivonat, határozatok.
10/2010. (V. 04.) számú határozatával 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az Alapítványi gyûlés a
Veszprém Megyei Fôügyészségtôl kapott levélre reagálva a T. M. 212/2010./1-III. ügyészi észrevételekkel
történô egyetértését fejezte ki, és döntött a megfelelô
intézkedések megtételérôl.
11/2010. (V. 04.) számú határozatával 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az Alapítványi gyûlés a
Községi Óvoda és Általános Iskola Szülôi Munkaközössége szervezésében megrendezésre kerülô Gyer meknap 20.000 Ft-tal történô támogatásáról döntött.
12/2010. (V. 04.) számú határozatával az Alapítványi
gyûlés 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a Nôk Egyesülete szervezésében
megrendezendô Szezonnyitó rendezvényhez 30.000 Ft
támogatást biztosított.

13/2010. (V. 04.) számú határozatával 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az Alapítványi gyûlés
megbízta Molnár Dánielt, hogy az Alapítványt regisztrálja egy ingyenes internetes portálra.
 Molnárné Sági Mária elnök

Kérem szíves segítségüket!
Május elején elvesztettem Samsung Omnia márkájú
telefonomat a Club Aliga mólójánál vagy valószínüleg a
hazavezetô úton a Traubi üzem külterületi lakónegyede
felé. Kérem a becsületes megtalálót az alábbi telefonszámon szíveskedjék jelentkezni, vagy a készüléket
leadni a polgármesteri hivatalban nevemre.
Köszönettel:
Horváth Dániel 8. osztályos tanuló
Édesanyám telefonszáma:

+36 30 247-3082
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Mi és a Balaton VI.
2010. 05.12-én Balatonfüreden Tervtanácson jártunk
Mi a tervtanács?
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII törvény alapján létrejött, az Állami Fôépítész által vezetett, szakmai véleményezô
szerv.
Kik a tagjai?
Teljesítményük alapján elismert, tekintélyes építészek, építô mûvészek, építész szervezetek.
Mit vizsgált a Tervtanács?
A helyi Építési Szabályzatunk elôkészítô munkarészeit, ezen belül az építészeti tervtanács a szakmai
véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti terv megfelel-e?
a) az építészeti minôség, szakmai igényesség és
szakszerûség, ezen belül különösen:
aa) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés),
ab) a hatályos településfejlesztési koncepció szerinti rendeltetés, a használhatóság és a gazdaságosság (gazdaságossági, épületfizikai, rendeltetésszerû
használat),
ac) az esztétikus megjelenés (tömegalakítás, anyaghasználat),

ad) településképi és településszerkezeti hatásai
kedvezôek-e, továbbá hogyan felel meg a rálátás és
látványvédelem követelményének,
b) Szabályozás hogyan felel meg a Balaton keleti
medencéjében az illeszkedés követelményének.
Mit hangsúlyozott a Tervtanács?
Elsôsorban a tervezési program szerinti rendeltetés, használhatóság és az esztétikai megjelenés kérdésében fogalmazott meg kritikai észrevételeket.
A népesség tervezett növekedése nehezen kezelhetô terhelést okozhat a településen.
A kiszolgáló infrastruktúra elégtelensége, és azok
kiépíthetôségének nehézségei a település mûködôképességét veszélyeztethetik.
A magas épületek esztétikai szempontból kifogásolhatóak.
A vízhasználat céljára biztosított strand terület és a
várható népesség aránytalansága.
A vízparti rész nem rendeltetésszerû használata.
Mire jó a tervtanácsi vélemény?
A Helyi Építési Szabályzat megalkotásához nyújt
szakmai segítséget a Képviselô Testület részére.
 Dr. Nagy Miklós

Elhallgatott igazságok
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2007. 03. 28-án a
293. 296. 298. hrsz-ú utakat és 295/4 hrsz-ú
(strand, kikötô és park) ingatlant vagyonkezelésbe
adta. A kezelôi szerzôdés 3. 9. 1. pontja az alábbi
rendelkezést tartalmazza:
„ A vagyonkezelô kötelezettséget vállal arra, hogy
jelen szerzôdés hatálya alatt a fenti utak és park
közterületként történô kiszabályozásáig folyamatosan biztosítja a köz számára valamennyi fent nevezett út használatát, illetve azok jó karbantartását.
Vagyonkezelô ennek keretén belül köteles az utakat
a nagyközönség számára nyitva tartani, az átjárást, a
Balaton partjára való lejutást mindenkor biztosítani,
az utakat folyamatosan tisztán tartani, szemétkosa-

rakról, utcabútorokról, közvilágításról a szükséges
mértékben gondoskodni. Az utak ekként a köz
számára nyitva álló magánterületnek minôsülnek.
Mindezen kötelezettségek – közterületként történô
kiszabályozásig – a 295/4 hrsz-ú ingatlanból leválasztandó 30 méteres parti sávra és a (köz)parkra is
vonatkoznak.”
„ Az ingatlanegyüttes értékesítése önmagában nem
jelenti az üdülôterületi funkció automatikus megváltoztatását. A jelenlegi övezeti besorolás, illetôleg az
üdülôterületi funkció megváltoztatása elképzelhetetlen, amíg a képviselô testület a Helyi Építési Szabályzatot meg nem alkotja.”
 Dr. Nagy Miklós

2010. 05. 08-án képviselôi fogadóórán
kérdéseket tettünk fel a jelenlévôknek
A válaszok névtelenek voltak. A válaszadók közt
nem volt jutalom sorsolás.
1. Helyesli-e Ön hogy a Club Aliga területén a
strand területe felére csökkenjen?
Igen: 0%.
Nem: 100%
2. Helyesli-e Ön hogy a felére csökkent strand területén a strandolók száma ötszörösére növekedjen?
Igen: 0%.
Nem: 100%

3. Egyetért-e Ön azzal hogy a vízparton szállodák
helyett lakóépületek épüljenek?
Igen: 0%.
Nem: 100%
4. Egyetért-e Ön azzal hogy a vízparton kizárólag a
turizmus célját szolgáló létesítmények épülhessenek?
Igen: 100%. Nem: 0%.
 Dr. Nagy Miklós
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Osztálykirándulások...

Fotók: Hanga László
Fotók: szerkesztô

Siófokon voltunk kirándulni. Megnéztük a tûzoltóságot, nagyon érdekes volt. Vittek bennünket a szirénázó tûzoltóautóval. Elmentünk a játszótérre, sokat játszottunk. Játék után étterembe mentünk ebédelni. Végül egy fagyizót látogattunk
meg, persze jól befagyiztunk! Nagyon jól éreztük magunkat.
 Kindl Réka 2. osztály

Siófokra mentünk kirándulni. Elôször megálltunk a Balaton
partján és ott futkároztunk, fogócskáztunk, versenyeztünk.
Ezután mentünk a tûzoltósághoz, felültem a tûzoltóautóba,
mentem vele egy kicsit. Felpróbáltam a sisakot és a fecskendôvel fröcskölhettem. Jól éreztem ott magam. Innen a játszótérre mentünk, ebédig ott játszottunk. Éttrembe mentünk be
ebédelni. Befejezésképpen fagyizni mentünk és abban az volt
a jó, hogy a kedvenc fagyimat kaptam.
 Horváth Eszter 2. osztály

Az osztállyal elmentünk siófoki tûzoltóságra. Elôször Béla
bácsi sok érdekes dolgot mesélt. Utána kipróbáltuk a fecskendôt és mentünk egy kört a tûzoltóautóval. Elmentünk a
játszótérre hintázni. Késôbb étteremben ebédeltünk, én rántott sajtot ettem. Végül ettünk egy fagyit és fáradtan indultunk
haza.
 Schmicli Nándor 2. osztály

Barlangtúra a Balaton körül!
A hetedik osztály idei kirándulása a Balaton körül található barlangok felfedezését (Tavasbarlang - Tapolca, és a
Csodabogyós-barlang - Balatonederics) tûzte ki úticélként.
Az elsô programunk a jól ismert Tavasbarlang megtekin-

tése, majd a Malom-tó és környékének (városközpont)
bejárása volt. Ezt a balatonedericsi kevésbé ismert
Csodabogyós-barlang felfedezése követte. Teljesen vad
környezetben, igazi barlangászok módjára csúsztunkmásztunk a hasadékokban és átjárókban. Mindenkinek
nagyon tetszett az overálos, fejlámpás próbatétel. Az utat
 Hanga László 7. osztály
végig vonattal jártuk meg.
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2010. május 7.
Fotók: Hencz Dénes

5. osztály kirándulás képei.

 Hencz Dénes

2010. május 7-én a 6. osztály Keszthely városba látogatott. A kirándulás reggel 745 órakor indult, s a majd
két órás utat egy nagyon kényelmes bérelt kisbusszal
tettük meg oda-vissza.
Ezen a napon a nebulók betekintést nyertek a Festetics kastélyba, s annak számos múzeumába. Magát a
kastélyt egy tárlatvezetô tette érdekessé. Ezek után kö-

vetkezett a Hintómúzeum, majd az oly nagyon várt Vadászati illetve Modellvasút múzeum. E tartalmas programok után a gyerekek Keszthely sétálóutcáján kaptak
szabadidôt, ahol elkölthették zsebpénzüket. Majd
következett egy séta a kikötôbe, ahol sziesztázhattak
egy kicsit, s végül haza indult a „ Nagy Csapat” Balatonvilágosra.
 Szabó Vanda

Fonyód - Badacsony...
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Szezonnyitó grillverseny - 2010 június 26.
A rendezvény célja:
A rendezvényen szereplô események által jelentett
attrakció és az idegenforgalmi, turisztikai egységek
egyedi, speciális kínálatának vonzerejével a tó körüli
települések turisztikai, társadalmi, kulturális életének
fellendítése. A régió települései által alkotott egység
kulturális értékeinek, örökségének megismertetése. A
települései közötti sport- és grillbarátság hagyományának megteremtése és ôrzése.
A Balaton parti grillezés népszerûsítése.
A benevezett csapatok maguk gondoskodnak a nyersanyagról, az eszközökrôl a grillezésen való részvételhez!
A csapatok nagyobb méretû táblát, molinót helyezzenek ki a verseny ideje alatt a településnév feltüntetésével.
Ha szívesen maradna a verseny után a Balaton partján
nyaralni, úgy kérem, hogy szállásigényét 2010. június
15-ig szíveskedjen jelezni, hogy kedvezményesen tudjunk szállást biztosítani.
Helyszín:
Balatonvilágos, Rendezvény park
A verseny lehetôséget biztosít:
– a csapatoknak lehetôsége van 15 perces bemutatkozásra,
– a „ Balatonvilágos 2010 grillbajnok” cím elnyerésére,
– Szezon Szépe és a Szezon Úrfi cím elnyerésére.
Jelentkezési határidô:
A nevezés a feltüntetett címre 2010. június 25-ig történô elküldésével biztosított
Részvételi díj: 1500 Ft/csapat
Kérjük, hogy a jelentkezési lapon szerepeljen:
A rendezvényen résztvevô település neve:
A települést benevezô szervezet illetve csapat neve:
A bemutatni kívánt produkció megnevezése, idôtartama:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Kapcsolattartók:
Erdélyi Józsefné fôszervezô: arilia@freemail.hu
+36 30 641-48-97
Farkas Lászlóné szervezô: habiszkusz@citromail.hu
+36 20 557-26-31
Király Jánosné szervezô: kiraly_janosne@citromail.hu
+36 30 345-89-50
A hagyományunkhoz híven idén is sor kerül a grillverseny napján a Szezon Szépe, Szezon Úrfi választásra!
A jelentkezés feltételei:
– csinos megjelenés, vonzó külsô, minimum 16 éves
életkor
Idén is ezen a napon Gulyáságyú-ban, a balatonvilágosi Nôk Egyesülete fog gulyást fôzni. Ebbôl vendégül
látjuk a szereplôket, ingyenesen bárki kérhet kóstolót.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Zene délelôttôl hajnalig.
Meglepetés vendég!
Mindenekelôtt fergeteges hangulat!
Mindenkit szeretettel várunk.
 Erdélyi Józsefné

Program:
Grill sütés kezdete...................................................................915 h
Csapatok bemutatkozása ..................................................1200 h-ig
Aerobik csapat ......................................................reggeli órákban
Dinamikus lányok hipp-hopp .......................................1250-1315 h-ig
Sport rendezvények ..................................................folyamatosan
Zsûri kóstolása.................................. ahogy készülnek az ételek...
Kuti Gáborka és Mokány Petra vers ............................1315-1330 h-ig
Dinamica tánc csapat ..................................................1330-1350 h-ig
Kézmûves foglalkozás és arcfestés ..................................1400 h-tól
Lányok felvonulása bemutatkozás ...............................1350-1410 h-ig
Jelenetek és táncok kisiskolások életébôl ...................1410-1440 h-ig
Úrfik felvonulása bemutatkozás .................................1440-1500 h-ig
Kutyás bemutató ..........................................................napközben
Ádám és csapata.........................................................1500-1530 h-ig
Karda Bea és az (Ildikósistem tagjai) popénekes ........1530-1700 h-ig
Sahira és táncosai .......................................................1700-1730 h-ig
Grill verseny eredmény hirdetése .........................................1745 h
Üveghegy zenekar... stílus: rock ..................................1740-1845 h-ig
Kan kán-kán paródia ...................................................1845-1915 h-ig
Belle Donne tánccsoport Balatonfôkajár ..........................1945 h-tól
Popénekes meglepetés vendég .................................esti órákban
Balaton szépe eredmény hirdetés ..............................esti órákban
Balaton legsármosabb úrfija eredmény hirdetés ........esti órákban
Utca bál rossz idô esetén kultúrházban lesz .............hajnal 2 óráig

Nyilatkozat
A 2010 áprilisi Világosi Hírmondóban megjelent „ Világos
jelen” címû írásomat az alábbiak szerint kívánom helyreigazítani.
Rögzíteni szeretném, hogy a szerzôségem helytelenül került feltüntetésre, az írást ugyanis mint magánszemély és
nem mint a Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület elnöke jegyeztem. A helytelen szerzôi megjelölés arra a téves következtetésre vezethet, mint ha a „ Világos jelen”
címû írás nem a magánvéleményemet, hanem az egyesületnek illetve annak valamennyi tagjának véleményét tükrözné.
A Pro-Mot Hungária Kft és a Balatonaliga Üdülôközösség
Egyesület között 2008 május 28-án egy megállapodás született. Ebben az Egyesület vállalta, hogy támogatja a ProMot Hungária Kft, a 2008 május 5-én Polgármester Úr részére megküldött fejlesztésekkel kapcsolatos fôbb elképzeléseit. Ez a koncepció a Világosi Hírmondóban is megjelent. Az ebben foglalt elképzeléseket ma is támogatja az
egyesület, mivel az megfelelôen mértéktartó.
Olyan fejlesztésekre van szükség mely az itt élô lakosságnak és a befektetônek is egyaránt kedvezô. A „ Világos jelen” címû írásomban a szélsôségektôl óvtam a faluközösségünket.
Most van folyamatban a helyi építési szabályzat Képviselô-Testület által történô megalkotása. Ebben kell érvényesíteni igényeinket. Ez adhat csak biztosítékot azok megvalósításához.
Tisztelettel:
 Dr. Cseh József
Balatonvilágos, 2010. május 25.
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Véleményem a pozitív gondolkodásról
A napokban olvashattam lapjukban egy írást a korunkban egyre divatosabbá váló „ pozitív gondolkodás”-ról.
Néhány „ elképzelés” vetôdött fel bennem, ezzel kapcsolatban, – íme:
Mindjárt az elején egy kérdés, (úgy érzem, tájékozatlan
vagyok). Honnét lehet azt az arányt tudni, hogy „ gondolataink 95%-a negatív és mindössze 5%, amit jóra használunk” ? De persze az is kérdés, mik a „ jó” és mik a
„ rossz” gondolatok? Vagy egyáltalán, mi a jó és mi a
rossz? Nem is olyan könnyû kérdés ez, mint ahogy elsô
„ blikk”-re tûnik! Pl.: a tehetôs emberek jelentôs része
számtalan „ jó”-val veszi körül magát, de sok esetben
ettôl egyáltalán nem lesz boldog (pl.: gyakori köztük a
nagyon kellemes érzeteket keltô narkó, amelynek
használata bár kellemes, mégse jó igazán)... Ugyanakkor
az is gyakori, hogy valaki több rossz dolog részese, de
ezek mégis a javát okozzák (pl.: lekésem azt a gépet,
amely olyan fontos üzleti útra vitt volna és éppen az
zuhan a tengerbe).
De vajon ha tényleg inkább a „ rossz” dolgokra vagyunk
„ fogékonyak”, – helyesebben – azokat vesszük könnyebben észre, annak is, milyen okai lehetnek? Pl.: olyan oka,
hogy a mi élni akarásunk, (nagyon biológiai módon fogalmazva: életösztönünk) szempontjából mi a fontos a számunkra? Teljesen logikus, hogy azokra a (befolyásoló
hatással bíró) dolgokra vagyunk érzékenyebbek, amelyek
veszélyeztethetik azt, hogy (röviden mondva) kiteljesedhessünk, az életünk megvalósuljon. (Egyértelmû, hogy
ebbe életünk legapróbb részletei is fontosak, vagy fontosakká képesek válni!) És ez bizony teljesen normális!
Az is kérdés, mennyire van az igazán komoly szeretetnek („ szeretetteljességnek”?) és a pozitív gondolkodásnak „ rokonsága” egymással? Ugyanis, ha valaki pl.: azt
mondja magáról: „ én szeretem a természetet”, miközben
sokadmagával, nevetgélve, MP3 (-4, -5, stb.) lejátszót
hallgatva, a legmárkásabb dresszben tapossa az erdôt, az
az illetô nem a természetet szereti, hanem saját magát,
pontosabban, szívesen túrázik, kocog, haverjaival, szórakozva és ehhez szereti a természetet használni díszletül! És ez az egész még így is nagyon lehet „ szeretetteljes”, meg hát pozitív.
Tehát a magam részérôl két fô veszélyét látom a „ pozitív gondolkodásnak”. Az egyik, hogy hazudozásra nevel
bennünket! Mert a dolgoknak mindig több oldala van,
nemcsak jó, de nemcsak rossz. Számtalanszor tapasztalom, ilyen gondolkodású embereknél, hogy néha megdöbbentô hazugságokkal értelmezik az éppen megtörténô eseményt – csak, hogy „ pozitívnak“ tûnjön. Bár ez
ott és akkor hatásos, magabiztos vélekedés lehet, mégis
késôbb igencsak problémás következményekkel jár! Lehet, hogy maradiság ide a tízparancsolatot felhozni, de a
hazugság ott, sehogyan se „ oké”. Persze vannak élethelyzetek, amikor (egyszerûen mondva) muszáj hazudni (politikai meghurcolás, komoly bûncselekmény áldozatává tehetô helyzet, stb. – szerintem egészséges lelkületû ember
érzi, az ilyen alkalmat). Akár (valamilyen szinten) magamat is kénytelen vagyok (ha átmenetileg is) olykor „ félrevezetni”. A hazudozás viszont magával hoz további
nem igazán „ nemes” dolgokat, mint pl.: önteltség,
fölényeskedés, a hazugságokkal jól takarható irigység és

persze az önbecsapás.
A másik veszély, hogy lassan egyre inkább legalizálja
bennünk, korunk szintén gyakori jelenségét, ami nem
más, mint az embertárs (sokszor családtag, házastárs)
iránti közönyösség! Igen! Ugyanis, ha valaki minden problémáján túl tudja tenni magát, annak egyre kevésbé van
szüksége a másik emberre!! És ô maga is szívesebben ad
csupán tanácsokat, bajba került ismerôsének, mint, hogy
igazán segítene. Ha pedig az én környezetemben csupa
„ pozitív” ember él és nekem nem sikerül felvenni köztük
az ô „ ritmusukat, stílusukat”, óhatatlanul „ kevésnek” fogom érezni magam és hogy ezt elkerüljem, próbálok alkalmazkodni, én is „ pozitívvá” lenni. Ha pedig ez hosszú
távon, sem sikerül (pl.: egy házasságban – ô tud pozitív
lenni, én meg nem, vagy a látszatok miatt ô el tudja
velem ezt a kettôsséget hitetni), annak nem nehéz
elképzelni a következményeit!!
Ezek szerint legyünk csak „ szépen” búskomorak, örökké csak rosszra gondolók, mindig borús ég alatt járók?
Egyáltalán nem!
Maradjunk csak továbbra is nagyon fogékonyak a veszélyek („ rossz dolgok”?) észrevételére! Ugyanakkor
(vagy éppen ezért?) szeressünk élni, nem csak, mert „ jó”
élni, hanem mert – mivel egyszer megszülettünk, létrejöttünk – van helyünk ebben a világban, szükség van ránk,
nem vagyunk senkinél, semminél kevésbé létjogosultak!
(Az, hogy a másik ember netán sokkal „ többre viszi”,
mint én, nem teszi ôt létjogosultabbá!)
Magunk is akarjuk megtalálni azt, ahol szükség van
ránk. Legyünk nyitottak elfogadni, hogy itt, vagy ott (lehet
igazságtalanul!) feleslegessé váltunk és amott pedig (bár
nem ott várnánk) „ helyet kínálnak nekünk”. A mindenség
(egyébként ez egy olyan „ közösség”, ahová – amíg csak
élünk –, mindig jogosan tartozunk – innét senki ember
nem tud minket „ kizárni”!) igaz és tiszta (még ha az
emberek nem is mindig azok), ezért benne mindig
találkozhatunk erôt adni képes értékekkel (szépségekkel)!
Ami pedig még fontos, hogy bizony küzdenünk kell a
közöny ellen!! Mert az embernek jár, hogy legyen olyan
ember a közelében, aki észreveszi! De jár az is, hogy ô is
észrevegye a másikat! Bár a legtöbb emberi kapcsolatunkban mindig ott bujkál (sokszor teljesen észrevétlenül) a vele való kölcsönös vetélkedés, mégis szükségünk van arra, hogy legyen egy olyan barát, egy olyan
ember, akivel csak azért se akarok soha se vetélkedni
(még a tudatalatt se) és aki szintén, soha se akar
vetélkedni velem! Röviden mondva, az embernek jár –
jogosan – a kölcsönös szeretet!
Összegzésképpen: Nem csupán a jót kell mindenbe
beleerôltetni! Hanem merjünk sírni, ha kell, merjünk –
amikor okunk van – igazán örülni, akarjunk élni, mindig
akarjunk valamiért élni, tudva azt, hogy ez nem mindig
könnyû (gyakran magunk miatt, de „ jóakaróink” is akadnak mindig bôven)! És igazán akarjunk megtanulni szeretni (nem élvezni!), hogy minél inkább ilyen emberek legyünk mi magunk, de ilyenek legyenek a többiek is, hogy
ilyen emberek között találhassunk rá a másikra! Mert ez
a legfontosabb!
 Bihari Csongor
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Képviselôi fogadó óra 2010-05-08
A képviselô-testület tagjai ismételten fogadóórára hívták az érdeklôdôket, a civil szervezeteket abból a célból, hogy megismerjék a faluban élôk, az ide kötôdôk
véleményét a helyi közügyekkel kapcsolatban. A teljesség igénye nélkül adok közre néhány lakossági észrevételt, kérdést, javaslatot és képviselôi reagálást:
– A Club Aliga eladásakor hol volt a testület? Miért nem
hatott oda, hogy ne adják el?
Ingyenesen nem kaptuk meg, több százmillió forintunk pedig nem volt arra, hogy megvásárolhassuk. Nem
írtunk alá semmi olyan papírt, ami a községnek kárt
okozott volna.
– Írasson alá a testület olyan szerzôdést, amely biztosítja az itt lakóknak az örökös terület használatot, a szolgalmi jogot a község javára.
Egy régebbi testületi döntésnek köszönhetôen a helyi
ingatlantulajdonosok kedvezményesen használhatják a
strandot.
– Hol fog közlekedni a tervezett 1000 szállodai szobába érkezô vendég, mikor egy normál hétvégén most is
a falu határáig állnak a bejutásra váró autók? Ki biztosítja a megnövekedett lakosságszámhoz a közmûveket?
A testület és a befektetô érdekei közösek abban, hogy
ez a beruházás megvalósuljon, de a közmûfejlesztésekrôl a rendezési terv elfogadása elôtt meg kell egyeznünk.
– Miért mutatnak kétféle térképet? A lecsökkentett
strandterület nem elfogadható egy megnövekedett létszám esetén.
– Mit akarnak építeni a jelenlegi strandterületre? Ha ott
épület készül, azt el is adhatják, és az új tulajdonos
akár be is kerítheti. Mindenképpen meg kell tartani a
strand eredeti méretét, mert a magánterületbôl logikusan nem ad a tulajdonos strandrészt.
– Ha a jelenlegi befektetô nem képes megoldani a
községnek megfelelô fejlesztést, miért nem keresnek
mást? Szükségünk lenne munkahelyekre, lakáslehetôségre.
– Az elmúlt években több nyugati befektetô hozta
Magyarországra a „ nagy pénzt” a gazdaság fejlesztésére. Hogyan mûködnek most a befektetésbôl fejlesztett
cukor-, cement- vagy húsgyáraink?
Természetes, hogy a befektetô haszonra akar szert
tenni, de látni kell, hogy nem minden befektetés jó.
– Hogyan kívánja megóvni a befektetô az „ ôsfákat”? A
közmûvek építése során kénytelenek elvágni a gyökereket, így a növényzet biztos pusztul.
– A látványterven bemutatott 40 m-es épületek elôtt
teljes nagyságban látszott a fák lombkoronája. Hol
nônek nálunk ilyen magasra Balatonvilágoson a fák? A
lerajzolt terv persze mindent kibír.
– A terv nem veszi figyelembe a helyi körülményeket.
Erre a területre hogyan képzelik el a tervezett méretû
bevásárló-központot? Az akkora, mint egy Auchan vagy
Tesco a hozzá tartozó parkolókkal.
– Miért zárják le a közutat, miért szednek belépôt?
Törvénytelen a beléptetô rendszer az állami tulajdonú

területen. Az objektumok védelmét oldja meg a
használó, az nem ok arra hogy lezárják a közutat.
– Milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogy a 3 kapu
nyitva legyen minimálisan a gyalogosoknak és
kerékpárosoknak? Ez az egyetlen út, amin körbe
járható a Balaton.
– Ígértek strandot Aliga II-re, de már visszavonták. A
megépített lépcsôlejáró Akarattyára vezet.
– Miért építtettek lépcsôt Akarattya felé 1 millió forintért. Milyen céllal mennének le az emberek, ha ott nem
lehet fürödni? Akik ezt erôltették 20 éve VIP-kártyával
járnak kocsival a strandra. A 60-70 éves ember nem fog
a lépcsôn lejárni. Szemfényvesztés az egész.
– Aliga II-re a tulajdonos azt épít amit akar?
Csak amit a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) engedélyez. Mi olyan Szabályozási tervet fogadunk el, ami a
helyiek és a befektetô érdekeinek harmonikus egyeztetésébôl születik és feltétele, hogy ha ô ide feladatot
hoz, akkor annak megoldásához pénzben is járuljon
hozzá. Ha háromszor annyi iskolás lesz vagy háromszor
annyi jármû érkezik, akkor nagyobb iskolára, megfelelô
utakra lesz szükség. Célunk, hogy a meglevô lakosság
ne szoruljon perifériára, élhetô környezet maradjon, de
a befektetônek is megérje, a Balaton a mienk maradjon, hogy onnan minket soha ne lehessen kitiltani.
– A milliárdos beruházásoknál a helyi vállalkozók nem
rúgnak labdába, kicsi az esély, hogy egy 2000 fôs szállodában kizárólag helyieket alkalmazzanak. Egy ilyen
helyen a takarító is több nyelven beszél.
– Érdemes megnézni, hogy a lakosság több, mint 1/3
része 60 év feletti. Nincs munkahely a kvalifikált munkaerônek helyben, de Siófokon sem.
– Balatonvilágos legtöbb munkahelyén nem helyiek
dolgoznak. Nincs annyi munkaerô, amennyi munkahelyet kínálnak a helyi vállalkozások, intézmények.
– A község lakói választották ezt a képviselô-testületet.
Egyedül nem tudják eldönteni mi a jó? A lakosság ehhez nem ért, ôk tudják mi az, amit a jogszabály tilt, mi
az, ami kötelezô. Veszekedés helyett reális döntéseket
várunk.
– Nem a falu dolga eldönteni, hogyan lehet megoldani
a testület problémáit. A testület irányítja a polgármestert, döntésüket a polgármesternek kell végrehajtani
vagy végrehajtatni. Hibás a testület, ha ezt megengedi.
Elgondolkodtató, hogy nekünk küzdenünk kell azért,
hogy Önök elhiggyék, mi a falu érdekeit képviseljük. Mi
nem a képviselôségbôl élünk, napközben dolgozunk,
nem a falut járjuk, legfeljebb esténként tudunk a falu
ügyeirôl beszélni.
A képviselô-testület azon dolgozik, hogy ez a beruházás elinduljon, megvalósuljon a törvényes keretek között.
Nem azért hívtuk az embereket, hogy zavart keltsünk
a fejekben, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol
látja a lakosság másképp a dolgokat, mint mi.
Köszönjük a véleményeket.
 Pernecker Antal képviselô
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Rendôrségi hírek
Közeledik a nyár és a vakáció

Tisztelt Olvasók!
Lassan befejezôdik a tanév,
és kitör a nyári szünet. Ez egyértelmûen azzal jár, hogy a gyermekek szabadideje megnô, amelynek nagy részét, a jó idôre
való tekintettel is, a szabadban, a strandokon, az utcán,
közterületeken töltik. Nemcsak a közlekedés során elôforduló
váratlan helyzetek, hanem a csellengés, a céltalan lôdörgés
veszélyei is leselkednek rájuk.
A családokra komoly feladatként nehezedik a kisebb gyermekek felügyeletének megoldása. Tisztában vagyunk azzal,
hogy az egyébként hasznos, színes és érdekes nyári táborok
költségei magasak, és nem minden család engedheti meg
magának azok igénybevételét.
Rohanó életünk sajnos olyan irányba fejlôdik, hogy a szülôk
idejének és energiájának nagy részét leköti a család anyagi
hátterének elôteremtése. Egyre kevesebb figyelem jut a gyermekekre, az ô gondjaikra, az azonnali megoldást igénylô problémáikra. A gyermekek a családban megélt tapasztalatokkal
felvértezve, a szülôk és egyéb családtagok viselkedési
példáját, normáját követve viselkednek más helyeken.
A közlekedésben résztvevô fiatalok és felnôttek, sajnos
nem mindig számolnak a kötöttségek, kötelességek alól felszabadult gyermekek figyelmetlenségével, óvatlanságával.
Nekünk a KRESZ oktatáson az oktató ezt úgy fogalmazta meg:
„ a guruló, pattanó labda mögött mindig ott szalad a gyermek
is”. A gyalogosan közlekedô gyermekeken kívül a kerékpárral
közlekedôkre ugyanúgy kell figyelni. Igaz, hogy az iskolában
tanulnak közlekedési szabályokat, errôl számot is tudnak
adni, de a felnôttek, nem mindig követendô példáján felbuzdulva nem feltétlen tartják be azokat.

Az unatkozó csellengés gyakran a bûncselekmény
elkövetésének, vagy bûncselekmény áldozatává válásának a
melegágya. A csapatokban kószáló, tartalmas idôtöltést nem
találó gyermekek könnyebben viszik bele egymást, az
esetenként rendôrségen végzôdô balhéba. A vagányság vagy
balhé elhatárolása a gyermek- és kamaszkorban nem
kialakult, különösen akkor, ha a gyerek a környezetében
helytelen magatartáspéldát lát. Azt hiszik a lökdösôdés,
verekedés ugyanúgy megengedett, mint a szóbeli bántalmazás, a verbális erôszak. A feszültségek levezetésére a
trágár, durva, fenyegetô beszéd egyre gyakoribb, általánossá
vált. Pedig komolyabb sérüléseket okoz a lélekben, mint
a fizikai erôszak. Másik veszélyforrás, amikor az egyedül
otthon tartózkodó gyerek kerül számára ismeretlen, váratlan
helyzetbe, és a meglepetés miatt nem tud helyesen reagálni.
Ez lehet egy idegen megjelenése vagy akár egy háztartási baleset. Ilyenkor a szülôi felelôsség felvetése elkerülhetetlen.
Felelôs a szülô akkor is, amikor a gyermekének megengedi, hogy késô éjszakáig kimaradjon, sokszor azt sem tudva
kivel, hol tartózkodik, mit csinál. Nem is gondol arra, hogy a
nevelési felelôsség, amelyet a Gyermekvédelmi törvény a
szülô kötelességévé tesz, errôl is szól. Helytelen és egyszerûen csak kényelmes az a nevelési elv, hogy nem korlátozzuk a
gyermekeket a tapasztalatszerzésben. A törvény persze a gyermekeket is kötelezi az együttmûködésre a nevelésükben.
Magyarul a szülôknek szót kell fogadni, mert a felelôsség ôket
terheli. Egy jól mûködô családban azonban a szülô tudja, gyermeke miben és mennyire megbízható, önállóságának mekkora teret lehet és kell engedni.
A veszélyhelyzetet nehezen felismerô, tapasztalatlan
gyermekekért mindnyájan felelôsek vagyunk mi felnôttek!

 Stanka Mária r. ôrgy.

Az egész május az édesanyáké
Amikor az ember nagyon szeret valakit, akkor áhítatos ünnep költözik a lelkébe; és valami furcsa üdvös
félelem is: "...jaj, nehogy elveszítsem az ô csodálatos
szeretetét!". Nemcsak az édesanyánkhoz fûzôdô viszonnyal vagyunk így, hanem a róluk való megemlékezéssel is, mert ha csak anyák napján tudunk szép és
igaz dolgokat mondani illendô köszöntés gyanánt, és a
többi napon megfeledkezünk róluk, akkor megaláznánk
az édesanyákat is, és szégyent vallana a mi gyermek
mivoltunk is. Mindezt elkerülendô irányítsuk gondolatainkat az anyaság lényegére, örök valóságára és a
velünk való legmélyebb kapcsolatára.
Az anyaság forrása nemcsak az alkalmas biológikumban van, hanem a szív és lélek legmélyén. Valaki, az
Édesanyám már akkor akart engem, amikor még meg
sem fogantam. Az ô ôsakarata azután egy határtalan
örök szeretetben folytatódott. Mert soha senki nem
törôdött velem annyit mint ô, senki más nem tudott oly
türelmes, megbocsátó és bizakodó lenni irántam mint ô,
senki nem tudott úgy örülni sikereimnek mint ô, és senki
sem aggódott annyira testi-lelki betegségeim és
szenvedéseim láttán mint ô. Igen, mert minden édesanyát, és minden gyermeket egy életre meghatároz a

mindent megelôzô ÉN-TE kapcsolatuk, amely még akkor
sem szakad el, ha valaki erôszakot követ el rajta, mert
ez a kapcsolat a hatalmunkat meghaladó létet jelenti.
Az anyaság sok-sok öröm, határtalan boldogság és
megelégedettség forrása, de amiért a legtöbb anyának
igen nagy árat kell fizetnie testi-lelki szenvedések formájában. A gyermek ezt még nem érti, s a felnôttnek is
csak sejtései lehetnek saját szülôjével kapcsolatban. Az
érett ember azonban felfogja édesanyja áldozatainak
jelentôségét és hálás szívvel köszönetet mond értük; és
ez az a pont, ahol kapcsolatuk minôségi változáson
megy át...! A továbbiakban már nincs szükség szavakra,
mert a lényeg úgyis kimondhatatlan. Elég egy gesztus,
egy érintés, egy könnycsepp, vagy valami csekély jel,
mert a megértett szeretet mindent meghaladó ajándék
egymás számára.
Az anyaság eszményét és valóságát megérteni és átélni nem könnyû dolog. Ha jól közelítünk hozzá, akkor
nagy segítséget kapunk a Boldogságos Szûz Mária misztériumától. Ô ugyanúgy édesanya akart lenni, mint a
többi kortársa. Isten azonban érintetlen szûzi mivoltában az örök Ige életét indítja el benne. Ez az egészen
sajátos egzisztenciális viszony ôt magát is átalakítja:

nemcsak édesanyává teszi, hanem istenszülôvé, azaz a
horizontális dimenziót anyaságában egyesíti a vertikális
dimenzióval. Ennek gazdag üzenetei közül csak egyet
emeljünk ki: minden édesanya nemcsak egy életre,
hanem Örök Életre is szüli gyermekét. Lélekben tehát az
örök élet anyjává kell válniuk.
Az anyaság azonban nem magányos létforma. Nincs
anyaság atyaság nélkül. Nehezen bontakozhat ki az
anyai hivatás apai segítség nélkül és erre nemcsak az
édesanyának, hanem a gyermeknek is elengedhetetlenül szüksége van. Kívánunk minden édesanya és gyermek mellé lelki gazdagságban élô férjet és édesapát!
Május hava üzenettel fordul a fiatalok felé is: gyermek mivoltuk megélése mellett fontolják meg a reájuk
váró kihívást, a hiteles szerelmet, és a szülôvé válást.
Kerüljék el azt a tragikus helyzetet, amelyben az
anyaság elszakad a természetes biológiai folyamattól,
és a szerelem alkalmi adás-vétel tárgya lesz; más részrôl
ne is misztifikálják az anyaságot, mint egy privát
magányos célt, mert igaz ugyan, hogy az anyaság szent
dolog, de nem önmagában, hanem azáltal, mert szent
dolog van rábízva egy családi harmóniában
. Dr. Balázs Pál
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Május 22-én reggel 9 órakor 12 gyerek és 9 felnôtt részvételével
indult el csoportunk a Balatonvilágos - Zamárdi felsô közötti
kerékpártúra-útvonalon. A 9 órás programot Rajkó Zsolt vezette.
Az úticél a Zamárdi kalandpark volt, ahol az ôsfák közt kifeszített
köteleken létrehozott változatos akadályok és a mintegy másfél
kilométernyi csúszópálya sportosan izgalmas szórakozást kínált
mindenki számára. A fiatalság a juniorpályákon, a felnôttek a
nagypályákon tették próbára ügyességüket, sôt a gyerekek a lézerharc-pályát is kipróbálták. A résztvevôk egy része a megérkezést
követô több órás pihenô alatt a kerthelységben ülve frissítôvel és
kemencében sült pizzával pótolta az elégetett kalóriákat, miközben szemmel tartották, hogyan küzdenek meg a gyerekek a
kalandpálya akadályaival. Két család másik fele autóval utazott a
csoport után, hogy bekapcsolódjon a programba, így a végén 26
fôre nôtt a résztvevôk száma. Este 6 órára értünk haza a kirándulásról. Az élményekrôl szavak helyett beszéljenek a képek.
 Rajkóné Tajti Andrea
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Helyezések:
1. Falábúak (Balatonvilágos)
2. Sárgadinye (Balatonvilágos)
3. LMF Lehet Más a Foci (Balatonvilágos)
4. MBCs Mariann-Boti Csapata (iskolások)
5. Tekeresi Sasok
6. HLCs Helyi Laza Csávók (iskolások)
Rendezôk: Király Zoltán, Vörös József, Rajkóné Tajti Andrea
Köszönjük a segítséget az Önkormányzat dolgozóinak
és a Club Aligának!
 Rajkóné Tajti Andrea

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik édesanyánk, özv. Paróczai Miklósné temetésén megjelentek. Sírjára koszorút vagy virágot helyeztek és részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek...
 Pabar Katalin, Paróczai Miklós
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Fotók: Rajkóné Tajti Andrea
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