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Énekkari jubilálásunk
Bensôséges ünnepség volt október 16-án, szombaton a településen. Énekkaruk megalakulásának tíz éves évfordulóját ünnepelték.
Az emlékidézésen és a méltatáson a térség több mûvészeti csoportja
vett részt. Harsant a dal, zengett a zene, mások pedig tánccal fejezték
ki örömüket. A világosi dalosok egyik alapító tagja és menedzsere,
Fekete Barnabásné Klárika elmondta, hogy tíz évvel ezelôtt környékbeli együttesek példája nyomán a faluban tizenöt fô vállalkozott a
közös éneklésre. Elismert és közkedvelt citerazenész Bollók Attila
2003-tól irányítja énekkarukat. Azóta több megmérettetésen értek el
szép sikereket és a helyi mûsorok színvonalának növelésén túl szomszédolási és egyéb meghívásoknak tesznek eleget. Fejlôdésükrôl és
eredményeikrôl ízlésesen rendezett képkiállítás tanúskodik a
mûvelôdési házban, legszebb számaikat pedig kazettán rögzítették,
melyekhez bárki hozzájuthat.
Az ünnepségen a település polgármestere köszöntötte a fellépôket
és a közönséget. Fekete Barnabás hangsúlyozta, hogy a dalkör szebbé varázsolja településük életét. Az ének-zene hidat épít az emberek
közé és növeli a fogékonyságot a mûvészeti érték és a közösségi érzés
iránt. Kerek évforduló alkalmával egyenként is köszöntötték a dalosok
tagjait. Azokról sem feledkeztek meg, akik elôrehaladott koruk vagy
más ok miatt ma már nem tagjai az együttesnek, a közben elhunytakra pedig gyertyagyújtással és néma felállással emlékeztek. Minden
megjelentet finom étellel, borocskával és üdítôvel, süteménnyel
vendégeltek meg. Volt aki meglepetés- tortával méltányolta
mûködésüket. A támogatók, az elôkészítésben és a rendezésben
serénykedôk sokasága arról tanúskodott, hogy Balatonvilágoson a
népdalkörösök szolgálata mindennapos közügy.
Az ünnepséget megtisztelte fellépésével a meszszeföldön híres
Pannonia citerazenekar, amely az itteni szereplést követôen este 7-kor
már a szlovákiai Naszvad község lakosságát gyönyörködtette. A helyi
 Fekete Barnabásné énekkar mûsora után kellemes meglepetésként hatott a világosi férfiakból verbuválódott kórus, amely katonadalokat adott elô. A kenesei
dalos társak a bakonyi csokrukon kívül palóc leánytánccal is adóztak
az ünnepelteknek. A csajági hagyományôrzôk tíz citerással és tizenöt
énekessel köszöntöttek. A szabadhidvégi Molnár Boglárka a lehetôség maximumát érzékeltette elôadásával. A szlovákiai Gimes község
csoportja nemcsak kulturált énekléssel és különleges dialektussal,
hanem ruházatuk ékességével is elragadtatta a közönséget. Az
ugyancsak tíz esztendeje mûködô fûzfôi Balaton énekkar vasi és
kalocsai számokkal kedveskedett.
 Márkus Zoltán

Köszönet a „Tízévesektôl”!

A balatonvilágosi Népdalkör 2010. október 16-án ünnepelte
megalakulásának 10. évfordulóját. Ritkán ünnepel együtt olyan dalos
kedvû közönség a világosi Kultúrházban, mint amilyen a helyi népdalkört köszöntötte ezen a délutánon.
Bensôséges ünnepségben volt részünk, a vendégcsoportok mûsora színvonalas, az ünnepséghez méltó volt.
A Pannónia Citerazenekar, Molnár Boglárka szólóénekes,
valamint a balatonkenesei, csajági, balatonfûzfôi népdalkörök mûsora mindenkit megörvendeztetett. Testvértelepülésünk a szlovákiai
Gímes Hagyományôrzô csoportja szintén hatalmas sikert aratott.
Népdalkörös társaim nevében is köszönetet mondok fellépô
vendégeinknek, hogy ilyen emlékezetessé tették az évfordulónkat.
A vendéglátás sikeréhez támogatóink is hozzájárultak, voltak akik
pénzbeli vagy egyéb adománnyal, mások munkájukkal (segítségükkel) tették gazdagabbá az estét.
Az ünnepség megrendezését támogatták:
Balatonvilágos Község Önkormányzata, Rujp Jenô, Pataki Attila,
Pro-Mot Hungária Kft., Szabó István, Ifj. Szabó István, Horváth Csaba, Mihalovics Miklós, Pernecker Antal.
Köszönjük a helyi Vöröskereszt tagjainak, hogy idejüket, fáradságukat nem kímélve, már elôzô este berendezték a termet és
gyönyörûen megterítették az asztalokat, az este folyamán felszolgálták a vacsorát és segítettek a „ romeltakarításban”. Tôlük ez már
megszokott, köszönjük, hogy bármikor számíthatunk rájuk.
Köszönetet mondunk a Kultúrház dolgozójának Erzsikének a
segítségért és a helyi iskola azon tanulóinak, akik az asztalok át- és
visszahordásában segédkeztek.
Megköszönöm a népdalkör tagjainak is, hogy segítségemre voltak
az ünnepség sikeres megrendezésében.
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Köszönet

Köszönöm azon választók szavazatát, akik
lehetôvé tették, hogy a következô ciklusban polgármesterként szolgálhassam Balatonvilágos
községet. Köszönetet mondok azoknak is akik
másoknak adtak bizalmat, mert ebbôl azt a következtetést vonhattam le, hogy ôket a munkámmal kell meggyôznöm a bizalmuk megnyerése
érdekében.
Mindhármunknak, akik polgármesterjelöltként indultunk, közös volt a célunk: változtatni
akartunk, kimozdítani a települést abból a
helyzetbôl, melybe a korábbi testület sodorta.
Az önkormányzat képviselô-testülete teljesen
kicserélôdött, az új testületre várnak azok a
feladatok, döntések, melyek rájuk maradtak.
A választók szavazatukkal megadták bizalmukat azoknak, akiket arra érdemesnek tartottak
és megvonták azoktól, akik hiteltelenné váltak.
A választott – kettônk kivételével fiatal –
képviselô-testület eltökéltsége, hogy Balatonvilágos fejlôdése érdekében kíván dolgozni,
találkozik a választói akarattal, mert nekem és
polgármester jelölt társaimnak a célja közös volt:
fejlôdjön Balatonvilágos egy fiatal friss gondolkodású képviselô-testülettel. A választás eredménye tükrözi Balatonvilágoson élôk véleményét és elvárását.
A háborúskodásnak vége és kezdôdhet a békés alkotómunka, legyen ez jellemzô a következô négy év önkormányzati munkájára.
Köszönettel:
 Fekete Barnabás polgármester

2010. október

Tisztelt Balatonvilágos Község lakossága!
Köszönjük! Köszönjük a bizalmat!
„A bizalom fontos szó. A bizalom a másik
ember iránti szeretet és tisztelet legfontosabb
alap pillére. Bizalom nélkül nincs Élet. Bizalom
nélkül nincs Kapcsolat. Bizalom nélkül nincs
Egység.”
Mi pontosan ezt az Egységet szeretnénk az
Önök segítségével, bizalmával, támogatásával
megteremteni, egy élhetôbb, fejlôdôbb Balatonvilágost.
2010. október 3-i választások eredményeként
Fekete Barnabás polgármester úr és Kovács Béla
képviselô úr kivételével a képviselô-testületben
új arcok jelentek meg. Mi még eddig nem ültük
körül a képviselô-testületi asztalt, még nem
érezhettük eddig, hogy kezünkben a község
sorsa, jövôje. A lakosság mellettünk tette le voksát, mi pedig elszántan és elhivatottan Balatonvilágos fejlôdése mellett. A kampány során
nagyon sok ígéret elhangzott és rengeteg feladat
megfogalmazódott. Az ígéretek ideje lejárt, kell,
hogy ezeket az ígéreteket tettek kövessék. Mi
mást akarunk, lépni, fejlôdni, kimozdítani az
állóvízbôl Balatonvilágost. BALATONVILÁGOST. Így, csupa nagybetûvel, nagybetûs Balatonvilágost akarunk.
Az elmúlt napokban, hetekben megismerkedtünk az elmúlt négy év döntéseinek
illetve a ránk hagyományozott kérdések részleteivel, ezért kérte jogosan Polgármester Úr az

alakuló ülésen a lakosság türelmét, hiszen
felelôsen dönteni csak akkor lehet, ha már
bizonyos ismeretek birtokába jutottunk.
Balatonvilágos egy páratlan adottságokkal
rendelkezô település, mi, jelenlegi képviselôk
családunkkal, gyermekeinkkel itt akarjuk megvalósítani életünket, jövônket, ismerjük a
lakosságot, mindennapi problémáikat, a munkahely-hiányt és felismerjük, hogy miben kell
fejlôdési irányt mutatnunk a községnek. Egyedül
azonban nem megy, szükségünk van az Önök
véleményére, támogatására, segítségére. A
község honlapján mindannyiunk telefonszáma,
címe, email címe szerepel, ha kérdésük, kérésük
van, forduljanak hozzánk bizalommal, hiszen a
legfontosabb, hogy eljusson hozzánk mindenki
szava, hogy hûen tudjuk képviselni a lakosság
érdekeit.
Köszönjük szavazataikat, minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy rászolgáljunk erre
a bizalomra!
Köszönettel:
Koloti Béla
Kovács Béla
Kovács Tamás
Kovács-Krutzler Adrienn
Szabó István
Viszt Attila

A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója
a választás végleges eredményérôl
Brassó Sándorné a Helyi Választási Bizottság
elnök helyettese elmondja, hogy a jogszabályok
nem írják elô az alakuló ülésen a választás
végleges eredményének ismertetését. Ennek
ellenére a Helyi Választási Bizottság és a Helyi
választási Iroda szükségesnek tartja ezt, hiszen a
polgárok e nyilvános fórumon kapnak átfogó
képet a helyi választás lebonyolításáról, annak
eredményérôl. Ennek megfelelôen tájékoztatja a
megjelenteket a 2010. október hó 03. napján
megtartott helyi önkormányzati képviselôk és
polgármester választás eredményérôl.
A választói névjegyzékbe 1194 választópolgár került felvételre. A szavazás napján szavazóként 749 fô jelent meg.
Polgármester jelöltként indult: 3 fô
Az érvényes szavazatok az alábbiak szerint
alakultak:
Fekete Barnabás József
független 407
Molnár János
független 90
Pernecker Antalné
független 238
szavazatot kapott. Az elért szavazatok alapján
407 szavazattal Fekete Barnabás lett a megválasztott polgármester.
Képviselô jelöltként 20 fô független és 1 Job-

bik színeiben indult jelölt, az érvényes szavazatok jelöltenként:
Bartek Róbert
független 207
Fülöp Balázs Lajos
független 57
Hardiné Pavelka Ágnes
független 144
Horváth Attiláné
független 97
Királyné Timár Piroska
független 212
Koloti Béla
független 280
Kormos Gábor
független 157
Kovács Béla Lajos
független 315
Kovács-Krutzler Adrienn független 328
Kovács Tamás
független 219
Kôszegi Mihály
független 118
László József
független 127
Mihalovics Miklós
független 175
Molnár János
független 213
Dr. Nagy Miklós
független 159
Szabó István
független 223
Takács Károly Béla
független 137
Várhelyi Zoltán
független 69
Veréb Andrásné
független 128
Viszt Attila
Jobbik 231
Vörös József
független 197
A 21 jelölt 3793 érvényes szavazatot kapott.
Az érvényes szavazatok alapján a következô

személyek kerültek települési képviselôként
megválasztásra:
A képviselôtestület tagjai:
Kovács-Krutzler Adrienn független 328
érvényes szavazattal,
Kovács Béla Lajos
független 315
érvényes szavazattal,
Koloti Béla
független 280
érvényes szavazattal,
Viszt Attila
Jobbik 231
érvényes szavazattal,
Szabó István
független 223
érvényes szavazattal,
Kovács Tamás független
219
érvényes szavazattal.
A Megyei
önkormányzati
választás
szavazóköri eredménye:
FIDESZ-KDNP 320
MSZP
281
JOBBIK
123 szavazat
A választás eredményével kapcsolatban a törvényes határidôn belül kifogás, panasz nem volt.
 Brassó Sándorné
HVB elnök

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testületének
2010. IV. negyedévi munkaterve
A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása elôtt tájékoztatást ad a két
testületi ülés közt tett fontosabb intézkedésekrôl, és beszámol a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Az ülések hétfôi napokon,
16 órai kezdettel tartandók.
A képviselô-testület üléseinek helye a polgármesteri hivatal tanácsterme, a közmeghallgatás helye a községi kultúrotthon.
2010. november 15. (hétfô) 16 óra
Napirend:
1. 2010. évi költségvetés III. negyedévi tel-

jesítésrôl szóló beszámoló
Elôadó: polgármester
2. 2011. évi koncepció
Elôadó: polgármester
3. 2011. évi ellenôrzési terv elôterjesztése
Elôadó: polgármester
4. Településfejlesztési koncepció tárgyalása
Elôadó: polgármester
5. Vegyes ügyek
2010. december 13. (hétfô) 16 óra
Napirend:
1. Településszerkezeti és szabályozási terv tár-

gyalása
Elôadó: polgármester, Városy Péter tervezô
2. SzMSz módosításának tárgyalása
Elôadó: polgármester
3. 2011. évi munkaterv tárgyalása
Elôadó: polgármester
4. Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 2010. évi munkatervét a 374/
2010. (X. 11.) számú határozatával fogadta el.
 Kovácsné Rack Mária
fômunkatárs
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Iskolai események
Tanulóink ismét bizonyítottak
2010. október 08-án az enyingi
Kistérségi Versenyeken

Matematika verseny, 2. helyezés Király Dóra
felkészítô tanár: Rajkóné Tajti Andrea
Meseillusztráció, 2. helyezés
Mihalovics Gréta
felkészítô tanár: Pap Zoltánné
Magyar nyelvi vetélkedô, 3. helyezés Németh Patrícia, Völgyi Fanni
felkészítô tanár: Csobainé Szalai Anikó
Angol nyelvi verseny, 1. helyezés Csobai Fanni, László Dávid
felkészítô tanár: Szabó Vanda
Komplex természettudományi verseny, 1. helyezés László János,
Mészáros Attila, Mokány Bence, Rajkó Roland
Német nyelvi csapatverseny, 4. helyezés Andrássi Patrícia,
Gallai Réka, Simon Barbara, Simon Zsolt
felkészítô tanár: Kovács Lászlóné
Mezei futóverseny, 1. helyezés Rest Botond
Játékos sportverseny, 2. helyezés Kormos Fanni, Kormos Dávid,
Hegedûs Nóra, Gölöncsér Mátyás, Demeter Jennifer,
Schmicli Nándor, Tokovics Rebeka, Zámbó András
felkészítô tanár: Rajkóné Tajti Andrea
 Pernecker Antalné

Közösségi élmény minden iskolásnak a
2009. évi Luca-bál bevételébôl
A Szülôi Munkaközösség a már hagyományosnak mondható Lucabált 2009-ben az osztályok közösségi programjainak bôvítéséért szervezte.
A bevételbôl a tavalyi tanév végén tagozati kirándulást szerveztünk
Budapestre, a maradványból a hagyományos szeptember 1-jei közösségépítô napot akartuk megvalósítani, de az idôjárás közbeszólt, és az ôsz
sem kedvezett a szabadtéri programoknak. Október lett, mire megtaláltuk
a gyerekek többségét érdeklô lehetôségeket.
Az alsó tagozatosoknak 4 alkalomra szóló színházbérletet vásároltunk,
az elsô elôadás október 21-én volt.
A felsôsök két program közül választhattak. A gyerekek¼ része a
veszprémi Pannon Várszínházban A kôszívû ember fiai címû elôadást
nézi meg. A többiek, a színházi élményre nem vágyók az MKB Veszprém
egyik bajnoki kézilabda mérkôzésére mennek majd novemberben.
Köszönjük minden tavalyi támogatónknak, hogy megértették: napjainkban egyre kevesebb család engedheti meg magának, hogy elvigye
gyermekeit olyan programokra, ahol az utazás mellett belépôjegyet kell
vásárolni, sôt még az iskola szervezte lehetôséggel sem tudnak élni. A
családi kassza nem nélkülözhet gyermekenként 2-3000 Ft-ot.
Közösségi összefogás nélkül a gyerekek nagyobb része eshet el életre
szóló élményektôl.
 Pernecker Antalné

Az ôszi papírgyûjtés végeredménye
Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DÖK

Létszám
(fô)

Gyûjtött
mennyiség
(kg)
1140
1878
515
1738
936
1152
1014
437
377

Átlag
(kg)

Helyezés

16
71,2
5.
13
144,4
1.
10
7.
51,5
13
133,6
2.
10
93,6
3.
13
88,6
4.
17
59,6
6.
10
8.
43,7
Köszönjük a
Összesen: felajánlásokat!
9187
A papírért több, mint 140ezer Ft-ot kaptunk, melyet az osztályok
között osztunk fel a gyûjtött mennyiség arányában. Ezen felül a DÖK
(diákönkormányzat) jutalmazza az I. helyezett csoportot, a 2. osztályt:
biztosítja egy délutáni osztályprogramjuk költségeit.
Megköszönjük a szülôknek az aktív együttmûködést, a sok papírt,
illetve Takács Károlynak a mérleget.
 Pernecker Antalné

3.

Hirdetmény
Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Világosi
Hírmondó helyi újság elôállítási (nyomdai) feladatainak ellátására
az alábbiak szerint:
A lapot szerkesztô bizottság szerkeszti, az elkészített, jóváhagyott
anyagot kapja meg a nyomda e-mailen.
A lap havonta jelenik meg. Példányszáma: 600 db, formátuma:
A/4, oldalszáma: 8, nyomása: 4+1 - 1, 4, 5, 8 oldalak színes, 2, 3, 6,
7 oldalak egy színû, fekete nyomatú, papír minôsége 80 gr fehér
ofszet papír.
A nyomda feladata a lap Polgármesteri Hivatalhoz (8171
Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) történô kiszállítása.
Fizetési feltételek: A pénzügyi teljesítés igazolt szállítólevél
alapján kiállított számla ellenében, a teljesítést, a számla kiállítását
követô 15 napon belül.
A feladat vállalkozásban végezhetô el.
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
- a munka elvégzéséhez szükséges szakmai képesítés igazolása,
- vállalkozói igazolvány fénymásolata,
- cég bejegyzését igazoló okirat fénymásolata,
- referencia anyag,
- vállalkozói díj igény.
A nyomdai feladatok ellátásával kapcsolatban információ kérhetô:
Fekete Barnabás polgármestertôl a (30) 2772-494 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. november 15. (hétfô) 1200 óra.
A pályázat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselôtestületéhez (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) zárt
borítékban nyújtandó be. A borítékra ráírandó: „pályázat Világosi
Hírmondó nyomdai feladat ellátására”.
A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázat benyújtási határideje lejártát követô 30 napon belül.
 Fekete Barnabás polgármester

Hirdetmény
Balatonvilágos Község Önkormányzata pályázatot ír ki a Világosi
Hírmondó helyi újság felelôs szerkesztôi feladatainak ellátására az
alábbiak szerint:
Feltételek:
- a feladat ellátás vállalkozásban végezhetô el
- szakirányú végzettség,
- szakmai gyakorlat elônyt jelent
A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
- pályázó szakmai önéletrajzát,
- szakirányú végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
- referencia anyagot,
- vállalkozói díj igényt.
A felelôs szerkesztô által ellátandó feladatokkal kapcsolatban
információ kérhetô:
Fekete Barnabás polgármestertôl a 30/2772-494 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. november 15. (hétfô) 1200 óra.
A pályázat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselôtestületéhez (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) zárt
borítékban nyújtandó be. A borítékra ráírandó: „pályázat felelôs
szerkesztôi feladat ellátására”.
A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázat benyújtási határideje lejártát követô 30 napon belül.
Balatonvilágos, 2010. november 5.
 Fekete Barnabás
polgármester
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Borrend lovagunk Horváth Csaba
Megalakulásának elsô évfordulóját ünnepelte
2010 szeptember 26-án Balatonkenesén
a Kelet-balatoni Borrend.
Német Péter református lelkész az ünnepi istentiszteleten a bort, mint szent eledelt, és mint a nehéz
munka jutalmát, ünnepeink kisérôjét méltatta. Tálos
Tamás, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke értékelte az elsô év munkáját.
Meglátása szerint sok régebben mûködô lovagrend
sem mutat fel annyi eredményt, mint amennyit a kenesei. Az alakuló ünnepségen tizenkét lovagot avattak fel,
a tavalyi Márton-napi rendezvényükön újabb két lovaggal bôvûltek. A születésnapi rendezvényen pedig öt új
tagjukat ütötték lovaggá. Az elnök szerint a kenesei borrend hamarosan az országos szervezet tagja lehet.
A borlovagjelölteknek elôször próbatételeket kellett
tenniük. Szôlészettel, borászattal kapcsolatos eszközöket kellett felismerniük és elmondani a rendeltetésüket. Budai Nóra, Horváth Csaba, Kerekes János, dr.
Keil Kálmán, és Sepsi Kovács Éva egyaránt kötôdnek
valamilyen módon a szôlészethez, borászathoz, így
Gyôrfi Károly alapító nagy mester lovaggá ütötte ôket. A
borrend a kistérség összes települését képviselni akarja,
ez megjelenik ruházatukon is, a gallérjukra a lakóhelyük
címerét hímeztették. Az ünnepségre a Magyarországi
Borrendek Országos Elnöksége alelnökén kívül eljöttek
a balatonfüredi székhelyû, Balatonvin Borlovagrend
Egyesület és a badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrend képviselôi is.
 (Napló)

Alkotó szakkör képei

Pintérné Maár Magdolna

Horváth Csaba
Az Alkotó szakkör több mint egy éve mûködik Balatonvilágoson. A szakkörre további tagok jelentkezését várjuk.
A +36 30 207 3984-es telefonszámon érdeklôdhetnek. Tagdíj nélküli a foglalkozás, célunk a közösség érzésének a formálása egymás képeinek véleményezése.

Matyikó Tiboré
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Aranydiplomások
Kedves egykori kollegám, kedves Ella!
Aranydiplomád átvétele alkalmából köszöntünk ma. 50 év
- vagyis fél évszázad – nagyon hosszú idô, mely a Te életedben
háromszoros ünnepet jelent 2010-ben:
• 50 évvel ezelôtt vehetted át matematika és fizika szakos
tanári diplomádat a pécsi tanárképzô fôiskolán,
• 50 éve költöztél Balatonvilágosra, és
• 50 éve kezdted meg tanári pályafutásodat a helyi iskolában.
Kevesen mondhatják el magukról, hogy elsô és egyetlen
munkahelyükön dolgozták végig életüket, onnan mentek
nyugdíjba. Régen még jutalmazták ezt a fajta hûséget, ma már
megmosolyognak bennünket, akik életünk nagy részében
ugyanazon a helyen dolgozunk.
Ha visszaforgatjuk az idô kerekét pályakezdô korodig –
azokra a bizonyos 60-as évekre – eszünkbe jut, hogy milyen
pedagógus, milyen kollega voltál egykor?
Óráidra már a kezdetekben is lelkiismeretesen készültél, a
lehetôségekhez mérten vettél részt továbbképzéseken, kerested az új, az adott idôben korszerûnek mondott tanítási
módszereket. Egész iskolai munkádat a szorgalom, a kitartás,
és az önállóság jellemezte.
A szülôkkel, gyerekekkel a kapcsolatod közvetlen, de
határozott volt, óráidat a megértés, a türelem, a tanulók iránti figyelmesség jellemezte.
Nem véletlen szolgáltál rá a miniszteri dicséretre és a kiváló
munkáért kitüntetésre.
1978-ban neveztek ki igazgatóhelyettessé - én akkor kerültem ebbe az iskolába pályakezdô pedagógusként. Abból az
idôbôl nem elsôsorban, mint igazgató-helyettesre, hanem
mint a nyolcadikosok osztályfônökére emlékszem rád. Nem
volt egyszerû dolgod a közel 30 kamasszal, akik kóstolgattak
engem is, a kezdô pedagógust. Köszönöm az akkori bölcs
tanácsaidat, a Te, mint tapasztaltabb kollega megértô hozzáállását.
Matematika tanárként mindig nagyra becsültem benned azt
a kettôsséget, ahogyan a különbözô adottságú gyerekekkel
foglalkoztál: a tehetséges tanítványaidat óriási lelkesedéssel
készítetted fel a különbözô versenyekre, miközben a tanórákon a lassabban haladókat sem hagytad lemaradni.
Amiben számomra utolérhetetlen maradtál: az a precizitás,
alaposság, ahogy az igazgató- helyettesi munkádat végezted.
Kollegaként mindig barátságos, együttérzô és együttmûködô
voltál. Sokszor hallottam tôled, hogy lehetetlen dolog nincs,
csak tehetetlen ember.
Rajtad még nem lehetett érezni 55 éves korodban, hogy
fáradnál, lassulnál, ezért nagyon meglepett, amikor az elsô
lehetséges alkalommal, 1994-ben a nyugdíjazásodat kérted,
és még óraadóként sem maradtál az iskolában. Ettôl kezdve
sokáig a családodé volt minden szabadidôd, és csak lassan
tértél vissza a falu különbözô közösségeibe: elôször a népdalkör próbáin, majd az idôsek jóga foglalkozásain találkozhatunk veled rendszeresen, és ha hívtunk, jöttél iskolai rendezvényeinkre.
Kedves megjelentek!
A Földön minden ember köszönhet valamit tanárainak.
Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai során legalább
egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedetével,
tudásával, hogy az akár a diák egész életét meghatározza.
Bízom abban, hogy a faluban élôk, az innen elszármazók
között is sokan vannak, akiknek Pataki Joachimné-Ella nénimeghatározó volt valamilyen szempontból életében.
Kedves Ella!
Kiváltságosan szép, de nehéz és felelôs hivatásod kezdetére
emlékezünk a mai napon. Hajdani kisdiákjaid számára – akik

ma már dolgos felnôttek és sokan nagyszülôk is – követendô
példa maradtál, és még ma is ôrzöd a sok év alatt kivívott tekintélyt. Pedagóguspályád egy kézzel nem fogható, de mégis
örök értékû, soha el nem múló alkotás, hiszen tanítványaid
százai mondhatják el, hogy vittek magukkal belôled (emberi
bölcsességedbôl, méltóságodból) szerte az országba, és
talán a világ más tájára is egy –egy töredéket.
Kívánom, hogy sokáig maradj még közöttünk és köszönthessünk a következô emlékdiplomád átvétele alkalmából is.
Egy számomra ismeretlen szerzô szavaival köszöntelek:
"Legyen ma béke belül. Bízz abban, hogy pontosan ott vagy,
ahol lenned kell. Ne feledkezz meg a végtelen lehetôségekrôl
amelyek a hitbôl születnek Benned és másokban. Használd
azokat, amiket adnak Neked, és add tovább a szeretetet, amelyet kapsz. Légy elégedett önmagaddal, úgy ahogy vagy.

 Pernecker Antalné

Kedves Vilma!
A születésnapokat mindig meg szoktuk ünnepelni. Egy
pedagógus hivatalosan akkor születik meg, amikor megkapja a diplomáját. Te 50 éve lettél igazi pedagógus.
Ez az iskola volt az elsô és egyetlen munkahelyed.
Tanítványaidat igen nagy gonddal, gyermekszeretettel oktattad, nem utolsósorban nevelted. Sokan vannak itt a teremben, akik számára kitüntetés volt, ha Vilma néni osztályába
kerülhettek az óvodából. Igazi anyai gondoskodással,
türelemmel vetted körül ôket, fejlesztetted, formáltad személyiségüket. Nagy gondot fordítottál az alapvetô jó magatartási formák, szokások kialakítására. A balatonvilágosi
iskolában Te voltál a TANÍTÓ NÉNI csupa nagybetûvel. Híres
voltál a pedantériádról és a precizitásodról.
Több évtizedig voltál alsós munkaközösségi vezetô és
szakszervezeti bizalmi, mindkét területen kiálltál kollegáid
érdekei mellett, segítetted megoldani ügyes-bajos dolgaikat.
Nekem nemcsak kollegám, hanem barátnôm is voltál, és
még most is hiányoznak azok az idôk, amikor erôt meríthettem belôled. Megtapasztalhattam a hangulatos, alapos
tudást nyújtó óráidat is, mivel tanítványod is voltam. Te
szerettetted meg velem az orosz nyelvet. Tôled tanultam
meg azt is, hogy csak akkor várhatunk el tiszteletet
tanítványainktól, ha mi is megadjuk nekik azt.
A gyerekeken, kollegákon kívül a szülôkkel is nagyon jó
kapcsolatod volt. Biztos sokan emlékeznek a közös
táborozásokra, kirándulásokra.
Kedves Vilma! A Te életed legboldogabb éveit a mi
iskolánkban töltötted el, abban az iskolában, amelyikben
saját gyerekeid is tanultak, amelyben családi tragédiád
ellenére a munka vigaszt, örömet, megnyugvást adott. És
ahogy fogtad a gyerekek kezét, remélem Te is úgy érzed,
hogy a mi falunk közössége is fogta és fogja ezután is a
kezed. Hiszen az aktív pedagógus pályád befejezése után is
szívesen dolgozol ezért a közösségért. Tagja vagy a helyi
Vöröskeresztnek és a Világosi Népdalkörnek.
A pedagógusmunka nem csupán siker és öröm, hanem
nehéz és fájdalmas is, mert vannak sikertelenségek, nehéz
döntések, amelyek nagy hatással lehetnek egy-egy ember
életére. Hogy mibôl van több - eredménybôl vagy sikertelenségbôl nem csupán szerencse, hanem az ember személyiségének is függvénye. Van egy latin mondás: „ Akit az istenek
meggyûlöltek, abból pedagógust csináltak”
Vilma! Sokan ôrizzük szívünkben a Te kedves, kiegyensúlyozott, derûs személyiségedet és azt kívánjuk, hogy a mai
nap, a versmondó gyerekek kedvessége, a Téged köszöntô
szavak és csokor virág adjanak erôt az elkövetkezendô
 Dömötörné Tóth Mária
évekre. Vigyázz magadra!!!
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Vidékfejlesztés – területfejlesztés – Hírek
Merre tart a vidékfejlesztés?
2010. szeptember 21-én V. Németh Zsolt a
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
elôadást tartott Vidékfejlesztés – múlt, jelen jövô
címmel Nemesvámoson.
Az új szakmapolitika célja a vidék egységként való
kezelése, ezért is kapott a minisztérium új elnevezést.
Cél a mezôgazdaság gazdasági erejének visszaállítása, a vidéki gazdaság
gerincét a mezôgazdaság kell, hogy képezze az EU irányvonalnak
megfelelôen, ehhez azonban a kis- és középgazdaságok támogatására van
szükség.
Az ez idáig meghozott döntések is ezt szolgálják:
– Nemzteti Földalap létrehozása
– gazdaság adómentes átörökítési lehetôsége
– vízgazdálkodási járulék megszüntetése
– kistermelôi rendelet megalkotása
Fontos cél vidéken az alternatív energiahasznosítás meghonosítása,
ennek gerince a biomassza program lehet, melyhez kapcsolódhat a közmunkaprogram is. Elsôsorban olyan fejlesztéseket kell támogatni, ame-

lyek munkahelyet teremtenek és elôtérbe helyezik a munka értékét.
Fontos további intézkedés a közbeszerzési törvény szabályozásának
módosítása, a közétkeztetést kivették a közbeszerzésre kötelezett beszerzések körébôl. Helyben kell termelni és értékesíteni, vissza kell állítani a
helyi piacok funkcióját és rangját.
Tisztelni és értékelni kell a munkát és az áru értékét.
A LEADER programmal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a rendszert felülvizsgálják, és több kisebb, az ügyfelek érdekeit szem elôtt tartó
módosítás bevezetését tervezik, mint például a kérelem- és pályázatkezelési idô megfelezése, a rendszer alapjaiban történô átalakítása 2013-tól
várható. Addig is jó hír az ÚMVP érintettjeinek, hogy a közbeszerzési
törvény módosítása azt is tartalmazza, hogy a 80 millió Ft alatti beruházásoknál a közbeszerzési kiírást követôen nyílt eljárás helyett, három árajánlat kérésével is le lehet bonyolítani a beruházást, ami a helyi vállalkozók beruházásokba való bevonását ösztönzi.
 Kontics Mónika – vezetô munkaszervezô
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892
www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

A szakrális cselekményeknek mi az értelme?
Elôször is soroljuk fel, hogy melyek azok a közösségi szakrális cselekmények, amelyekrôl az alábbiakban beszélni fogunk! Mindenek elôtt a
szentmisét és a többi szentség ünneplését kell említenünk, melyek közül
– a szentmisétôl elkülönítve – a leggyakrabban a kereszteléssel és az
esküvôvel találkozunk. Ide tartoznak még a szentelmények is: a közös
imák, az áldások, a fogadalmak és a zarándoklatok; közülük az egyik
legismertebb a temetés szertartása. Mindezek közös neve: LITURGIA.
Errôl a II.vatikáni zsinat azt tanítja, hogy „a liturgia az a csúcs, amelyre az
egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelybôl fakad
minden ereje. (SC 10.) Ennek megértése érdekében úgy is fogalmazhatunk, hogy különbséget teszünk liturgikus cselekedeteink és mindennapi cselekedeteink között. Ez utóbbiak természetes szükségleteinket,
igényeinket és vágyainkat elégítik ki, míg a liturgia kapcsolatot teremt a
végtelenre nyitott emberi lélek és az ôt befogadni képes Isten között.
2010. szeptember 29-én Rómában XVI. Benedek pápa sok ezer zarándokot fogadott a Szent Péter téren. A szívélyes találkozás gesztusain túl
mélyértelmû tanító beszédet is mondott nekik, amelynek lényege így
foglalható össze: a liturgia a spiritualitás nagy iskolája. Mit is jelent ez?
Hasonlítsuk össze más tevékenységünkkel! Ahhoz, hogy az ember remekmûvet alkothasson, tehetségre, tudásra és szorgalomra van szüksége.
Például egy édesanya akkor tud finom ebédet fôzni, ha mindez megvan
benne, és örömét leli abban, hogy családja jóízûen és vidám lélekkel veszi
körül az asztalt. Egy orvos akkor diagnosztizál jól, ha a sok tanulás után
alapos tünetértelmezési gyakorlatra is szert tett, s ha operációra is sor
kerül, akkor még nagy kézügyességre is szüksége van, amely gyakorlat
nélkül ugyancsak nem szerezhetô meg. Egyszer figyeltem egy mesterembert. Kômûves munkát végzett. Csodálatos precizitással falazott és vakolt
(amit én nem tudtam volna utána csinálni). Nemcsak tudta, hogy mit kell
csinálnia, hanem finom érzékkel, a kezének minden rezdülésében benne
volt a szakma aranyszabálya..., és így sorolhatnánk végig az összes
hasznos és értelmes tevékenységünket, már ami a mindennapi életünket
illeti. Tehát a horizontális, természetes világunk eredményesen így mûködik. De hát mi a helyzet a vertikális relációnkkal, a lelkünk minôségével,
és az Úristennel való kapcsolatunkkal? Csak az irány másmilyen, a
feltételek ugyanazok: kell hozzá tehetség, tudás és szorgalom. Vagyis egy
bizonyos lelki igény, egy adag emberhez méltó értelmes motiváció és egy
Istenre figyelô szorgalom. Az egyéni képzelôdés nem elégséges, az többnyire zsákutcába vezet, viszont a liturgia valódi alma mater; egy olyan
iskola, amely az édesanya finomságával és melegével, az édesapa bölcsességével elvezet Jézushoz, a Mennyei atyához és az éltetô Lélekhez. A
litugia felsorakoztatja elôttem a szimbólumok képszerû gazdagságát, a
színek, formák és eszközök sokféleségét, feltárja elôttem a tanítás
mélységes bölcsességét a szavak ereje és a dallamok szépsége által.
Mindennek különleges erôt biztosít a szent helyek szakrális varázsa és az
ünnepek idôbeliségének üzenete. A liturgiába bekapcsolódó ember egyszerre a felsoroltak közepében találja magát, s mint valami különleges
kedvezményezett megszólíthatja édes atyját, az Istent. Aki így nevelôdik,

annak lesz lelki anyanyelve, és érzékeny tágra nyílt lelkülete, amely képes
lesz arra, hogy isten-kapcsolatának erejével támogassa mindennapi életét
is.
Mindezzel szemben áll az „elidegenedés“ érzéketlen állapota. Amíg
egészséges és „szerencsés“ az ember, addig jól megy a sora, de amint
jelentkeznek a bajok – nagy a veszélye – hogy összeomlik. Hiányzik
a teremtô és gondviselô Isten segítsége. De nem ám azért, mert Isten elfordult tôle, hanem azért, mert ô számára az Istennel való lelki kapcsolat nem
alakult ki, ezért nem képes ôt megszólítani, sôt bajában azt se tudja, hogy
mit csináljon. A végeredmény egy kilátástalan sötét lelki üresség.
A pozitív és negatív eszmefuttatás után megkérdezhetjük: hogy mi az
értelme a szentmisének és a többi szent cselekménynek? Hát nem más,
mint az, hogy az ember testben-lélekben betölthesse hivatását, és boldog
lehessen.
 Dr. Balázs Pál

Útzár kérelem
Polgármesteri Hivatal, Balatonvilágos
Tisztelt Cím!
Bp. Déli - Nagykanizsa vasútvonal, Balatonvilágos megállóhelyen
vágány felújítási - ágyazatrostálás, síncsere, útátjáró átépítési - munkát
végzünk 2010. november 15-tôl november 26-ig.
A vágányfelújítás keretében Balatonvilágos mh.-en az 1043+53 hm.
szelvényben (71332 sz. út 2+389 szelvény) lévô útátjárójának átépítésére
is sor kerül. A jelenlegi Bodán elemes rendszerrôl, STRAIL (gumi
elemes) burkolat lesz beépítve, a csatlakozó út aszfaltburkolat felújításával együtt.
A munkát irányító mûszaki vezetô: Bene János mûvezetô. Telefon. sz.:
20/6694149
Az útátjáró átépítéséhez szükséges, annak teljes szélességben történô
lezárása, az alábbiak szerint:
Teljes útzár: - 2010. november 15-én 20:00-órától - november 26-án
16:00 óráig
Az elôírások szerinti kitáblázásról gondoskodunk.
Csak mûszakilag és technológiailag szükséges útzárat alkalmazunk.
A munkák zökkenômentes elvégzése érdekében szíveskedjenek
részünkre az útelzáráshoz a hozzájárulásukat megadni,
Az engedélyüket a gyekenyes@mavgep.hu email címre szíveskedjenek megküldeni.
 Virovecz József
Mûszaki elôkészítô, irodavezetô
MÁVGÉP Kft. Gyékényes Építésvezetôsége

2010. október

Vi lá go si Hírmondó

7.

Rendôrségi hírek
Ne csak másoktól várjuk el, hogy vigyázzanak
ránk, mi is vigyázzunk magunkra, értékeinkre!
Tisztelt Olvasók!
Az elôttünk álló ôszi, téli
idôszak, a rosszabbodó látásiés útviszonyok fokozott odafigyelést igényelnek az
utakon, utcákon közlekedôk részérôl. Nemcsak a gépjármûvezetôk, hanem a kerékpárosok és gyalogosok is gondoljanak a jó láthatóságra nemcsak lakott területen kívül,
hanem lakott területen belül is. A jól kivilágított kerékpár
és a láthatósági mellény ezt szolgálja. Tudjuk jól, hogy az
utcák kivilágítása sokszor hagy kívánni valót maga után,
ezért is jusson eszünkbe, amikor sötétben, sötét ruhában
közlekedünk, lelépünk a járdáról, hogy ez milyen veszélyhelyzetet rejt magában.
Mielôtt útnak indulunk, nemcsak a vezetônek kell alkalmas állapotban, felkészültnek lenni a vezetésre, hanem a gépjármû mûszaki állapotára, a gumikra és az iratok meglétére is figyeljünk. A biztonságunkat szolgáló
kiegészítô eszközök (biztonsági öv, mobiltelefon kihangosító vagy fejhallgató, gyermek biztonsági ülés) használatát a jogszabályok a mi érdekünkben írják elô.
November a Mindenszentek és a Halottak napjával
kezdôdik. Ebben az idôszakban az országban valóságos
vándorlás indul be, hogy az elhunyt hozzátartozóink sírjánál tiszteletünket tegyük. Nekünk rendôröknek a
közlekedésben ez nagyobb forgalmat, a temetôk
környékén parkoló gépjármûvek körül, pedig illetéktelen
érdeklôdôket jelent. A figyelmes, türelmes közlekedésen
túl feltétlen figyeljenek arra, hogy gépkocsijukat jól zárják
be, és sem az utastérben, sem a csomagtartóban ne
hagyjanak értékes, csábító dolgokat. Az „ anyósülés„

alatt eldugva sem! A parkolóban gyanúsan viselkedô személy észlelésekor haladéktalanul értesítsék a rendôrséget!
Gyakran úgynevezett házalók járják a településeket, utcákat, városrészeket, és feltûnôen olcsón akarnak értékes tárgyakat eladni. Elôfordul, hogy csak terepszemlét
tartanak, hol élnek idôsebb emberek. Néhány nappal
késôbb aztán egy másik csapat megjelenik közüzemi
számla visszatérítésével, nyeremény átadással, valamilyen történettel, amivel azt érik el, hogy az idôs ember
elôvegye a pénztárcáját vagy az évek során megtakarított
pénzét. Egy apró trükkel – egy pohár víz kérésével, egy
feltett kedveskedô kérdéssel – az egyik eltereli a
figyelmét, így a társa könnyedén elemeli a pénzt.
Legyünk gyanakvóak akkor is, amikor telefonon ajánlanak kedvezô lehetôséget értékes termékek vásárlására
vagy olcsó üdülésre, utazásra. Újabban ezek megnyerésével kecsegtetnek és egy bizonyos összeg, például szállítási költség megfizetése, mobil telefonkártya vásárlása
és kódjának bemondása ellenében adják át.
Kaptunk arról is információt, hogy különösen az ünnepek elôtt alapítványoknak, érdekvédelmi szervezeteknek, és természeti katasztrófát elszenvedett embertársainknak gyûjtenek. Ha felébred a segítési szándék bennünk, keressük fel a postahivatalokat, bankokat, ahol
pontos tájékoztatást kaphatunk azokról a segélyszervezetrôl, számlaszámokról, amelyek valóban a rászorultakért tevékenykednek, és felajánlásunkat ott meg is tehetjük.
 Stanka Mária r. ôrgy.

Hogyan próbáljuk erôsíteni az immunrendszerünket?
Itt van, az ôsz ismét közösségbe járnak a gyerekek és
kezdôdik a megfázásos idôszak is.
Ideje, hogy gondoljunk az immunrendszerünk erôsítésére.
Erre az idôszakra ajánlom:
– egyik héten 2x5 golyó Echinacea D4 szedését (ez a
kasvirág homeopátiás formája)
– a másik héten 2x1 tabl. Engystol-t.
Az Engystol egy komplex homeopátiás szer:
– gátolja a vírusok szaporodását
– alkalmazása fokozza az immunrendszerünk védekezô képességét.
Az Engystolt akkor is alkalmazhatjuk, ha már nátha
bujkál bennünk, ilyenkor két órán keresztül negyedóránként 1 tablettát kell elszopogatnunk.
Kisgyermekkorban a visszatérô infekciók hátterében
orr mandula megnagyobbodása is állhat (nyitott szájjal
való alvás, horkolás, szájon keresztül történô levegôvétel) ilyen estben tudunk segíteni a Lymphomyasot
cseppek adásával, ezt 3 hónapig kell naponta 3x15-20
cseppet adni.

Ez a csepp természetes összetevôket tartalmaz segíti:
– segíti a nyirok szervek helyreállítását
– fokozza az immunrendszer mûködését
– így a gyermek ellenállóbbá válik a fertôzésekkel
szemben.
Hol tároljuk ezeket a szereket?
Távol minden elektromos berendezéstôl, szobahômérsékleten több évig eltartható.
Alkalmazása esetén mire vigyázzunk?
– Kerüljük a mentolos fogkrémet, cukorkát.
– Étkezés és folyadék fogyasztás után várjunk fél órát
a bevételével.
– Bevétel után csak fél óra múlva együnk és igyunk.
– Nyelv alatt kell szopogatni vagy a folyékony kiszerelésût hagyni, hogy a száj nyálkahártyájáról szívódjon fel.
– Csecsemôk is kaphatják csak nekik a tabletát és a
golyókat kevés folyadékban fel kell oldani és csepegtetôvel a száj nyálkahártyájára juttatni.
– Mûanyag kanalat használjunk a beadáshoz.
 Balogh Ilona
védônô
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Vörösiszap
katasztrófa
A Településüzemeltetési Intézmény önkéntesei
október 18, 19, 20, 27, 28-án Devecserben dolgoztak
a vörös iszap okozta károk helyreállításán. Véleményük, tapasztalatuk az volt, hogy a médiákban bemutatott képek, dokumentumok csak töredéke az okozott kárnak. A kár nagyságát csak az tudja felmérni,
felfogni, aki személyesen is látta.
Köszönet illeti azon személyeket, akik részt vettek a
kárelhárítási munkákban:
Bánáti János, Boros János, Boros Sándor,
Simon Zoltán, Molnár Ferenc, Rácz Sándor, Nagy
István, Tokovics Sándor, Kasza István, Bujnóczki
Zalán, Preimusz Zoltán

Lapzárta!

A következô lapzárta 2010. 11. 26-án lesz. Kérem a
cikkírókat, hogy a megjelenésre szánt írásaikat,
képanyagaikat a fent jelzett idôpontig szíveskedjenek
megküldeni a zepetnek@vnet.hu e-mail címre!

Fotók: Bánáti János
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