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Ne dobd el inkább!
Szemetelünk, magunk után hagyjuk papírzsepinket,
chips-es zacskónkat, használt pelenkát, rágóguminkat, üres sörös és üdítős dobozainkat és boros- és
egyéb üvegeinket. Kis községünkben vannak területek, ahova elvileg mindenki csak a saját felelősségére
mehet, élvezheti a természet szépségét. Mivel ezek a
területek nincsenek gondozva, így nincs szemetes
kuka sem kihelyezve. Vagyis van, de pár száz méterrel
arrébb csak. Én itt nem arra szeretném felhívni a
figyelmet vagy panaszkodni, hogy miért nem gondozza akárki, bárki ezt a területet, hanem hogy miért nem
érezzük mi magunkban a felelősséget, hogy ne
bántsuk a füvet, bokrokat, nádast azzal, hogy lazán
eldobjuk a fent említett szemeteinket. Nekem (és
gondolom, sokan vagyunk még így) nagyon bántja a
szememet pl. a nádasba behajított sörös doboz, de nem
csak ez a probléma. Nem gondoljuk végig, nem
foglalkozunk azzal, hogy mekkora kárt okozunk
ezzel. Persze, lehet, hogy minket már ebben az életben
nem fog érinteni, ha kihal szépen lassan a környezet
körülöttünk, de hogy lehetünk ennyire önzőek. Nem
vagyok aktivista, nem szeretnék arról írni, amit már
nálam sokkal okosabbak elmondtak és leírtak, de
valahogy nem tudta elkerülni a szememet, gondolataimat ez a probléma.
Követve a Facebook-on ismerőseim posztjait örömmel láttam, hogy nem vagyok egyedül, aki zsákot
ragad és összeszedi az útjába akadó szemetet. Nem
hiszem, hogy ezek az irományok, fényképek azért
jelennek meg, hogy másokat elmarasztaljunk, hanem
azért, hogy felhívjuk a figyelmet a helyzet súlyosságára.
A fent említett egyéni megmozdulások mellett három
olyan csoportos szerveződéssel is találkoztam, amik
példaértékűek lehetnek. Hogy itthon, községünkben
maradjak, Balatonvilágoson a Fehér Partok egyesület
ebben az évben már másodszorra rendezett szemétszedést tavasszal. A lelkes szervezők, és akik csatlakoztak
hozzájuk (felnőttek és gyerekek egyaránt) több 10
zsák szemetet gyűjtöttek össze a község területén.
A másik csapathoz, akik felkeltették az érdeklődésemet sem kell messzire menni. Enyingen, az ottani
lelkes egyéni futók összeálltak és a Facebookon
létrehozták az Enyingi Futók csoportot. Ez a lépés már
önmagában is jó megmozdulás, hiszen jó együtt futni.
Mivel tagja lehetek ennek a csoportnak, mindig
látom, hogy éppen milyen versenyeken, programokon
vesznek részt, vagy éppen szervezkednek. Pár héttel
ezelőtt egy 7 fős csapat Dely Zsolt szervezésével
nekivágott, hogy Enying területén több kilométert
végig futva szemetet szedjen. Mivel ez a probléma
nem csak községeinket, megyénket és országunkat
érinti, nem meglepő, hogy ez a megmozdulás
Svédországból indult és már neve is van: Plogging. Az
akció sikeres volt, hiszen 28 zsák szemetet szedtek
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össze miközben sportoltak is. Természetesen tervezik,
hogy ennek az akciónak lesz folytatása.

Végül, de nem utolsó sorban mostanában lelkes
követője lettem egy oldalnak, egy csoportnak, akiknek
elsődleges célja az óceánok tisztítása. A 4Ocean egy
olyan amerikai szerveződés, akiknek az a küldetése,
hogy közös erővel megtisztítsuk a Föld vizeit és
azoknak partjait. Megmozdulásuk felhívja a figyelmet
arra, hogy tartsuk tiszteletben a vizek, vízpartok
élővilágát, ne dobjuk el a PET palackokat, cigaretta
csikkeket, zacskókat, hiszen azok nem bomlanak le
vagy csak nagyon hosszú idő után. Egy videóban
mutatják meg például, hogy az óceánban úszó
teknősök hogyan akadnak bele az eldobált zacskókba,
egy másik videóban pedig felparcelláznak egy kb. 1
négyzetméternyi részt a homokos tengerparton és
megmutatják, hogy egy ilyen kicsi területen milyen
sok cigaretta csikk van eldobálva. Természetesen a
4Ocean már egy igen nagy megmozdulás, akiknek
támogatásra van szükségük, hogy hajókat, felszerelést
tudjanak vásárolni munkájukhoz. Ezért árusítanak
például olyan karkötőket, amiket a vizekben
összegyűjtött hulladék feldolgozásából hoztak létre.

Jó látni, hallani, hogy egyre több embert érdekel, hogy
tisztítsuk meg környezetünket, de talán ennél még
egyszerűbb lenne, ha mindenki saját maga döntené el,
hogy nem teszi meg azt az apró mozdulatot, amíg
kiköp egy rágót vagy bedob egy fém dobozt a bokorba,
mert ott úgy sem látszik. Szemetes kukát mindenhol
találunk, csak lehet, hogy egy kicsit cipelni kell azt a
hulladékot a kezünkben.

Királyné Timár Piroska
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Írjuk mi!
Van egy kedvenc csoportom / oldalam a Facebookon,
Suspended Coffees a nevük. A csoport azért alakult
korábban, hogy olyan embereken segítsen, akik nem
tehetik meg, hogy akár egy kávét vásároljanak
maguknak. Ezért indult a kezdeményezés, hogy ha
bemegyünk egy olyan boltba, kávézóba vagy étterembe, akik csatlakoztak ehhez a szervezethez, akkor
kifizethetjük egy rászorulónak a kávéját, ebédjét. Ezen
az oldalon sok olyan történet van, amit olyan emberek
meséltek el, akik csak meg akarták osztani örömüket,
bánatukat a világgal. Hiszek abban, hogy történeteinkkel, tapasztalatainkkal örömet tudunk okozni másoknak, segíteni tudunk. Szeretettel várom gondolataikat, mesélnivalóikat.

Fénykép helyett
Lassan vége a nyárnak. Bár már nem vagyok gyerek és
nem két és fél hónap a szünet számomra, mégis
majdnem olyan fájdalmas, mint amikor gyerekkorunkban eljött az augusztus vége és az önfeledt semmit
tevést felváltotta újra a kevésbé kedvelt iskolás napi
rutin.
Gyönyörű volt idén az augusztus, azt mondják a
Balaton rég volt ennyire meleg. Valahogy régen
rutinná vált, hogy fürdeni mindig délután mentünk.
Mert délelőtt mindig sokáig aludtunk aztán bevásároltunk, főztünk, itthon játszottunk (persze ma már ez az
idő többnyire munkával tellik). És ott volt/van az a
tény is, hogy jobb, ha nem megyünk a napra 3 óra előtt.
Idén nyáron azonban elkezdtem reggel lejárni a partra
és olyan élményben volt részem, mint még talán soha.
(Nem azt mondom, hogy még sosem fürödtem reggel
a Balatonban, de ez most valahogy más volt. Lehet,
hogy ez az érzés is olyan, mint a bort megszeretni,
hogy fel kell nőni hozzá.) A reggeli órákban általában
sose hullámzik a víz, ezért ahogy kiérek a partra
mindig egy olyan látvány fogad, amitől megnyugszik,
kisimul a lelkem, olyan lesz, mint maga a víz. Eleinte
azt gondoltam, hogy fázni fogok, mert reggel van,
biztos hidegebb, de mindig meglepett, hogy
mennyivel könnyebb belemenni és mikor kijövök már
a nap is olyan melegen süt, hogy jó a napon
megszáradni.
Egy ilyen reggeli fürdős alkalommal született meg
bennem a gondolat, hogy mi hiányzik az életemből és
szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Aznap nem
dolgoztam vagy csak később kezdtem és így ráértem,
nem kellett hazasietni. Megéreztem, hogy nem volt az
a feszültség, kicsi rossz érzés, ami mindig hajt minket.
Mindig mindenhova időre kell mennünk. Aznap nem
kellett az időt néznem, talán még telefont sem vittem
magammal (és meglepően jó érzés volt), nem kellett
sietnem, más dolgom nem volt, mint megélni a
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pillanatot. Rendszerint, még amikor szabadságon is
vagyunk úgy tellik az életünk, hogy mindig mindenhova időre megyünk, mindent időre csinálunk. Aztán
eltellik a nap, véget ér a szabadságunk. És bár
fizikailag kipihentük magunkat, de az agyunk lelkünk
mégsem tudott úgy pihenni, feltöltődni, amennyit
megérdemelt volna. Ott a vízben megéreztem, hogy ez
mennyire jó. Néztem a sima vizet, éreztem, hogy húz
befelé, aztán átadtam magam a reggeli napsütésnek és
megszűnt az idő. Olyan volt az egész, mint egy
fénykép, úgy megmaradt és remélem, hogy mindig itt
lesz a fejemben, hogy tudjam, hogy milyen megélni
azt a pillanatot, amikor nem számít az idő.
Királyné Timár Piroska
Balaton reggel

Balaton este
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő - testülete
által átruházott hatáskörében a polgármester a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 12. § ae) pontja alapján a
rendeletben meghatározott feltételek esetén a
jogosultak részére iskolakezdési támogatás
formájában pénzbeli támogatást nyújthat a
2018/2019. tanévben, mely lényegében megegyezik a
tavalyelőtt tankönyv támogatásként megismert
lehetőséggel.
A jogosultság lényeges feltételei:
Ör. „17/B. § (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármestere gyermekenként a szülő által a
tankönyvcsomag, iskolaszer - így különösen papír- és
írószerek, kötelező iskolai viseletként előírt tornaruházat (például fehér póló, sötét melegítő nadrág,
stb.) - vásárlására vonatkozó számla alapján kifizetett
összegének megfelelő, de legfeljebb 10 ezer forint
iskolakezdési támogatást nyújt a Balatonvilágoson
élő, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő
családok számára.
(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév
kezdetétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul
felszerelt kérelemre állapítható meg, amennyiben a
tankönyv vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és
a befizetés igazolása másolatban a kérelem mellékleteként benyújtásra kerül. Felsősokú tanulmányokat
folytató gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez
csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által
kiállított hallgatói jogviszony igazolást, továbbá a (4)(5) bekezdés szerint meghatározott igazolásokat.
(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint
középfokú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott, a tanév
kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a
kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan
Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező nappali
tagozaton tanulmányokat folytató gyermekek után
vehető igénybe
(4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén
tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1)
bekezdésben meghatározott összeget el nem érő
tankönyv számla mellett elektronikus jegyzet,
elektronikus úton elérhető tananyaghoz kapcsolódó
költségek – így különösen adathordozó (pl. pendrive,
SD kártya, külső winchester) vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez szükséges eszközök és adatforgalom igénybevételére vonatkozó szolgáltatás biztosítására tekintettel kérelmezhető iskolakezdési
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támogatás az (5) bekezdés szerinti feltételek együttes
fennállása esetén.
(5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján
legfeljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév
kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a
kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan
Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező felsősokú
oktatási intézménybe beiratkozott gyermekek részére
amennyiben
a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intézmény által meghatározott félévek számát a hallgató
nem lépte túl;
b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett
tantárgyak között – a korábbi félévek során már felvett
és az elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak
eredeti időszakában nem teljesített – ismételten felvett
tantárgy nem szerepel.
6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott
feltételek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy
elektronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival
igazolja a kérelem és számlamásolatok benyújtásával
egyidejűleg.
(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a
tanév kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb
december 30. napjáig, keresztféléves képzés esetén
legkésőbb május 30. napjáig nyújtható be”
Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás
megállapítására kizárólag a teljes adattartalommal
kitöltött és mellékletekkel (számlákkal, igazolásokkal) hiánytalanul felszerelt kérelem benyújtása esetén
van lehetőség.
A számlák csatolása minden esetben kötelező.
Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a
kitöltött és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt kérelmet juttassa el önkormányzatunkhoz amennyiben gyermeke alap- vagy középfokú oktatási
intézmény tanulója - a 2018/2019. tanév kezdetét,
szeptember 3. napját követően, de legkésőbb 2017.
november 5. napjáig (mivel a 60 napos határidő
hétvégén jár le), felsőfokú intézmény hallgatója esetén
az Ör. 17/B. (7) bekezdése szerinti időpontig.
Fekete Barnabás
polgármester
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TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

Tisztelt Lakosok!
A Magyar Államkincstár útján a Belügyminiszter megküldte önkormányzatunk
számára a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján kidolgozott
eljárásrendet.
A Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentés ezen ütemében azok a
háztartások részesülnek egyszeri támogatásban, melyek korábban nem
részesültek (településünkön gázfűtéssel rendelkező háztartások már részesültek
támogatásban).
Az ehhez szükséges igénybejelentés határideje 2018. október 15. (hétfő) napja,
mely jogvesztő!
A benyújtott igényléseket összesítve kell a Magyar Államkincstár részére
eljuttatnia az önkormányzatnak.
Az ezt követően beérkező igénylések az eljárásrend alapján nem részesülnek
támogatásban!
A Korm. határozat alapján biztosítandó támogatás jogosultsági feltételeinek
ellenőrzését a Belügyminiszter BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága útján látja el.
A Belügyminiszter az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés
eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, ekkor születik majd
kormánydöntés a szükséges forrás biztosításáról és kerül megküldésre az
önkormányzatok részére a Támogatói Okirat. Fentieket követően - a részletek
pontos ismeretében - értesítjük az érintett igénylőket a tüzelőanyag átvételi
lehetőségéről.
Az igényléshez szükséges adatlap és hozzá tartozó Adatkezelési tájékoztató
átvehető az Önkormányzat ügyfélszolgálatán vagy - telefonos (88/480845) vagy
e-mail (bvilagos.polg@invitel.hu) útján jelzett - kérésre kollégáim megküldik
postai úton.
Kérem, hogy az igénylőlapot mielőbb, de legkésőbb a határidő lejárta előtt 2018. október 1-ig - juttassák vissza kitöltve és aláírva az érintettek
Önkormányzatunkhoz.
Tisztelettel:
Fekete Barnabás polgármester
5. oldal
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Kyokushin Karate Tagtoborzó
A Rudniczai Dojo várja új tagok (felnőttek és gyerekek) jelentkezését
karate egyesületébe.

Miért pont karate?
Ez a sport amellett, hogy a keleti harcművészet küzdő technikáit és
átlagon felüli erőnlétet biztosít, a karatékáknak önfegyelmet, szép mozgást
és egy olyan tudást ad, amitől megnövekszik az önbizalmuk az élet
minden területén. A karate nem csak a harcról, verekedésről szól, hanem
egy olyan mozgáskultúráról, ami elengedhetetlen abban a világban, ahol a
gépeké, a stresszé a rohanásé a főszerep.
Az edzések erősítésből, nyújtásból, rugó, ütő és védekező technikák
elsajátításából, formagyakorlatokból és az állóképesség fejlesztéséből
állnak.

Az edzések időpontja: Hétfő és csütörtök 18-20 óráig
Az edzések helyszíne: Balatonvilágos, Általános iskola
Jelentkezni lehet a helyszínen vagy Rudniczai Istvánnál a következő
telefonszámon: 30/959 2276
w

w

w
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MEGHÍVÓ
Ezennel tisztelettel meghívjuk
Veres Lászlóné Marica:
Befejezetlen történet
Két civil szervezet élén harcoltam a Club Aligáért
című könyvének ünnepélyes bemutatójára
Időpont: 2018. szeptember 28. (péntek) 16 óra
Helyszín: Balatonvilágos Kultúrotthon, Dózsa György út
A rendezvényt megnyitja:
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Fekete Barnabás polgármester
A rendezvényt levezeti: Dr. Nagy Miklósné
Közreműködnek: Hegedűs Katalin zongoraművész Kecskeméti Rita énekművész
Erre az alkalomra szeretnénk meghívni mindazokat, akik ennek az időszaknak tevékeny résztvevői voltak a
Club Aliga ügyében. Így Mészáros Péter, Német Zsolt, Bóka István, Nagy Jenő országgyűlési képviselőket,
Balatonvilágos község korábbi polgármestereit, és a Képviselő Testületek tagjait
A Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület és az Aligai Fürdőegyesület alapító- és rendes tagjait,
Egyéb szervezetek képviselőit,
A sajtó azon munkatársait, akik több ízben is tudósítottak eseményeinkről,
Valamint minden kedves érdeklődőt, aki szeretné megismerni az elmúlt közel harminc év Club Aligával
kapcsolatos történetét.
A helyszínen, illetve később a szokott helyeken lehet vásárolni a bemutatott könyvből.
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Major Zsombor 2018.06.15-én
Édesanya: Kiss Nikolett Bernadett
Jó egészséget kívánunk!
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Szeptemberi sorozat és filmajánló
Az ősz bekövetkeztével az embereknek általában
kevesebb idejük lesz például a sorozatnézésre (itt
magamból kiindulva főleg a diákokra gondolok). Erre
az esetre tudom ajánlani a Modern család című
amerikai szituációs komédiát melynek részenkénti
játékideje csak 20-22 perc. A történet középpontjában
1 nagy família áll, melyet 3 külön kisebb családra
oszthatunk. Az egyik családfő Jay Pritchett, aki friss
házasságban él egy nála jóval fiatalabb nővel,
Gloriával. Gloria egy szenvedélyes kolumbiai anya,
akinek egy fia van, Manny a koraérett tinédzser, aki
szívesen ad tanácsokat a család felnőtt tagjainak,
mivel sokszor talpraesettebb náluk. Claire Dunphy Jay
lánya, háztartásbeli családanya. Odaadó a családjával,
mindent megtesz értük. Claire férje Phil Dunphy a
magát „cool apának” tartó, hóbortos családfő. Clairenek és Philnek 3 gyereke van. Haley, a kicsapongó
életet élő azonban jószándékú tini lány. Alex a korához
képest igencsak okos és ezzel szívesen felvágó
kamasz lány. És Luke a legkisebb gyerek, aki sokszor
igencsak naiv és legtöbbször butának tartják, de ezt
általában megcáfolja tetteivel. Mitchell Pritchett, Jay
meleg fia, ügyvéd és visszafogott, szelíd ember.
Párjával Cameron Tuckerrel, aki rendkívül pozitív
személy, él együtt. Van egy örökbefogadott vietnámi
kislányuk Lily, aki kisbabaként kerül hozzájuk. A
sorozat ennek a 11 embernek a mindennapjait mutatja
be felettébb szórakoztató formában.
Valószínűleg a Mamma mia című filmet mindenki

ismeri. Idén nyáron azonban megjelent a nagysikerű
történet második része a Mamma mia! Sose hagyjuk
abba. Ez a film két idősíkban játszódik. Egyrészt a
jelenben ahol Sophie felkészülését mutatja be,
édesanyja Donna hoteljének újbóli megnyitására. A
szervezés során sok nehézségbe ütközik, és sokszor
úgy tűnik, hogy nem sikerül neki. De minden jó, ha a
vége jó. Másrészt a múltban, 1979-ben játszódik,
amikor a fiatal Donna úgy dönt, hogy elmegy és
beutazza a világot. Ennek az útnak a során ismeri meg
Sophie 3 lehetséges apját, Harryt, Billt és Samet. A
filmben vannak párhuzamok, például amikor egy
vihar letarolja a Sophie által szervezett megnyitó
díszleteit, a múltban pedig Donnát egy vihar arra
készteti, hogy egy parasztházba meneküljön, ahol talál
egy ijedt lovat. A filmben hallhatunk az előző részből
is ismert Abba dalok közül néhányat, de amellett
olyanok is vannak benne, amelyek az első részben
nem szerepeltek. Mindenkinek csak ajánlani tudom
ezt a filmet mivel szórakoztató, érzelmes, elgondolkodtató és jó zenékkel van tele. 12 éves kortól ajánlott.

Modern család

Mamma mia! - Sose hagyjuk abba

Király Dóra

NR1-ben is kezdődik az iskola...Indul a SMINKSULI!!
Beiratkozás:+36-30/2264-005 telefonon.Hagyományos kozmetikán kivül a
speciális terápiát igénylő bőrök kezelésére is van lehetőség- bőrazonos
hatóanyagokkal! NR1 Balatonvilágoson.Gagarin ltp. 1. az orvosi rendelő mellett
található. Németh Eleonora kozmetikus mester és sminkes
Bejelentkezés hétköznap: + 36-30/2264-005 telefonon.
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