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folytatás a 10. oldalon

Állatok világnapja Tök jó Halloween!

Adventi készülődés



A valóságban a búcsúzáskor soha nincs szívszaggató 
filmzene, nincsenek lelassított mozdulatok, nincsenek 
nagy könnyes ölelkezések, nincsenek jól megfogalmazott 
frappáns mondatok!

Nehéz a szó... 21 év egy község élén... Közel negyed év
század, egy generáció felnőtt közben. 21 év egy község 
élén... Egy csodás panorámájú, békés varázslatos balato
ni település élén 21 év. Kiváltság. Az én falum. Az én 
községem....
A mi polgármesterünk...

A papír üres és türelmetlenül várja, hogy teleírjam a bú
csú soraival.
De nem hiszem, hogy búcsúznunk kell... csak a leköszö
nő polgármestertől elköszönni.
Nehéz összefoglalni, nehéz méltatni két évtized munká
ját, szolgálatát.
De én is kiváltságnak érzem, hogy én írhatom e sorokat, 
még akkor is, ha oly lehetetlen megfogalmazni, írni, 
mindezt a 21 évet méltatni, mindenre emlékezni.
Az elmúlt hetekben sok ember gondolatát hallottam és 
egyik sem a polgármesteri tevékenységedet, érdemeidet, 
sikereidet, munkádat említette elsősorban. Nyilván vitat
hatatlan a sok munka, a sikerek. Azonban a felelevenített 
emlékek a nagybetűs Embert idézték, az emberséget, a 

segítőkészséget, a segítő jobb kezet, az emberek felé for
duló figyelmet. Hogy mindig megláttad, ha a másik baj
ban volt, hogy mindig észrevetted, ha a másiknak valami 
fájt. De együtt tudtál örülni a jó hímek, a másik boldogu
lásának, sikerének, boldogságának. Én hiszem, hogy ez 
az, ami igazán fontos.

Nemcsak remélem, de tudom, hogy továbbra is aktív tag
ja maradsz Balatonvilágos kulturális és közösségi életé
nek. Ezer szállal kötődsz az emberekhez, a napjainkhoz, a 
rendezvényekhez, a testvértelepülésekhez, az utcákhoz, a 
fákhoz; mindenhez, ami ezt a falut jelenti. Pál apostol 
szavait kicsit átértelmezve, köszönöm a községünk, min
denki nevében, hogy a nemes harcot megharcoltad és hi
tedet megtartottad. Köszönjük!

És a való életben nincs filmzene, de én akkor is hallom: 
Kell még egy szó, mielőtt mennél,
Kell még egy ölelés, ami végig elkísér,
Az úton majd néha, gondolj reám, 
Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.

És azért sem búcsúzom: 
Kovács-Krutzlcr Adrienn

folytatás a 3. oldalon
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Tisztelt Fekete Barnabás 
Polgármester Úr! Kedves Barna!



„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven 
tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” 
/Mahatma Gandhi/
Idén iskolánkban rendhagyó módon ünnepeltük az 
állatok világnapját. Adománygyűjtést szerveztünk a 
Siófoki Állatvédő Alapítvány Menhelyének. Izgatot
tan vártuk a rengeteg felajánlást: konzervet, száraz
tápot, takarókat, tálakat, kutyajátékokat. Vajon 
mennyit sikerül összegyűjtenünk? Vörös Zsuzsan
nával, a menhely vezetőjével telefonon beszéltem, 
aki nagy örömmel fogadta kezdeményezésünket. így 
október 04-én Mészöly Hajnalka segítőmunkatárssal 
és három tündéri fekete kutyus (Manyika, Pamika és 
Zorka) társaságában ellátogattak iskolánkba. A gye
rekek már a szünetben megrohamozták és körbevet
ték a kutyákat.
Tagozatonként félórás interaktív beszélgetés követ
kezett. A gyerekek nagyon érdeklődőek, tájékozottak 
voltak. Amenhely célja, hogy segítsen az elkóborolt, 
elhagyott állatokon, biztosítsa élelmüket, egészség
ügyi ellátásukat, és egy új szerető családot, gazdit ta
láljanak számukra. A menhelyen átlagosan 170-180 
kutya és 50-60 macska van. Évente 450-500 kutyát 
és 30-40 macskát fogadnak be. Szó esett a felelős 
állattartásról, mire van szüksége egy házi kedvenc
nek? A menhely vezetője hangsúlyozta az ivartalaní- 
tás fontosságát, beszélt a menhely munkájáról, az 
örökbefogadás feltételeiről.
A felajánlásokon kívül más módon is segíthetünk a 
menhelyi kutyusokon. Ellátogathatunk hozzájuk, és 
elvihetjük őket sétálni.
A beszélgetés követően a gyerekek még utoljára 
megsimogatták, megszeretgették a kutyákat, akik vé
gig nagyon jól viselkedtek. Zorka, a kölyök sok vi
dám percet szerzett a gyerekeknek.
Végül a 8. osztályosok segítségével bepakoltuk a 
rengeteg adományt az autóba, szó szerint plafonig 
raktuk.
Nagyon jó érzés volt mindenkinek, hogy segíthet
tünk. S ha nem is hosszú időre, de egy darabig bizto
san dúskálhatnak minden jóban a gazdira váró ku- 
tyusok és cicák.
Köszönjük szépen a rengeteg felajánlást!

Gyerekszáj:
„Nagyon tetszettek a kutyusok. És örülök, hogy so
kat segíthettünk az állatoknak. Sok sikert kívánok a 
kutyusoknak! Remélem, jó gazdákhoz kerülnek!”

„Én már egy ideje nagyon vártam, jöjjenek a kutyák. 
Nekem a tacskó, Manyi tetszett a legjobban, állandó
an ugatta Zorkát. Mindenki mosolygott rajta. Na
gyon tetszett ez a nap, főleg, hogy ennyi mindent 
össze tudtunk gyűjteni. Remélem, hamar befogadják 
a kutyusokat, és minden rendben lesz.”

„Cukik voltak a kutyák, jó volt az előadás.”

Hollósi Éva

folytatás a 4. oldalon

folytatás a 2.oldalról
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OKTÓBER 04. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Adománygyûjtés a Balatonvilágosi 
Mészöly Géza Általános Iskolában

folytatás a 1.oldalról



Az alábbiakban tájékoztatást adok a 2019. október 
13. napján megtartott helyi önkormányzati képvise
lők és polgármester választás eredményéről.
A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Vá
lasztási Iroda Vezetője 2019. február 14-én a 
SFK/5380-3/2019 számú határozattal megállapította, 
hogy Balatonvilágos településen a 2019. évi helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester választá
sán a megválasztható képviselők száma: 6 fő.
A nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjét a Helyi Vá
lasztási Bizottság 2019. szeptember 9-én tartott ülé
sén kisorsolta. A polgármester jelöltek sorrendjét a 
31/2019. (1X.09) számú, a képviselőjelöltek sorrend
jét a 32/2019 (IX.09.) számú HVB határozattal álla
pította meg. Ezt követően a 34/2019. (IX.18.) és a 
35/2019 (IX. 18) számú határozataival jóváhagyta a 
szavazólapok tartalmát.
A választói névjegyzékbe 1211 fő választópolgár ke
rült felvételre.
A szavazás napján 658 fő jelent meg. A részvételi 
arány önkormányzatunk területén 54.33 % volt. Ér
vényes szavazat volt a megyei önkormányzati képvi
selők választásánál 642, a polgármester választásnál 
649, a települési önkormányzati képviselők választá
sánál 643 szavazat.

Elsőként a polgármester választás eredményét ismer
tetem: Polgármester jelöltként 4 fő indult: Győrfi 
Károly független jelölt. Szabó István független je
lölt, Molnár Dániel Fidesz-Magyar Polgári Szövet
ség és Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje, Takács 
Károly Béla független jelölt.
Az érvényes szavazatok alapján

Győrfi Károly 98
Szabó István 68
Molnár Dániel 232
Takács Károly Béla 251

szavazatot kapott. Az elért szavazatok alapján 251 
szavazattal Takács Károly Béla lett a megválasztott 
polgármester, melyet a Helyi Választási Bizottság a 
37/2019.(X. 13.) számú eredménymegállapító határo
zatában rögzített.

Településünkön 6 fő volt a megválasztható helyi ön
kormányzati képviselő.
Képviselő jelöltként 19 fő indult: Bartek Róbert füg
getlen, Bánfi Jánosné független. Kovács Tamás füg
getlen, Borsos Gergely független, Tretykó István 
független. Szabó Andrea független, Kőszegi Zoltán 

független, Várhelyi Zoltán független, Kecskés István 
független, Bollók attila független, Bukovszki András 
István független, Kiss Attila független, Bódi György 
független, Benkő Péter független, Koloti Béla füg
getlen, Rada Enikő független, Hanga László függet
len, Szabó István független, Kovács Béla Lajos füg
getlen jelölt.
Az érvényes szavazatok alapján Bartek Róbert 226, 
Bánfi Jánosné 83, Kovács Tamás 254, Borsos Ger
gely 100, Tretykó István 299, Szabó Andrea 207,Kő
szegi Zoltán 191, Várhelyi Zoltán 118, Kecskés Ist
ván 108, Bollók Attila 135, Bukovszki András István 
233, Kiss Attila 118, Bódi György 23, Benkő Péter 
105, Koloti Béla 189, Rada Enkő 205, Hanga László 
265, Szabó István 173, Kovács Béla Lajos 274 sza
vazatot kapott.
Az érvényes szavazatok alapján

Tretykó István 299
Kovács Béla Lajos 274
Hanga László 265
Kovács Tamás 254
Bukovszki András István 233 
Bartek Róbert 226

szavazattal került települési képviselőként megvá
lasztásra, melyet a Helyi Választási Bizottság 
38/2019.(X. 13). számú eredménymegállapító határo
zatában rögzített.

A Megyei Önkormányzati Képviselők Választásának 
eredménye a következő:
Momentum Mozgalom 92 szavazat, Somogyért 
Egyesület 72 szavazat, Fidesz - Magyar Polgári Szö
vetség, Kereszténydemokrata Néppárt 279 szavazat, 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 66 szavazat, 
Magyar Szocialista Párt 43 szavazat, Demokratikus 
Koalíció 90 szavazat.
A választás eredményével kapcsolatosan a törvényes 
határidőn belül jogorvoslat iránti kérelem, panasz 
nem érkezett.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVT. tör
vény 206. §-ában foglaltaknak megfelelően a válasz
tás eredményének jogerőssé válását követő öt mun
kanapon belül -2019. október 17-én - megtörtént 
polgármester úr és a települési képviselő urak szá
mára a megbízólevelek átadása.

Bak István Józsefné
HVB Elnök

folytatás a 3.oldalról

folytatás az 5. oldalon

4. oldal

folytatás a melléklet 1.oldalon

NEM FÉRT KI

A Helyi Választási Bizottság
Elnökének tájékoztatója 

a választás eredményérõl
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A Halloween parti ötlete azért merült fel, mert még 
él a régi Tök jó napi rendezvények sikerének emlé
ke, és az utóbbi időben a gyerekek részéről egyre na
gyobb érdeklődés mutatkozott a kettős megítélésű 
hagyomány iránt. Úgy gondoltuk teszünk egy pró
bát, hogy tényleg beöltöznek-e és együtt töltik szel
lemeket riogatva a délutánt és estét. Az érdeklődés 
minden elképzelésünket felülmúlta, szinte az összes 
diák jelen volt.

A Szülői Munkaközösség tagjai bonyolították le a 
szervezést, az előkészítést és a szükséges hozzávalók 
beszerzését. Ezen felül nagyon sok szülő küldött sü
teményt, nassolni valót és üdítőt a rendezvényre. 
Nagy segítség volt, hogy az iskola rendelkezésünkre 
bocsájtotta a helyszínt. Köszönjük a segítséget a je
len lévő pedagógusoknak!

Az est során különböző programok voltak: jelmez
bemutató, tök szépségverseny, és a legnagyobb si
kert a parkban megrendezett zseblámpás kincskere
sés aratta, ugyan úgy a felsősök és az alsósok köré
ben is. Este 8kor zárult a rendezvény, addigra a kis 
boszorkányok és zombik jelentős édesség mennyisé
get elfogyasztva kellemesen elfáradtak.

Mindeközben Levente gyűjtődobozába is gyarapo
dott az adomány összege, ami 60.500 Ft lett.

Durmics-Nagy Enikő

Október 25.-én, péntek délután, a szülői munkakö
zösség egy Halloween-i bulit szervezett a Balatonvi- 
lágosi Mészöly Géza általános iskola diákjainak.
Mindenki különféle jobbnál jobb öltözettel készült. 
A mi osztályunkban például a lányok vámpíroknak, 
a fiúk pedig félhalottnak öltöztek. Ehhez több dolgot 
is be kellett szerezni, mint például mű vér és hajfes
ték.
Rengeteg jó programban vehettünk részt, ezek közt 
volt diszkó, jelmez értékelés, illetve tökfaragó ver
seny. Nagyon jó modernkori zene szólt végig. Finom 
ételek és italok voltak és még jótékonykodtunk is 
vele! Összességében jól éreztük magunkat, jó lenne, 
ha többször is lenne ilyen!

Király Bendegúz
folytatás a 6.oldalon

folytatás a 4.oldalról

folytatás a melléklet 2. oldalán

folytatás a 6. oldalon

5. oldal

NEM FÉRT KI

H ow ul uall een-i s i b li
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folytatás a 7. oldalon

folytatás az 5.oldalról

Született:

Gratulálunk!

folytatás a melléklet 3. oldalán

6. oldal

folytatás a melléklet 1. oldalán

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEM FÉRT KI
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Nem is olyan régen, kb. 20-30 évvel ezelőtt, ha egy 
gyermek rendellenességgel, betegen született, sokkal 
kisebb volt az esélye, hogy javítsanak az életkörül
ményein vagy esetleg teljes életet élhessen, mint ma. 
Sokat fejlődött az orvostudomány, sok “csodatévő” 
gyógyszer és terápia létezik. Felfedezték, kitapasz
talták, hogy fejlesztő foglalkozásokkal, gyógytorná
val sokat lehet javítani a gyerekek életminőségén, ta
lán egy szebb jövőt is ígérhetnek nekik.
Sajnos, azonban, ezek a gyógyszerek, foglalkozások, 
kórházi kezelések olyan sokba kerülnek, hogy a szü
lők nem tudják önerőből kifizetni.
Kb. 20 évvel ezelőtt, amikor nem volt még internet 
és nem voltak közösségi oldalak, nehéz lett volna tö
megeket megmozdítani, hogy segítsenek. Segítséget 
kérni amúgy sem könnyű, nehéz lehet elhinni, hogy 
sikerülhet sok-sok milliókat összegyűjteni úgy, hogy 
idegeneket kérünk erre.
Ha nincs internet és nincs közösségi média valószí
nűleg sose jutott volna el annyi emberhez Izsó Vero
nika története sem, aki koraszülöttként agyvérzést 
kapott és ennek következményeként a mai napig 
(már tinédzserként) fejlesztésre, orvosi kezelésekre 
van szüksége. Szülei mindent megtesznek érte, igye
keznek teljes, tartalmas életet biztosítani számára. 
Édesapja futó- és triatlon versenyekre viszi magával. 
A terápiák, kezelések kiadásainak fedezetére a csa
lád barátai létrehozták a ’Happy Lion’ alapítványt. 
Az alapítvány számos sportrendezvényen van jelen, 
így fordulva az emberekhez segítségért. És ezek a 
bárátok rendezik meg minden évben Esztergomban a 

Sárkányhajó fesztivált Izsó Veronika támogatására. 
A mi csapatunk negyedik éve indul el, teljesen ama
tőr csapatként ezen a versenyen. A nevezési dijunkat 
és utazási költségünket idén is, mint minden évben 
Balatonvilágos önkormányzata állta. Köszönjük szé
pen!
Az első alkalomtól kezdve az idei versenyen is 
amellett, hogy mozogtunk és kipróbáltunk egy olyan 
csapatsportot, ahol mindenki egymást figyelve, egy
másért „lapátol”, újra és újra átérezzük, hogy segíte
ni, adni jó. És amíg ezt megtehetjük, addig nem sza
bad abbahagyni!
Az elmúlt hetekben megint csak a közösségi média 
adott teret arra, hogy szülők kérjenek, mert olyan 
összegre van szükségük gyermekük gyógyítására, 
amit önerőből hétköznapi ember nem képes előte
remteni. És az emberek adtak, liciteket, süteményvá
sárokat szerveztek, hogy a szükséges összeg, az egy
re szorító határidőig meglegyen. És meglett először 
Zente majd Levi számára is. AFacebookon folyama
tosan követhettük, hogy kisebb és nagyobb közössé
gek magukhoz képest meglehetősen magas összege
ket gyűjtöttek össze, ami sikerhez vezetett. Hihetet
lennek tűnt ez az egész, hiszen, 700.000.000 Ft ren
geteg pénz, de talán megtanultuk belőle, hogy össze 
tudunk fogni, tudunk együttműködni és egy közös 
célért együtt küzdeni. Talán ezek után nem megyünk 
el csukott szemmel és füllel egy-egy kétségbeesett 
kérés mellett. Figyeljünk egymásra!

Királyné Tímár Piroska

folytatás a 6.oldalról

Született:

Jó egészséget kívánunk!

Jó egészséget kívánunk!

7. oldal

Hirdetés

Verus, Zente, Levi...

Vízi sportolj velünk! - MVSE

TISZTELT BALATONVILÁGOSI 
NYUGDÍJASOK!

folytatás a 8. oldalonElhunyt:

Emlékét megőrizzük!

Anyakönyvi hírek

Moravcsik László István
2019.09.20-án

82 évesen
József Attila u. 92.
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8. oldal

Novemberi filmajánló

Tisztelt Balatonvilágosiak!

folytatás a 7.oldalról

folytatás a 7.oldalról

Verus, Zente, Levi...

Ebben a hónapban két, teljesen más korosztály 
számára készült filmet szeretnék bemutatni. 

Az első egy amerikai animációs film, mely a Marvel 
képregények alapján készült. 
A Hős6os című történet középpontjában a 13 éves 
Hiro Hamada áll, aki egy fiatal feltaláló. A fiú az általa 
tervezett apró robottal, városának sötét zugaiban 
megszervezett robotharcokban vesz részt. Ám ez 
veszélyes, így bátyja, Tadashi rábeszéli őt, hogy nézze 
meg az egyetemet, ahová ő is jár, s így a robotika iránti 
szeretetét jó célokra fordíthatja. Az iskola meglátoga-
tásakor Hiro megismerkedik testvére barátaival, s 
Callaghan professzorral, akire példaképként tekint. 
Tadashi megmutatja öccsének saját kísérletét, az 
egészségügyi segéd robotot, Baymax-et. Hiro ezután 
elhatározza, hogy megfogadja bátyja tanácsát, és 
jelentkezik az egyetemre. Ott be is mutatja találmá-
nyát az úgynevezett "mikrobotokat". 
Ám az előadás végeztével az épületben tűz üt ki, és 
Tadashi életét veszti benne. A baleset után Hiro 
hónapokon keresztül próbálja feldolgozni testvére 
halálát. Egy véletlen történés folyamán azonban 
működésbe hozza Baymax-et, akiről eddig úgy hitte, 
hogy szintén a tűzbe veszett. A fiú és a robot közösen 
kezdenek nyomozni, a városukat fenyegető veszély 
után, s ebben segítségükre lesz a Tadashi által megis-
mert négy tini is. 

Szívmelengető történet, szerethető karakterekkel, és 
egy hihetetlenül aranyos robottal. A film 6 éves kortól 
ajánlott. 

A második történet, melyet ajánlani szeretnék, 
korántsem az előbbi korosztálynak szól. 
A Zombieland egy 2009-es amerikai horror-vígjáték, 
melyben Földünkön épp egy zombi-apokalipszis 
zajlik. 
A viszonylag kevés személy közül, akik még nem 
változtak zombivá, az egyik Columbus, aki Ohio-ba 
akar eljutni, hogy megtalálja szüleit. Ezen út során a 
fiú találkozik Tallahessee-vel. A férfi bár erősnek és 

rettenthetetlennek tűnik, valamint előszeretettel öl 
zombikat, mégis az a legfőbb célja, hogy találjon pár 
darabot a Twinkie nevű édességből. A két férfi ezután 
közösen folytatja útját, s épp egy üzletet fosztanak ki, 
amikor találkoznak egy testvérpárral, Wichitá-val, és 
húgával Little Rock-kal. A két lány átveri Columbus-t 
és Tallahessee-t, majd elviszik fegyvereiket. A férfiak 
utánuk mennek, s némi harcászkodás után csapatot 
alkotnak, és négyen együtt folytatják útjukat, valamint 

a zombik elleni harcukat. 
Akciódús, de főként humo-
ros film, melyet személy 
szerint úgy is élveztem, 
hogy nem vagyok a zombis 
történetek nagy rajongója. 
A következő része a Zom-
bieland: Második lövés je-
lenleg is fut a mozikban, s 
legalább annyi, vagy még 
több humort tartalmaz, mint 
az első rész. 16 éves kortól 
ajánlott.

Király Dóra
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