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Április 22-én Budapestre látogatott Matti Vanhanen

finn miniszterelnök és a balatonvilágosi nyugdíjas
klub 50 tagja. A két látogatás egymástól független
volt. Míg Vanhanen urat Gyurcsány Ferenc fogadta,
mi nyugdíjasok Nagy Jenô képviselô vendégei
voltunk. Hagyjuk most a két államfôt magára, és lás-
suk, milyen kalandokba keveredtek a világosi szép-
korúak! Szívélyes üdvözlése után a képviselô úr áta-
dott minket egy idegenvezetônek, aki hamar ismerô -
sünkké vált, s átvezetett minket a parlament csodá -
latos épületén. A központi díszlépcsôt megmászva
megtekinthettük a magyar szent koronát az országal-
ma, jogar és kard társaságában. Az „ alsóházban”
üléseztek a honatyák, s így a vele lényegében egyfor -
ma „ felsôházat” tekinthettük meg.

A parlamentet elhagyva idônk volt bôségesen,
hogy a Kossuth téren és a Duna parton sétáljunk.
Fekete Klári jó idôrôl gondoskodott, így kellemes
volt egy padon ülve a Néprajzi Múzeum épületét
csodálva fogyasztani a magunkkal hozott elemózsiát,
ha már a parlamentben enni nem adtak.

Következô megcélzott látnivaló a Nemzeti Színház
volt. Kicsit korán érkeztünk, s volt idônk körbe járni
a parkot a múlt nagy színészeinek szobraival, a régi
Nemzeti vízbedôlt homlokzatával, ahol az épület-
tömböt szállító hajó a Hármashatárhegyet veszi
célba. Mi okért, mi okért nem, arról nincs tudomá-
som. De amikor megtekinthettük a nagy színház ter-
met és a Gobbi Hilda színpadot, tudtuk, hogy célba
értünk.

Buszunk ezután a Campona központba vitt minket,
hogy meglátogassuk a Tropikáriumot. Nem vagyunk
mindnyájan balatoni halászok, de ez itt nem számí-
tott, mert a tenger csodálatos, színes világa tárult
elénk. Színes halak tömkelege, moszatok, cápák
kígyók, szóval minden, ami szem szájnak ingere.

S olyan is, ami nem az.
Azt hiszem többségünk aláírná, hogy egy nagyon

látványos, jól sikerült kirándulás volt.
Köszönjük, Klári.

� Dr. Wimmer Péter
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Fotók: Dr. Wimmer Péter
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2008. március 18.
Napirend:
1./ Családsegítô- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszá-

molója
2./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi

Bizottság beszámolója
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
4./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2008. március 18. napján tartotta

munkaterv szerinti soron következô ülését. 
A napirendek tárgyalása elôtt a polgármester úr tájékoz-

tatást adott az elôzô testületi ülés óta eltelt idôszak fontosabb
eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl. Elmondta, hogy tár-
gyalást folytatott a Frida Family Kft-vel a 295/1 hrsz-ú, illetve
az 1403 hrsz-ú ingatlanokat elválasztó kerítés áthelyezésével
kapcsolatban. Tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy a
Kistérség költségvetése módosításra került, illetve be lett
adva egy turisztikai útvonal pályázat. Egyben elmondta, hogy
Szentkirályszabadja Önkormányzata készíttetett egy szakdol-
gozatot a közoktatási intézmény szerkezetének az elem zé sé -
rôl.

Ezt követôen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató következett, melynek keretében a képvise -
lô-testület kérelemre engedélyezte egy esetben a területhasz -
nálati díj két részletben történô megfizetését, visszavonta a
019 hrsz-ú ingatlan használatba adására vonatkozó határoza-
tát, módosította egy bérleti jogviszony idôtartamát.

A képviselô-testület 1. napirendként megtárgyalta és elfo-
gadta a Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény 2007. évben Balaton -
világos községben végzett tevékenységérôl szóló beszámolót,
valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátá -
sáról szóló beszámolót.

Következô napirendként a Szociális-, Egészségügyi-, Gyer -
mek és Ifjúságvédelmi Bizottság 2007. évi tevékenységérôl
szóló beszámolót -a képviselô-testület által átruházott
hatáskör gyakorlásáról- tárgyalta meg, és fogadta el. 

3. napirendként a képviselô-testület elfogadta a 2007. évi
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Ezt követôen a vegyes ügyek keretében az alábbiak tár-
gyalása következett:

A 2008. évi rendezvényekkel kapcsolatban döntött arról,
hogy a Falunap rendezvényen ökörsütést nem szervez, a lán-
gos-sütéssel járó feladatokat nem vállalja fel, a feladat
ellátását felajánlja a vállalkozóknak. Hozzájárult, hogy a
község rendezvényein a helyi civil szervezetek az ÁNTSZ hoz-
zájárulását követôen egytálételt készíthessenek, és azt
értékesítsék. 

Megtárgyalta Balatonfôkajár Településrendezési terv módo -
sításával kapcsolatos egyeztetési anyagot, azzal egyetértett,
kifogást nem emelt, észrevételt nem tett.

Nem kívánt élni a Forgalombiztonsági Közszolgáltató Keres -
kedelmi és Szolgáltató Kft. közutakon túlsúllyal közlekedô jár-
mûvek kiszûrésére, sebesség mérésre tett ajánlatával. 

A nyugdíjas pedagógusok üdülési csekk biztosítására, alkal -
manként a tanyagondnoki szolgálat gépjármûvének biz-
tosítására, valamint részükre a melegétkezés igénybevételé -
hez térítési díj egyedi megállapítására vonatkozó kérelmet tár-
gyalta, azt nem támogatta.

Nem biztosított anyagi támogatást a Dinex Mûsor és
Programszervezô Bt. részére a „ csalafintura” c. turisztikai film
készítéséhez. 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Várpa -
lotai Polgári Védelmi Kirendeltségének mûködéséhez forrás
hiányában anyagi támogatást nem biztosított.

Elutasította a Tájoló 98 Térképészeti Iroda Bt. Balaton Kör -
tú ra térképes igazolófüzet kiadásának támogatására vonat ko -
zó kérelmét.

A Balatoni Futár Szerkesztôsége kérelmét elutasította, az
újság megjelenését anyagilag nem támogatta.

Anyagi forrás hiányában nem támogatta a Veszprém Megye
Közoktatásáért Közalapítvány, a Veszprém Megyei Falugond -
nokok Egyesület, a Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete,

a Szent Benedek Gyermekalapítvány, valamint a Békegalamb
Alapítvány támogatás iránti kérelmét. 

A Veszprém megyei Mentôszervezet „ 04 Alapítvány” részére
50000 Ft támogatást biztosított orvosi mûszerek beszerzé -
sének költségére. 

Egy kérelmezônek biztosított a 053 hrsz-ú úttól a lakásig
bontott járdalapot és ágyazati anyagot azzal a feltétellel, hogy
annak lerakásáról kérelmezô gondoskodik. 

A balatonvilágosi fizetô strand területébôl 15 m2 nagyságú
területet használatba adott 2008. a nyári szezon idejére,
vendéglátóipari tevékenység végzéséhez, 247000 Ft terület -
használati díjért.

Hozzájárult, hogy a Kegyeleti Emlékmû tájékoztató táblájá-
nak felépítménye Balatonvilágos, Május 1. utca torkolatától
Siófok felé, mintegy 20 méterre, a kerékpárút és az emlékmû
közötti zöld területre kerüljön elhelyezésre. 

Felkérte a vállalkozó háziorvost, hogy a háziorvosi feladatok
ellátására vonatkozó hatályos feladatátvállalási szerzôdésben
foglaltaknak megfelelôen számoljon el a háziorvosi szolgálat
mûködési költségérôl, 2007. évre vonatkozóan.

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy heti egy alkalommal
Balatonfôkajárra a fogorvosi ellátást igénybevevôk szállítását
térítésmentesen biztosítja a tanyagondnoki szolgálat gépjár-
mûvét, minimum 3 fô erre vonatkozó elôzetes igénybejelen-
tése esetén. 

Ezt követôen módosította a Tanyagondnoki Szolgálatról
szóló rendeletét. A hatályos rendelet Balatonvilágos Község
Önkormányzat honlapján www.balatonvilagos.hu, valamint a
Polgármesteri Hivatalban megtekinthetô.

Tárgyalt a Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévô
Nádfedeles Vendégház hasznosításáról, és döntött arról, hogy
az igénybevevôknek – az igénybevétel megkezdése elôtt –
30000 Ft összegû kaució letétele mellett biztosítja a használa-
tot. Az 5 év alatti gyermekek szállásdíja ingyenes, a 14 év alat-
ti gyermekeknek a szállásdíjból 30% kedvezményt biztosít.
Csoportosan (15 fô felett) igénybevevôk a szállásdíjból 15%
kedvezményben részesülnek. Döntött a területen sátorhely
kijelölésérôl, melynek a használati díját 1500 Ft/fô/nap +
üdülôhelyi díj összegben határozta meg. A Nádfedeles
Vendégház alsó szintjének -ami magában foglalja a konyha,
WC-k, és a nagyterem használatát- használati díját helyi lakos
általi igénybevétel esetén 5000 Ft/nap összegben, nem bala-
tonvilágosi lakos általi igénybevétel esetén 15000 Ft/nap
összegben határozta meg. 

Elôirányzatot biztosított az Önkormányzat igazgatási tevé -
kenysége szakfeladatra 1837000 Ft összegben a polgármes -
ter jubileumi jutalmának kifizetésére.

Módosította a 2008. évi munkatervét, a 2008. április 22-ei
ülésének idôpontja 2008. április 29-ére változott.

A képviselô-testület a további személyi ügyek tárgyalását
zárt ülésen folytatta, melynek keretében az alábbi döntéseket
hozta:

Kereset benyújtásáról döntött a szabadstrandnál úgyneve -
zett kilátás elvesztésbôl eredô értékcsökkenés miatt
3782000 Ft és ennek 2007. 10. 04-tôl járó törvényes kamatai
erejéig, jogalap nélkül szerzett vagyoni elôny visszatérítésére
vonatkozóan.

Módosította a Tourinform Iroda irodavezetô közalkalmazot-
ti kinevezését 2008. január 1. napjától azzal, hogy a rész-
munkaidôs foglalkoztatását heti 30 órában határozta meg, az
iroda változatlan nyitva tartása mellett. 

Elôirányzatot biztosított Balatonvilágos település helytör té -
neti dokumentumainak felkutatása céljából végzett utazás
költségéhez 2008. évre, évi 120000 Ft erejéig. 

2008. április 1.
A képviselô-testület 2008. április 1. napján rendkívüli ülést

tartott, melynek keretében elfogadta Vas Péter ajánlatát a ba -
la tonvilágosi szabadstrandon lévô büfé épület üzemeltetésére
vonatkozóan, és azt 2008. május 1-tôl 2009. december 31-ig
üzemeltetésre bérbe adta, nettó 830000 Ft/év bérleti díjért. 

Döntött a rendezvény-park színpadának mûfûvel történô
borításáról, melyre 130000 Ft elôirányzatot biztosított.

A Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola udvarán lévô

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájárólTájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
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Fekete Barnabás 
Polgármester Úr részére

Kedves Polgármester Úr!

Nemrégiben azzal a kéréssel fordultunk Önhöz, hogy
szíveskedjen hozzájárulni a társaságunk és a balatonvilágosi
Önkormányzat között a „ Club Aliga” területére elkészítendô
szabályozási tervre vonatkozó megállapodás megkötéséhez.
E megkeresésünkkel összefüggésben szeretnénk Önt a szabá-
lyozási tervvel, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztésekkel
kapcsolatos fôbb elképzeléseinkrôl az alábbiak szerint rövi-
den tájékoztatni.

1. A szabályozási terv az összes olyan építmény figyelem -
be vételével kerülne elôkészítésre, amelyet az elkövetkezô 15-
20 évben kívánunk fejleszteni. 

2. Azt szeretnénk, ha a szabályozási terv, különbözô ren del -
tetésû beépített szintterületek kivitelezését tenné lehetô vé.

3. Üzleti és építészeti koncepciónk megvalósításához
nincs szükség magasházak építésére. Véleményünk szerint az
átlagos szintmagasság 1 és 4 emelet közötti értékre korláto -
zód hat a pontos elhelyezkedés és rendeltetés függvényében
(ez építészeti feladatkör). 

4. Lehetôségeinkhez mérten megkíséreljük a teljes
beépített alapterület méretét leszorítani. Ebben az esetben az
összes ehhez kapcsolódó követelményt – úgy mint az utak,
parkoló és egyéb infrastruktúra építése – is hozzászámítva a
teljes beépített alapterület az ingatlan teljes területének 35%-
a körül lenne. Ez lehetôvé teszi egy tágas – az összterület 65
%- át kitevô – terület parkként, erdôként és más zöld
környezetbarát rendeltetésû területként való kialakítását.
Természetesen ezen elképzelés kivitelezése az építészekre
tartozó tervezési feladat. 

5. Terveink között szerepel még további 4 különbözô
nagyságú és minôségû hotel – minimum két ütemben történô
– kialakítása. 

6. Tervezzük továbbá lakó ingatlanok megépítését, ennek
keretében mind állandó lakóhelyként funkcionáló, mind
üdülési célokat szolgáló típusokat is szeretnénk kialakítani.
Gondolkodunk a nyugdíjas közösségek számára kialakítandó
lakó övezet lehetôségén is. 

7. A lakóingatlanok kiszolgálására egyéb kereskedelmi
területek kialakítását tervezzük, amelyek fôleg az élelmiszer-,
ital-, és ajándékvásárlás lehetôségét biztosítanák kiskeres -
kedelmi boltok formájában, valamint szórakozási lehetôséget
jelentenének. Egy Casino létrehozása szintén lehetséges
távlatilag. 

8. Fontolgatjuk egy Aqua Park felépítésének lehetôségét is. 
9. Gyógyfürdô és szépségápolási egészségközpont létre-

hozásának lehetôségét is mérlegeljük. 
10. Biztosítani szeretnénk Önt arról, hogy a közterületek

kialakítása során teljes mértékben a 40/2004 (XII.30) minisz-
teri rendeletben meghatározottaknak megfelelôen kívánunk
eljárni. Mindent meg fogunk tenni (amelyet a KVI/MNV-vel
kötött szerzôdésünk megenged) továbbá annak érdekében,
hogy segítsük az önkormányzatot ezen területek megszerzé -
sében, amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy ezeket a
területeket meg kívánja szerezni. 

11. Ahhoz, hogy pontosabb részletekkel szolgáljunk, meg
kell várnunk míg a tervezôk elkészítik a szabályozási tervet,
amelyet véleményezésre és jóváhagyásra be fogunk nyújtani
az Önkormányzatnak.

12. A tényleges fejlesztéseket az építési engedély kibocsá -
tását lehetôvé tevô szabályozási terv végleges elfogadását és
közlését követôen kívánjuk megkezdeni. 

13. Fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy a fent ismer -
tetett adatok csupán az elôzetes üzleti szándékunkat tartal-
mazzák, hiszen a tervezési munkák még nem kezdôdtek meg.
A késôbbiekben, a szabályozási tervhez kapcsolódó tervezési
munkák megkezdésekor, szeretnénk az önkormányzattal
szorosan együttmûködve dolgozni és megoldásokat találni
minden felmerülô szükséges igényre. 

Végül meg szeretném köszönni az Önkormányzat folyama -
tos támogatását e mindannyiunk számára fontos projekttel
kapcsolatban.

Ôszinte tisztelettel:

� Zvi Frank
ügyvezetô

Pro-Mot Hungária Kft.

füves pálya Iskola utca felöli kerítésének magasítására,
labdafogó háló felszerelését határozta el, melyre 80000 Ft
elôirányzatot biztosított. 

Nem élt a Településüzemeltetési Intézmény számára zárt kis -
teherautóra érkezett ajánlatokkal, az autóvásárlást elvetet te. 

Tárgyalást folytatott a Balatonvilágos középtávú település -
fej lesztési-, gazdálkodási-, jövôépítési koncepcióról, és egy-
ben a 2008. évi munkatervét módosította azzal, hogy rend-
kívüli ülést tart 2008. május 6-án 17 órakor, melynek
napirendje „ Középtávú településfejlesztési-, gazdálkodási-,
jövôépítési koncepció II. fordulós tárgyalása”. Elôterjesztô: dr.
Nagy Miklós képviselô. 

Módosította a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek- és
Ifjúságvédelmi Bizottság, és a jegyzô javaslatára – minden szo-
ciális étkezô részesüljön 20% kedvezményben – a Közétkez -
tetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendô térítési
díjakról szóló rendeletét. A rendelet a www.balatonvilagos.hu
honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban megtekint he tô.

A képviselô-testület felkérte Siófok Város Önkormányzatát,
hogy nyújtson be pályázatot a Beszédes József Általános
Iskola Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola (8171 Balaton -
világos, József Attila u. 119.) nyílászáró cseréjére, melyre a
pályázat benyújtásához szükséges (30%) 9000000 Ft önrészt
a 2008. évi költségvetésben biztosította a fejlesztési tartalék
terhére.

2008. április 8.
A képviselô-testület rendkívüli, zárt testületi ülést tartott

2008. április 8-án, ahol hozzájárult, hogy Balatonvilágos
településen alakuló Sport Egyesület székhelye Balatonvilágos

Község Önkormányzat 8171 Balatonvilágos, Csók István
sétány 38. cím alatt kerüljön bejegyzésre. Egyben hozzájárult,
hogy Balatonvilágos településen, az önkormányzat tulaj-
donában lévô, sportolásra alkalmas területeket, sportlétesít-
ményeket – az alaptevékenység zavarása nélkül –, elôzetes
bejelentés alapján, térítésmentesen használhassák a Sport
Egyesület tagjai. 

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselôi létszámát 2008. december 15. napjától
1 fôvel csökkenti, a szociális munkakört megszünteti. Egyben
biztosította a szükséges elôirányzatot a döntés végrehajtá sá -
hoz. Felkérte a jegyzôt, hogy átszervezéssel biztosítsa a mun -
ka  körbôl adódó feladatok zavartalan ellátását.

Hozzájárult egy jogügylethez a Balatonvilágos, Hétvezér u. 2.
504/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan azzal, hogy Balaton -
világos Község Önkormányzat javára a megállapodás tárgyát
képezô ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban
bejegyzett 6 millió Ft jelzálogjog, valamint annak biztosítására
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennmaradnak. 

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô
ülését 2008. április 29-én (kedd) 16 órakor tartja.

Napirend:
1./ A 2007. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszá-

moló
2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos megvaló-

sulásáról.
3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
4./ Vegyes ügyek

� Kovácsné Rack Mária
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A helyi Vöröskereszt csapata hagyományaihoz híven idén is megrendezte a bográcsolós
fôzôversenyét. A rendezvény idén is nagy sikernek örvendett. A szakácsok kedvéért a nap
is vígan sütött, egy-két pillanat erejéig tartott még megijesztette a jó népet, de csak azért,
hogy aztán még jobban örülhessünk a szép májusi idônek. 

Az idén 11 csapat jelentkezett 12 féle étellel, és a zsûrinek természetesen idén is nehéz
dolga volt, mint az lenni szokott, de a legnagyobb buzgalommal is alig-alig tudtak dönteni
a kitûnô ételek között.

Elsô helyezést ért el Veréb Attila és csapata pusztapörköltjükkel, második helyen Sirály
és Vöröshagyma csapata végzett körmös gombás marhapörköltjükkel és ôket követte a
Töltô Banda nevükhöz híven töltött káposztával.

Külön díjat Kovács Emma szarvasgulyása és László József csapata szerb húsgombóc-
levese kapott.

A többi fôzôcsapat mind a negyedik helyen végzett a pontszámok alapján.
Nagy öröm, hogy ennyi jelentkezô volt, az pedig még nagyobb, hogy nagy sikerrel zárhat-

tuk az idei bogrács-fôzôversenyt.
Jövôre mindenkivel ugyanitt!Jövôre mindenkivel ugyanitt!

BBooggrrááccssoozzttuunnkk  ssookkaaddsszzoorr rraa .. .. ..   

A gyermekeket, anyukákat, nagymamákat kézmûvesházban foglalkoztatta Papné Évi.
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Fotók: Krutzler 

2008. május 17-én 17 órakor,
melynek helyszíne a

Balatonfûzfôi Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Színházterme

(Balatonfûzfô-Fûzfôgyártelep, Bugyogóforrás u. 12.)
Az est fôvédnöke:

Bernáth Ildikó
országgyûlési képviselô

Fellépnek:
Kubik Anna színmûvész
Kolti Helga színmûvész

Németh Judith színmûvész
Mártony Zsuzsanna színmûvész

Honvéd Bakony Táncegyüttes
Tisza ’83 Citerazenekar

Ajka-Padragkút Néptáncegyesület
Sorstárs Népdalkör, Papkeszi

Balatonfûzfô Város Vegyeskara
Balaton Dalkör

Bazsó Miklós és Molnár Richárd, Papkeszi 

Boszorkánykör, Papkeszi
Fûzfôi Hagyományôrzô és Nosztalgia Tánccsoport

Horváth Lajosné, Papkeszi
Hegedûs Jószefné, balatonfûzfô

Az est célja, hogy
megkönnyítsük és segítsük a súlyos daganatos
betegségben szenvedô kisfiú gyógykezelését.

Adományaikat, felajánlásaikat a helyszínen elhe-
lyezett adománygyûjtô urnákban helyezzék el!
„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, ha

nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy csak
keveset tehetünk.”

.. .. .. sszzéépp  ss iikkeerr rree ll !! !! !!

JJ óó tt éé kk oo nn yy ss áá gg ii   ee ss tt   BB oo ll ll óó kk   BB ee nn cc ee   jj aa vv áá rr aa
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Sok szeretettel meghívjuk Balatonvilágos minden gyer -
me két a május 17-én reggel 9 órától a Club Aligá ban lévô

Nádfedeles épületéhez a KKöözzssééggii  ggyyeerrmmeekknnaapprraa.

Gyertek el minél többen, változatos programokkal vá -
runk benneteket:

– lufihajtogató bohóc
– arcfestés, frizurakészítés
– tûzoltók, rendôrök
– számháború
– csokoládé, fagylalt, palacsinta, ebéd, minden, mi szem-

szájnak ingere
– sportversenyek, ügyességi akadálypálya
– légvár
– horgászverseny

…  Újra itt van,
újra itt van,

újra itt van a nagy csapat

Újra hallom,
újra hallom,

újra hallom a hangodat
Légy a vendégünk,
légy az emlékünk,

ünnepeljük meg az új találkozást!…

Szeretnél találkozni volt diáktársaiddal, tanáraiddal?
Az iskola magas-partra költözésének 25. évfordulójára szervezzük a „nagy

találkozást”.
Ha van kedved nosztalgiázni, várunk az iskolába 2008. június 21-én 17 órára egy

kötetlen beszélgetésre a hajdani  tanárokkal, a régi barátokkal.
Nem szükséges elôre jelentkezni, akár az utolsó pillanatban is eldöntheted, hogy

jössz-e?
Suli után pedig bulizhatsz a szezonnyitó községi rendezvényen, csillapíthatod

éhségedet a civil szervezetek grillpartiján.
Számítunk azokra is, akik a régi iskolába jártak!!!

� Pernecker Antalné és 
Krutzler Adrienn 

szervezôk

22 55
éé vv ee ss ee kk

ll ee tt tt üü nn kk

Mezei futás megyei döntô – Kaposvár
Rest Botond 4. oszt     egyéni 11. helyezés
Rest Botond 4. oszt.  és Tóth Zsolt 3. oszt.    csapatban  2. helyezés 
Felkészítô tanár: Rajkóné Tajti Andrea

Mesevetélkedô megyei döntô – Veszprém
Bódig Péter 4.o. 7. helyezés
László Dávid 3.o. 7. helyezés
László János 4.o. 7. helyezés
Simon Barbara 4.o. 7. helyezés
Felkészítô tanár: Kovács Lászlóné

Veszprém megyei Aquatlon verseny
Rest Botond 4. oszt. és László János 4. oszt. 2. helyezés
László Dániel 7. oszt. 3. helyezés
Mokány Petra 2. oszt. és Bódig Péter 4. oszt. 6. helyezés
László Dávid 3. oszt.  8. helyezés
Mokány Bence 5. oszt. 9. helyezés
Felkészítô tanár: Hencz Dénes

Kisiskolák Labdarúgó megyei
selejtezôje – Balatonszárszó

Bakó Dániel, Blaski Gábor,
Marosvári Tamás 7. oszt. és 
Hanák Attila, Nagy Roland
Tóth Dániel, Vörös Roland 8. oszt. 1. helyezés 
A kaposvári megyei döntôn képviselik iskolánkat
Felkészítô tanár: Hencz Dénes

Területi matematika verseny – Pétfürdô
Mokány Bence 5. oszt. 1. helyezés 
Rajkó Roland 5. oszt. 8. helyezés
Felkészítô tanár: Pernecker Antalné
Takács Bálint  6. oszt. 1. helyezés
Farkas Ádám  6. oszt. 7. helyezés
Felkészítô tanár: Restné Szabó Rita
László Dániel 7. oszt. 2. helyezés
Felkészítô tanár Hanga László
Takács Rebeka 8. oszt. 7. helyezés
Csonka Dániel  8. oszt. 9. helyezés
Felkészítô tanár: Restné Szabó Rita

„Rigó Énekeljen” környezetvédelmi csapat-
verseny országos döntô – Nyíregyháza

Gallai Csilla országos I. helyezés
Németh Alexandra országos I. helyezés
Farkas Ádám országos I. helyezés
Horváth Dániel országos I. helyezés
Felkészítô tanár: Kovács Lászlóné

Az országos döntôre az utazás költségeit (27’500Ft) a Balatonvilágos Jövôjéért
Közalapítvány fizette, melyet ezúton is köszönünk.

Gratulálok minden versenyzônek és felkészítô tanáraiknak 
� Pernecker Antalné

igazgató

Az általános iskolások

április havi
versenyeredményei

Kedves Mindenki!
Aki valaha Balatonvilágosra járt általános iskolába!
Fényképeket keresünk, amelyeket valaha a bala-

tonvilágosi iskolában készítettek! 
A fotókat szkennelés után visszajuttatjuk a tulaj-

donosához!
Legyen segítségünkre, hogy a Nagy találkozás címû ren  -

dezvényünk fotói minél több emberhez jussanak el.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

KKöözzssééggii   ggyyeerrmmeekknnaapp

NN aa ggyy  tt aa ll áá ll kkoo zz áá ss

Családom nevében köszönetet mondok mindazok-
nak, akik férjemet, Sovány Dénest utolsó útjára elkísér -
ték és sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Tisztelettel köszönjük!

� Sovány Dénesné

KKöösszzöönnee ttnnyyii ll vváánn íí tt ááss
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Tisztelt Olvasók!

Tisztelt Világosi és
Aligai Polgárok!

Mindenek elôtt engedjék meg,
hogy néhány szóban bemutat -

kozzak. Ari András rendôrôrnagy vagyok. 2008. április 1-tôl
látom el megbízás alapján az ôrs parancsnoki teendôket a
Balatonkenesei Rendôrörsön. 1997 novembere óta teljesítet-
tem szolgálatot Balatonalmádi Ren dôr kapitányság Bûnügyi
Osztályán különbözô beosztásokban. 2005 óta voltam a
nyomozó alosztály vezetôjeként a bûnügyi osztályvezetô-
helyettes. Nyomozóként, valamint ügyeletes parancsnokként
alkalmam nyílt a kapitányság teljes, közte a Balatonkenese
Rendôrörs területét is megismerni. Gyakorló rendôrként
naponta szembesültem a terület elhelyezkedése adta prob-
lémákkal és azért is vállaltam el a Rendôrörs pa rancs noki
teendôit, mivel jól ismertem az itt szolgálatot teljesítô kol-

légákat, úgy érzem közösen hatékonyan tudunk fellépni a
bûnelkövetôkel szemben, valamint eleget tudunk tenni a
vezetôink, valamint a lakosság által megfogalmazott elvárá-
soknak a közrend és közbiztonság terén. Ehhez a munkához
kérjük és köszönettel vesszük a tisztelt lakosság támogatását,
valamint a jól mûködô polgárôr szervezet hathatós segítségét. 

Tekintettel arra, hogy Balatonvilágoson nagyon sok a nyara -
ló épület, nagy a csábítás az un. „ beköltözôs” betörôk szá má -
ra, hogy a nyaralókba bejutva egy-két napig meghúzzák magu -
kat a talált élelmiszereket elfogyasztva tovább állnak egy
újabb nyaralóba betörve.

Ezen személyek elfogása érdekében kérem, ha lakókör nye -
zetükben több napja tartózkodó ismeretlen személyt látnak,
azt jelezzék kollégáinknak.

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!

Tisztelettel:
� Ari András rendôrôrnagy

megbízott ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

Furcsa szó ez az „írástudó“, mert a mi kultúrkörünkben  rögtön kettôs üze -
ne tet hordoz. Egyfelôl hallatlan gazdag tudásanyagot és szellemi terméket
produkáló emberekre utal, akiknek sokat köszönhet az egész emberiség, más
részrôl viszont eszünkbe juttat (Vö.: Mt 23. fejezet) sok emberi szenvedést és
tragédiát is. Ugyanis az „írástudó“ nem egy elkülönült világban élô ember,
hanem a társadalom minden szegmensében vezetô szerepet betöltô szemé-
lyek sokasága, akik a rendelkezésükre álló szellemi potenciát nagyon széles
skálán képesek alkalmazni: a káros és rafinált szélsôségektôl egészen az
áldásos és hôsies jócselekedetekig. Ezért amikor valaki írástudót emleget, a
hallgatóban azonnal fölágaskodik egy bizonyos kérdôjel: vajon a szóban forgó
okos ember mire fogja felhasználni a tudását; a mi javunkra-e, vagy mízes-
mázas szavakkal csak „átver“ bennünket, és közben a vesztünket okozza.
Vagyis a tudás tényérôl azonnal áttevôdik a hangsúly a jó vagy a rossz cse-
lekvés területére, s ettôl a pillanattól kezdve az „írástudó“ emlegetése már
erkölcsi kérdéssé válik, amit a manapság divatos nyelvhasználat az írástudók
felelôsségeként, illetve az írástudók árulásaként szokott emlegetni.

Mivel az alábbiakban az írástudók felelôsségérôl kívánunk értekezni, azért
most nem részletezzük a felelôtlenség, netán a nyílt vagy burkolt árulás
kérdését, csupán annyit jegyzünk meg róla, hogy hatalmas kárt nemcsak
rosszindulatból lehet okozni, hanem vétkes mulasztással is, amikor az illetô a
birtokában lévô információkat eltitkolja azok elôl, akiknek az fontos lenne,
vagy akik bíznak benne és számítanak rá.

Lássuk tehát a felelôsség, vagyis az értékarányos megfelelés kérdését.
Mindenek elôtt két terminusról kell beszélnünk. Az egyik terminus az Ember,
a másik pedig a Cél. A két terminus között a fölismerés pillanatától kezdve
tudatos reláció, viszony, illetve erkölcsi kötelezettség (a célt felismerô
értelemnek a cselekvôre gyakorolt ereje) jön létre, aminek helyes
következménye az erkölcsi felelôsség. A megvalósítás folyamatát útnak,
illetve úton haladásnak is felfoghatjuk, amelyen segítségek és akadályok
egyaránt elôfordulnak. Tehát a felelôsség konkrét esetben magában az
emberben születik meg a birtokában lévô cselekvési potencia jószándékú
aktualizálásával.

A felelôsség helyének és természetének elméleti felvázolása egyszerû és
könnyen megérthetô feladat. Viszont a felelôsség mûködése és kifinomult
alkalmazása már sokkal bonyolultabb és nehezebb kérdés, mert alapvetôen
két tényezôn múlik: az egyik a világnézet, a másik pedig a lelkiismeret.

A világnézet a világról, az életrôl, annak jelenségeirôl alkotott felfogás, mint
egységes rendszer. Ahány világszemléletet ismerünk meg, annyi rendszerrel
találkozunk. Ezek nem csereszabatosak, s ha valakik közös nevezôre próbál-
nak hozni közülük kettôt-hármat, akkor a kísérlet egy újabb világszemlélet
megszületését eredményezheti. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy a különbö -
zô világnézeten állók intelligens párbeszéde gyümölcsözô tisztulási folya ma -
tokat eredményezhet valamennyi résztvevô számára, mert általa tisztulhatnak
a fogalmak, sôt világnézeti konverziókhoz is elvezethetnek.) Témánkat illetô -
en a világnézeteknek döntô szerepük van a cselekvési célok, irányok és
intenzitások felismerésében és vállalásában.  –  Például nem mindegy, hogy
valakinek az a célja, hogy naponta egyszer jóllakjon, vagy kiteljesedett több

dimenziós emberi életet éljen; vagy az sem mindegy, hogy egy szülô gyer-
mekének kényelmes, minden jóval elhalmozott és minden problémától
megóvott életet biztosít kiskorában, vagy megtanítja ôt tanulni, dolgozni, gon-
dolkodni és problémákat megoldani, mert különben egy puhány, életképtelen,
butuska, elhízott és beteges emberkét fog magára hagyni. A szûkre szabott
világszemlélet, vagy az emberhez méltatlan cél választása magát az embert
hozza hátrányos helyzetbe, esetleg torzóvá teszi, vagy tragédiát idézhet elô.

Természetesen valamilyen mértékben minden ember felelôs saját
világnézetének kialakulásáért és továbbfejlôdéséért. Biztos, hogy nagy hatás-
sal van ránk az a kulturális, társadalmi, gazdasági és spirituális mikró- és
makró-környezet, amelyben szocializálódunk, de mivel az ember személy,
soha sem mondhat le saját igazságkeresésérôl és szabad döntéseirôl.
Márpedig az oknyomozó megismerés soha sem elégedhet meg környeze té -
nek készen kapott gyakorlatával, mert akkor nemcsak legértékesebb emberi
képességével  –  értelmének és szabad akaratának  –  használatáról mond
le, hanem garantáltan téves világszemlélet részesévé is válik, mert a hetero -
gén emberi közeg zavaros és egymásnak ellentmondó világszemlélete té ve -
dések tömegét ajánlja üdvözítô megoldásul. Ezzel szemben a tudatosan mû -
velt világnézet a bölcsességet és a kinyilatkoztatást hívja segítségül, és a tel -
jes ségre törekvés igényével igyekszik konkrét világszemléletének helytállósá -
gát igazolni. Az ilyen igazságkeresésbôl kialakult világnézet már alkalmas esz -
kö ze a felelôsségteljes magatartásnak, mert a valódi Cél felé mutatja az irányt. 

A másik lényeges tényezô a lelkiismeret, amit egy belsô normakont-rollnak
is nevezhetünk. Hasonlattal élve: a lelkiismeret olyan, mint egy velünk
született kis testvérünk, akivel együtt növekszünk; ha jóban vagyunk vele,
akkor „súg“: mindig igazat mond. Azt akarja, hogy helyes döntéseket hoz-
zunk, jót és jól cselekedjünk. Nem a lelkiismeret cselekszik helyettünk, hanem
mi magunk, de ha hallgatunk szavára, akkor bûnt soha sem követhetünk el,
ha viszont konfliktusba kerülünk vele, s úgy cselekszünk igaz szava ellenére,
akkor az személyes tragédiánk kezdetévé válik. 

A lelkiismeret tiszta fogalmáról és mûködésérôl azért fontos beszélnünk,
mert sokan azt gondolják, hogy a lelkiismeretük szavát következmények
nélkül elhallgattathatják, s helyette saját erôszakos akaratukat tehetik meg
normának, amit azután lelkiismeretnek neveznek  –  tévesen. Ezzel a szemlé -
lettel ellentétben, a lelkiismeret nem teremti az igazságot, hanem tanúskodik
róla (Vö.: II. János Pál pápa: Veritatis Splendor = Az Igazság Ragyogása
enciklikája 1993. – megállapításával!), vagyis az igazság, és az annak meg -
felelô cselekvés nem az, amirôl az ember önhatalmúlag kijelenti, hanem
tôlünk független valóság, amihez jól vagy rosszul viszonyulhatunk, s annak
megfelelôen jutalmat érdemelhetünk, vagy kárt szenvedünk.

Felelôs írástudói magatartásról mindaddig nem lehet beszélni, míg ezzel a
két feltétellel nem rendelkezik az illetô személy: teljességre nyitott világszem-
lélettel és kifinomult valódi lelkiismerettel. Tehát általuk az irány és az eszköz
adott. A megfelelés, vagyis a felelôsség ezután következik. Nap mint nap új
kihívásokkal kell szembe nézni, és az eszközök segítségével személyes dön-
tések  –  olykor korrekciók  –  sorozatával lehet az igényeknek megfelelni. 

Azért kevés a felelôsségteljes írástudó, mert vagy hiányosak az eszközeik,
vagy elcsábulnak menet közben; pontosan úgy, mint az ószövetségben,
amikor nagyon kevés volt az igazi próféta, de garmadával hemzsegtek a
hamis próféták.  –  A kérdés az, hogy kit válasszunk, s kire hallgassunk...?

� Dr. Balázs Pál 

AAzz  íí rráássttuuddóókk  ff ee llee llôôssssééggee
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Vi lá go siVi lá go si

Az idei évben is szervezett csapatokban szedtük a szemetet; minden csapat
felvállalt egy nagyobb területet: a polgárôrök csapata, a Nôk Szervezete,
Hétvezér utcai lakók, helyi vízmûvesek. Ezúton kérünk mindenkit, ha nem is a
környezete szépségéért, tisztaságáért, leglább ne tegyen ellene! Köszönjük!

A községben különben „fotókommandót” mûködtettünk. A szemetelô, ház-
tartási illetve zöld hulladékát illegális helyre rakó embereket lefotózzuk és lapunk
hasábjain megjelentetjük!

Küldjön Ön is fotót a helyszín megjelölésével: krutzleradrienn@invitel.hu
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Több mint húsz résztvevôvel, három kategóriában
rendeztük az idei szezonnyitó teniszversenyt május 1-jén.
Az ifjúsági kategóriában  a kiírástól eltérôen értékesebb

díjakat kaptak a versenyzôk a Szabadszállási Leo párdok
Sportegyesület jóvoltából. A felajánlott serlegeket nyerték:

I. helyezett Vörös Roland
II. helyezett Takács Bálint
III. helyezett Gál Bence

A vegyes páros kategória eredménye:
I. helyezett Varsics Júlia-Kozári Gyula
II. helyezett Wimmer Ágnes-Wimmer Péter
III. helyezett Pernecker Antalné - Czuczay Donát
IV. helyezett Angeli Eszter-Angeli Jen

A férfi páros kategória legjobbjai:
I. helyezett Kúthy András-Farkas Balázs
II. helyezett Takács Bálint-Vörös Roland
III. helyezett Benk  Péter-Károlyi István
IV. helyezett Imre László-Tuma Miklós

A szervezôk nevében gratulálunk minden versenyzônek!
� Angeli Eszter és Pernecker Antalné


