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Az utóbbi napokban az egyik internetes hírportálon
megjelent hír szerint Balatonvilágos Község Önkor mány zata
élni kíván elõvásárlási jogával, és a vételár ként megjelölt 5,5
milliárd forintot megfizeti. A hírre szinte valamennyi média
„ráharapott“.

Sajnos a felvetett hír egy jó kövér hírlapi kacsa!
Az Önkormányzat tavaly október 27-én megállapodott egy

Pólus-Palace befektetõ csoporttal, hogy pályázaton kívüli
értékesítéssel, közös társaság alapításával, meg kívánja
szerezni a Club Aliga üdülõegyüttes tulajdon jo gát. A
társaság megalapítására nem került sor.

A Club Aliga értékesítésével megbízott Kincstári Va gyoni
Igazgatóság által kiírt pályázat ajánlattételi határideje 2006.
november 6-a volt, melyre öt pályázat érkezett, december 6-
án kihirdetett eredményként a Pro-Mot Hungária Kft.
ingatlanfejlesztõ társaságot jelöl ték meg lehetséges
vevõként. A jogszabályok szigorú keretei között zajló
értékesítési folyamat megszakí tá sá ra nincs lehetõség.

Annak ellenére, hogy az Önkormányzat és a Pólus-Pa lace
befektetõ csoport közötti megállapodás kizárólag a
pályázaton kívüli tulajdonszerzésre vonatkozott. A be fektetõ
csoportot képviselõk felhatalmazva érezték ma gukat, hogy
az Önkormányzat képviseletében tárgyal janak. Megbízás
hiányában természetesen nem fogadta el Õket a vevõt
képviselõ menedzsment, mert köz vetí tõk nélkül, közvetlenül
az Önkormányzat képvi se lõivel fognak tárgyalni. 

A képviselõ-testület elõtt bemutatkozott a PRO-MOT
Hungária Kft. vezetõje is vázolta, hogy a vételi szer zõdés
aláírását követõen kerülnek tulajdonosi jogkör be, azonnal
egy intenzív nemzetközi piackutatásba kezdenek, mellyel
párhuzamosan a részletes szabá lyo zási tervek
készítésének folyamatát is elindítják. Nagy arányú több

tízmilliárd forintos fejlesztést terveznek, együtt kívánnak
mûködni az Önkormányzattal, tisz te let ben tartva a lakosság
és üdülõtulajdonosok igényét a vízpart szabad
megközelítésére vonatkozóan.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság január 5-én értesítette a
PRO-MOT Hungária Ingatlanforgalmazó Kft-t, mely szerint a
2006. december 12-én megtartott ártárgyalás érvényes és
eredményes volt, annak nyertese a PRO-MOT Hungária
Ingatlanforgalmazó Kft.

A vétel idõpontja után nyílik lehetõség az érdemi
tárgyalásokra.
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Polgárõrbál
2007. február 3-án

19 órától a
Balatonvilágosi
Kultúrházban.

A bál bevételét
a polgárõrség

mûködésére fordítjuk.

Sok szeretettel várunk
mindenkit.

Foto: arhív
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2006. december 19.
Napirendek:

1./ A 2007 évi fejlesztések
Elõadó: polgármester

2./ A 2007. évi munkaterv javaslat elõterjesztése 
Elõadó: polgármester

3./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2006. december 19-én testületi ülést tartott,

melyen a napirendek tárgyalása elõtt döntött a Kelet-Balatoni
Kistérség Többcélú Társulásához történõ csatlakozásról, és
egyben jóváhagyta a társulási megállapodásban foglaltakat. Ezzel
egyidejûleg elfogadta a Kelet-Balatoni Kistérség Területfejlesztési
Társulása megszûntetõ okiratát 2006. december 31-i hatállyal. 

Ezt követõen a polgármester tájékoztatást adott a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról. 

Az 1. napirendként szerepeltetett 2007. évi fejlesztések
tárgyalása a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság általi megvitatás
érdekében elnapolásra került. 

A képviselõ-testület következõ napirendként megtárgyalta és
elfogadta a 2007. évi munkatervét, melyet a tájékoztatóm végén
részletesen ismertetek.

Ezt követõen jóváhagyta Balatonvilágos Település-szerkezeti
Tervét, tervlapjait, valamint megalkotta a Helyi Építési Szabályzatról
szóló rendeletét. 

A Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Rt. elkészítette
a településre a szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására, kezelésére
és ártalmatlanítására vonatkozó folyamatos közszolgáltatás 2007.
évi költségkalkulációját. Ennek megfelelõen a képviselõ-testület
módosította a Helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl, a
településtisztaság egyes kérdéseirõl és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról szóló rendeletét. A rendelet megtekinthetõ a www.
balatonvilágos.hu honlapon. A Zrt. egyben ajánlatot tett a
zöldhulladék szállításra 98700 Ft +Áfa/forduló, valamint a plusz
zsák háztartási szemét elszállítására 600000 Ft/5 hónap összegért.
A képviselõ-testület a plusz zsák háztartási szemét elszállítására
vonatkozó ajánlattal nem kívánt élni, ellenben a zöldhulladék
gyûjtését, elszállítását megrendelte az alábbi idõpontokra: 2007.
május 2., május 16., május 30., június 13., június 27., július 11.,
július 25., augusztus 8., augusztus 22., szeptember 12.,
szeptember 26., október 10., október 24., november 7., november
21.

A 2006-2010. közötti idõszakra vonatkozó gazdasági program
tárgyalását a képviselõ-testület egy késõbbi idõpontra elnapolta, és
felkérte a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot, valamint a
Településfejlesztési-, Vagyongazdálkodási-, Természet- és
Környezetvédelmi Bizottságot annak megvitatására. 

Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az alábbi
napirendeket tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:

Elnapolta a Fókusz Geodézia Kft. térinformatikai rendszer
adatfeltöltésére, 2007. évi változásvezetésre tett ajánlatát azzal,
hogy arról a 2007. évi költségvetés elfogadását követõen dönt.

Elfogadta a Zepetnek Nyomda (8171 Balatonvilágos,

Nyárfa utca 6.) "Világosi Hírmondó" újság 2007. évi elõállítására tett
126 Ft +Áfa/db ajánlatát.

Elutasította a Klubrádió kommunikációs együttmûködésre
tett ajánlatát. 

Módosította a 219/2006. (IX.18.) számú határozat helyi
pénzügyi szabályzatok átdolgozásának végrehajtási határidejére
vonatkozó részét 2007. április 30-ára.

Döntött arról, hogy a Mészöly Géza Általános Iskolába és
Óvodába Balatonvilágos külterületeirõl bejáró gyermekek
szállítását 2007. január 1-tõl 2007. augusztus 31-ig
térítésmentesen biztosítja.

Elnapolta a Jóidõ Kkt. fizetõstrand bérbevételére
vonatkozó kérelmének, valamint a teljesítménykövetelmény alapját
képezõ kiemelt célok meghatározásának tárgyalását.

Döntött arról, hogy továbbra is nyolc évfolyammal kívánja
mûködtetni a Mészöly Géza Általános Iskolát. Felkérte a
polgármestert és az iskolaigazgatót az OKÉV-tõl a szükséges
engedély megkérésére.

A képviselõ-testület a Településüzemeltetési Intéz mény
részére egy Feng-Shou 254 II. típusú, fülkével ellátott traktor
beszerzésérõl döntött bruttó 1.800.000 Ft összegben. 

Elfogadta a KRISZ-MEN Munkabiztonsági és Tûzvédelmi
Tanácsadó Bt-nek az önkormányzat munkavédelmi feladatai
ellátására vonatkozó 10.600 Ft +Áfa/hó összegû ajánlatát. 

Módosította a Practical Építõipari Kivitelezõ és Tanácsadó
Kft. Balatonvilágos közterületek fejlesztése, akadálymentes
közlekedés kiépítése (Aligai, Ady u. járda) tárgyú vállalkozási
szerzõdésének teljesítési határidõre vonatkozó részét 2007. április
10-ére.

A képviselõ-testület a további napirendeket zárt ülésen tárgyalta,
és az alábbi határozatokat hozta:

Meghosszabbította a Kultúrotthonban rendezvény- és
szabadidõ felelõsként foglalkoztatott Krutzler Adrienn kinevezését
2007. december 31. napjáig.

A "Világosi Hírmondó" helyi újság szerkesztõi feladatainak
ellátására Krutzler Adrienn megbízásának idõtartamát 2007.
december 31. napjáig meghosszabbította. 

Meghosszabbította a kötelezõ feladatként biztosítandó
házi segítségnyújtás feladatainak ellátására, napi négy órában
foglalkoztatott ifj. Nagy Lajosné foglalkoztatását 2007. február 28.
napjáig.

Döntött arról, hogy Horváth Zoltánné foglalkoztatását (a
Kultúrotthon takarítási feladatainak ellátására) meghosszabbítja
2007. december 31. napjáig.

Elõirányzatot biztosított a Munka Törvénykönyve alapján
foglalkoztatott, Molnár Katalin 2007. február 28-áig történõ
alkalmazásának meghosszabbítására.

Támogatást biztosított a Magyar Galambtenyésztõk
Egyesülete V 186. számú szervezetének Balatonvilágoson
megrendezett kiállítás költségeihez, 20.000 Ft összegben. 

Visszavonta a 267/2006.(IX.27.) számú határozatát,
melyben a Balatonvilágos, 548/10 hrsz-ú 623 m2 térmértékû
beépítetlen terület vevõinek kijelölésérõl döntött. 

A polgármester részére a 2006. évben végzett munkája
elismeréseként bruttó 331.200 Ft + járulékai jutalmat állapított meg. 

Ezt követõen jutalomkeretet biztosított a Háziorvosi
szolgálat, Utazásszervezés, idegenvezetés, a Házi segítségnyújtás
szakfeladatra, valamint a Közmûvelõdés, könyvtári tevékenység
szakfeladatra, összesen bruttó 100 ezer Ft +járulékai összegben.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ ülését
2007. január 23. kedd, 16.00 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ A 2007. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása

Elõadó:
polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Teljesítménykövetelmény alapját meghatározó kiemelt

célok meghatározása
Elõadó: jegyzõ

3./ Vegyes ügyek
� Ko vá c s né  R a c k Má ria
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A felnõtt tánctanfolyam minden kedd este több

hónapja táncba viszi a táncoslábúakat.
Király Zita, tánctanár

elindítja a 2. kezdõ felnõtt tánctanfolyamot.
Jelentkezni lehet 30-456-86-12-es

telefonszámon, Krutzler Adriennél vagy hívja
Király Zitát a 30-691-8150-es telefonszámon.

A kurzus idõpontja megbeszélés tárgyát képezi.
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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
2007. évi Munkaterve

Figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,

hogy a községi könyvtár
2007. február hó 1-tõl

csütörtökön délután 
3 órától - 5 óráig tart nyítva

és várja látógatóit.

A polgármeste r va lamennyi ülésen a  napirendi pontok tá rgya lása
e lõtt beszámol a  le já rt ha tá ride jû ha tá roza tok végreha jtásáról és a
ké t ülés köz t te tt fontosabb intézkedésekrõl.

Az  ülések keddi napokon, 16 óra i kezde tte l ta rtandók.
A képvise lõ-testüle t ülése inek he lye  a  polgármeste ri hiva ta l

tanácste rme, a  közmegha llga tások, fa lugyûlések he lye  a  községi
kultúrotthon.

1.   2007. január 23. (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ A 2007. évi költségve tés I. fordulós tá rgya lása
E lõadó: polgá rme ste r, G a z da sá gi B iz ottsá g

e lnöke
2./ Te ljesítményköve te lmény a lapjá t megha tá rozó kieme lt

cé lok megha tá rozása
E lõadó: jegyzõ

3./ Vegyes ügyek
2.   2007. február 20. (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ A 2007. évi költségve tési rende le ta lkotás
E lõadó: polgá rme ste r, G a z da sá gi B iz ottsá g

e lnöke
2./ Nyári programok, rendezvények

E lõadó: polgármeste r, a lpolgármeste r
3./ Vegyes ügyek

3.   2007. márc ius  2. (péntek) 17 óra        Falugyûlés
N apirend:

Tá jékoz ta tás a  2007. évi költségve tésrõl
E lõadó: polgármeste r

4.   2007. márc ius  20. (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ C sa ládsegítõ- és Te rüle ti G yermekjólé ti Szolgá la t
beszámolója

E lõadó: C SSZSZ veze tõje
2./ Szociá lis-, E gészségügyi-, G yermek és Ifjúságvéde lmi

B izottság beszámolója
E lõadó: bizottság e lnöke

3./ Á tfogó é rtéke lés a  gyermekjólé ti fe lada tok e llá tásáról. 
E lõadó:  polgármeste r

4./ Beruházó Viz iközmû Társula t beszámolója
E lõadó: tá rsula t e lnöke

5./ Vegyes ügyek
5.   2007. április  17. (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ A 2006. évi pénzügyi te rv végreha jtásá ról szóló
beszámoló

E lõadó: polgármeste r
2./ Pénzügyi-, G azdasági B izottság beszámolója

E lõadó: bizottság e lnöke
3./ Te lepülésfe jlesz tési, Vagyongazdá lkodási, Környeze te

és Természe tvéde lmi 
B izottság beszámolója
E lõadó: bizottság e lnöke

4./ Vegyes ügyek
6.   2007. május  15. (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ B a la tonke ne se i R e ndõrõrs tá jé koz ta tója
Ba la tonvilágos község közrendjé rõl, közbiz tonságáról

E lõadó: rendõrõrs pa rancsnoka , he lyi körze ti
megbízott

2./ Polgárõr E gyesüle t beszámolója
E lõadó: Krutz le r Lász ló veze tõ 

3./ Vegyes ügyek
7.   2007. jún ius  19. (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ Ba la tonvilágos Jövõjéé rt Köza lapítvány beszámolója

E lõadó: a lapítvány e lnöke
2./ Vegyes ügyek

8.  2007. jú lius. Lakossági Fórum
N apirend

Beszámoló az  e lte lt idõszak eseménye irõl, a  képvise lõ-
testüle t munká já ról.

E lõadó: polgármeste r, képvise lõ-testüle t
9.   2007. szeptember 18. (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ A 2007. évi pénzügyi te rv I. fé léves te ljesítése
E lõadó: polgá rme ste r, je gyz õ,

intézményveze tõk
2./ Vegyes ügyek 

10.   2007. ok tóber __ (péntek) 17 óra 
Közmegha llga tás
N apirend:

Beszámoló az  e lõzõ közmegha llga tás óta  e lte lt idõszak
eseménye irõl, a  testüle t munká já ról. 

E lõadó: polgármeste r, képvise lõ-testüle t
11.   2007. ok tóber 16 . (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ B a la tonvilá gos K öz sé g Ö nkormá nyz a t
Intézménye inek beszámolója

Polgármeste ri H iva ta l beszámolója E lõadó: jegyzõ
Mészöly G éza  Á lta lános Iskola  és Ó voda  beszámolója

E lõadó: iskola igazga tó
Kultúrház  beszámolója E lõadó: rendezvényszervezõ
Te lepülésüzeme lte tési Intézmény beszámolója     E lõadó:

intézményveze tõ
E gészségügyi szolgá la t beszámolója E l õ a d ó :

ház iorvos
Védõnõi szolgá la t beszámolója E lõadó: védõnõ
Szociá lis gondozói szolgálat beszámolója E lõadó: ház i

segítség- 
nyújtó

Tourinform Iroda  beszámolója                 E lõadó:
irodaveze tõ

F a lugondnoki Szolgá la t beszámolója        E lõadó:
tanyagondnok

2./ 2008. évi belsõ ellenõrzési terv elfogadása E lõadó:
polgármeste r

3./ Vegyes ügyek
12.   2007. november 20 . (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ 2007. évi költségve tés III. negyedéves te ljesítésérõl
szóló beszámoló

E lõadó: polgármeste r
2./ 2008. évi költségve tési koncepció

E lõadó: polgármeste r
3./ C ivil sz e rve z e te k tá jé koz ta tója  a  sz e rve z e t

munká já ról, a z  önkormányza ti támogatás fe lhaszná lásáról
E lõadók: szerveze tek veze tõi

4./ Vegyes ügyek.
13.   2007. december 18.  (kedd) 16 óra
N apirend:

1./ A 2008 évi fe jlesz tések
E lõadó: polgármeste r

2./ A 2008. évi munka te rv javasla t e lõte rjesz tése  
E lõadó: polgármeste r

3./ Vegyes ügyek
Ba la tonvilágos Község Ö nkormányza t Képvise lõ-testüle te  a

2007. évi munka te rvé t a  398/2006.(X II.19.) számú ha tá roza táva l
fogadta  e l.

VV ii kk tt óó rr ii aa   ÉÉ tt tt ee rr ee mm
8171 Balatonvilágos, Aligai u. 5.

� (88) 480 946
A fenti telefonszámon illetve a helyszínen még lehet jelen-

tkezni a 2007 február 9-tõl
megrendezésre kerülõ balatonvilágosi

Viktória-kupára
csocsó, darts és billiárd kategóriában,

valamint február 10-tõl induló
ulti bajnokságra

és február 17-én induló
karaoke versenyre.
A nevezés ingyenes.
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Fotó: Pernecker Judit

2006. december 20-án a  Világosi Népda lkör és az  A lig(h)a
Sz ínjá tszókör mûsorá t te ttük a  község karácsonyfá ja  a lá . Az  Is ten
pénze címû sz índarab E benezer S crooge-ról, a  gazdag, kapzsi
vénemberrõl szól, aki híján van minden é rze lemnek, megkeserítve
ezá lta l sa já t és a  környeze tében é lõk mindennapja it. Az  ide i
ka rácsony azonban vá ltozást hoz  az  é le tébe . E gykori üz le ttá rsa
sze llem képében é rkez ik e l hozzá  az  é jszaka  söté tjében és
csodá la tos, ámde  anná l fá jda lmasabb utazásra  invitá lja  Scrooge-t.
Aki még nem tudja  hogyan végzõdik az  utazás vagy még egyszer
szere tné  megtapasz ta lni, a z t sok sze re te tte l vá rjuk február 10-én
szombaton  18 órára a  ba la tonvilágosi Kultúrházba .

Nagyon nagy örömünkre  szolgá lt, hogy újra  tagokka l bõvült a z
A lig(h)a  sz ínjá tszókör. Az  ide i ka rácsonyi mûsorban sze repe lt
E rdé lyi Józse fné , Aranka  Joe  szerepében; Pre tz  C saba  az  ifjú
Scrooge  a lakjá t e leveníte tte  meg és Sovány Dénes, aki Scrooge
egykori sze re lmének fé rjé t a lakította . Mindannyiuknak nagyon
örültünk, hiszen ka rakte rük, szemé lyiségük új sz ínt hozott a
sz ínjá tszókör é le tébe . Továbbra  is nagyon sok sze re te tte l vá runk
mindenkit, aki sze repe lni vágyik vagy azoka t is, akik egy kicsit is
bizonyta lanok. Úgy gondolom, mindenki bizonyta lan az  e le jén. É s
az tán - remé lem, jól é rzem - mindenki nagyon örül, hogy ná lunk
ragadt. Továbbra  is sok gyermek sze repe l a  fe lnõtt sz índarabban is.

Nem gyõzõm e légszer megdicsérni minden gyerekszereplõnke t,
akik kita rtásukka l, kivá ló szövegtudásukka l á llnak ki a  sz ínpadra .
É s köszönöm a  szülõknek, akik támogatják a  gyerekeke t, és ezá lta l
a  sz ínjá t szókört; sze repeke t, da loka t tanulnak otthon és nem
bánták, ha  a  gyermek néha  este  é rt haza  a  próbáról. Ja , és ha  már
itt ta rtunk, a kkor kösz ö nöm a  fé rje kne k, fe le sé ge kne k,
gyerekeknek, akik me llõz ték csa ládtagjuka t, mert õ már megint
próbá lni ment. Köszönjük. Remé lem, az  e lõadás, a  büszkeség
fe ledte tte  ez t.

A sz ínjá tszókör ifjabbja i a z  örök klassz ikus Antoine  de  Sa int-
E xupéry kishercegé t va rázsolták a  sz ínpadra . A na iv kisfiú törté  ne  -
te  ez , aki be já rja  a  világmindensége t, és végül a  F ölde t is és min -
den hol csak ké rdez  egyszerûen, bugyután, õsz intén és olyan ké r -
dé  se  ke t feszege t, amirõl fe lnõttként olyan sokszor e lfle jtke  zünk.
Ta lán mindannyiunk me llé  ke llene  egy szõke  kisherceg, aki néha
fe l nyitja  a  szemünke t.

Mindké t sz e rve z e t ta gja ina k é s a  gye re ke kne k külön is
köszönöm az t a  renge teg munká t, hogy ez  a z  ünnepi este
lé tre jöhe te tt. A sze rveze tek nevében pedig köszönöm mindenkinek,
aki e ljött és megtisz te lt minke t a  je lenlé téve l.

K öszönöm: � Krutzle r Ad rie nn
Fotók: Boda Petra
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Foto – Boda Petra

Isten pénze – – képekben

Több alkalommal kölcsönöztünk már a

veszprémi Petõfi Színházból jelmezt elõadá-

sunkhoz. A jó kapcsolatnak köszönhetõen

decemberben meghívták a csapatot a Hó ki -

rálynõ nyilvános fõpróbájára. Az elõadás fre -

netikus volt. Andersen, a híres dán meseíró

története a hûség, a szeretet, a szív hatalmá-

nak mesés históriája. A sajátos mesevilága

minden korosztály számára izgalmas, hisz a

mesében olyan motívumokkal találkozunk,

melyek a történet tanulságát, üzenetét a cse-

lekménybe rejtve õrzik. Igaz, mesejáték a

Hó királynõ, vagyis gyerekeknek szól, de töb -

ben, mi felnõttek is meghatottan álltunk fel

a nézõtérrõl. Még egy kicsit féltem is, hogy a

körülöttem ülõ gyerekek nem fogják min-

den apró mozzanatát megérteni a darabnak.

Mennyire tévedtem. És arra is ráeszméltem,

hogy mennyi érzelmi többlethez juthatunk,

ha gyerekekkel nézünk meg egy ilyen da -

rabot. Feltett szándékom, hogy színházláto-

gatást szervezünk az elkövetkezõ hónapok-

ban erre a színdarabra. Mivel gyermekda rab -

ról van szó, az elõadások 15 órakor kezdõd-

nek, így próbálunk a hétvégére fókuszálva

jegyet szerezni. Kérem, aki szívesen jönne,

értesítsen a 06-30-456-8612-es telefonszámon.

Elõre is köszönöm.
� Krutzler Adrienn

SS zz íí nn hh áá zz bb aa nn   jj áá rr tt uu nn kk .. .. ..

Foto – Pretz Csaba

Foto – 
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Hogyan értékeljük  a félévi „bizonyítványt“?
Január 26-án minden diák hazaviszi a félévi „bizonyítványt“,

vagyis az értesítést a félévi teljesítményérõl. 
Mire használható ez az üzenet?
A szülõk tájékozódhatnak arról, hogy gyermekük az

elvárásaiknak, elképzeléseiknek, terveiknek (álmaiknak)
megfelelõen halad-e, vagy esetleg baj van. Kicsik nél a szöve -
ges értékelés felhívja a figyelmet a fejlesztendõ területekre,
ezért érdemes figyelmesen elolvasni. A nagyobbak félévi
osztályzata nem örökér vényû, kellõ odafigyeléssel meg lehet
változtatni. Nagyon fontos, hogy ne a gyerekre zúdítsuk csaló-
dottságunkat, ha nem vagyunk elégedettek az eredménnyel.

Milyen módon szokás reagálni a gyermek eredményére?
Ha a bizonyítvány „szép“, jó esetben együtt örülnek a gyer-

mekkel, megdicsérik, bíztatást kap. Elõfordul az is, hogy elin-
tézik egy rövid „jól van“-nal vagy „ezt vártam el tõled“-del, és
ezzel a gyerek öröme máris darabokra törhet.

A nagyobb gond akkor következhet be, ha a „bizonyítvány“
csalódást okoz a szülõnek. Egyszerû esetben elbeszélget a
gyerekkel, elmondja neki (már századszor), hogy tanulni kell,
hiszen más dolga sincs. Ez persze kevés, hisz eddig is ült a
gyerek a szobában (mintha tanult volna, senki nem
ellenõrizte, mivel tölti az idejét).

Ilyenkor sokan pánikba esnek, és elsõ dühüket a gyereken
vezetik le. Enyhébbnek látszó esetben csak lekicsinylõ meg -
jegyzést tesznek, pl.: „ez nem túl fényes“, „csak ennyire vagy
képes?“, „én megmondtam, hogy rendesebben kellett volna
tanulnod“, „bezzeg a …mennyivel jobb, mint te“.  Elõfor dul -
hat az is, hogy annyira elkeseredett a szülõ, hogy különbözõ
módokon (ahogy annak idején õ is megtapasztalta szüleitõl)
bünteti a gyermeket: megvonja tõle a számítógépezést, a
tévézést, rosszabb esetben a felfrissülést jelentõ spor tot, a
szülõi odafigyelést (nem szól hozzá, szobafogságra ítéli) vagy
testi fenyítést alkalmaz. 

Mi fog megváltozni a büntetés hatására? 
Minden jószándékú elképzelés ellenére sem várható

javulás.  A gyerek szégyelli magát, önbizalma szinte nullára
csökken, görcsösen igyekszik majd tanulni, de fele léskor
leblokkol, így aztán a teljesítménye még tovább romlik. Aztán
– tartva a további retorziótól – eltitkolja a kudarcot: az
ellenõrzõbe soha nem kerül rossz jegy, mert „nem feleltetik“,
„valamelyik tanár állandóan be szedi az ellenõrzõt“, stb…  

Ha a szülõnek nincs ideje érdeklõdni az iskolában, nem
megy el szülõi értekezletre, mert „nem akar szégyenkezni“
(azt hiszi, hogy ott a pedagógus nyilvános ság elõtt elmondja
majd gyermeke hiányosságait) esetleg már csak akkor értesül

a bajról, amikor már csak év ismétléssel lehet segíteni.
Kamaszoknál megtapasztalhatják a teljes bezárkózást, a lát-
szólagos közömbös séget, a „már úgyis mindegy“ hangulatot,
melynek me gint csak a további teljesítményromlás a
következ mé nye. Vagyis a büntetés nem éri el célját,
segíteni nem sikerül vele.

Léteznek kevésbé ártalmas megoldások is? A válasz
egyértelmû igen. Csak két dolog kell hozzá: megismerni  és
elfogadni kell a sikertelenég okát és akarni kell segíteni. 

Az eredménytelenség többnyire két okból következhet be:
� a gyerek nem kellõen motivált (fenyegetéssel, fize téssel a

jó jegyért csak ideiglenesen lehet sikert elérni)
� nem képes egyedül jobb teljesítményre
A szülõk egy része észre is veszi, hogy segíteni kell a gyer-

meknek, és nem intézi el a  „tanulj, ha valaki akarsz lenni“
közhellyel. Ha teheti magántanárt fogad, és ezzel „letudja“ a
dolgot. Pedig enélkül is lehet eredményt elérni. Programjaink
között elsõ helyre kell tenni a gyermeket – vagyis nem
lehetünk annyira fáradtak, hogy ne tudjuk meghallgatni a
problémáit, nincs az a fontos házimunka, ami nem tehetõ
félre, ha segítséget kér tõlünk. Csak türelmesen lehet vála -
szolni a kérdéseire.  Ha nem tudjuk a választ, akkor se intéz-
zük el egy „fiam, mit nem lehet ezen érteni“ felkiáltással, mert
ezzel csak megerõsítjük abban, hogy „õ semmihez sem ért,
hogy tehetségtelen, hogy buta, stb..). Sokkal sze rencsésebb,
ha  elismerjük korlátainkat, felkeressük a problémás tárgyat
tanító pedagógust, és megbeszéljük a teendõket.

Ne akarjuk, hogy egyszerre két jegyet javítson a gyerek,
nem baj, ha a kezdeti idõben nem tapasztalunk változást.
Vegyük észre a legkisebb javulást is, mert ez erõt ad.
Bátorítsuk a legkisebb eredményért is, hisz a dicséret nagy
lendületet adhat. És akkor sem dõl össze a világ, ha egy félév
alatt nem lesz mérhetõ változás a bizonyítványban,
„mindössze“ a gyerek hozzáállása változik meg. Nem baj, ha
nem valósítja meg a mi nem sikerült álmainkat. Sokkal
fontosabb, ha a gyermek szívesen megy iskolába, ha érdek-
lõdõ, ha örömet okoz neki a  tanulás.

Kívánom minden szülõnek és gyermeknek, hogy a lehetõ
legnagyobb nyugalommal, a legkevesebb összetûzéssel
értékeljék közösen az elmúlt 5 hónap eredményeit, vonják le
a következtetést és fogalmazzanak meg elérhetõ célokat a
következõ félévre.

� Pernecker Antalné
igazgató

Az idei tanévben is megrendezzük gyermekeink számára
2007. február 17-én 15.30 tól  - 20.30 óráig a
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Ismét szeretettel várjuk a kedves szülõk önkéntes
adományait.
Tombola és zsákbamacska készítéséhez: otthon felesle -

gessé vált játék, kabala, könyv, toll stb., vagy pénzbeni
adomány.
Az idei évben is a szülõk által készített sütemények árusí -

tását tervezzük. Köszönettel vesszük és kérjük a ked ves
szülõket, hogy egy-egy tálca süteménnyel járuljanak hozzá
a rendezvény sikeréhez.  
A felajánlásokat február 9-ig lehet küldeni, leadni az

iskolában Dorogi Ferencnél és az osztályfõnököknél.
Belépõjegyek 400Ft-ért elõvételben is vásárolhatók
Szöllõsi Tiborné Erika néninél (konyha) ½8-tól - 8.00
óráig az iskolában.
Kérem vásároljon belépõjegyet, mellyel támogatja a

rendezvényen keresztül a gyermekeket.
A szülõi munkaközösség ezúton mond köszönetet a

jótékonysági bál támogatóinak.
Felajánlásaikat köszönjük és szeretettel várunk min-

denkit.
Tisztelettel:
Balatonvilágos,2007. január 23.

� Mihalovics Miklósné
Sz M elnök

II ss kk oo ll aa ii   kk aa rr nn ee vv áá ll
Tisztelt Szülõk!
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Normális körülmények között nem beszélünk a reményrõl, mert olyan ter-
mészetes a jelenléte, mint a bennünket körülvevõ levegõé, de amint értel-
metlenségbe vagy reménytelenségbe fordul életünk, azonnal kétségbe ejtõ
érzések kerítenek hatalmukba bennünket. Hasonlítunk a fuldokló, levegõért
kapkodó emberhez. Vagyis arról lenne szó, hogy a remény megfogyatkozásá-
val vagy elvesztésével maga az életünk kerülne veszélybe? 

De hát mi is a remény? – Ha nagyon magunkból indulunk ki, akkor a
remény egy olyan belsõ életérzést, erõt, vagy lelki energiát jelent, aminek
segítségével érezhetõ módon könnyebben, gyorsabban és biztosabban halad-
hatunk célunk felé. Általa megszûnik magányosságunk. Egyedüllétünkben is
vele „ketten vagyunk“. Hûséges társunknak, bizalmas szolgánknak és
aranyos kis-testévünknek bizonyul. Állhatatosan segít míg csak el nem érjük
célunkat; s aztán „figyel“, hogy mi a következõ feladat. 

Tudós lélekbúvárok azt állítják, hogy a remény az emberben meglapuló
ösztönös tendenciák, vagy más szóval törekvések egyike. Szerintük az embert
úgy kell elképzelni, mint aki egy kör közepén áll. Minden irányból kihívások
próbálják hatalmukba keríteni. A könnyebb megértés kedvéért a kör egyik
felére sorakoztassuk fel a jó, vagy értékes kihívásokat, a másik felére pedig
a rossz hatások próbálkozásait. Mindkét fajta törekvésbõl sok-sok közelít az
ember felé, melyek egyelõre különbözõ távolságokra vannak. Az egyik cso-
portról azt mondhatjuk, hogy most még nagyon messze van tõlünk, a másik
csoport viszont olyan közel került hozzánk, hogy érte vagy ellene meg kell küz-
denünk, minek eredményeképpen vagy bekerül az életünkbe, vagy nem. 

Most nézzük elõször a rosszhoz, azután pedig a jóhoz való viszonyulásun -
kat! Minden egészséges ember igyekszik a rosszat távol tartani az életétõl. Ha
viszont kikerülhetetlen a vele való találkozás, akkor vagy bátor, mert erõsnek
érzi magát a rosszal szemben, vagy fél és retteg az elõre látható rossz miatt;
s ha az utóbbi következik be, akkor bizony a szomorúság tölti el.  -  Ezzel
szemben a valódi érték sokkal felemelõbb érzéseket vált ki az emberbõl. Egy
messzirõl közelítõ érték vágyódást idéz elõ; s ha az az elérhetõség közel-
ségébe kerül, akkor a vágy reménységgé változik felszabadítva a cselekvés
megannyi energiáját, és igénybe veszi mindazokat a segítségeket, amelyek a
célhoz vezetik; mert a célba érés örömmel tölti el. Mindezt csak az árnyékol-
hatja be, ha „porszem kerül a gépezetbe“, vagyis az ember feladja a maga
küzdelmét, vagy idõközben elapad a segítség. Ilyenkor a remény reményte-
lenségbe fordul, s a közeli öröm elõíze keserû szomorúsággá változik.

Tehát hétköznapi értelemben a reménnyel felövezett cselekvés nem
pusztán akarat kérdése, hanem szükségesek hozzá külsõ és belsõ feltételek
is. Korunk emberének flusztráltságai ezen feltételek hiányosságaiból fakad-
nak. Amikor valami elérhetõ közelségbe kerül, és hirtelen felemelik az árát,
másnak adják az állást, a prémiumot és a fizetésemelést, megvonják a tanu -
lási, utazási, egészségügyi, jogi és szociális segítséget, és a már-már

elérhetõnek vélt a jobb élet lehetõsége a távoli ködös jövõbe úszik a szemünk
elõl, miközben mások, közvetlen mellettünk, semmivel sem többet téve érte,
boldogan örülhetnek folyamatos célba érésüknek. – Ilyenkor fáj az ember
szíve, és szomorú, sõt még dühös is, mert nem fátumszerû értelmetlen erõk,
hanem emberi bûnök sodorták reménytelen helyzetbe; egyeseket a hajlékta-
lanság állati sorsára, amelybõl gyakran már egyáltalán nincs visszaút.

Azonban ne feledkezzünk meg a remény nagyon is szubjektív oldaláról se!
A gondolkodó embernek a felcsillanó reménysugárban kreatívnak kell lennie.
Ez olyan képesség, amely szüntelenül tud kombinálni és felülemelkedni; a
legkisebb esélybõl is csodálatos mûvet képes alkotni. Igen ám, de ez a felis-
merés átvezet bennünket a mindennapi célocskákból a remény igazi transz-
cendentális világába. Vagyis az ember rádöbben arra, hogy a sok mindennapi
mütyür, bármennyire is fontos jelen életében, egzisztenciálisan mégsem
elégítheti ki õt, mert hiszen a végtelenre nyitott személyes emberi lelkét csak
az Abszolút cél töltheti be. Ha ugyanis e végtelenre nyitott kapu elõtt megál-
lok, és csak egyik-másik mulandó célocskára gondolok a hozzájuk vezetõ
keserû nehézségekkel együtt, akkor gyakran csak legyintek rá, s lassan-las-
san még e kicsiny eredményrõl is lemondva magam is feladom. Ha viszont
átlépek az abszolút értékek kapuján, akkor szembe találom magam Azzal, aki
engem mindenestül és végérvényesen akar és szeret.

A remény tehát egy olyan készség az emberben, amely a jóra irányul, ezért
erénynek nevezzük. Mivel a rossz nem tökéletesítheti az embert, nem töltheti
be vágyait, és nem juttathatja el céljához, a remény erénye az, amely a
rosszal szemben mindezt megteheti. Igen ám, de mindehhez tudnom kell,
hogy mi a Célom. Ha a Célom nem a mindennapi dolgok között található,
akkor mi az, és hol van? Csak fantáziálunk róla, vagy konkrétan kirajzolódik
elõttünk. Magam nem teremthetem meg Célomat, mert nincs fölötte hatal-
mam, legfeljebb vágyaimból és fantáziámból építhetek magamnak légvárat.
Végsõ Célom csak az lehet, amit az Abszolútum megmutat nekem. Jelen
mivoltomhoz képest már ez is ajándék, s ha hozzá még segítséget is kapok, a
remény célba segítõ energiáját, amely ugyancsak ajándék, akkor valóban
életem kiteljesítõ eszköze számomra. 

De hát akkor „a fellegekben járok“ mindennapi realitásomat hátam mögött
hagyva? - Dehogy is! Az életút teljességét látva a Célom bevilágítja minden-
napi reményeimet is. Még a pillanatnyi vesztességek sem tesznek reményte-
lenné, mert az út mindig nyitva marad, és a Cél sohasem veszik el. Amikor
manapság megsokasodnak a mindennapi vesztességek, gondoljunk erre! A
kockázat nem kicsi. Jaj annak, aki reményét emberekbe, vagy gyorsan múló
dolgokba veti! Hamar csalódnia kell, és vesztességként maga is elbukik. De
ha az ajándékba kapott hit és remény éltet, akkor garantált a szüntelen
felemelkedés és a végsõ gyõzelem. 

� Dr. Balázs Pál

Tisztelt Olvasók!
A z  elm ú lt es z ten d õ u to ls ó

h ó n ap ja ig en  c s en d b en  telt el
településünkön. A  nagy  bevásár -
lás o k  és  ü n n ep i k és z ü lõd és ek
ellenére egyetlen  o lyan  bejelen tés,
feljelen tés  sem érkezett hozzánk,

amely  arró l szó lt vo lna, hogy  bárk i sérelmére ezzel kapcsolatosan
bûncselekményt követtek  vo lna el. Mindezek  ellenére azért akadt
tennivalónk. Sajnos  a köz lekedésben rész tvevõk  sok  munkát
adnak  a részünkre hav i rendszerességgel. Úgy, hogy  ko llégáim
minden alkalommal empa tikusan, és  természetesen  a tö rvény i
elõírásokat maximálisan  be tartva járnak  el, hav i sz in ten  120-150
s z ab ály s értés i eljárás t k ez d e m én y ez ü n k  az  illeték es
hatóságoknál. A  feljelen téseken k ívü l rendszeresen  alkalmazzuk  a
helysz ín i b írságolás  jog in tézményét is , mely  sz in tén  hasonló
számadatokat mutat. Megemlítés t érde mel az  a tény  is , hogy
k o llég áim  elõs z eretettel alk alm az z ák  a fi g y el m ez tetés
jo g in téz m én y ét, m ely n ek  v is s z atartó  h atás a s o k  es etb en
érzékelhetõ. Sz in te minden hónapban említem az t a tény t is  az
ú jságc ikkemben, hogy  milyen  komoly  veszély forrás t jelen te nek  a
köz lekedõk  részére az  ittas  vezetõk. A z  ittas  vezetésben rejlõ
veszélyek  nagymértékben  növekednek  a téli jeges, ködös, párás
idõjárás  következ tében, ugyanis  az  ittasság  tényén  tú lmenõn
számításba kell venni a fen t említett tényezõket is . A  jelen legi jog  -
gyakorlat alap ján  azon  személyekkel szemben, ak ik  v isszaesõként
követnek  el ilyen  szabálysértés t vagy  bûncselekményt, általában  a

szankc ió  rendszerben  megfogalmazo tt legsz igorúbb  bün tetés
kerü l k iszabásra, amely  realizálódhat komoly  pénzbüntetésben,
illetõleg  a vezetõi engedély  bevonásában is . Mindezekre tek in  -
tettel, kérem Ö nöket, hogy  minden o lyan  eszközzel segítség  a
mun kánkat, amely  lehetõvé tesz i az  ittas  vezetõk  k iszûrését közú t -
jainkró l. Úgy  gondolom, hogy  abban az  esetben  már sokat tettek
az  ügy  érdekében, ha baráti társaságukban, ismerõseik  körében
határozo ttan  k iállnak  az  ittas  vezetés  elkövetése ellen.

Továbbra is  s láger bûncselekmény  a sz ínes fém-lopás, betöréses
lopás. Mindezen  bûncselekményeket leg több  esetben  az  üresen
álló  nyaraló terü leteken  követik  el az  ismeretlen  elkövetõk, melyek
során  a réz , alumínium ereszcsatornákat tu lajdonítanak  el, illetve
az  üresen  álló  nyaralóba ablakbetörés  módszerével behato lnak  s
onnan k isebb  értékû tárgyakat tu lajdonítanak  el. Jellemzõ még
erre az  idõszakra - de inkább  a balatonkenesei, balatonakarattyai
terü leten  -  az  a bûncselekményi fajta, mely  során  az  elkövetõ az
épületbe behato l, de onnan semmit nem tu lajdonít el, de néhány
éjszaka erejéig   o tt tartózkodik , o tt alsz ik . 

K érem Ö nöket, hogy  amennyiben  idegen, gyanúsan v iselkedõ
személyeket látnak  a terü leten  a 06 70 458 14 85 h ívószámú
m o b iltelefo n t h ív ják , m ely en  a B alato n k en es ei R en d õrõrs
s z o lg álato s  állo m án y a fo g  jelen tk ez n i. A m en n y ib en  ily en
b ejelen tés t tes z n ek  s o k k al n ag y o b b  es élly el v ég ez h etjü k
munkánkat annak  érdekében, hogy  településünkön  a közrendet,
közb iz tonságot, az  Ö nök  szubjek tív  b iz tonságérzetét  fenntartsuk
és  növeljük. 

Tisztelettel: � Ang ya l  G á b o r r.fh d g y

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek
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KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás
A balatonvilágosi Népdalkör nevében megköszönöm az Önkormányzat anyagi

támogatását, melyet a 2006-os évben biztosított népdalkörünk mûködéséhez.
Köszönetet mondok továbbá Ondruska Rudolf egyéni vállalkozónak, aki

Balatonvilágos Jövõjéért Alapítványon keresztül támogatta anyagilag nép-
dalkörünket és Radetzky Istvánnak a MIKRO GMK igazgatójának, aki ugyanc-
sak pénzösszeggel támogatta a népdalkört. 

Szabó István vállalkozótól egy üveges szekrényt kapott ajándékba a nép-
dalkör, melyet ezúton köszönök meg dalostársaimmal együtt. Ezzel az ajándéká-
val lehetõvé tette, hogy a hét év alatt elért eredményeink dokumentációi, a
vendégszereplések során kapott ajándéktárgyak megfelelõ helyre kerüljenek.

Pataki Attila fényképész úrnak is köszönjük a fellépéseinkrõl készített sok-sok
fotót, melyet rendszeresen ajándékba kapunk tõle.

Végül megköszönöm a népdalkör tagjainak azt a töretlen lelkesedését, amel-
lyel hét éve hetente a szabadidejüket feláldozva részt vesznek a próbákon és
amikor szükséges saját gépkocsikkal önzetlenül „fuvaroznak“ bennünket a fel-
lépésekre.

� Fekete Barnabásné
a népdalkör vezetõje

NN yy uu gg dd íí jj aa ss   pp óó tt ss zz ii ll vv ee ss zz tt ee rr

Kedves szomszédom! A minap általad való felelõsségre vonás kap -
csán, mely szerint én Téged „feljelentettelek“ tekintélyes önkor-
mányzatunknál – mely nem fedi a valóságot – töredelmesen bocsána-
tot kérek a falu színe-java, apraja-nagyja elõtt!

Azért, hogy tisztel falumbeliek is értsék mirõl van szó, igyekszem a
helyzetet pár mondatban – igaz nem Munkácsy stílusában – ecsetelni.

Szándékomban áll lakóterületemen, 150 m2 alapterületû mûhelyt épí -
teni, mely építési szándékomat 2006. második felében önkormány -
zatunknál szóban bejelentettem, mire azt a választ kaptam, hogy leen -
dõ mûhelyem építéséhez ideiglenesen nem járulnak hozzá, ugyanis
területünk, ahol lakunk – én is családommal, valamint kedves nagyra
becsült szomszédaim, mint hajdani munkásszállókat megvásárolt tisz -
telt lakók – gazdasági területnek minõsül. Ebben az esetben a legkisebb
felhúzható építmény minimum 5000 m2 területû kell, hogy legyen a
jelenlegi törvényes elõírások szerint.

Építész ismerõsöm aki a terveket készíteni szándékozta, azonnal és
sürgõsen intézkedett a hivataloknál, így Budapesten is, hogy a csorbát,
melyet valaki elkövetett, elhibázott, kiköszörülje. Boldogan tudatta
építész ismerõsöm 2006. augusztusában, hogy várhatóan a felismert
akadályt a hozzá értõ illetékesek 2007. február végéig rendezik és így
az építéshez szükséges rajzokat ezután el tudja készíteni, mert enélkül
a javítás nélkül még elvi engedélyre sincs lehetõségem. Történetem
második részéhez tartozik, hogy felmerült az építéssel kapcsolatos
ellentmondás, miszerint szomszédom látható módon egy szép garázst
épített az osztatlan közös tulajdonú telkünkön a szomszédok hoz-
zájárulásával – erre részemrõl nem emlékszem, írásos adat errõl nincs
birtokomban – 2006. novemberétõl.

Önkormányzatunknál jártunk 2007. 01. 05-én, megkérdeztem az
illetékeseket, hogy lehet az, hogy mélyen tisztelt szomszédom építkezik
mikor én elutasítást kaptam még elméleti építkezési lehetõségre is, az
említett „csorba“ miatt? Tudatták velünk a hivatalban, hogy a hely re -
igazítás megtörtént 2007 január 1-jei hatállyal, azaz lehet kezdeni a raj-
zok készítését, mert Budapestrõl megérkezett a lakóterületünkre vonat -
kozó elbírálás, miszerint a területünk nem gazdasági területnek, hanem
lakó területnek számít!

Nos, ezen kis történet bemutatásával szeretném bizonyítani, hogy a
figyelmetlenség „valakik“ részérõl, a jó szomszédi viszonyt, milyen
téves zsákutcába tudja terelni, esetleg mennyire képes összeugrasztani
a jóhiszemû embereket, barátokat, azáltal is, hogy például a fent em -
lített érdeklõdésemet, kérésem ellenére nem kezelték diszkréten. A
kérdés továbbra is nyitva maradt, a tisztelt szomszédom, miért kezd-
hette elõbb az építkezést? Ez nem ellenségeskedés, csak a rend – a
helyi rend – igénye, annak betartása, betartatása mindenkire vonat -
kozóan és nem csak nagyrabecsült szomszédomat értem ez alatt!
Hiszen, ha nem kap engedélyt hivatalosan, akkor Õ sem kezd bele az
építkezésbe. Sõt ezen „csorba“ léte az 1990-es években sem tehette
volna lehetõvé az akkor megvásárolt munkásszállók átépítését sem!

Kedves szomszédom! Ennek a kis epizódnak ismeretében kérem
továbbra is töredelmesen bocsánatodat az egész falu népe elõtt! Nem
hiszem, hogy „betartási“ fenyegetésedet komolyan gondoltad! Leve -
lembôl kiderül, hogy nem ellened irányult érdeklôdésem a hivatalnál.

Köszönöm megértésed, maradok továbbra is tisztelettel:

� Töttössy Péter

Nyugdíjas pótszilveszter meg -
rendezésében természetesen
a nõegylet is szívesen felaján-
lotta segítségét. De – Sovány
Dénes (bácsi) nyugdíjas vezetõ
szerint – oly sokan veszik ki
részüket a feladatokból, hogy
ránk most nincs szükség. A
jövõben továbbra is számíthat-
nak a nõegyletre.

Köszönettel fogadtuk a
Vöröskereszt Karácsonyi és
Újévi üdvözletét.

Minden szervezetnek a 2007
évhez sok sikert, kitartást és jó
együttmûködést kívánok.

� Erdélyiné Aranka 
nõegylet
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