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A tervezettnél korábban – április 19-én – nyitottuk
meg a tavaly kezdett és mostanra teljesen elkészült
füves pályát. A nyitórendezvény – az alsó tagozatos fiúk
körzeti bajnokságának tavaszi fordulója 4 csapat
részvételével, ahol a mieink kiharcolták a továbbjutást
– elõtt Fekete Barnabás polgármester adta át jelképe-
sen az iskola tanulóinak a létesítményt.
Régi álom valósult meg, hiszen majdnem 25 éve

költözött ide az iskola a Balaton-partról, de az udvar-
nak csak egy részén volt használható sportpálya.
Annak burkolata is elöregedett aszfaltos. A füves
részen kijelölt sportpálya olyan hepehupás, hogy eddig
is csak a csoda mentett meg bennünket nagyobb bale-
setektõl. 
Tavaly májusban pályáztam sikeresen Veszprém

Megye Önkormányzatának Ifjúsági és Sport Bizott ságá -
nál. Ígéretet sokaktól kaptunk a munkák elvégzéséhez,
és szerencsére tényleges segítség is érkezett külön-
bözõ formákban:

Pénzbeli támogatás:
– Balatonvilágos Község Önkormányzata
– Balatonvilágos Jövõjéért Közalapítvány
– Hanák Attila szülõ
Térítésmentes munkavégzés:
– Településüzemeltetési Intézmény Dolgozói
– Takács Károly szülõ
Anyagbeszerzés és szakmai tanácsadás:
– Kõszegi Mihály képviselõ
Kedvezményes kivitelezés:
– Kõszegi Mihály képviselõ és Ifj. Szabó István vál-

lalkozó
Természetesen – elõzetes megegyezés alapján – a

község lakói is használhatják a pályát iskolai foglalko -
zások idõszakán kívül.
Érdeklõdés az iskola telefonján:

(30) 335-8009; (88) 446-314
Minden segítõ közremûködõnek köszönetemet feje -

zem ki a gyermekek nevében.
� Pernecker Antalné igazgató
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Gyermeknapi rendezvény az iskolában 
Ebben az évben a szokásos idõpontot megelõzõen rendezzük meg az ún. iskolai

gyermeknapot, tekintettel a pünkösdi hosszú hétvégére (nem szeretnénk a családok
esetleges közös programját megzavarni). Az eddigi gyakorlatot követve a fenntartó és
a település civil szervezeteinek segítségével készülünk. A programok kialakításánál
figyelembe vesszük a gyermekek igényeit, legalábbis amennyire anyagi lehetõségeink
megengedik. 

Idõpontja: 2007. május 19. reggel 9 órától.
Helyszíne: az iskola és környéke

Délután a mûvelõdési házban mutatkoznak a  gyerekek az iskolai Ki mit tud
keretében.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõ gyermeket és szülõt (nemcsak az iskolásokat).
A rendezvény sikere érdekében örömmel fogadjuk a legapróbb anyagi támogatást,

megvalósítható programot is. Felajánlásukat megtehetik az iskolában (88/446-314;
30-335-8009) vagy Melisek János alpolgármesternél a 70-455-0745-ös telefonon.

� Pernecker Antalné igazgató

TTaarrttaalloommbbóóll
Testületi ülések  . . . . . . . . . . .2. oldalon
Takarítottunk – beszámoló  . . .4. oldalon
Bõvült a színjátszókör . . . . . . .5. oldalon
Új rovat!  . . . . . . . . . . . . . . .5. oldalon
Iskolai hírek  . . . . . . . . . . . . .6. oldalon
Rendõrségi hírek  . . . . . . . . . .7. oldalon
Aranypáva díj  . . . . . . . . . . . .8. oldalon
Új rovat indul!
Csernákné dr. Riskó Ágnes hosszú évtizedek

óta nyaral Világoson. Néhány hónappal
ezelõtt felajánlotta, hogy szívesen ír lélektani
témájú írásokat a Hírmondóba. Mi örömmel
elfogadtuk. Ezúton is nagyon köszönjük
megkeresését. Lapozzanak az ötödik oldalra!

Fotók: Hanga László
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2007. március 12.
A képviselõ-testület 2007. március 12-én rendkívüli ülést

tartott, melynek napirendjeként megtárgyalta a Kincs tári
Vagyoni Igazgatóság Club Aliga értékesítésére vo nat kozó
tájékoztatását, azt tudomásul vette, és tá mo gat ta a terület
értékesítését a Pro Mot Hungária  Kft. részére. Egyben kérte
a kezelõi szerzõdésben rögzíteni, hogy a 298 hrsz út váljék
korlátozásmentes közúttá. A kezelõ, kezelõi jogának
gyakorlása során a 40/2004 (XII.30.) TNM rendeletben
kijelölt szabad parti sétány területére semmilyen korlátozást
ne alkalmaz zon. A kezelõ a 295/4 hrsz földrészlet területébõl
a 40/2004 (XII.30.) TNM rendelet alapján kialakítandó egyéb
közterületen a helyi ingatlantulajdonosok, lakosok és
közvetlen hozzátartozóik részére térítés mentes bejutási
lehetõséget biztosítson. A kikötõ közforgalmi funkciója
továbbra is biztosított legyen.

2007. március 20.
Napirendek:
1./ Családsegítõ- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat

beszámolója
2./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúság vé del  mi

Bizottság beszámolója
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátá sáról. 
4./ Beruházó Viziközmû Társulat beszámolója
5./ 2006-2010 közötti idõszak Gazdasági Program jának

tárgyalása
6./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2007. március 20-án tartotta

munkaterv szerinti ülését. A napirendek tárgyalása elõtt a
polgármester úr tájékoztatást adott a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, melynek keretében
módosításra került a 16/2007. (I.23.) számú határozat –
melyben a Polgármesteri Hivatal teljesítmény –
követelményei alapját képezõ kiemelt célokat határoz ta meg
2007. évre- végrehajtási határideje 2007. márci us 31-ére. 

Ezt követõen megtárgyalásra és elfogadásra került a
Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei Gyer -
mekjóléti Módszertani Intézmény 2006. évben vég zett
tevékenységérõl szóló beszámoló, valamint a gyermek -
védelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
beszámoló.

Következõ napirendként a Szociális-, Egészségügyi-,
Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság 2006. évi tevé -
kenységérõl szóló beszámoló megvitatását követõen
döntött a képviselõ-testület annak elfogadásáról. 

Harmadik napirendként a gyermekjóléti feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadta el a kép vi se lõ-
testület.

Ezt követõen a Beruházó Víziközmû Társulat 2006. évi
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl szóló beszá moló
tárgyalása, és elfogadása történt meg.

A képviselõ-testület a Gazdasági Program tárgyalását
elnapolta a 2007. április 17-ei ülésére.

Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az aláb -

biakat tárgyalta, és döntéseket hozta:
– Kezdeményezte Balatonvilágos település tekinteté ben

Veszprém megye és Balatonalmádi kistérség el ha gyását,
Somogy megyéhez, illetve a Siófoki kistérség hez az
átcsatolást, csatlakozást.

– Megtárgyalta a háziorvosi ellátásra vonatkozó fel -
adatátvállalási szerzõdés tervezetet. Javaslatot tett an nak
módosítására, illetve a döntés meghozatalát elna polta a
következõ ülésére.

– Döntést hozott arról, hogy élni kíván a COTHEC
Energetikai Üzemeltetõ Kft fûtõrendszer rekonstruk ciójának
ingyenes felmérésére tett ajánlatával. 

– Elutasította a G-Pro Magyarország Kft. iskola konyha
üzemeltetésével kapcsolatos bérleti ajánlatát.

– Döntött arról, hogy részt kíván venni a Magyar Közút
Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Információs Kht.
Föld Napja alkalmából megtartandó környezet vé delmi
akciójában. Az akció keretében a településen a
hulladékgyûjtés, takarítás 2007. április 14-én
megrendezésre került. A kis számú (kb. 20 fõ) résztvevõ
részvételét ezúton is köszöni a képviselõ-testület.

– Hozzájárult, hogy Rada Tamás ingyenesen elkészít -
hesse a „Balatonparti Települések Környezetrendezési és
Növényültetési Terv“ címû tanulmányának kibõví té sét
Balatonvilágos településsel.

– Elutasította az On Line System Kft. telekommuni ká ciós
szolgáltatásokra tett ajánlatát.

– Hozzájárult, hogy az Octopus Szolgáltató Bt. Bala ton -
világos hivatalos honlapján található információkat, híreket,
adatokat megjelentesse a balatonvilag.hu hon lapon. 

– Nem kívánt élni a Novo Tradig-medical Kft. közbe szer -
zési eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatával.

– Jelöltet állított Kovács Béla 8171 Balatonvilágos, Balaton
u. 10. szám alatti lakos személyében a Vesz prém Megyei
Bíróság munkaügyi ülnökének.

Tervezési ajánlat megkérését határozta el a községi strand
partfal helyreállítására vonatkozóan. 

– Bérbe adta a Jóidõ Kkt-nak a balatonvilágosi 1251, 1252
és 1253/2 hrsz-ú összesen 4194 m2 alapte rü letû,
Balatonvilágos Zrínyi u. 28-30. szám alatti terüle tet,
fizetõstrand üzemeltetése céljából 2007. április 1-tõl 2007.
október 30-áig, 812400 Ft bérleti díjért.

Czvitkovics László részére a balatonvilágosi községi
strand területébõl 15 m2 nagyságú területet haszná latba
adott vendéglátóipari tevékenység végzéséhez, 2007. évre,
228.600 Ft területhasználati díjért.

– Kijelölte a Balatonvilágos, 741/5 hrsz-ú 647 m2

térmértékû beépítetlen terület vevõjét, és egyben
meghatározta az ingatlan vételárát 6.470.000 Ft +Áfa
összegben, melyhez 4.670.000 Ft +Áfa kedvezményt
biztosított. A kijelölt vevõ által befizetendõ – kedvez ménnyel
csökkentett – vételár 1.800.000 Ft +Áfa. 

Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõt, hogy a
Balatonvilágos, 1593/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú

Tájékoztató a Képviselõ-testület
munkájáról



Szezonnyitó –  Szezon szépe Június  16.  
Szalonnasütés  g i társzólóval Június  23.  
Ki  mit  tud? –  táncbemutató Június  29.  
Az Al ig(h)a  sz ín játszókör elõadása Júl ius  7 .  
Falunap -  Vi lágos i  napok Júl ius  13 -14 -15.  
Balatoni  Halak Napja Jú l ius  28.  
Strandparty a T r iá lná l Augusztus  11.  
Nemzet i  ünnep Augusztus  20.

A mûsorvál toztatás  jogát  fenntart juk!
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ingatlan 18 m2 területcsökkenésére, az 1584 hrsz-ú ingatlan
141 m2 területnövekedésére, valamint az 1593/2 hrsz-ú
ingatlan 123 m2 területcsökkenésére vonatkozó
területrendezési megállapodást aláírja.

Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény
vezetõjét, hogy a gazdasági ügyintézõ polgármesteri
hivatalba köztisztviselõként történõ áthelyezése folytán
megüresedett státuszt határozott idejû – 2007. augusz tus
31-ig- közalkalmazotti jogviszony teljesülése mellett töltse
be. A felkérésre a Pénzügyi –, Gazdasági Bizott ság által
kidolgozás alatt lévõ intézményeket érintõ
létszámcsökkentés kapcsán került sor.

2007. április 11.
A képviselõ-testület 2007. április 11-én rendkívüli ülést

tartott, ahol megfogalmazta javaslatait a 2000. évi CXII.

Törvény -Balaton törvény- módosítására vonatko zó an.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ

ülését 2007. április 17. kedd, 16.00 órai kezdettel tartja.
Napirendek:
1./ A 2006. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló

beszámoló
Elõadó:polgármester

2./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elõadó:bizottság elnöke

3./ Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási, Környezet
és Természetvédelmi 

Bizottság beszámolója
Elõadó:bizottság elnöke

4./ Vegyes ügyek
� Ko vá c s né  R a c k Má ria

Nyár i  rendezvénynaptár  2007
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2007. május 26. (Pünkösd)
szombat 900 óra (esõnap vasárnap)

2007 Július 14.
szombat (Falunap) 900 óra  

2007. Augusztus 20. hétfõ  900 óra 
Zsoldos Ferenc emléktorna

Helye: Balatonvilágos, Általános Iskola
sport udvarán 2db aszfaltos pályán

Versenyszámok: felnõtt  páros,  ifjúsági
(10-14 éves) egyéni 

Nevezés: a helyszínen 0900 óráig vagy tele-
fonon a versenyszervezõknél:

Angeli Eszter (30-473-1985),
Pernecker Antalné (30-216-9747) 
Nevezési díj: 1000 Ft/fõ
Díjak: az 1-2. helyezettek éremdíjazásban

részesülnek.
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Berzsenyi Dániel:

AA   BB aa ll aa tt oo nn
(Matthissonhoz) 

Jer te, ki a szép genfi tavat s szép genfi virulmányt
Olly eleven színnel festéd, s Eratódnak ölében
A roppant Bernhárd farain múlatni szerettél,
Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég!
Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte,
Melyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.
Itt meredek sziklák tetein sok régi erõs vár
Omladozó falain lebeg a mult hajdani képe,
S elnyeli a döbbent elmét a fényes elõkor;
Itt a századokat látott vadonok feketednek,
Mellyek ezer meg ezer gõbölt kényünkre nevelnek;
A szilaj Arkászok heverészve legeltetik a nyájt,
S a kies estvéken nyögdécsel lassu furullya.
Itt a sárga mezõ s kiterült láp terjed elõnkbe,
Hol dús búzakalász hullámos tengere játszik,
S a barnult arató víg dal közt hosszu kepét rak.
Nézd, valamerre veted szemeid, szép minden elõtted,
S a koszorus Tellus kosarit mosolyogva üríti;
És valamint boldog Helvetia népe örömmel
Szántja szabad földjét: itt is szabad a magyar és víg;
A gazdag palotát itt lakja királyi szabadság,
S a gunyhók lakosit szent törvény jobbkeze védi.

A község szinte minden civil szervezete
kesztyût és zsákot ragadott áprilisban a
Tavaszi Nagytakarítás hevében. Az idén nem
szemeteltünk annyit, mint az elmúlt évek-
ben. Fele annyi zsák gyûlt össze, mint
tavaly! És vajon milyen kevés gyûlne össze,
ha senki nem szemetelne?

KK öö ss zz öö nn ee tt nn yy íí ll vv áá nn íí tt áá ss
Köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen for-

mában segíteni igyekeztek illetve segítettek nekem, amikor
egy rossz szándékú valaki ellopta a pénztárcámat, összes
iratainkkal együtt. Nagyon meghatott, hogy sok jó érzésû
ember vesz körül. 

� Horváth Zoltánné
Erzsike



Május 12. Karinthy-összeállítás
Június 16. Valahol Európában
Július 13. Karinthy-összeállítás
Július 15. Hegedûs a háztetõn
Augusztus 11. MM ee gg ll ee pp ee tt éé ss !!

MM ee gg hh íí vv óó
Minden kedves férfi olvasónkat, szeretettel várjuk

2007. május 12-én 19-órai a Kultúrházban, Férfinapi báli
rendezvényünkön.

Ha pedig hölgyet tisztelhetünk olvasóink körében, kérjük
beszélje rá párját, hogy együtt tölthessünk el egy nagyszerû
estét.

Sok meglepetéssel készülünk.
Nõk Szervezete

� Erdélyi Józsefné
Aranka
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Az Alig(h)a színjátAz Alig(h)a színját--
szókör nyári elõadásaiszókör nyári elõadásai

Persze ez nem olyan nagy hír! Hiszen a színját-
szókör 2005 decembere óta folyamatosan bõvül.
Mindig jönnek új tagok, új arcok, a színdarabok
oldaláról, "rendezõi szemmel" nézve új karakterek.
Sõt, folyamatosan keresgélünk, vagyis toborozzuk
nagy erõvel a jó népet. Mert mint mindig - a
megalakulás óta - például férfiakban hiányt
szenvedünk. Hol kisgyerek kell, lehetõleg jó
nagyszájú! Hol kis csendes, hol öreg nagymama!
Õt azonban nem toboroztuk, õ nem kérdezett meg
senkit, hogy jöhet-e a színjátszókörbe játszani. Õ
egyszer csak ott volt. Tavaly nyár óta részt vett a
próbákon. A karácsonyi mûsorban már jelen volt,
szerepet kapott, a márciusi színdarabban már tán-
colt. És április 8-án megérkezett, 3150 grammal,
55 centiméter hosszúsággal Veréb Zsombor, a
legifjabb színjátszós.

Szóval mégiscsak nagy hír, mert így még sosem
bõvült az Alig(h)a színjátszókör!

Az újságon keresztül nagyon hosszú életet, jó
egész séget és nagyon sok szerepet kívánok Neked,
Zsombor és Anyukádnak, Nórinak mindannyiunk
nevében!

� Krutzler Adrienn

Bõvült a színjátszókör!Bõvült a színjátszókör!

Az orvos segít...Az orvos segít...
Lélektani alapfogalmak

Újságunkban lélektani sorozatot kezdünk annak reményé -
ben, hogy az olvasókat érdekelni fogják a röviden, gyakorla-
tiasan megírt ismertetõk és segítségadási javaslatok. 

Terveink szerint szó lesz a szorongásról, a pánikról, a dep -
resszióról, a stresszrõl, a pszichoszomatikus tünetekrõl és a
leggyakoribb pszichoszomatikus betegségekrõl. Hozzászólá -
saik alapján tovább formáljuk, bõvítjük a pszichológiai alap -
ismeretek tartalmát. Amennyiben tanácsadásra is szükségük
lenne, forduljanak bizalommal a szerzõhöz, aki levelükre
válaszol, adataikat bizalmasan kezeli. 

A szorongásról
A szorongás általában félelem által kiváltott, kellemetlen,

zaklatott, aggódó érzelmi állapot. Ilyenkor gyakran testi
tüneteket is elõfordulhatnak: izom-feszültség, remegés, izza -
dás, szívdobogás, szapora pulzus, hányinger, szédülés, ne -
héz légzés, hasmenés, zsibbadás. Lelkileg kiszolgáltatottsá-
got, kilátástalanságot élhet át a szenvedõ ember.

A szorongás kétféle módon jelenhet meg: heveny, illetve
tartós formában.

A heveny szorongás jellemzõi
A valamitõl való félelem miatt kétségbeesett, nyugtalan

érzelmi állapot alakul ki. Elõfordulhatnak betoluló kelle met -
len gondolatok is. A nyugtalan, szorongó ember a korábban
leírt testi jeleket is tapasztalhatja, fõleg az akarattól
független, ún. vegetatív idegrendszer aktivizálódását.

A krónikus szorongás jellemzõi
Lelkileg tartós félelmi állapot, nyugtalansággal, aggódással

kísérve. Testileg étvágytalanság, alvászavar, rémálmok, gyen -
ge ség érzés a legjellemzõbbek. 

A szorongás kezelése
Nagyon fontos, hogy a fenti jelek alapján minél korábban

felismerjük, hogy az akaratunktól függetlenül mûködõ szo -
ron gá sos tünetekrõl van szó.

Fõleg kezdetben a szorongás mögött meghúzódó félelmek
megértése és megbeszélése is sokat jelenthet.

A kezelés történhet beszélgetéssel, pszichiáter által java-
solt gyógyszeres kezeléssel és pszichoterápiával.

Nagyon sok esetben a rendszeres mozgás (séta, futás,
úszás, kerékpározás, stb.) is enyhítheti, olykor meg is szün-
tetheti a panaszokat. Vannak olyan emberek, akik szívesen
megtanulják a szorongást enyhítõ, majd megelõzõ lehetõ -
ségeket nyújtó lazítást (autogén tréning, relaxáció). Van olyan
honlap, ahonnan ingyen letölthetõ a szorongásoldó gyógy-
torna és lazítás: www.onkopszichologia.bencium.hu (letölt -
hetõ hanganyag menüpont)

Várom hozzászólásaikat, javaslataikat,
� Dr. Riskó Ágnes

KK öö ss zz öö nn ee tt nn yy íí ll vv áá nn íí tt áá ss
Az Alig(h)a színjátszókör köszönetét fejezi ki Józsa

Györgynek, aki ruhákkal támogatja a színjátszókör
jelmeztárát. Köszönjük.

8171 Balatonvilágos,
Csók István. sétány 5/c.

klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta

arisko@bencium.hu
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Tisztelt Olvasók!
A z  á prilisi hóna p a  bûncse le k -

mények e lköve tése  tekinte tében igen
sz ínes pa le t tá t muta tott a  részünkre .
Mind Ba la ton világos, mind Ba la ton -
a ka ra ttya  té rsé gé be n több olya n
bûncse lekmény történt, me ly során az
ismere tlen e lköve tõ dolog e lleni e rõ -
szak ka l beha tolt különbözõ nyara ló -

inga tlanokba , de  onnan nem tula jdonított e l semmit, csak néhány napig
ott é lt, a ludt és eve tt. Az  ide i évben e lõször történt besurranásos lopás
Ba la tonvilágos té rségében, me ly során a  tula jdonosok figye lme t -
lenségé t haszná lták ki a z  e lköve tõk és mentek be  a  nyitott nyara lóba .
K é re m Ö nöke t, hogy minde n a lka lomma l, a mikor a z  udva rba n
tevékenykednek, a  lakóház , nyara ló be já ra ti a jta já t kulcsra  zá rják be  az
ilyen je llegû bûncse lek mények mege lõzése  é rdekében. Sokan az t
gondolják, hogy a  be törések, besurranások e llen véde lmet nyújt a z
ablakra , be já ra ti a jtóra  fe lsze re lt szúnyoghá ló. E z  sa jnos nem így van.
Több olyan ese tben is nyomoztunk az  e lmúlt években, amikor a  nyitott
a bla kon a  sz únyoghá ló kivá gá sá va l ha tolta k be  a z  isme re tle n
e lköve tõk. Áprilisban történt egy olyan ese t is, me ly során a  nyitott
gépkocsiban fe le jte tt ira ttá rcá t tula jdonították e l ismere tlenek. A le írt
bûncse lekményekben a  bûnügyi osz tá ly nyomozói folyta tják az  e ljá rást,
a  Rendõrõrs egyenruhás á llományának segítségéve l. 

B izonyára  többen é rtesültek már a rról tényrõl, hogy kollégá immal
me gke z d tük a  B a la tonke ne se  R e ndõrõrs é püle té ne k fe lújítá sá t,

re nová lá sá t. A fe nti munká hoz  sz üksé ge s a nya gi forrá soka t a
B a la tonke ne se  N a gyköz sé gé rt A la  pít vá nyon ke re sz tül tudtuk
biz tosítani, a z  eddig be folyt összege t nagyság rendileg ma jdnem fedez i
az  anyagszükségle teke t. Az  épüle tben új hidegburko la toka t, csem -
péke t, szanite r te rmékeke t he lyezünk e l, tapé táz tunk, feste ttünk,
mázol tunk, és az  udvar rendbe té te le  is megkezdõdött. A munkák nagy
többségé t a  Rend õrõrs szemé lyi á llománya  és a  he lyi F a lugondnokság
szakembere i ha jtják végre . 

E gyre  nagyobb számban kívánom megszervezni a  szombat esti
köz lekedés és közbiz tonság akcióka t, me lynek fõ cé lja  a  nyitva  ta lá l -
ha tó szórakozóhe lyek e llenõrzése , ille tve  az  utakon a  szabá lysértõk
kiszûrése . Má justól havi több a lka lommal ke rül vezénylésre  Ba la ton -
világosra  és té rségére  a  sebessége llenõrzõ készülék. Kérem Ö nöke t,
hogy mind be lte rüle ten, mind külte rüle ten a  sebességha tá roka t ta rtsák
be! 

A jó idõnek köszönhe tõen egyre  több nyara lótula jdonos lá toga t le
te ljes hé tvégére  az  eddig üresen á lló inga tlanja ihoz . Sa jnos ennek
hozadékaként egyre  nagyobb a  va lósz ínûsége  a  fentebb már le írt
besurranásos lopás e lköve tésének. Kérem Ö nöke t - mint he lyi lako -
soka t - hogy sz íveskedjenek tá jékoz ta tni ismerõse ike t, ba rá ta ika t, a
mege lõzés lehe tõsége irõl, annak é rdekében, hogy miné l kevesebbszer
történhessen ilyen je llegû bûncse lekmény Ba la tonvilágoson. 

Segítségüke t e lõre  is köszönöm.

� Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Megérintett a fehérség lélegzetelállítóan finom eleganciája, s
éreztem, hogy egy pillanatra szinte engem is feltartóztat az
érintetlenségnek ez a sugárzóan ragyogó tisztasága. Valahogy
más volt ez, mint a szintén nagyon ünnepélyes és fenségesen
elegáns sötét öltözet, mely a gazdagságot és fényûzést közve -
títi környezete számára. Az inkább kihívó, lekezelõ, büszkén
rátarti és esetleg irigylésre sarkalló, de semmi esetre sem
hamvasan tiszta, örömre, boldogságra utaló, vagy értékre fi -
gyelmeztetõ, mint ez a fehérség. 
A fenti, szinte álomszerû élményem után keresni kezdtem a

fehér ruhás személyeket, hogy hátha megragadhatom és
megérthetem titkukat, de bizony nem jártam sikerrel, mert
sem az utcákon, sem a jármûveken, sem az iskolákban, a
boltokban vagy a munkahelyeken nem találkoztam velük. Az
emberek színes, tarka ruhákban járnak, gyakran topisan és
néha sötétben vagy feketében, de fehérben sose. Az arcuk is
hasonlít ruhájukhoz. Erre soha se gondoltam, de most
véletlenül észrevettem. 
Délután látogatóba kellett mennem a városi kórházba.

Amint beléptem a kapun egy fehér ruhás ápoló nõvér jött
velem szemben. Egy pillanatra megtorpantam, majd indultam
felfelé a lépcsõn. Két doktor ereszkedett alá hófehér öltö -
zetben, komolyan, szakmai félszavakkal értekezve egymás-
sal. Este a híradó laboratóriumi riportot közvetített, ahol még
az operatört is tetõtõl talpig fehérbe öltöztették, hogy a
legkisebb szennyezõdést se terítse szét a steril környezetben. 
Lekapcsoltam a TV-t, s szinte rögtön elém idézõdött a

legutóbbi családi esemény, a legkisebb jövevény keresz -
telõjének képe. Hófehér kelengye, örömtõl sugárzó boldog
arcok, s nemcsak a hölgyek, az anyuka és a mamák tekintete
mutatta ezt, hanem bizony az ifjú apukáé, meg a papáké is.
Bár õk ezt próbálták titkolni férfiasabb ábrázatot erõltetve
magukra, de ez most sehogy sem akart sikerülni nekik. E
miatt kamaszosan huncutul, s kenyérre kenhetõen aranyosan
néztek ki, bár ezt nekik a világért sem szabad megmondani.
–  Elmosolyodok az emlékek ilyetén megelevenedése kap -
csán, s máris két újabb kép jelenik meg elõttem: két meny -
asszonyé, egy kicsi elsõáldozóé és a võlegénye karjaiba simu -

ló igazi menyasszonyé, akik ezúttal a szûzi tisztaság és a szak -
rális ragyogás képeit jelenítik meg. 
El-eltûnõdöm...! – Amikor kerestem a fehér ruha titkát,

akkor egyet sem találtam. Elrejtõzött elõlem. Amikor nem
kerestem, akkor azok kerestek meg engem. Hirtelen feltûn-
tek sok-sok különbözõ alakban, s valamennyi anélkül vonult
el elõttem, hogy megérinthettem volna..., de mindegyik
nyomot hagyott a lelkemben. S míg ezen tûnõdök újabb kép
lép elõ emlékezetembõl. Egyszerre hallom és látom a
jelenetet: „... Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és
testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre.
Ott elváltozott elõttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája
pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. ... Péter erre
így szólt: 'Uram, jó itt nekünk!'... „ (Mt 17,1-4)  -  S röviddel
ez után egy újabb ragyogás ejt ámulatba, amely ív-fényként
hidat képez az összeveretés, keresztrefeszítés és temetés
mélysége és sötétsége felett, mert húsvét este a Föltámadott
„... megjelent közöttük és köszöntötte õket: 'Békesség nek-
tek!'“ (Lk 24,36)
Állj! – mondom magamnak. Túl sok a fénylõ ragyogás.

Rendet kell teremteni az agyamban és a szívemben, hogy
megértsem és felfogjam jelentésüket. Úgy vélem két dimen -
zióban, vagy úgy is mondhatom, hogy kétféle relációban
találkoztam a hófehér tisztasággal: az egyik a természetes
higiéniai egészséget és biológiai fertõzésmentességet
valamint a fizikai-kémiai vegytisztaságot jelezte és
védelmezte, a másik pedig az erkölcsi, szellemi tisztaságot, a
természetfeletti dimenziót, vagyis a szentséget jelenítette
meg. Bármely ok is öltöztetett valakit fehérbe, a vele való
találkozás eleinte különös érzést, most pedig már tudatos
reflexiót indít el bennem. Egy biztos, hogy nem hagyott, és
ezután pláne nem hagy érintetlenül, bárhol is találkozzam
vele, a profán élet sûrûjében, vagy szakrálisan emelkedett
idõben vagy eseményen. Úgy látszik, nemcsak a szavak és az
események, hanem a jelek is képesek hatalmas átalakító
erõvel üzenni...!

� Dr. Ba lá zs  P á l
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Aranypáva-díjas lett a Világosi NépdalkörAranypáva-díjas lett a Világosi Népdalkör
A Világosi Népdalkör hét éves lett az idén. Fekete

Barnabásnét kérdeztük, aki 2000 januárjában bábásko dott
a népdalkör megszületésénél. Kezdetben csak nõk éne -
keltek a kórusban, mára azonban a népdalkör valódi ve -
gyeskar lett, férfiak és nõk, fiatalok és idõsebbek énekelnek
együtt, jelenleg 27 taggal.

Honnan jött a Világosi Népdalkör ötlete?
A népdalkör ötlete onnan származik, hogy mikor elkezdõdött a falu-

napok szervezése, mindig más településekrõl kellett hívnunk mûvészeti
csoportokat. Többen felvetették, hogy a községben miért ne lehetne
létrehozni egy mûvészeti csoportot. Látva a szomszédos településeken a
jól mûködõ dalköröket, megfogalmazódott bennünk, jó lenne, ha nálunk
is mûködne egy ilyen csoport. 2000 januárjában a Hírmondóban egy fel-
hívást tettünk közzé, aki szeret énekelni és sza bad idejét szeretné
hasznosan eltölteni illetve tudna erre idõt áldozni, akkor várjuk jelen-
tkezését. 15-en jelentkeztek, õk lettek az alapító tagok. Kezdetben
jómagam voltam a népdalkör vezetõje. Elég nagy nehézségbe ütközött a
népdalcsokrok összeállítása, hiszen ezeknek megvan a rendje, hogy
milyen formában követik egymást a dalok. Elõször ez sok tanulnivalót
kívánt tõlünk, de nagyon sok segítséget kaptam a csajági népdalkör
vezetõjétõl Nagy Imrétõl és Ácsné Évától. Nemcsak hasznos tanácsokkal
láttak el bennünket, de kész anyagokat is kaptunk tõlük és nagyon sok
biztatást. Legelsõ sikereinket a község rendezvényein, falunapokon,
szoboravató ünnepségen értük el. 2003-ban úgy gondoltuk, hogy jó
lenne, ha lenne egy olyan vezetõje a népdalkörnek, aki valóban hoz-
záértõ.  Akkoriban a helyi iskolában cite ra szakkört vezetett Bollók Attila,
aki abban az idõben a balatonfûzfõi népdalkör vezetõje is volt, nagy
örömünkre elfogadta a felkérésünket. Nagyon jó döntés volt, hogy õt
választottuk, mert az õ vezetésével nagyon sokat fejlõdött a népdalkör és
szép sikereket értünk el itthon is és Szlovákiában is.

Milyen dalcsokrokkal szoktatok fellépni?
Mi elsõsorban a dunántúli tájegységekbõl választunk: bakonyi, ba la -

toni, zalai, de van kalocsai, erdélyi, székelyföldi, hajdúsági dalcsok runk is. 
Hol léptetek fel ez alatt a hét év alatt?
A környezõ településeken már mindenhol: Csajágon, Kajáron,

Enyingen, Fûzfõn, Dégen. Balatonalmádiban évek óta énekelünk a
borhéten, Balatonkenesén a Kapunyitó fesztiválon és Váchartyánba is
meghívást kaptunk. Külföldön, Szlovákiában elsõsorban a testvér tele -
pülésen lépünk fel évek óta és kétszer képviseltük a Kelet-Balatoni régiót
az ottani régiós fesztiválokon. 2004-ben a Balatoni Népdalkörök
Találkozóján Cserszegtomajon a zsûri dicséretben részesítette a nép-
dalkört.

Milyen sikerek állnak még a népdalkör mögött?
Fontos egy népdalkör fejlõdéséhez, továbblépéséhez, hogy meg-

méresse magát. Kell, hogy részt vegyünk minõsítõ versenyeken, ahol
egy szakmai zsûri bírálja a népdalkört, figyeli a kórus énekhangját,
hangfekvését, dalcsokor-összeállítását, de azt is beszámítják, hogy
milyen a kórus megjelenése. Például lepontozzák  a fellépõ ruhát, ha az
nem megfelelõ. 

Minõsítõ versenyt két szövetség rendez, a Vass Lajos Népzenei
Szövetség és a KÓTA, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége. Mi
az utóbbit választottuk, 2005. április 23-án Taliándörögdön a 13.
Országos Népzenei Területi minõsítõn a legmagasabb fokozatot, kiváló
eredményt értük el. Aki a térségi minõsítõn kiváló illetve dicséretes
fokozatot kap, az továbbléphet az országos minõsítõ versenyre, ezt
azonban két éven belül kezdeményezni kell. Így idén jelentkeztünk a 14.
Országos Népzenei Minõsítõre. Itt bronz, ezüst, arany fokozatot lehetett
elérni és a legmagasabb az Aranypáva-díj! Tizenhét népdalkör, szólista
és zenekar versengett Besnyõn. A zsûri neves személyiségekbõl állt, úgy
mint Birinyi József, a KÓTA elnöke, dr. Gerzanics Magdol na és Varró
János, akinek az egyik dalcsokrát is énekeltük a versenyen. Jó volt a
választás, nem tudtuk, hogy õ is a zsûri tagja lesz. Varró János külön-
ben citeramûvész, így nagy elõszeretettel figyelte a citera kíséretünket is,
hogy mennyire van összhangban a népdalkör munkájával. Nagyon vár-
tuk az eredményhirdetést, de a közönség reakciójából már éreztük, hogy
jól sikerült az elõadásunk. Már minden díjat kiosztottak… a bronzot, az
ezüstöt, az aranyat… akkor már összenéztünk, hogy csak nem… És
akkor bejelentette a zsûri, hogy három népdalkör kapta meg a legma-
gasabb minõsítést, az Aranypáva-díjat és köztük a Világosi Népdalkör is!
Örömujjongásban törtünk ki. 

Mi a következõ kitûzött cél?
Az Aranypáva-díjat elért népdalköröknek várhatóan júniusban lesz az

országos gálája, ott adják át a népdalkörnek az Aranypáva-díj oklevelét.
Ezen a gálán el lehet nyerni az Aranypáva-nagydíjat is. Kétévente illik
megvédeni az Aranypáva-díjat, újra kezdõdik a folyamat, elõször területi
minõsítõ, majd az országos verseny. 

Három alapító tagunk egészségügyi okokból sajnos már nem énekel
együtt velünk, nekik ezúton is köszönöm a sokévi munkájukat. Helyükre
szeretettel várunk bárkit a népdalkörbe, aki szeret és tud énekelni és aki
vállalja a heti próbákat. 

Szeptemberben a Kodály-évforduló kapcsán szeretnénk Szomszé -
dolás címen egy népdalkör-találkozót szervezni, amire meghívnánk
azokat a dalköröket, akiknél mi is vendégeskedtünk. 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Attilának a
hozzáállását és azt, hogy vállalja a népdalkör vezetését. Az én feladatom,
hogy intézzem a népdalkör ügyes-bajos dolgait, a pénzügyi adminisztrá-
ciót, a fellépések szervezését, pályázatok felkutatását. A szakmai vezetés
azonban Attila kezében van. Minden évben találunk anyagi támogatókat,
legutóbb a Balatonfõi Termelõszövetkezet segített minket, de meg kell
említenem helyi vállalkozókat is, Ondruska Rudolfot és Radeczky
Istvánt. Itt szeretném felhívni a községben élõket, hogy szívesen fogad-
juk a támogatókat, akár a Balatonvilágos Jövõjéért Alapítványon
keresztül célzottan vagy akár közvetlenül is. 

A népdalkör tagjai sok szeretettel invitálnak mindenkit,
aki Balatonvilágoson, Balatonaligán él illetve nyaral, hogy
látogassanak el fellépéseikre. Hiszen nagyon nagy dolog,
hogy a község népdalköre mindössze hét év munkája alatt
ilyen ragyogó országos eredményt ért el. Büszkék lehe tünk
rájuk! Mindannyiunk nevében gratulálunk!


