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Örömteli gondolatok a múltból
2005 decemberében gyûlést szerveztünk: megbeszéltük a 2006-os év teendõit.

Nagy volt a lelkesedés. Meghitten szerveztük a különbözõ izgalmas programokat
a balatonvilágosi lakosoknak. Nekünk szervezõknek mindig nagy boldogság, ha
másnak örömet tudunk szerezni. Gondolom ezzel az érzéssel nem vagyok
egyedül. Így tudjuk egy pillanatra elfelejtetni  a mindennapok gondjait, problémáit.
Minden évben nagy megtiszteltetés a nõnapi bál, ahol bennünket, hölgyeket
kényeztetnek, s halmoznak el szeretetükkel, tiszteletükkel a férfiak. Ezt nekünk
nõknek is viszonozni kell. Ezért szerveztük nagy örömmel a férfinapot, hiszen
nekik is kijár egy nevezetes nap. Nagy tisztelettel övezve ünnepeltük a
családfenntartókat, akik erejüket, idejüket nem kímélve élik meg a hétköznapokat.
Azt hiszem, akik eljöttek, jól érezték magukat. Az otthon maradottakat pedig
2007-ben szívesen látjuk. Nagy szeretettel várjuk õket, hogy meg tudjuk mutatni,
milyen büszkék vagyunk rájuk. Nélkülük mi nem lennénk egészek. Mi nõk
szeretünk anyáskodni, de ez nem csak ránk, hanem a férfiakra, a falu
lakosságára is igaz. Ezt bizonyítja a tavaszi nagytakarításban való összefogás. A
jó idõ kicsalogatott bennünket a friss levegõre, s elindultunk csinosítani falunkat,
Balatonvilágost, amire oly büszkék vagyunk. Szeretnénk, ha az ide látogató
vendégek szép környezetben pihenhetnének. Gyönyörû virágokat ültettünk a
parkolóban, melyhez a segítséget a településüzemeltetés dolgozóitól kaptuk.
Köszönjük, hogy velük együtt tehettük szebbé Balatonvilágost. A szép, tiszta
környezet látványa pozitívan hat az ember lelkére. Falunk fejlõdése
szempontjából az sem mindegy, hogy a tõlünk távozó vendégek milyen hírünket
viszik tovább. Azt hiszem, látszik, hogy sokat teszünk lakóhelyünkért. Mi sem
bizonyítja jobban, hogy szeretnek hozzánk jönni. Falunapi rendezvényünk
töretlenül népszerû. Sokat köszönhetünk érte a Polgármesteri Hivatalnak, az
iskolának, Krutzler Adrienn kultúrvezetõnek és a különbözõ szervezeteknek.
Példájuk követendõ. Remélem jövõre is szükség lesz ránk a sokszínû program
szervezésében, lebonyolításában. A szervezõk mind nagy szeretettel és
kitartással végzik feladatukat, hisz ezzel másoknak szereznek nagy boldogságot.
S ki ne vágyna sok-sok örömre egy gonddal teli hétköznap után. Tiszteletteljes
feladat a falunkban élõ néniket, bácsikat köszönteni az idõsek világnapja
alkalmából. Sok szeretettel tesszük ezt, hisz nem szabad elfejteni, hogy sokat
tanultunk tõlük. Tanítsuk meg embertársainkat, hogy egymást tisztelni kell. Itt kell
megemlékeznünk azokról, akik már nem lehetnek közöttünk. Mi szívesen
vállaltuk azon sírok rendbetételét, akiknek nincs élõ hozzátartozójuk. Megtettük
eddig is, s ezután sem feledkezünk meg e nemes feladatról. Novemberben
köszöntjük az Erzsébeteket, Katalinokat. Ez már Balatonvilágoson hagyomány.
Maradjon is így, hisz ekkor erõsíthetjük meg barátságainkat ebben a rohanó
világban. Beszélgetünk, együtt vagyunk, jól érezzük magunkat. Jó példával
szeretnénk elõl járni a jövõ nemzedékének. Az ember társas lény, ezért bennünk
él a másokkal való találkozás igénye. Ne hagyjuk, hogy a rohanó élet, iskola,
munkahely ezt tönkre tegye. Tudjunk tiszta szívbõl adni, ahogy mi is tettük.
Diákjaink gyönyörû mûsorral készültek. Ezzel csalogattak mosolyt a veszprémi
Kórházban fekvõ gyerkõcök szomorú arcocskáira. Köszönetet mondunk a
szülõknek és Judit néni igazgató asszonynak, hogy elengedték velünk a

gyerekeket. Éva néni idõt és energiát
nem sajnálva tanította be a tanulókat.
Büszkék vagyunk rátok! Köszönjük! 

Ezzel a pár gondolattal szeretném
lezárni a 2006-os évet és ugyanilyen
nagy ambícióval, szeretettel vágunk
neki az új esztendõnek együtt egymá-
sért.

Erdélyi Józsefné
Nõegylet
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2006. november 14.
A képviselõ-testület 2006. november 14-én rendkívüli testületi ülést

tartott, melyen a napirendek tárgyalása elõtt sor került Balatonvilágos
Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Bizottságai kültagjainak
eskütételére.

Ezt követõen a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat tárgyalta meg, melyet a
tájékoztatóm végén részletesen ismertetek. 

Következõ napirendként döntött arról, hogy részt vesz a Balatoni
Fejlesztési Tanács által a „2007-2013 közötti idõszakban megvalósuló, a
Balaton Kiemelt Üdülõkörzet számára kiemelt jelentõségû projektek
megvalósíthatósági tanulmánya és engedélyezési szintû
tervdokumentációja elkészítésének támogatására“ kiírt pályázatán, melyre
önrészként 2.765.000 Ft összeget biztosít a 2007. évi költségvetésében.

Ezt követõen hozzájárult, hogy dr. Nagy Miklós képviselõ által
lemondott, 2006. évi tiszteletdíj és járulékai összege, 79200 Ft
„Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása“ címen létrehozott
céltartalékba kerüljön. 

2006. november 24.
A képviselõ-testület 2006. november 24-én közmeghallgatást tartott,

ahol a polgármester beszámolt az elõzõ közmeghallgatás óta eltelt idõszak
eseményeirõl, a 2007. évi fejlesztési elképzelésekrõl, a képviselõ-testület
munkájáról.

2006. november 28.
Napirendek:

1./ 2006. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl szóló
beszámoló

2./ 2007. évi költségvetési koncepció
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az

önkormányzati támogatás felhasználásáról
4./ Rendeletek módosításának tárgyalása
5./ Vegyes ügyek.

A képviselõ-testület 2006. november 28-án tartott munkaterv szerinti
ülésén a polgármester a napirendek tárgyalása elõtt tájékoztatást adott a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, melynek során az alábbi
döntések születtek:

Módosította határozatát, melyben a Reménysugár Alapítványnak
korábban 50 ezer Ft támogatást biztosított, azzal, hogy a támogatás összege
a Mentõszolgálat részére, életmentõ eszközök beszerzésére kerülhet
felhasználásra. 

Visszavonta 251/2006.(IX.18.) számú határozatát, melyben a
Balatonvilágos, 303/30 hrsz-ú 710 m2 térmértékû beépítetlen terület vevõjét
kijelölte.

Döntött több határozata végrehajtási határidejének módosításáról.
Visszavonta azon határozatát, melyben az Iskolának a sportpálya

kiépítéséhez 405.000 Ft elõirányzatot biztosított.
Ezt követõen elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzata

gazdálkodási rendszerének szabályszerûségi ellenõrzésérõl szóló jelentést,
és egyben meghatározta a belsõ ellenõr javaslatai alapján megteendõ
intézkedések végrehajtására irányuló intézkedési tervet.

Következõ napirend keretében módosította a 2006. évi költségvetési
rendeletének bevételi fõösszegét 472442 ezer Ft-ra, a kiadási fõösszegét
450785 ezer Ft-ra, az önkormányzat költségvetési tartalék összegét 21657
ezer Ft-ra. Valamint elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat 2006.
évi költségvetésének III. negyedéves teljesítésérõl szóló beszámolót 370663
ezer Ft bevételi, illetve 307230 ezer Ft kiadási fõösszeggel, és 21657 ezer Ft
tartalék összeggel. Majd döntött elõirányzatok módosításáról, átcsopor-
tosításáról.

Ezt követõen elfogadta Balatonvilágos Község 2007. évi költségvetési
koncepcióját.

Negyedik napirendként tárgyalta, és elfogadta a civil szervezetek –
Nyugdíjas Egyesület, Népdalkör, Vöröskereszt, Nõegylet, Balatonaliga
Üdülõközössége Egyesület – tájékoztatóját a szervezet munkájáról, az
önkormányzati támogatás felhasználásáról.

A rendeletalkotás, rendeletmódosítás tárgykörben megalkotta az
oktatási-, nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési
díjakról szóló rendeletét, valamint az önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát. Módosította az iparûzési adóról, a képviselõi, a bizottsági

tagok tiszteletdíjáról, valamint a tanyagondnoki szolgálatról szóló
rendeleteket. Az önkormányzat hatályos rendeletei Balatonvilágos honlapján
megtekinthetõk.

A Településfejlesztési, Vagyongazdálkodási, Természet és
Környezetvédelmi Bizottság kültagjait megválasztó titkos szavazás
lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hozott létre. A szavazás
lebonyolítását követõen, a szavazás eredményeként id. Szabó István urat, és
Szüts Menyhért urat megválasztotta a Településfejlesztési,
Vagyongazdálkodási, Természet és Környezetvédelmi Bizottság
kültagjainak.

Vegyes ügyek keretében az alábbiakat tárgyalta, és a következõ
döntéseket hozta:

Módosította a 131/2006. (IV.24.) számú határozatát azzal, hogy „a
képzõmûvészeti alkotás állításának célja emléket állítani mindazon
áldozatoknak, akik a magyar szabadságért, hazáért, és a magyarságért
életüket áldozták“.

Döntött arról, hogy egyetért Balatonkenese Településrendezési tervének
módosításával, azzal kapcsolatban kifogást, észrevételt nem tesz, valamint
a további véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.

Elfogadta Balatonkenese Nagyközség Környezetvédelmi Programját,
azzal kapcsolatban észrevételt nem kívánt tenni. 

Bérbe adta a balatonvilágosi Kultúrházat 2006. december 31, és 2007.
január 1. közötti idõszakra, 20 ezer Ft bérleti díjért.

Hozzájárult a Közvilágítás szakfeladatról 280.000 Ft átcsoportosításához
a Polgármesteri Hivatal bõvítésére, az Önkormányzat igazgatási
tevékenység szakfeladatra.

Engedélyezte, hogy a polgármester a Balatonvilágos, Mészöly Géza
stny. 10; 14. számú ingatlanok tulajdonosaival megállapodást kössön az
ingatlanok épületeinek bontásakor keletkezett törmelék elszállításához
használandó útszakasz ideiglenes, a tiltó táblánál súlyosabb, maximum 10 t
összsúlyú gépjármûvek igénybevételéhez azzal, hogy a gyenge alapozással
ellátott út esetleges megrongálásának helyreállítása érdekében
igénybevevõnek 300 ezer Ft összeget kell fizetni. 

Két hirdetõtábla közterületen történõ fennmaradását engedélyezte 2006.
december 31-ig 1000 Ft/hó/db közterület-használati díjért.

Döntött a Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételrõl. Támogatta, hogy a Programban Zámbó
Gábor nyolcadik osztályos tanuló Balatonvilágos település képviseletében
részt vegyen, és egyben vállalta, hogy az általa delegált diák számára a
programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10
hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat biztosít. 

A téli terembajnokságon résztvevõ balatonvilágosi fiatalok részére, a
terembérletre 40 ezer Ft támogatást biztosított. 

Zárt ülésen az alábbi napirendeket tárgyalta, és a következõ döntéseket
hozta:

Döntött a Balatonvilágos, 303/45 hrsz-ú, 1048 m2 térmértékû,
összközmûves, belterületi ingatlanra vonatkozó szerzõdés közös
megegyezéssel történõ felbontásáról. 

Elutasított egy támogatás iránti kérelmet.
A Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság két

határozatával (aktív korú, nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély
megállapítása iránti kérelem elutasítását megállapító határozat,
térítésmentes étkezés biztosítás elutasítását megállapító határozat)
kapcsolatban benyújtott fellebbezést elutasított, és a bizottság határozatait
helybenhagyta. Egyben döntött a kedvezményes szociális étkezés
biztosításáról.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ ülését 2006.
december 19. kedd, 16.00 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ A 2007 évi fejlesztések

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

Elõadó: polgármester
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

Elõadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária

TT áá jj éé kk oo zz tt aa tt óó
aa   KK éé pp vv ii ss ee ll õõ -- tt ee ss tt üü ll ee tt   mm uu nn kk áá jj áá rr óó ll



Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó 3.2006. december

Balatonvilágos sajátos település születésénél fogva, mivel Balatonfõkajár
község külsõ településrészeibõl alakult ki. Veszprém megyei község, ezáltal
statisztikai kistérségként Balatonalmádi térségközpontú Kelet-Balatoni
Kistérséghez tartozik.

Földrajzilag a Balaton Déli partján, - Budapest felõl - az elsõ település, a
Déli vasút itt éri el a Balatont. 

Morfológiailag a Mezõföldi lösztábla Észak-keleti vége - ahol községünk
fekszik - meredeken, némely helyen szinte függõlegesen emelkedik a Balaton
víztükre fölé.

Településszerkezetileg összeépültünk a Somogy megyei Siófok várossal.
Közlekedési kapcsolata a statisztikai kistérségi központ Balatonalmádival a

71. számú fõközlekedési út.
A nem hivatalos, a lakosság által általánosan funkcionális központként

elfogadott Siófok várossal közvetlen közlekedési kapcsolat van vasúton és
közúton a 7. számú fõúton, az M7 autópályán, Vörösmarty és Rákóczi
utcákon keresztül.

A Magyar Köztársaság Kormányának tervezett intézkedései a jövõben
nagyobb szerepet szánnak a kistérségi központnak, a jelenleg helyben
intézhetõ ügyek nagy részét csak ott lehet majd elintézni, egyszóval lényege-
sen többet kell utazni.

Balatonalmádi felé a korlátozott, csak átszállással lehetséges közlekedési
viszonyok romlani fognak, mivel a járatokat üzemeltetõ Balaton Volán járatok
megszüntetését tervezi, és gazdasági kényszerbõl meg fogja tenni. A
közlekedés költségei folyamatosan emelkednek nem mindegy, hogy 23
(Balatonalmádi), esetenként (Balatonfüred Földhivatal) 35 kilométert, vagy
12 kilométert (Siófok) kell utazni. Nem mindegy mennyi idõt kell utazással,
az átszállás várakozásával eltölteni.

A kiépült közmû kapcsolatok, üzemvezetõségek - a tervek szerint a vízmû
is - Siófokon vannak, illetve lesznek.

Az alábbi táblázatban részletezve van a kistérségi központok, körzeti
feladatokat ellátó hivatalok távolsága Balatonvilágostól.

A felsoroltak eléggé egyértelmûek, a képviselõ-testületnek van joga dön-
teni a választást követõ hat hónapon belül, melybõl közel három hónap már
eltelt. Folyamatban van a közigazgatás, az közoktatás reformja, a kistérségi
együttmûködés, a kistérségi központ kiemelt szerepet kap, most lehetõség
van a váltásra, a kedvezõbb kapcsolat szentesítésére.

A váltásnak vannak elõnyei, vannak hátrányai, mérlegelni, dönteni kell.
Az Önök véleményére alapozott döntést a képviselõ-testület fog hozni,

amennyiben a többség a váltás mellett foglal állást.
A kistérség váltása, megyeváltással jár együtt, melyet népszavazással kell

megerõsíteni.
Kérem, juttassák el véleményüket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

gálatához.
Fekete Barnabás polgármester
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a BBursa HHungarica ÖÖnkormányzati ÖÖsztöndíjpályázat kkeretében
Balatonvilágos KKözség ÖÖnkormányzata ááltal nnyújtott ttámogatásokról

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete által kiírt Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójának, "B" típusú pályázatára 1 fõ, "A" típusú pályázatára 15 fõ adott be pályázatot.
Idõközben egy pályázó visszavonta "B" típusú pályázatát.

A képviselõ-testület szociális alapon, az egy fõre jutó jövedelem alapján felállított egy rangsort.

A felállított rangsor értékhatárai a következõk:
Rangsor Egy fõre jutó jövedelem Támogatás összege
I. 0 Ft-tól - 25000 Ft-ig 5000 Ft,
II. 25001 Ft-tól - 30000 Ft-ig 4000 Ft,
III. 30001 Ft-tól - 40000 Ft-ig 3000 Ft,
IV. 40001 Ft-tól - 2000 Ft,

A rangsor figyelembe vételével került megállapításra egyénenként az "A" típusú pályázatok támogatási összege, az alábbi-
ak szerint:

Rangsor Támogatott pályázó Támogatás összege
I. 5 fõ 5000 Ft/fõ/hó x 10 hónap,
II. 1 fõ 4000 Ft/fõ/hó x 10 hónap,
III. 2 fõ 3000 Ft/fõ/hó x 10 hónap,
IV. 7 fõ 2000 Ft/fõ/hó x 10 hónap,

Önkormányzat által a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójára biztosított támogatás össze-
sen: 490.000 Ft.

Balatonvilágos, 2006. november 21.
Fekete Barnabás

polgármester

TT áá jj éé kk oo zz tt aa tt áá ss



22 00 00 66 -- rr óóóó ll   rr öö vv ii dd ee nn .. .. ..

CMYK
CMYK

Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó4. 2006. december

Ez az év szerencsésen kezdõdött egyesületünknek. 
Lehetõséget kaptunk egy 300’000Ft-os pályázat elnyerésére,

amit Pernecker Antalné segítségével meg is nyertünk! Köszönet
a segítségért.

Sok programot meg tudtunk valósítani.

Színház, Pótszilveszter, fürdés Agárdon, ezen kívül három
alkalommal voltunk Igalban és Gu-
narason. Még egy fürdés lesz Kará-
csony elõtt. Kirándulni voltunk Pé-
csen, Abaligeten. Gyereknapra fõz-
tünk gulyást a gyerekeknek, asszo-
nyaink sütöttek 600 palacsintát. A
Vöröskeresztes lányok virslivel,
üdítõvel látták el a vidáman, gond-
talanul játszó gyerekeket.

Szüreti bálba pincepörköltet
fõztünk, de kivettük részünket a vi-
rág- és faültetésbõl is, a takarítás-
ból is. Most az év utolsó nagy ese-
ményére készültünk, a nyugdíjas

Mikulás estre. Ezen kívül nyugdíjasaink részt vesznek a
Vöröskereszt, a Borbarát kör és a Népdalkör munkájában is. Ezt

a jó kapcsolatot, együttmûködést megpróbáljuk a többi civil
szervezettel is megvalósítani és az elõjelek nem is rosszak.

Hogy tevékenységünk ilyen, amilyen, nagyon sok segítséget
kapunk hozzá az Önkormányzattól, különösen a Polgármeste-
rünktõl, de a többi civil szervezettõl is.

Nyugdíjasaink nevében is szeretném megköszönni
mindenkinek a segítõ együttmûködést.

Nagyon kellemes Karácsonyt, egészséget és egy sokkal
békésebb boldog Újévet kívánok mindenkinek a Nyugdíjas
Egyesület nevében is.

Sovány Dénes

Fotók: Töttössy

KK aa rr áá cc ss oo nn yy ii   hh íí rr mm oo nn dd óó
„A világ közepe ott van, ahol

mindenki egyazon célért dolgozik.“
Ezt olvastam valahol, és elgondolkodtam, miért is ne

lehetne ez a hely a mi kis falunk. Csupán rajtunk múlik,
szeretjük-e otthonunkként, megteszünk-e mindent azért,
hogy jól érezzük magunkat itt?

Mi ezen munkálkodunk, fontosnak érezzük az idelátogatók
véleményét is, hiszen hírt visznek rólunk a világba.

A legfontosabb mégis az itt lakók barátsága, összefogása
és a közös célja: a falunk fejlõdése, szépítése.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a helyi Vöröskereszt
nevében a falu minden tagjának:

békés, boldog karácsonyt és sikeres, együttmûködô újesztendôt!
Királyné Klári Vöröskereszt titkár

A nyugdíjas
Mikulás est
képeibõl...
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A mai nap is úgy indult számomra, mint egy átlagos
hétköznap. Mikor beestem a munkahelyemre azt vettem
észre, hogy a diákok ma valahogy izgatottabbak. Akkor jöt-
tem rá az izgalom okára: ma van Mikulás napja. Õ az, akit
minden gyerek; de talán mi felnõttek is - nagy szeretettel
vár. Megérkezett hát a Télapó, s természetesen a krampusz
Polgármesterünk személyében. A gyerekek ujjongtak. S
hogy a meglepetés még nagyobb legyen a vidám hangulatról
a 2 bohóc gondoskodott.

Körbejárták az osztályokat, köszöntötték a gyerekeket. A
kisebbek egy kicsit megszeppenve, a nagyobbak mosolyog-
va lesték a különös látogatókat. Hiába a Mikulás min-
denkire, még ránk felnõttekre is, nagy hatással van. Az
ajándékokat pedig a Szülõi Munkaközösség tagjai csem-
pészték a Télapó puttonyába. Így szerezhettünk a
gyerekeknek ismét egy szebb napot!

Erdélyi Józsefné

AA  SSzzüüllõõii   MMuunnkkaakköözzöösssséégg
ééss  aa  NNõõeeggyylleett  MMiikkuulláássaa

aazz  iisskkoolláábbaann
A régi megszokott, osztálykeretben tartott Mikulásokat az

idén a Szülõi Munkaközösség és a Nõegylet tette
hangulatosabbá, emlékezetesebbé.

December 6-án már kora reggel találkozhattak a gyerekek
a „Mikulás bácsival“ és segítõivel: két szaloncukrot
osztogató bohóccal és egy virgácsos „krampusszal“.

Az elsõ órák kezdetét jelzõ csengõszó után érte az igazi
meglepetés a gyerekeket. A Mikulás és segítõi az
osztálytermekbe „teli zsákkal“ nyitottak be: minden gyerek
megkapta a Szülõi Munkaközösség csomagját, és mellé a
bohócok szaloncukrot, a krampusz virgácsütést osztogatott.
Az osztályoknak a Mikulás a Nõegylet ajándékát hozta: egy-
egy asztalterítõt minden terembe. 

Köszönjük minden tanuló nevében a két szervezetnek az
ajándékokat. 

Pernecker Antalné
igazgató

PPPP oooo llll gggg áááá rrrr õõõõ rrrr ssss éééé gggg
2222 0000 0000 6666 -- bbbb aaaa nnnn .... .... ....

Több, mint 250 alkalom;
több, mint 1000 óra;

több, mint 10000 kilométer 2006-ban.
Ennyi szolgálatot kívánok a jövõ évre
is a polgárõrség minden tagjának az
Önök érdekében és a község minden
lakosának boldog, békés ünnepeket!

Krutzler László
polgárõrség
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Ünnepi Mûsor
Sok szeretettel meghívjuk a község lakosságát a karácsonyi ünnepségre 2006. december 20-

án 17 órára a Mûvelõdési házba.

AA   kk ii ss hh ee rr cc ee gg
Szereplõk: Árvay Andrea, Árvay Nikolett, Bódig Boglárka, Bódig Dorottya, Bódig Péter, Csepi Nikolett,

Gallai Csilla, Gyarmati Mercedes, Király Vivien, Mihalovics Márk, Mihály András, Mokány Bence, Mokány
Petra, Németh Alexandra, Oroszi Fanni, Pap Daniella, Takács Fiorella, Velõ Ildikó

Világosi Népdalkör – karácsonyi dalcsokor
IIsstteenn  ppéénnzzee

Szereplõk: Bencsik Pál, Boda Pálné, Erdélyi Józsefné, Gallai Péter, Gallai Réka, Hollósi Éva, Marosvári
György, Mokány Bence, Molnár Dávid, Molnár Katalin, Molnárné Sági Mária, Pap Daniella, Pernecker Judit,
Pretz Dávid, Pretz Csaba, Simon Anikó, Sovány Dénes, Szöllõsi Tibor, Takács Renátó, Veréb Andrásné,
Wimmer Ágnes, Wimmer Péter 
(hangtechnikus: Szabó István)

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre
kerül a község karácsonyi ünnepsége. Az ünnepi
hangulat megteremtéséhez a helyi mûvészi csopor-
tok járulnak hozzá. A Világosi Népdalkör dalai évek
óta felcsendülnek a színpadon. Tavaly óta a község-
nek színjátszó-csoportja is van, éppen egy éve
alakult az ünnepi mûsor létrehozására. Azóta sok
mindent megéltünk, sokan megfordultak nálunk,
lettek állandó tagok illetve visszatérõk és remélhe-
tõleg új tagjaink lesznek a jövõben is. Nagyon nagy
boldogság mindannyiunknak, mikor egy új tag
érkezik, hiszen a lehetõséget látjuk benne egy új
karakter megformálására. Nagyon sok szeretettel
várunk mindenkit, azt is, aki egy picit is kételkedik
képességeiben vagy nem tartja magát elég bátornak,
hiszen a többiek között úgyis könnyû feloldódni. 

Az év vége mindig egyfajta számvetés. Számvetés
az elmúlt hónapokról, munkáról, magánéletrõl,

mindenrõl. Úgy gondolom, a színjátszó-csapat tagjai
nagyon sokat dolgoztak az elmúlt évben, az elmúlt
hónapok alatt, - bár õk biztosan tiltakoznának, ha
ezt munkának titulálnánk - tették ezt a saját maguk
szórakoztatására illetve mindazoknak az életükbe
csempésztek egy kis boldogságot, akik végignéztek
egy-egy elõadást. Szeretném megragadni az alkal-
mat, hogy megköszönjem nekik ezt a sok munkát
illetve azt a sok érzelmet, amelyet a próbák, az elõ-
adások, a sikerek hoztak nekünk. Köszönöm.

És köszönöm mindazoknak, akik bármilyen
formában segítették a színjátszókör munkáját.

És köszönöm azoknak is, akik megtisztelték a
csapatot, eljöttek az elõadásainkra és tetszésnyilvá-
nításukkal biztatnak minket a folytatásra. 

Köszönve az elmúlt évet kívánok mindenkinek
békés, szeretetben eltöltött ünnepeket.

Krutzler Adrienn

Heinrich Pál. Neve szorosan összefügg a Világosi
Hírmondó jó néhány
hónapja futó helytör-
téneti mellékletével il-
letve a falunapi Régi ké-
peslapokon címû kiállí-
tással. Szinte mindenki
ismeri a községben, de kevesen tudták róla, hogy mivel
foglalkozik szabadidejében, amíg nem indult el az
olykor 100 évre is visszatekintõ írások rovata a helyi
újságban. Aki elõtt ismeretlenül cseng az Ön neve,
annak mit kell tudnia Heinrich Pálról?

Balatonvilágoson, 1949. január 10-én láttam meg a napvilá-
got a hajdani Márta-panzióban, hol szüleim albérletben laktak.

Az általános iskola elvégzése után a székesfehérvári Gép-
ipari Technikumban érettségiztem, majd egyéves sorkatonai
szolgálat következett. Diplomát a gödöllõi Agrártudományi
Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem.

Közel tizenöt évet dolgoztam már a Dunántúli Regionális
Vízmû siófoki központjában, mikor szüleim súlyos, gyó-
gyíthatatlan betegsége a pálya elhagyására kényszerített.
Azóta váltakozó sikerrel a fizetõ vendéglátás szolgáltatásból
élek. Nõs, két felnõtt fiú édesapja vagyok. 

Életem elsõ harminc évéig Világoson, közvetlen a Balaton
parton lakhattam, majd
utána a mai napig a Csók
István sétányon épített
lakóház az állandó laká-
som. Ezek a „helyviszo-

nyok“ aztán meg is
határozták a Balaton iránt érzett kitörölhetetlen szeretetemet
és csodálatomat.

Mi volt az elõzménye a helytörténeti kutatásnak?
Életemben mindig fontos volt, hogy olyan munkát

végezzek, mellyel közvetlenül vagy közvetve a Balaton
érdekeit szolgáljam. A vízmû vállalatnál végzett feladataim s
a jelenlegi tevékenységem is részben ezt a célt elégíti ki.

Én azonban ennél többet, különlegesebbet akartam. Ezért
jó fél évtizede, úgy döntöttem, hogy folyamatosan életem
végéig kutatni fogom a balatoni illetve a Balaton által ihletett
verseket, hogy ezzel a gyûjteménnyel (már most is több, mint
1100 szerzõtõl van megközelítõleg két és félezer, nyomtatás-
ban megjelent balatoni versem) tisztelegjek a tündéri Tó
elõtt, illetve bebizonyítsam nincs a világon még egy olyan
földrajzi tájegység, mint a Balaton, melyet ennyien és ilyen
szeretettel, szenvedéllyel megénekeltek.

ÚÚÚÚ jjjj ssss áááá gggg cccc iiii kkkk kkkk eeee kkkk   aaaa   mmmm úúúú llll tttt bbbb óóóó llll .... .... ....
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Hány éve és hogyan kezdõdött a történeti kutakodás?
Melyik volt az elsõ cikk?

Mindössze másfél éve, hogy a siófoki városi könyvtár
mikrofilm gyûjteményét tanulmányozom. A versek kutatása
érdekében kezdtem „lapozgatni“ a folyóiratokat (majdnem
minden korabeli újságnak van irodalmi melléklete) s
miközben szép verseket jó írásokat találtam a Balatonról,
jelentõs mennyiségû – településünket is érintõ – híradásra,
riportra és irodalmi jellegû írásra is rábukkantam. 

Az elsõ cikk – soha nem felejtem el – amire „megdobbant“
a szívem a következõkrõl szólt. Idézem: Enyingen mozgalom
indult meg az iránt, hogy a közeli Világos-puszta határában a
Balaton mellett fürdõtelepet létesítsenek. Balaton-Földvár pél-
dájára konzorciumot szándékoznak alakítani, amely nagyobb
területet megvesz és villahelyeknek parcellázza. Egyúttal a
Déli Vasút igazgatóságát megkeresik, hogy a fürdõtelepen meg-
állóhelyet létesítsen. (Balatoni Hírlap, 1898. november 17.)

Honnan, milyen újságokból vannak az írások, hiszen né-
melyik majdnem 200 éves? Melyik a legrégebbi „nyom“?

A mikrofilm tár közel 30 különbözõ 19-20. századi folyóirat
(például Balatoni Hírlap, Balaton, Balatoni Kurír, Veszprém-
vármegye, Somogyi Újság stb.) évfolyamait õrzi. Ez a mennyi-
ség csak a jéghegy csúcsa. 

Át kell majd vizsgálni a korabeli enyingi, székesfehérvári,
Fejér-megyei és nem utolsósorban tucatnyi fõvárosi lapot is,
mert az elõzetes jelzések szerint itt is találunk majd valamit.

A legrégebbi „nyom“ eddig egy általánosan ismert
csodálatos útleírásban (Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül)
szerepel. Eötvös és barátai 1876-ban utaztak vasúton végig a
Balaton déli partján. A Világosi Hírmondó júniusi számában is
megjelent útleírás részletben (Meglátjuk a Balatont…)
olvashatunk a világosi, aligai partszakaszról és büszkeségün-
krõl az elképesztõen szép magasparti panorámáról.

Mennyi munkával jár ez naponta?
Ha valaki belefog helytörténeti kutatásba, elõször kellemes

idõtöltésnek, hobbinak véli ezt az un. „történeti, irodalmi“
ásatást. Aztán ahogy jönnek elõ a „leletek“, úgy kezd a dolog
egyre jobban izgalmassá válni. Az elsõ igazán érdekes
„felfedezés, kincs“ után – ahogy a kollégák mondják – itt a
vég, vagyis innentõl már nincs visszaút, kóros szenvedéllyé
válik a kutatómunka.

Én már nem számolom az  idõt, az órákat, csak néha
töprengek el, vajon hány évig csinálhatom még mindezt.

A cikkek, írások, novellák, regények mellett szépen
gyarapodó gyûjteménye van régi világosi, aligai képes-
lapokból? Hány darabról is van szó pontosan?

A régmúlt idõkben a településünk õslakosai szegény, földet
mûvelõ emberek voltak, bizony fényképezgetésekre nem tel-
lett. A nyaralótulajdonosok nagy részét elfújta a történelem
(zsidótörvények, államosítás stb.) szele. A második világhá-
ború pusztítása a több hónapig tartó csatározások is megtet-
ték rombolásukat.

Szerencsénkre településünk fürdõtelepi jellege miatt sok
szép akár mûvészi szintû képeslap is készült. Ezek a lapok
jelentik most nekünk a történelmet.

A közelmúltban „bukkant“ fel Dr Lerch Ferenc fõorvos úr
(balatonakarattyai villatulajdonos) egy csodálatos közel 100
darabos háború elõtti aliga-világosi képeslap kollekcióval. A
közös gyûjteményünk most már meghaladja a 150 darabot.

Sokan nem tudják, mekkora értéket képvisel egy ilyen
néhány évtizedes képeslap.

A képeslap-gyûjtés egy más kategória. Most a reneszánszát
éli és ez az árakban is megmutatkozik. Egy-egy ritkább
példány akár 5-50 ezer forintos áron is elkelhet az aukción.
Én most már a kevésbé költséges gyûjtést választottam.
Sorba járom a múzeumokat, levéltárakat, magángyûjtemé-
nyeket és a kölcsönkért lapokat digitális technikával lemá-
soltatom.

Folyamatosan panaszkodunk, hogy a községnek nin-
csenek mélyre nyúló gyökerei és szinte senki nem tud
róla, hogy a gamászai temetõben áll Pejtsik Károly és
Wágner Géza síremléke is. Mit kell tudni róluk?

A településünknek igenis vannak mélyre nyúló gyökerei,
hiszen Balatonvilágos-pusztát (elõzõ neve Domonkos-puszta
volt) az 1860-as évek végén alapították. Remélem a káptalani
és a megyei levéltárban izgalmas írásokra, dokumentumokra
fogok bukkani.

Pejtsik Károly gamásza-pusztai földbirtokosra méltán
lehetünk büszkék. Egyike volt a balatoni kultusz régi harco-
sainak, pártfogója volt minden balatoni ügynek. Az ezerki-
lencszázas évek legelején alapította a Klára-telepet. A kis
telepen egymás után emelkedtek a szebbnél-szebb villák és
lassan teljesen összeépült Balatonvilágossal. Pejtsik Károly
úttörõje volt a magyar amatõrfotografálásnak is. Az elsõ igazi
mûvészi balatoni képeket szakavatott keze rögzítette.
Tevékenyen részt vett a Balatoni Yacht Club létrehozásában.
Õ kezdeményezte az elsõ Yacht újság megindítását.

Wágner Géza festõmûvész személye és mûvei szerintem a
legnagyobb „kincsünk“. A „legbalatonibb“ festõ, ahogy õt
kortársai nevezték 1920-ban költözött Balatonvilágosra és
lakott itt közel 20 évet tragikusan bekövetkezett haláláig. Az
itt lakás célja az volt, ahogy a mondása szerint – a Balatont
festeni csak úgy lehet, ha az ember évekig tanulmányozza az
évnek minden szakában, napjában és órájában. Balatoni
képeirõl még halála elõtt képeslap sorozatot jelentettek meg.

1939 június 20-án a gamásza-pusztai kis temetõben
helyezték Wágner Gézát örök nyugalomba. Ahogy a korabeli
újságok írták „a szemerkélõ esõ megállott, a borús égbolton
áttörtek az alkonyodó nap sugarai, mintha azok is búcsúzni
akartak volna a Balaton és a reá boruló lánglelkû festõjének
koporsójától“.

Képei néha egy-egy aukción feltûnnek, aztán megint nagy a
hallgatás?!

Honnan ez a sok energia erre a munkára? És anyagilag
sem jelentéktelen egy ilyen nagymértékû kutatómunka.

Ha rövid választ vár, akkor megmondhatom a Balaton iránt
érzett olthatatlan szerelemtõl. Azért már más is inspirál:
szeretem a szabadidõmet értelmes célok érdekében fel-
használni, kíváncsi vagyok szeretett lakóhelyem múltjára és
érdekel, hogy tevékenykedtek elõdeink.

Természetesen a kutatásnak pénzbeni vonzata is van.
Szerencsére a költségek még az elviselhetõség határán belül
mozognak. Meg kell említenem, hogy az önkormányzattól
anyagi támogatást kapok a fényképek, képeslapok digitalizá-
lásához és segítenek szükség esetén az internet hozzá fér-
hetõségéhez is.

Mi a szándéka a kiapadhatatlan történelmi anyaggal?
Remélem a jövõ esztendõben is lehetõség lesz

helytörténeti írásokat a Hírmondó mellékletében megjelen-
tetni, hogy örömet szerezzünk az érdeklõdõknek. Néhány év
múlva ünnepeljük községünk önállóságának 50 éves
jubileumát. Ennek tiszteletére talán sikerül még annyi
anyagot összegyûjteni, hogy „A Fehérpartok alján“ címmel
könyvalakban is kiadható legyen.

Lenne valami kérése az olvasóktól?
Azt kérem az olvasótól, hogy a bölcs Cato ötsorosát (melyet

mindig mottónak használunk a mellékletben) tegye magáévá.
Kérés helyett inkább megköszönni szeretném a segítséget,

melyet eddig kaptam kutatómunkám során.
Köszönet illeti magát is, kedves Adrienn, hiszen elsõ bizony-

talan ötletemre azonnal reagált, s ezáltal már ez évi májusi
Hírmondóban megkezdhettük a Testület hozzájárulásával a
helytörténeti melléklet közreadását. Köszönöm.

Mi is köszönjük!
K. A.
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AAAA dddd vvvv eeee nnnn tttt iiii gggg yyyy eeee rrrr tttt yyyy aaaa gggg yyyy úúúú jjjj tttt áááá ssss   2222 0000 0000 6666 ....
Idén elsõ alkalommal rendeztük meg községünkben az adven-

ti gyertyagyújtást. Valami olyat szerettünk volna szervezni, ami
nem csak egy korosztályt „érint“ meg, hanem mindenki részese
lehet. Azt hiszem az Adventi idõszak erre a legalkalmasabb,
amikor kicsik és nagyok együtt készülnek a legszebb ünnepre- a
Szeretet Ünnepére.

A „Balatonvilágos Jövõjéért Közalapítvány“ tagjai úgy határoz-
tak, hogy megvendégelik az elsõ gyetyagyújtásra összegyûlteket
forralt borral és teával. A Vöröskereszt pedig felajánlott hozzá
harapnivalóként zsíros kenyeret. A nagy adventi koszorút még
elõzõ nap a kézmûves házban alkottuk meg. Az Alig(h)a színját-
szó kör tagjai pedig megelvenítették Nekünk Máriát, Józsefet, a
Három királyokat és a pásztorokat. Tele voltunk kételyekkel va-
jon milyen is lesz a fogadtatás. De vasárnap mikor a készülõdést
elkezdtük az aggodalmunk oldódott, örömmel láttuk az egyre gyü-
lekezõ érdeklõdõket, nyugtáztuk, magunkban: talán mégis meg le-

het mozgatni a falu lakosságát. Ez a közösen eltöltött másfél - két
óra, azt hiszem mindenkinek örömmel és gondtalanul telt. Jó
volt látni a sok beszélgetõ embert, az állatokat simogató gyerekeket.

Bízunk abban, hogy ezzel hagyományt teremtünk a mi kis
falunkban, és minden évben egyszer karácsony elõtt 4 héttel, ha
csak két órára is békét, boldogságot és gondtalanságot csem-
pészünk az emberek szívébe.

Ezúton szeretném megköszönni felajánlott adójuk 1%-át.
A következõ idézettel szeretnék Mindenkinek Békés Boldog

Ünnepeket és sikerekben gazdag Új esztendõt kívánni a magam
és az alapítvány tagjainak nevében:

„Karácsonykor kívánom Neked a csendes éjszakák békéjét,
a friss új hó tisztaságát, a pislákoló fények örömét,
a gyertyaként pislákoló reményt, a fényes csillagok fényét,
az otthon és a család melegségét, a szeretet tartós örömét.“

Molnárné Sági Mária

Karácsonyi Köszöntõ
Népköltés

Adj Isten jó estét, búzát, békességet,
Öregeknek, betegeknek erõt, egészséget.
Szelíd szép örömöt a fiataloknak, boldog szent karácsonyt,
Kicsiknek, nagyoknak.
Haragos ellenség fogjon ma mind kezet,
Legyen békességben ez a gyülekezet.
Szomorúság, gyász, könny ne bántsa szívetek,
Az Isten áldása legyen tiveletek!
Legyen minden szívben öröm, hála, jóság,
Krisztus szeretete legyen ma valóság!
Legyen a föld újra angyalok tanyája,
S az ember hallgasson Isten szavára!
Figyeljétek jól, amit most hallotok,
Legyen áldott, boldog, víg karácsonyotok.
Napkeleti bölcsek jöjjenek hozzátok,
Szelíd pásztorok is üssék fel tanyájuk.
Mennyei angyalok égi szent karokkal,
Köszöntsenek zengõ mennyei dalokkal.

Boldog Szentkarácsony!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A gyerekeknek nagyon tetszett
az állatsimogató

A szent család

A téli hideg dacára sokan voltak kíváncsiak
az adventi gyertyagyújtásra

Polgármester Úr
üdvözli a szent családot

Fekete Barnabás polgármester
és betlehemi József (Bencsik Pál)

meggyújtják az elsõ gyertyát az adventi koszorún

Fotók: Boda Pál


