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falunapi fellépést követôen nem tartot-

tunk nyári szünetet, ugyanis két jelentôs

eseményre készültünk.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének a

felkérésére részt vehettünk a XI. Egri Népzenei

Gálán.

E rangos eseménynek Egerben minden évben a

Dobó tér a helyszíne és a rendezvényre olyan nép-

dalkörök, népdalénekesek, népzenei együttesek

kapnak meghívást, akik az Országos Minôsítôn a

legjobb eredménnyel szerepeltek. Nagy megtisztel-

tetésnek éreztük a meghívást, ezért a felkészülést is

mindenki komolyan vette.

A kétnapos rendezvényre augusztus 25-26-án

került sor. 23 népdalkör, négy szólóénekes, három

citerazenekar és három szólóhangszeres mutatko-

zott be.

A bemutatott mûsorszámokat neves személyekbôl

álló zsûri bírálta:

Birinyi József a KÓTA elnöke, dr. Barsi Ernô

népzenekutató, dr. Olsvai Imre tanár úr, a MTA

Zenetudományi Intézetének fômunkatársa, Dévai

János a MR Népzenei Szerkesztôségének tagja.

A fellépô együttesek két népdalcsokrot adhattak

elô, ebbôl választott egyet a zsûri a vasárnap

délutáni gálahangversenyre.

Népdalkörünk bakonyi és tolnai népdalcsokor

összeállítást adott elô, a zsûri tetszését a tolnai

összeállítás nyerte meg. Nagy tapsot kaptunk az

elôadásáért a gálahangversenyen a közönségtôl is.

Kellemes meglepetésben is volt részünk az Egri

Népzenei Gálán. Itt adta át Birinyi József a KÓTA

elnöke népdalkörünknek a Besnyôi XIV. Országos

Minôsítôn elért Aranypáva díj oklevelét.

Fekete Barnabásné
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2007. szeptember 18.
Napirend:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat 2007. évi

költségvetési rendeletének módosítása
2./ A 2007. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésérôl szóló

beszámoló
3./ Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása
4./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2007. szeptember 18-án tartotta mun-

katerv szerinti ülését. A napirendek tárgyalása elôtt, a polgár-
mester tájékoztatta a képviselô-testületet az elôzô testületi
ülés óta eltelt idôszak fontosabb eseményeirôl, valamint a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatás keretében a képviselô-testület visszavonta vevô-
kijelölô határozatát a balatonvilágosi 303/30 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan, valamint egy lakbérmérséklési határozatát. Egy-
ben módosította három határozatának végrehajtási határidejét
2007. október 15-ére.

Elsô napirendként módosította Balatonvilágos Község
Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét, melyben a
bevételi fôösszeget 420.267 ezer Ft-ban, a kiadási fôösszeget
406.325 ezer Ft-ban állapította meg. A tartalék összege
13.942 ezer Ft.

Ezt követôen megtárgyalta, és elfogadta az Önkormányzat
2007. I. féléves pénzügyi teljesítésérôl szóló beszámolót.

Következô napirendként a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatról szóló rendeletének szervezeti felépítésre vonatkozó
részét módosította.

Vegyes ügyek keretében a képviselô-testület az alábbi
napirendeket tárgyalta, és az alábbi határozatokat hozta:

Felszabadította „Balatonvilágos közterei esztétikai képének
javítására“ biztosított céltartalékot, melybôl a „Mécsest tartó
nôalak“ kegyeleti emlékmû költségei kerültek kiegyenlítésre.

Elôirányzatot biztosított 200.000 Ft összegben a
gyermekeknek iskolatej biztosításához.

Csatlakozott a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához. A pályázat
2008. szeptember 30-áig kiírásra kerül. A pályázati kiírások,
valamint a pályázati ûrlapok a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán megtalálhatók, valamint a www.balatonvilagos.hu
honlapon letölthetôk.

Döntött arról, hogy az önkormányzat intézményeinek belsô
ellenôrzési feladatai ellátását a Kelet-Balatoni Kistérség Több-
célú Társulás keretein belül oldja meg 2008. január 1-tôl az
állami költségvetés által biztosított normatív támogatásból.

Megtárgyalta az önkormányzatot érintô pályázati lehetô-
ségeket.

Nem élt a lehetôséggel, hogy Balatonvilágos települést a
www.balaton.hu honlapon megjelentessék.

Elfogadta a Védelem 3000 Kft. rádiófrekvenciás átjátszó
létesítésére tett ajánlatát. Az átjátszó a Polgármesteri Hivatal
udvarán található riadóoszlopra kerül felszerelésre.

Hozzájárult, hogy az EuroCable Magyarország Kft. Balaton-
világos közigazgatási területén kábeltelevíziós hálózatot
építsen ki. A területhasználatra részletes szerzôdést kíván
kötni a képviselô-testület.

Tárgyalt a Pannon GSM Távközlési Zrt. által bérelt terület
további bérbeadásáról, új szerzôdés kötésével.

Vizsgálta a Harmat utcai ingatlantulajdonosok ivóvízvezeték
kiépítésre vonatkozó kérelmét, valamint a Petôfi utcai ingatlan-
tulajdonosok útburkolat felújítási kérelmét.

Elutasította egy Kft. díszvilágítási berendezések bérletére
vonatkozó ajánlatát.

A Településüzemeltetési Intézmény dolgozói kirándulásá-
nak költségéhez 90.000 Ft elôirányzatot biztosított.

Elnapolta a balatonfûzfôi építésügyi hatóság gépjármû-
használat finanszírozására vonatkozó kérelmének tárgyalását
a konkrét kimutatás, igény hiánya miatt. 

Nem támogatta Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület tá-

mogatási kérelmét, mely alapján az aligai magaspart aljnö-
vényzetét kívánták megtisztítani. A Településüzemeltetési In-
tézmény dolgozói a téli idôszakban lehetôség szerint elvégzik
az önkormányzat tulajdonában lévô területeken az aljnövény-
zet tisztítását.

Döntött Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány 150.000 Ft
összegû támogatásáról azzal, hogy az a 93 db karikatúra
bekeretezésének költségére kerüljön felhasználásra.

A Kodály évforduló tiszteletére megrendezésre kerülô dal-
kör találkozó résztvevôi számára térítésmentesen, szállás-
lehetôségként biztosította az önkormányzat tulajdonában lévô
Nádfedeles vendégházat 2007. szeptember 22-tôl 23-ig. 

Elutasította a Békegalamb Alapítvány támogatási kérelmét.
Meghatározta a Közmeghallgatás idôpontját: 2007. novem-

ber 16. péntek, 17 óra.
Hozzájárult, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat gépjármûve

szállítsa a Mathiász lakótelep irányából az óvodába, iskolába
járó gyerekeket 2007. október 31-ig. Egyben hozzájárult, hogy
a szolgálat gépjármûve szállítsa a gyermekeket indokolt
esetben a versenyekre.

Elôirányzatot biztosított – 100.000 Ft – Balatonvilágos, Zrínyi
u. 29. fizetôstrand homokfövenyes partrendezés vízjogi létesí-
tési engedély tárgyában fizetendô igazgatási szolgáltatási díjra.

A további napirendeket a képviselô-testület zárt ülés kereté-
ben tárgyalta, ahol az alábbi határozatokat hozta:

Egy családi ház tetôszerkezetének felújításához 300.000 Ft
kamatmentes kölcsönt biztosított.

Döntött a Balatonvilágos 303/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésé-
rôl, kijelölte az ingatlan vevôit, és meghatározta az ingatlan
kedvezménnyel csökkentett-vételárát bruttó 3.600.000 Ft-ban.

Nem járult hozzá egy Kft. pékáru mozgóbolti tevékenységé-
hez.

Egy Kft. részére területhasználatért 80.000 Ft területhasz-
nálati díjat határozott meg.

Hozzájárulását adta Balatonvilágos címerének használatá-
hoz a www.clubaliga.hu honlapon.

Tárgyalt a Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítás-
ról.

Albérleti hozzájárulásként 20.000 Ft elôirányzatot biztosí-
tott a Beszédes József Általános Iskola Mészöly Géza Általános
Iskola Tagiskola részére 1 pedagógus általi felhasználásra,
valamint elutasított egy albérleti hozzájárulás iránt benyújtott
kérelmet.

Elutasított egy tetô felújítási munkálatokra vissza nem térí-
tendô támogatás iránt benyújtott kérelmet.

Hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévô-303/14 hrsz- ingatlanra építési engedély iránti kérelem
kerüljön benyújtásra a balatonfûzfôi építésügyi hatósághoz.

A fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyta a Szociális-,
Egészségügyi-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság átmeneti
segély iránti kérelem elutasítására vonatkozó határozatát.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô
ülését 2007. október 16. kedd, 16.00 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek

beszámolója:
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda beszámolója
Kultúrház beszámolója
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója    
Egészségügyi szolgálat beszámolója
Védônôi szolgálat beszámolója
Szociális gondozói szolgálat beszámolója
Tourinform Iroda beszámolója                  
Falugondnoki Szolgálat beszámolója               
2./ 2008. évi belsô ellenôrzési terv elfogadása
3./ Vegyes ügyek

Fekete Barnabás
polgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
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Felhívom kedves vendégeim figyelmét,

hogy kozmetikai szolgáltatásaimat
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bôvítettem!

Tartós make-up szájra, szemöldökre, szemre

Bejelentkezés: 06 (30) 6849-765
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Október: A bölcsesség havaA bölcsesség hava
Gyakran lehet hallani idôs emberektôl, hogy bizony ôk

legjobban az ôszi idôt kedvelik, mert akkorra már megnyug-
szik a természet, nagyon kellemes az idô, a táj érett színeit
pasztell patinával vonják be a nap sugarai, sok a gyümölcs és
mintha az emberek is barátságosabbak lennének egymáshoz. 

Talán nem véletlen ama történelmi tény, hogy e hónapban,
1226. október 3-án érett be – sok más kiválóság társaságában
– egy csodálatos személyiség, akit azóta Assisi Szent Ferenc-
nek hív a világ. Mindössze 44 évet élt, és eme rövid élet na-
gyobbik részét a világ szemében kimondhatatlan szegénység-
ben, az ô megfogalmazásában azonban „evangéliumi sze-
génységben“, a Szegénység Úrnô szolgálatában élte, ami a
világ szegényeinek, leprásainak és kitaszítottainak szolgálatát
jelentette; és mindezt micsoda magával ragadó derûvel,
boldog örömmel és teljes ragaszkodásból életformaként élte
meg. Nyomában béke és jóság termett, és követôk sokezres
tömege sereglett mind a mai napig, itt Magyarországon is. 

Az olasz nemzet Primo Italiano-nak, az Elsô Olasznak titu-
lálja, s hogy ez nemcsak egy felületes kifejezés a számukra,
azt jól kifejezte Szent Ferenc születésének 800. évfordulójá-
nak megünneplése 1982-ben. A nagy jubileumra egy egész
éves programmal készültek. Elzarándokolt Assisibe Alessand-
ro Pertini köztársasági elnök és az egész olasz kormány, a saj-
tó, a rádióállomások és a TV társaságok élénk érdeklôdésé-
nek kíséretében, és természetesen a zarándokok végelátha-
tatlan sora a világ minden részébôl. – Ez a tapasztalat „megál-
lítja“ az embert, s gondolkodóba ejti, majd fölteszi a kérdést:
Mi lehet ennek a nyolcszáz éven át napjainkig elhúzódó
varázslatnak a titka? Miért van az, hogy a világ jól szervezett
és gazdag karitatív intézményei és szociális hálói nem képe-
sek annyi embert reményteljessé és boldoggá tenni, mint ô,
akinek még annyi tulajdona sem volt, mint a rajta lévô elnyûtt
csuha? – Nagy hiba lenne a válasz megfogalmazására nekünk
magunknak vállalkoznunk. Hallgassuk inkább Szent Ferencet,
s közben gondoljunk arra, hogy milyen súlyos testi szenve-
dések közepette szól hozzánk: 1224-ben kezein és lábain
meg a szíve táján megjelentek a stigmák. Ezek ugyanolyan
sebek voltak, amilyeneket Jézus a kereszten szenvedett el.
Közben fájdalmas szenvedések kíséretében megvakult, de a
belsô fény és a lélek ereje sugárzik belôle:

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsôség és imádás
és minden áldás.
Mindez egyedül téged illet, Fölség, 
és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott lény, Uram, és minden alkotásod.
Legfôképpen Urunk-bátyánk a Nap,
aki a nappalt adja és ránk deríti a te világosságod.
És szép ô, és sugárzó nagy ragyogással ékes:
a te képed, Fölséges.

Áldott lény, Uram, Hold-nénénkért
és minden csillagaiért az égnek.
ôket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek.
Áldott légy, Uram, Szél-öcsénkért, 
levegôért, felhôért, minden jó és rút idôért. 
Kik által élteted minden te alkotásod.
Áldott légy, Uram, Víz-húgunkért, 
Oly nagyon hasznos ô, oly drága tiszta és alázatos.
Áldott légy, Uram, Tûz-bátyánkért. 
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ô és erôs, hatalmas és vidám.
Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért, 
ki minket hord és enni ad,
és mindennemû gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
Áldott légy, Uram, minden emberért,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tûrnek békességgel,
mert tôled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldott lény Uram, a testi Halálért, mi testvérünkért, 
akitôl élô ember el nem futhat.
Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak!
De boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok, 
és mondjatok hálát neki,
és nagy alázatossággal szolgáljátok. (Nap Himnusz)

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyûlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek ott, ahol széthúzás van, 
hogy reménységet keltsek ott, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, 
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, 
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra hogy szeressenek,
hanem arra, hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog, 
Aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.

A lélek az ami éltet... – elgondolkodtató bölcsesség, nem-
csak októberben.

Dr. Balázs Pál

Soha nem múló szeretettel
emlékezünk

TTTT óóóó tttt hhhh     IIII ssss tttt vvvv áááá nnnn
Pista bácsi

már 5 éve, hogy elmentél.
Istenem, miért engedted, 

hogy így legyen!
Hiányzol!

Szeretô családod,
Barátaid
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Régóta tervezte a népdalkör, hogy népze-

nei találkozót rendezünk községünkben

azoknak a népdalköröknek a részvételével,

akiknél már mi is vendégeskedtünk.

A Kodály évforduló (születésének 125., ha-

lálának 40. évfordulója) úgy gondoltuk meg-

felelô alkalom lesz egy ilyen rendezvényre.

Kenese, Csajág, Dég népdalköreit, a vác-

hartyáni Canzonetta Nôi Kart kértük fel sze-

replésre. A mûsor színesítésére meghívást

küldtünk Molnár Boglárka szólóénekesnek

Szabadhídvégre és a Batthyány néptánc-

együttesnek Lajoskomáromba.

Örömünkre mindenki elfogadta a meghí-

vást, így szeptember 22-én 15 órától izgatot-

tan vártuk vendégeinket.

Gyönyörû napsütéses idô volt, úgy gondol-

tuk a helyi lakosok közül is többen megtisz-

telnek bennünket azzal, hogy eljönnek meg-

nézni mûsorunkat.

Nem így történt! A Kultúrház ugyan zsúfo-

lásig megtelt, de nem a Népdalkörre kíváncsi

világosi emberekkel, hanem a fellépô együt-

tesek tagjaival és kísérôikkel. Tisztelet a

kivételnek és köszönet annak a kb. 15 helyi

érdeklôdônek, akik nem hiszem, hogy meg-

bánták a ránk áldozott szombat délutánt.

A mûsor elején Kodály Zoltánra, a világ-

szerte ismert zeneszerzôre, zenetudósra,

zenepedagógusra emlékeztünk, aki életcéljá-
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Népdalkör -találkozó

Legyen a zene mindenkié. . .
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nak tûzte ki a nemzet zenei elmaradottságá-

nak felszámolását. Ezt a célt részben az ifjú-

ság nevelésével kívánta megvalósítani, majd

az „Éneklô Magyarország“ gondolatának

megvalósításába fokozatosan vonta be a fel-

nôtt kórusokat is. Páratlanul szép kórusmû-

vekkel ajándékozta meg ôket. A paraszti te-

lepüléseket járva Bartók Bélával együtt mint-

egy 14000 népdalt gyûjtöttek össze. A nép-

hagyományok ápolásában a népdalok meg-

ôrzésében ma a népdalkörök járnak élen. 

Népzenei találkozónkon a kenesei Szivár-

vány Népdalkör Kodály kórusmûvet és nép-

dalcsokrot adott elô Séri Márta vezetésével.

Nagy sikert arattak a csajági Népdal-

körösök a balatoni és jászsági dalcsokorral.

Irigylésre méltó, hogy egyre több fiatal kísé-

ri citerán a népdalkört Nagy Imre tanár úr

vezetésével. 

A szabadhídvégi Molnár Boglárka, hajlítá-

sokban gazdag szólóénekével aratott nagy

sikert.

A dégi Búzavirágok helyi gyûjtésû népdal-

csokorral készültek és a Válaszúti hegyal-

jában címû erdélyi népdalcsokrot adták elô

Lázár Melinda vezetésével. Meglepetést is

hoztak, egy tehetséges fiatalt, Dömány Krisz-

tián személyében, aki virtuóz citerajátéká-

val kápráztatta el a közönséget. Ezt követô-

en a Batthyány táncegyüttes kalotaszegi tán-

cában gyönyörködhettünk. A Canzonetta

Nôi Kar Kodály Nagyszalontai köszöntôjét és

a Jó gazdaasszony vagyok én címû kórus-

mûvét adta elô, mûsorukat két dalcsokorral

is megtoldották.

A házigazda világosi Népdalkör tolnai és

hajdúsági népdalcsokrot adott elô Bollók

Attila vezetésével. A közönség tapsából ítél-

ve ugyancsak szép sikerrel.

A mûsor zárásaként közös énekléssel bú-

csúztunk Sovány Dénes dalostársunktól.

A mûsor után vacsorára és kötetlen beszél-

getésre hívtuk vendégeinket az iskola étter-

mébe. A terítést, felszolgálást a helyi Nôk

Szervezete vállalta, Erdélyi Józsefné vezeté-

sével.

A Népdalkör nevében köszönöm mind-

azoknak, akik támogatásukkal, munkájuk-

kal hozzájárultak a sikeres rendezvényhez.

Fekete BarnabásnéFotók: Krutzler
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Megköszönöm minden résztvevô szülônek, hogy
idôt szánt ránk, és megtisztelt bennünket a  tanév
elsô szülôi értekezletén szeptember 12-én. Szeren-
csére nagyon sokan voltak kíváncsiak arra, hogyan
is alakul majd az iskola élete a tagintézménnyé
válás után. Örömmel tapasztalhatták: a kezdet biz-
tató, a gyerekeknek nem jelent változást az, hogy
közvetve a siófoki Beszédes József Általános Iskola
tanulói lettek. Errôl gyôzött meg bennünket bemu-
tatkozó beszédében az igazgató asszony. Segíti
majd a közös mûködést az is, hogy Dorogi Ferenc
volt kollegánk most éppen ennek a siófoki iskolá-
nak lett a helyettese.

Mi változott?
Két új kollegával kezdtük a tanévet: a testnevelést

Hencz Dénes tanítja, aki Debrecenbôl költözött ide
azért, hogy taníthasson. Nem egyszerûbb a helyzete az
angolt tanító új kollegának sem, aki vállalta a napi be-
járást Veszprémbôl, hogy az utolsó pillanatban kisegít-
sen bennünket. Kívánom nekik, hogy minél kevesebb
csalódás érje ôket pályájuk kezdetén, és eredményes-
nek értékelhessék majd életük elsô, tanárként eltöltött
tanévét. Kérem a kedves szülôket, segítsék megértésük-
kel, gyermekük otthoni irányításával a kollegák munká-
ját.

A tagiskolává válástól függetlenül, az önkormányzat –
az állami normatívák jelentôs csökkenése miatt – kény-
telen volt takarékossági okokból megszüntetni azokat a
többletszolgáltatásokat, amelyeket eddig különösebb
gond nélkül finanszírozhatott. 

Ennek következtében azoknak a tantárgyaknak az
óraszámát csökkentettük, amelyek nélkül még az okta-
tás színvonala nem csökken, így a tagozatos testneve-
lést, a sportfoglalkozások egy részét, az osztályfônöki
órákat, agyagozást, táncot. Összevontan tanítunk a kis
létszámú osztályokban (1-2. és 3-4.) rajzot, technikát és
testnevelést. Már 3 éve nem kötelezô az igazgató-helyet-
tes és az ifjúságvédelmi felelôs alkalmazása, így ezek az
álláshelyek szeptembertôl megszûntek. Az ifjúságvédel-
mi munka ellátásához kaptunk segítséget a siófoki isko-
lától. Parragi Krisztina kolleganô minden hétfôn 12-14
óráig várja a szülôket itt az iskolában, ha problémáik
vannak.

Ismét tudunk iskolatejet kínálni a gyerekeknek mind-
addig, amíg szívesen fogyasztják. 

Az étkezés lemondása elôzô nap 14 óráig történhet
Hardiné Pavelka Ágnes iskolatitkárnál az iskola telefon-
ján (88/446-314). Ha valakirôl csak reggel derül ki, hogy
beteg, akkor az aznapi ebédjét (tízórait vagy uzsonnát)
el kell vitetni, mert  az új rendszer szerint nem áll mó-
dunkban azt lemondani. Az iskolatitkár értesíti a gyer-
mek osztályfônökét is, külön már nem szükséges  ezért
telefonálni.

Mi maradt?
Megmaradt az idegennyelv választhatósága. Idén is

indítottunk felvételi elôkészítôket a nyolcadikosoknak

az elsô félévben, a szülôk igényeinek megfelelô szakkö-
röket, folyamatosan  korrepetáljuk az igénylô és a rászo-
ruló gyerekeket (ha hajlandók megjelenni a korrepetálá-
son). 

Ha kicsit akadozva is, de megszerveztük az alsó
tagozaton az úszásoktatást, és az érdeklôdôk úszni
tudóknak a térítéses úszószakkört A 3-4. osztályosok I.
félévben, az 1-2 osztályosok  a II. félévben péntek dél-
utánonként járnak majd a siófoki Galérius Fürdôbe,
ahol szakképzett oktató tanítja ôket úszni. Az utazást
egyelôre csak tömegközlekedési eszközzel tudjuk
megoldani, mert nem találtunk olyan vállalkozót, akinek
erre a rövid távolságra megérné a szállítás. 

Örömmel fogadnánk, ha a szülôk ismeretségeiket fel-
használva tudnának segíteni.

A tanulási képességeket vizsgáló szakértôi bizottság
érvényes szakvéleményével rendelkezô gyerekek fej-
lesztô foglalkozásokon vehetnek részt. A beszédhibás, a
diszlexiás vagy diszgráfiás gyerekeknek remélhetôen a
siófoki kistérség fog majd logopédust biztosítani. 

A szakértôi bizottság vizsgálatát mindenkinek a lakó-
hely szerint illetékes megyeszékhelyen kell elvégez-
tetnie: a balatonvilágosiaknak a megyeváltásig még
Veszprémbe, a tekeresieknek, balatonbozsokiaknak,
enyingieknek Székesfehérvárra, a Somogy megyében
lakóknak Kaposvárra kell utazniuk.

Akik rendelkeznek az érvényes szakvéleménnyel (ál-
talában két évre adják), azok számára ingyenes a tan-
könyvellátás is.

Mit szeretnénk elérni a tanévben?
Lehetôleg minden gyermek számára biztosítsunk

képességeinek, érdeklôdésének illetve távolabbi cél-
jainak megfelelô programokat, tevékenységi formákat 

Észrevehetôen javuljon a tanulók szövegértési és
kommunikációs képessége 

A tanórai munka hatékonyabb legyen annak érdeké-
ben, hogy a tanulók otthoni terheltsége csökkenjen 

A szülôkkel olyan szemléletben együttmûködni, hogy
iskola és szülô egyaránt érezze közösek a céljaink és
érdekeink. Ennek érdekében kapták a tanév kezdete
elôtt a tájékoztató levelet. Továbbra is tartunk szülôi
értekezletet, fogadóórákat, nyílt napot, lesz rendszeres
tájékoztatás a helyi újságban, és ígéretet kaptam arra,
hogy eljut annyi példány az iskolába, ahány család
gyereke idejár. Iskolai rendezvényeinkre továbbra is vár-
juk a szülôket. Igényeik szerint szívesen tartunk elôadá-
sokat, tájékoztatókat, szervezünk közös programokat.

Kívánok minden szülônek sok-sok türelmet gyer-
meke neveléséhez, jó szemet, fület, idôt és akara-
tot ahhoz, hogy akkor tudjanak a gyermekre odafi-
gyelni, amikor annak legnagyobb szüksége van rá.

 Pernecker Antalné
igazgató
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Tisztelt Olvasók!
A szeptemberi hónapban Bala-

tonvilágoson néhány vagyon el-
leni bûncselekmény került elkö-
vetésre. Ezek közül az egyik eset-

ben a településen vendégmunkásként dolgozó emberek egy
sörözôben tulajdonítottak el, feltételezhetôleg két helyi lakostól
szabálysértési értékre készpénzt. Érkezett hozzánk olyan beje-
lentés is, amikor az éjszaka folyamán furcsa zajokat hallott a
tulajdonos, majd másnap az elkövetôk meg is próbáltak besur-
ranni hozzá. A Hétvezér utcában az egyik éjszakára nyitva felej-
tett bejárati ajtajú nyaralóból tulajdonítottak el több értéket az
ismeretlen elkövetôk azalatt, amíg a tulajdonosok az épületben
aludtak. Fontos kiemelnem ezen bûncselekmény említése során
két dolgot. Az egyik, hogy nem megfelelôen védjük az érté-
keinket, melynek következményeképpen könnyen a bûncselek-
mények áldozataivá válhatunk. A másik, hogy fontos és szinte
nélkülözhetetlen a mai világban az egymásra figyelés, illetve ez
által a gyanús személyek, idegenek kiszûrése és a rendôrségre
történô bejelentésük. Többször említettem már Önöknek, a
korábbi újságcikkekben, hogy inkább kétszer feleslegesen men-
jünk ki egy-egy ilyen bejelentésre, mint egyszer megtörténhes-
sen a bûncselekmény. 

Sajnos a szeptemberi hónapban történt egy halálos
közlekedési baleset Balatonvilágos belterületén, melyben egy
helyi köztiszteletben és szeretetben álló személy hunyt el. A
baleset vizsgálata jelenleg is folyamatban van, de elsôdlegesen
feltételezhetô, hogy a fô ok az elsôbbség meg nem adása volt.
Ôszintén sajnálom a balesetben elhunyt urat, s egyben az újság
hasábjain keresztül fejezem ki a legôszintébb részvétemet a
család tagjainak. 

A rendôrôrs illetékességi területén jellemzôen a kora ôszi
idôpontra több betöréses lopás is történt, melyek során
nyaralókból, zárt kertekbôl ismeretlen elkövetôk színesfémeket
tulajdonítottak el. Mindezt azért írom a Világosi Hírmondóban
Önöknek, mert feltételezhetô, hogy az ismeretlen személyek a
településünkön is megpróbálnak elkövetni, illetve követtek is el
ilyen bûncselekményeket. Buzsáki r.tzls. úr a múlt héten egy
rutin igazoltatás során a balatonfôkajári körzeti megbízott kol-
legával Kiss Sándor r.ftrôm. úrral elfogott négy személyt, akik
az általuk használt gépkocsiban több méternyi összetört réz-
ereszcsatornát szállítottak. Ezen személyeket az elfogást köve-
tôen elôállítottuk és a nyomozó kollégáknak átadtuk.

Tisztelettel:
Angyal Gábor r.fhdgy

ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

2007. szeptember 22-én Veszprémben rendezték a
megyei meghirdetésû aquatlon (úszás és futás) versenyt.
Iskolánk tanulói nagyon szép eredménnyel büszkélked-
hetnek:

I. helyezést ért el Rest Botond 4. osztályos tanuló
II. helyezést ért el Takács Bálint 6. osztályos tanuló
III. helyezést ért el László Bálint 6. osztályos tanuló
IV. helyezést értek el László János 4. osztályos 

és Csonka Dániel 7.osztályos tanulók.

A mezôny második felében végeztek Papp Renátó és
Mokány Bence 5. osztályos, valamint László Dávid 3.
osztályos tanulók.

Köszönjük a helyi önkormányzatnak, hogy biztosította
a gyerekek utazását. 

Gratulálunk minden versenyzônek, további sikeres
versenyzést kívánunk.

Pernecker Antalné

KKKK áááá bbbb eeee llll tttt eeee llll eeee vvvv íííí zzzz iiii óóóó !!!!
Az EuroCable Magyarország Kft. megkezdte Balatonvilágos és Balatonaliga településeken a kábeltelevíziós

hálózatának engedélyeztetését, majd annak kiépítését. A hatósági engedélyek megszerzése ütemében
kezdi el a cég munkálatait, a rendszer kiépítését a közterület oszlopain.

Interaktív visszirányú hálózatán, mely optikai gerinc- és koaxiális hálózatból épül, a kábeltelevízió adta
lehetôségen felül szélessávú, percdíj mentes internet, valamint telefon szolgáltatás lesz elérhetô.

Kábeltelevíziós kínálatában számos hazai csatorna mellett, tematikus programok
(sport, gyermekmûsorok, utazás, élôvilág, filmek) is helyet kapnak a mûsorkiosztásban, terveik szerint

három programcsomag bontásban.
Kényelmet az elôfizetônek a mérsékelt havi díjon felül az is nyújt, hogy egy háztartáson belûl változatlan

áron, egyszerre és egyidôben több televízión keresztûl lehetôség van különbözô csatornákat nézni.
A szolgáltatás beindítását megelôzôen az EuroCable Magyarország Kft. szórólap útján értesíteni fogja a

települések lakosságát az igénybevétel lehetôségérôl, a meghirdetett akcióról.
Írásos jelentkezését, igénybejelentését addig is az alábbi elérhetôségeken várják:

EuroCable Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 77.

Tel.: 06-23/610-610
Fax.: 06-23/428-541

e-mail: office@eurocable.co.hu
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Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelôs kiadó: Fekete Barnabás polgármester. Felelôs szerkesztô: Krutzler Adrienn.

Szerkesztôbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Heinrich Pál
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu (88) 480-511

Felelôs vezetô: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.
HírmondóHírmondó

2007. szeptember XVII. évfolyam, 9. szám

VilágosiVilágosi

.... .... .... bbbb úúúú cccc ssss úúúú zzzz uuuu nnnn kkkk .... .... ....
Ha az erdôben kivágnak egy fát, nem csak a közvetlen

környezete változik meg, de az egész erdô más lesz. 
Egy Kosztolányi vers részletével búcsúzom:

„Ó társaim tekintsetek ide!
Így távozunk majd mind a semmibe.
Ez az a seb, amelyre nincs ír se,
ím ez az út, melytôl remegve féltünk
ezért díszítgetjük röpke életünk,
hogy végre e kudarc megsemmisítse.“

Itt állunk értetlenül, bánattól összeszorult torokkal, szemünkben
könnyekkel, mert brutálisan könyörtelen váratlansággal eltávozott
közülünk egy valamennyiünk által szeretett és nagyra becsült tár-
sunk.

Mindnyájan tudjuk – noha nem szívesen beszélünk róla –, hogy
az életünk része a halál, bárcsak ne volna az. Tudomásul vesszük,
hogy naponta történik súlyos, halálos baleset, hisz nap, mint nap
errôl olvasunk az újságban, ezt látjuk a televízióban. Amikor
környezetünkben történik a tragédia, zavarodottan, értetlenül
állunk a sors kiszámíthatatlansága miatt, különösen, ha
egészséges, tetterôs barátunkat szólítja el a végzet. Akin nem lát-
szott a közel 76 év, aktivitása munkabírása páratlan. 

Sovány Dénes 1931. október 16-án született Érsekújváron, fiatal
szôlész szakemberként 1957-ben az akkor megalakuló Aligai Álla-
mi Gazdaság munkatársaként telepedett le községünkben. A szak-
ma szeretete, elhivatottsága a magas színvonalon mûvelt szôlôter-
melés a borkészítés iránt, végigkísérte életét. 

Velünk, akik kevésbé értenek hozzá, megismertette, hogy a bor
az nem egy folyadék, amit meg lehet inni, hanem nemessége, min-
den fajtájának más-más zamata, belsô értéke van. 

A megszervezett Borbarát Körben érdekes, értékes ismereteket
szereztünk Tôled. 

Hitvallásod: „Amit elvállalok, azt becsülettel teljesítem“ nyil-
vánult meg a közéleti szereplésben, mint a Nyugdíjas Klub elnöke
fáradhatatlanul gondoskodtál az idôsebbekrôl, kirándulásokkal,
rendezvényekkel tetted színesebbé életüket, a Borbarát Kör mellett
részt vállaltál a Világosi Dalkör sikeres szereplésében. E sok ener-
giát igénylô közélet mellett a család szeretete tette teljessé életed.
Büszkén meséltél Erika és Mónika családjáról, unokáidról, szeretô
feleségeddel,  Györgyivel példamutató, harmonikus életet éltetek.

Kedves Dénes!
Tragikusan hirtelen mentél el közülünk, váratlanul érte

közösségünket ez a csapás, pótolhatatlan veszteség ért bennünket.
Széchenyi István gondolata: „Akkor élsz, ha másokért élsz“! Ró-
lad szól. Sokunkat ajándékoztál meg barátsággal, figyelmességgel,
kedvességgel. Mindaz, amit adtál bennünk él, velünk élsz tovább.

Nem tehetünk mást, mint tudomásul vesszük a megváltoz-
tathatatlant és azt kívánjuk, nyugodjál békében.

Fekete Barnabás

A szó kevés, a fájdalom hatalmas,
a vigasztaló szó nem hoz enyhülést! 

„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az
igazságnak és fénynek csak egy sugarát hozta e világra, már
nem élt hiába: életének megvolt az értelme.“

P. Alfréd Delp 
Köszönjük, Dénes bácsi, hogy útitársadul fogadtál minket

életed során: AAlliigg((hh))aa  SSzzíínnjjááttsszzóókköörr

IIII ssss tttt eeee nnnn eeee mmmm ,,,,     TTTT eeee     tttt uuuu dddd oooo dddd
Sylvester Éva

Isten, ki örök terveidbe
bevontál engem is
és véges földi létre küldtél;
titkos jeleddel megjelöltél,
hogy lelkem gyenge kis
kúszónövény legyen, va gy hitbe
gyökérzett gyümölcsözô lélek.
Veszít, vagy nyer velem az élet –
Te tudod Istenem.
Látod szívem s benne a vágyat,
könyörgést, mely csupa alázat,
segíts, segíts nekem,
ha úgy jöttem el mint ígéret:
adni is tudjak, ne csak kérni.
Szívvel tudjak szívekhez érni,
ha gazdag, ha szegény.
Másért sírni, mással örülni,
hulló könnyeket letörölni.
Tükröd lehessek én,
villantsam meg az örök szépet
bár ritka percre: dal, mûvészet,
tett, szó, vagy csak mosoly
vetítse le megmérhetetlen
magasokból – feledhetetlen –
a Te fénylô, komoly,
fenségesen mély Isten-arcod.
Életem a kezedben tartod,
tenyered mérlegén.
Súlyát Te ismered csak. Talán,
ha hívsz majd, s a szemed
sugarán pillangókönnyedén
lépek csillagról-csillagokra,
a sötét földrôl fölragyogva,
mint fénylô kis jelek,
elhagyott tájak távolából
pár szétszórt mécs felém
világol s utánam integet
az emlékezés lenge lángja;
adni tudott; nem élt hiába.

Édesanyámnak ez a verse és Dénes mosolygó arca kevered-
nek képzeletemben. Dénes volt maga az önzetlenség. Szívvel
tudott szívekhez érni. Segített, akin tudott, mindenkihez volt egy
kedves szava.

Kérdezz meg bárkit a községben aki ismerte, ha tudni aka-
rod, mennyit nyert vele az élet.

Wimmer Péter

UUUU tttt oooo llll ssss óóóó     ÜÜÜÜ dddd vvvv öööö zzzz llll eeee tttt     DDDD éééé nnnn eeee ssss     bbbb áááá cccc ssss iiii !!!!

MMéégg  aazz  eellôôbbbb  sszzeemmüünnkkbbee  nnéézzttééll,,
EErrôôttlleenn  kkeezzeeddddeell  mmeeggéérriinntteettttééll..
AArrccooddrraa  mmoossoollyytt  eerrôôlltteettttééll,,
SS  hhaallkkaann  ssúúggttaadd  ffüüllüünnkkbbee,,  
NNee  fféélljj!!

––  MMiillyy  ggyyoorrssaann  eellsszzáálllltt  eezz  aa  ppiillllaannaatt!!
FFéénnyytteelleenn  sszzeemmeeiidd  lleehhuunnyyttaadd..
KKeezzeedd  kkeezzüünnkkbbôôll  kkiiccssúússzzootttt,,

AArrccoodd  mmeeggnnyyuuggooddootttt,,  ííggyy  bbúúccssúúzzootttt..
NNeemm  FFéélleekk!!

––  LLeellkkeedd  rreemméélleemm  bbéékkéérree  ttaalláálltt,,
SS  TTee  mmáárr  aa  mmeennnnyyeekkbbôôll  vviiggyyáázzooll  RRáánnkk!!
SSoohhaa  nneemm  ffeelleejjttüünnkk,,  sszzíívvüünnkkbbeenn  sszzeerreettüünnkk,,
SS  öörröökkkköönn--öörröökkkkéé  eemmlléékkeezzüünnkk  RRáádd!!

Nôk egyesülete


