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Adventtől karácsonyig „Tök-jó hét” 
a Szivárvány óvodában.

Írjunk mi!



folytatás a 3. oldalon

Májusi ajánló

Márton napi fényünnep 
a Szivárvány óvodában

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról

2. oldal

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyo-
mányok ápolására.
Márton napi témahetünk keretében megismerkedtek a 
gyerekek Szent Márton püspök élettörténetével, a 
személyét övező különböző mesés történetekkel, a 
nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel.

A hét fénypontja az első alkalommal megrendezett 
lámpás felvonulás volt. Erre az alkalomra a felvonulás 
elengedhetetlen kellékét a lámpásokat a gyerekek 
készítették el a kézműves foglalkozások alkalmával. A 
sok ügyes kezecske serényen vágott, ragasztott, 
festett.
A nagy sürgés-forgás-készülődés kitűnő megalapozá-
sa volt a sötétedéskor kezdődő felvonulásnak. Az 
óvoda előtt gyülekezett a kis csapat. Vártuk ovisainkat 
szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel, hogy velünk 
együtt tegyék meg a rövid utat a Balaton egyik 
legszebb partján a közelben lévő Panoráma Kilátóhoz. 
Útközben a sok kis pislogó lámpás fényénél a szülők 
próbálták megtalálni elkószáló kislibáikat a ”Gyertek 
haza ludaim…” játék keretében. Újból sikerült egy 
kedves hagyománnyal színesíteni óvodai életünket. A 
lámpákból ragyogó fény a jó cselekedet jelképe, 
amelyet Szent Márton napján minél több emberhez 
próbáltak eljuttatni a megemlékezők.

 Ez az ünnep nem csak arra jó, hogy összehozza egy 
gyertyafényes sétára a közösséget, hanem arra is 
megfelelő alkalom, hogy a gyerekek tudását bővítsük 
és kreativitását megmozgassuk.

Kocsis Gabriella
Óvodapedagógus

Az ősz kincsei, a gyümölcsök, zöldségek és 
különböző termények nagyon sok lehetőséget adnak 
változatos tevékenységekre az óvodában. Idén első 
alkalommal október végén „tök jó hetet” tartottunk, 
mellyel hagyományt szeretnénk teremteni.  
A szülők segítségével változatos alapanyagok gyűltek 
össze. Egész héten át minden csak a tökről szólt, ezzel 
játszottunk, barkácsoltunk, meg is kóstoltuk. Volt tök 
megjelenítése változatos technikákkal, sült tök, tökről 
szóló mondókák, versek, mesék, tökös dalok és tökös 
színezők. Csodálatos alkotások születtek, és a 
pocakok is tele lettek. 
A hét legfőbb eseménye a családi barkácsdélután, 
mely keretében, töklámpásokat faragtunk. A 
munkához az óvoda Napocska csoportjában kerül sor, 
mely megtelt vállalkozó „szobrászokkal”. Mindenki 
nagy lelkesedéssel, változatos ötletekkel fogott 
munkához. Az óvó nénik a kevésbé erőskezűekre is 
gondoltak, lehetőség volt tökös asztaldísz készítésére 
is. Megtapasztaltuk azt is, milyen finom illata van a 
töknek, ha mécsest gyújtunk a közepében. A lámpás 
kivágott szemén, száján átszűrődő mécses fényével 
varázsoltunk sejtelmes őszi hangulatot a csoport-
szobába. A szomorú, vagy éppen haragos tökfejek 
mégis mosolyt és ámulatot csaltak a gyerekek arcára.
Egy új hagyományt teremtettünk közösen, mely még 
jobban összekovácsolja az óvoda kicsiny közösségét.

Kocsis Gabriella
Óvodapedagógus

"Tök-jó hét” a Szivárvány óvodában.
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CIKKfolytatás a 4. oldalon

folytatás a 2.oldalról

ADVENTTÕL KARÁCSONYIG
A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától 
kezdődik és vízkeresztig (január 6.) tart.
Az advent latin eredetű szó (adventus) – „megérke-
zést” jelent. A Jézus születésére való várakozás, a 
felkészülés, a reménykedés időszaka. András 
napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e 
közötti négy hetes „szent idő” a karácsonyra való lelki 
felkészülés ideje.
Advent első vasárnapja leg-
korábban november 27-én, 
legkésőbb december 3-án 
lehet.
A régi időkben éjfélkor 
harangszó hirdette advent, 
valamint az egyházi év 
kezdetét. Eredete az 5 – 6. 
századra nyúlik vissza, eb-
ben az időben az emberek 
szigorú böjtöt is tartottak. 
Napfelkelte előtt hajnali 
miséken vettek részt, ame-
lyeket „angyali misének”, 
„aranyos misének”is neveztek. 1611-ben a nagy-
szombati zsinat advent első vasárnapjától vízkeresztig 
megtiltotta az esküvőket, zajos mulatságokat.
Egyes elméletek szerint Advent négy hete a Krisztus 
eljövetele előtti négyezer éves sötétséget szimbolizál-
ja. Ennek az elméletnek nincs igazolása a liturgiában.
Az adventi koszorú hagyományának első nyomait a 
néprajzkutatók északon, a Keleti – tenger partvidékén 
és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből 
koszorút fontak és örökzöldeket csavartak köré. Ez a 
szokás később Európa más vidékein is meghono-
sodott.
A valódi adventi koszorú készítése a 19. században jött 
divatba. Egy hamburgi lelkész otthonába egy hatalmas 
fenyőkoszorút erősített a mennyezetre, melyen 24 
gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. Később 
az egyszerűség kedvéért csak négy gyertyát helyeztek 
el a koszorún és minden adventi vasárnapon eggyel 

több gyertyát gyújtottak meg.
Az első gyertya a hit, a második a remény, harmadik az 
öröm, negyedik a szeretet, jelképe. A gyertyákat vörös 
és aranyszalagokkal díszítették, az élet és fény 
jelképével.
Az advent az ünnepekre való ráhangolódás, a 
készülődés ideje. Az idő múlását legérzékletesebben 

naptárral mérhetjük. Ezért 
készítenek – főleg gyerekek-
nek – adventi naptárt. A nap-
tár a készülődés, várakozás 
idején minden nap egy apró 
ajándékkal, édességgel lepi 
meg a gyerekeket.
Amikor az adventi koszorún 
már mindegyik gyertya ég, 
azt jelenti, hogy elérkezett a 
karácsony – boldogan ün-
nepelhetjük Jézus Krisztus 
születését a nekünk adott 
végtelen szeretetet.
Karácsonykor az ember 

mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, 
hanem az egész világ az emberiség. Ez a csoda nem a 
színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. 
Kevésbé a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a 
csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez 
a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő 
kívánságokban, szerető érzésben érkezik, amikor 
mindenki jó a másikhoz és keressük egymás örömét.
És kell ennél nagyobb ajándék?

Örömteli várakozást, meghitt békés karácsonyi 
ünnepeket kívánok,

Fekete Barnabásné

KÉP
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Tisztelt Olvasók!
Tisztelt Balatonvilágosi Lakosok!

Karácsonyi film és zeneajánló
Mivel közeledik a karácsony ezért egy karácsonyi 
hangulatú filmet és egy kevésbé karácsonyi zenét 
szeretnék ajánlani. 
Valószínűleg mindenki ismeri a híres ikerpárt, az 
Olsen ikreket. Az Irány a Nagyi! című történet, amit 
most ajánlani szeretnék, egy egész családnak szóló 
film. A történet főszereplői az öt éves testvérpár Julie 
és Sarah. A két kislányról nem mondható el, hogy jó 
gyerekek. Egy hirtelen jött ötlet alapján úgy döntenek, 
hogy meglátogatják a másik városban élő nagy-
mamájukat, hogy nála töltsék a karácsonyt. Erről az 
ötletről természetesen édesanyjuknak nem szólnak. A 
két kislány utazásuk során sok galibába kerül, de 
természetesen minden jó ha a vége jó… Ez a filmet 
egy karácsonyi összekuckózós estéhez csak ajánlani 
tudom. 

52mm
de kell 10mm margó
42mm magas 
és 190mm széles legyen

Befejezte tevékenységét az Aligai Fürdőegyesület

Ezúton szeretném értesíteni azokat, akik figyelemmel 
követték a Club Aliga 26 éves privatizációs 
eseményein keresztül a két civil szervezetben kifejtett 
munkámat, hogy üdülőegyesületi elnökként befeje-
zettnek tekintem a tevékenységemet.

A Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület (BÜE) 
alapító tagja voltam 1991-ben, nemsokára az elnöke 
lettem, ami több mint tíz éven át tartott. Majd átadtam 
az elnöki megbízatással járó feladatokat dr. Cseh 
Józsefnek. Ettől kezdve az új egyesületünk 
megalakulásáig tiszteletbeli elnökként dolgoztam 
tovább a BAÜE-ben.

Az Aligai Fürdőegyesületet a korábbi vezetés két 
tagjával 2010-ben alapítottuk meg, mert így láttuk 
biztosítottnak, hogy az általunk megkezdett munkát 
folytatni tudjuk.
Megalakulásunk legfőbb mozgatója az volt, hogy az 
akarattyai, északi parti lejáró el tudjon készülni, amit 
az ott élők azóta is gondolom, hálásan használnak.
2016. december 31-i hatállyal az Aligai Fürdő-
egyesületet megszüntettük, mert úgy ítéltük meg, 
hogy alapvető küldetését betöltötte.

Eljött az a pillanat, amikor a törvényi feltételek végre 
jogerősen megszülettek. Elkészült a TNM (Balaton 
törvény) alapján a településrendezési terv. Ez kijelöli a 
Club Aligát keresztül szelő három utat, a parti sétányt, 
a kikötő mögötti és melletti közterületeket, a strand 
területét.
Megtörténtek a telekosztások, aminek már a 
földhivatali bejegyzése is elkészült.
Tulajdonképpen ezért harcoltunk. A vízhez jutás joga, 
a Balatonpart szabad használata immár törvényesen is 
biztosított. Többet ezen a területen a mi civil 
szervezetünk nem tud tenni.
Az, hogy a jogerősen kijelölt területek valóban 
rendeltetésüknek megfelelően működjenek a 
továbbiakban a mindenkori önkormányzatok feladata. 
Viszont a civil kontrollra továbbra is szükség lesz.

Eljött a generációváltás ideje. Az Aligai Fürdő-
egyesület vezetősége 26 évi szolgálat után szívesen 
átadja a helyét a nálunk fiatalabbaknak.

Balatonvilágos, 2017. november 20.

Tisztelettel,
 Veres Lászlóné

Az Aligai Fürdőegyesület volt elnöke folytatás a melléklet 1.oldalon

Tordai-hasadék

folytatás a 3.oldalról

folytatás az 5. oldalon

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
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Amikor karácsony előtt két héttel is már karácsonyi 
zenéket hallasz, akkor mire az ünnep elérkezik már a 
hátad közepére sem fog hiányozni. És valószínűleg, ha 
meghallod a Wham-től a Last Christmas-t, azt érzed, 
hogy szíved szerint kifutnál a világból. Erre az esetre 
tudok ajánlani egy nem karácsonyi zenéket játszó nem 
karácsonyi bandát az Imagine Dragons-t. Ennek az 
együttesnek biztosan ismered minimum egy dalát, de 
lehetséges, hogy nem tudtad, hogy ezé a bandáé.  Az 
Imagine Dragons 2008-ban alakult alternatív rock 
együttes. Már több kiváló dalt tartalmazó lemezt és 
albumot kiadtak. Személyes kedvencem a Believer és 
Whatever It Takes című számuk. Ha szereted ezt a 
stílust és a pörgős zenéket, ez a banda neked való.

Király Dóra



Õszi családi sportdélután az óvodában

folytatás a 6.oldalon

folytatás a 4.oldalról

folytatás a 6. oldalon

folytatás a melléklet 2. oldalán

folytatás a melléklet 1. oldalán
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Munkács vára

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról

2017. október 12.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2017. október 12. napján rendkívüli ülést 
tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és 
döntéseket hozta:
Elsőként döntött a „Nádfedeles” Vendégház közmű 
leválasztása kapcsán a gázszerelési munkálatokra 
Berkes Ferenc vállalkozó árajánlata alapján a 
szükséges munkálatok és anyagbeszerzések meg-
rendeléséről a szükséges bruttó 1.106.661,- Ft elő-
irányzat biztosításáról, egyben utasította a GEVSZ 
intézményvezetőt a megrendelésre.
Következő témaként a képviselő-testület megvitatta 
és elfogadta a rendezvények szervezéséhez kapcsoló-
dó feladatok ellátására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére irányuló javaslatot és felkérte 
a GEVSZ intézményvezetőjét a szerződés meg-
kötésére Erdélyi Józsefné balatonvilágosi lakossal. A 
döntés végrehajtásához 2017. évre szükséges bruttó 
140.450 Ft + 30.900 Ft járulék, összesen kerekítve 
172. 000 Ft kiadási előirányzatot a GEVSZ 2017. évi 
költségvetésében a 082092 Közművelődés- hagyo-
mányos közösségi kulturális értékek gondozása 
kormányzati funkción biztosította.
Harmadik témaként a képviselő-testület hozzájárult az 
Iskola utca 7. szám alatti ingatlan tulajdonosai 
kérelmére a 747/33 hrsz-ú Iskola utca területének 
kérelmezők ingatlantulajdona előtti részén tervezett 
munkálatok – térkövezés az aszfaltút szélétől a 
kerítésig – elvégzéséhez az alábbi kikötésekkel, 
feltételekkel:
kérelmező saját költségére és kárveszélyére végzi el a 
kivitelezést azzal kikötéssel, hogy az úttest és annak 
tartozékai karbantartása, felújítása, építése, vagy 
bármely más az érintett helyrajzi számon elvégzendő 
önkormányzati munkálat során az önkormányzat által 
végrehajtott munkát tűrni köteles, 
az általa kivitelezett térkövezés elbontását tűrni 
köteles, elbontásáért, sérüléséért kárigénnyel nem 
élhet az önkormányzat felé, 
az esetlegesen tervezett munkálatot megelőző 
önkormányzati felszólításra 8 napon belül köteles 
saját költségén elbontani és elszállítani az útszegély, 
illetve térkő-burkolat anyagát, amennyiben az erre 
kitűzött határidőt elmulasztja, az elbontásról az 
önkormányzat gondoskodik kérelmező költségére. 
Negyedik napirendként a képviselő-testület felkérte a 
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot a Balatonvilágos 
Szegfű utca burkolat javítására, a Falusi utca 
aszfaltburkolattal történő kiépítésére, valamint a 
Nyárfa utca, Mathiász lakótelep, Mathiász lakótelep 
és a Kölcsey Ferenc utcát összekötő gyalogút, az 
Engel út, Erdődi utca, Falusi utca (volt TSZ Major) 

területén lévő közvilágítási lámpatestek LED 
lámpatestekre történő cseréjére árajánlatok bekérésé-
re, elbírálására, a javaslatuk képviselő-testület elé 
történő terjesztésére.
Végül a képviselő-testület személyeket érintő ügyek 
tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. 
Zárt ülés keretében jóváhagyta a bérleti szerződés 
közös akarattal történő megszüntetését és kijelölte a 
lakás új bérlőjét.

2017. október 27. napján a képviselő-testület 
közmeghallgatást tartott, elsősorban a település-
rendezési eszközöket és a folyamatban lévő 
településképi eszközöket érintő témákban, valamint a 
szintén folyamatban lévő, állami tulajdonú ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba adása tárgyában.
A közmeghallgatás első témájaként Polgármester úr 
ismertette a településrendezési eszközök módosításá-
ra irányuló eljárás főbb pontjait, illetve az előzetes 
tájékoztatás tartalmát a képviselő-testület 210/2017. 
(VI. 26.) számú határozata szerint.
Második téma a Településképi Arculati Kézikönyv – 
honlapunkon is közzé tett, megtekinthető – egyezteté-
si változatának ismertetése volt, melynek keretében 
számos ötlettel gazdagították a megjelentek a 
kézikönyv tervezetét.
Harmadik témaként Polgármester úr adott tájékoztat-
ást a Club Aliga területét érintő, az idei évben véghez 
vitt telekalakítás jogerőre emelkedését követően 
benyújtott – a lap korábbi számaiban ismertetett –, 
állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba adásához kapcsolódó elképzelésekről.  

2017. november 6.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2017. november 6. napján rendkívüli ülést 
tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és 
döntéseket hozta:
Elsőként Szolga Rita és Németh Eleonóra közös 
kérelmét tárgyalta meg a képviselő-testület. Ennek 
keretében előbb a Balatonvilágos Aligai út 1. szám 
alatt található fodrászüzlet bérleti szerződésének 
módosításáról döntött Szolga Rita bérlő kérelmére. A 
döntés értelmében az üzlethelyiségben működő 
fodrászüzlet mellett a továbbiakban kozmetika 
üzemeltetésére is lehetőség nyílik, így módosult a 
bérelt területnagyság. Ezt követően a kozmetika 
üzemeltetéséhez jóváhagyta Németh Eleonóra 
vállalkozó kérelmét és a bérleti szerződés tartalmát.
Második napirendként a képviselő-testület a Szörf 
Szövetség és Önkormányzat között létrehozandó 
bérleti szerződés részleteit tárgyalta meg 
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Tehetséges gyerekek Balatonvilágoson

Hirdetmény

folytatás a 7. oldalon

folytatás az 5.oldalról

folytatás a melléklet 1. oldalán

Ultramamaton a Népdalkörrel

Született:

Gratulálunk!

KÉP

Strandok 2017

Állatok világnapja az óvodában

Ifjúsági könyv, film és zene ajánló

6. oldal

és fogadta el. A döntés értelmében a szerződés 
tartalmát elvi jelleggel jóváhagyta azzal, hogy annak 
végleges elfogadására a december havi munkaterv 
szerinti ülésen kerülhet sor, amennyiben a szükséges 
további dokumentáció 2017. november 30. napjáig az 
önkormányzat részére beérkezik.
A képviselő-testület elvi támogató döntését a „Bérleti 
szerződés” tartalmának elfogadása tárgyában az 
alábbi fő feltételek teljesülésével hozta meg:
a bérlet időtartama 15 év + 5 év opcionálisan biztosítva 
(a fix bérlet 2018. január 1. napjától 2032. december 
31. napjáig meghatározva, előbérlet lehetősége a 
2033. január 1. napjától fennmaradó időszakra 
biztosítandó);
a bérlő a bérbeadó részére biztosítja/átengedi a 
bérlemény használatát évente minden év július hónap 
második hétvégéjén jelentkező 4 napos időszakra, az 
évente megrendezésre kerülő Falunap időszakára, 
mely évente 4 nap igénybevételt jelent július hónap 
második hétvégéjén (a szerződéssel érintett időszak 
első két évében tervezett időszakaszok: 2018. évben 
július 5. napjától 9. napjáig, 2019. évben július 11-től 
14-ig);
a bérlő biztosítja továbbá a helyi civil szervezetek 
szokásos programjai szervezésének időpontjában a 
használatot a következők szerint: évente (július-
augusztus hónapban, azzal, hogy a pontos időpontokat 
március 31-ig kell egyeztetniük a civil szervezeteknek 
a Szövetséggel);
Mozdulj Világos Sport Egyesület használatában 
maradnak a jelenleg is használt helyiségek, ezeket a 
helyiségeket a szerződés nem érinti;
a bérbeadó a felépítmény használatához 10 db 
parkolóhelyet biztosít az épület mellett a szerződés 
mellékletét képező helyszínrajzon kijelölt 200 m2 
nagyságú területen, az épület Balatonnal ellentétes, 
település felé eső oldalán (volt teniszpálya és épület 
között);
a felújítás-korszerűsítés munkálatait az önkormányzat 
által megbízott műszaki ellenőr folyamatosan 
ellenőrzi, az elvégzett munkálatokat leigazolja, az 
egyes tevékenységek befejeztével beszámol a 
bérbeadó felé;
a munkálatok teljes befejezését követő 10 napon belül 
a műszaki ellenőr által leigazolt, jóváhagyott, 
lebonyolított átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvet és 
a munkálatokra vonatkozó számlamásolatok egy-egy 
fénymásolati példányát bérlő átadja a bérbeadó 
részére, ezen iratanyag a bérleti szerződés elszá-
molásának részét képezik;
a munkálatok kezdő időpontja: 2018. január 1., 
befejező időpontja: legkésőbb 2018. június 30. napja;

a felújítás a korábbi egyeztetések során a Szövetség 
által 2017. május 1. napján közöltek szerint a 
következő munkálatokat tartalmazza: - fűtő rendszer 
megújítása, a kazán és a radiátorok cseréjével, - teljes 
nyílászáró csere vagy felújítás - konyha, a mosdók és 
társalgó felújítása a földszinten, - az emeleten 5 szoba 
kialakítása lehetőség szerint saját, de minimum 3 
fürdőszobával –az emeleti szint klimatizálása; 
a bérleti díj éves mértéke bruttó 1,8 millió Ft, melyből 
a felújítás értéke évi 1 millió Ft összeggel kerül 
elszámolásra.
A végleges szerződés jóváhagyásának első előfeltétele 
a jelenleg fennálló bérleti szerződés megszűnése, 
melynek érdekében a képviselő-testület felkérte a 
Polgármestert, hogy a jogi képviselője útján 
intézkedjen a szükséges okirat elkészítéséről és 
megküldéséről 2017. december 31. napi hatállyal. A 
végleges szerződés jóváhagyásának második 
előfeltétele a „Bérleti szerződés” 2. sz. mellékletét 
képező részletes költségvetés és műszaki tartalom 
dokumentáció beérkezése és jóváhagyásra történő 
előkészítése. 
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket 
érintő ügyek tárgyalása érdekében zárt ülés 
megtartását rendelte el. Zárt ülés keretében a 
képviselő-testület 50000 Ft összegben temetési 
költségek átvállalásáról döntött az önkormányzat 
korábbi dolgozójának temetésével kapcsolatban. 
A következő munkaterv szerinti képviselő-testületi 
ülés időpontja: 2017. november 20. Napirendek: 
1./ 2017. évi költségvetés III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámoló
2./ 2018. évi költségvetési koncepció
3./ A 2018. évi fejlesztések
4./ A 2018. évi munkaterv javaslat előterjesztése
5./ Vegyes ügyek
Az ülésről a Világosi Hírmondó következő számában 
adunk tájékoztatást.
A képviselő-testület munkaterv szerinti Közmeg-
hallgatást tart 2017. december 1. napján 17.00 órai 
kezdettel a kultúrotthonban, melynek napirendje: 
1./ Beszámoló az előző közmeghallgatás óta eltelt 
időszak eseményeiről, a képviselő- testület munkájá-
ról
2./ Helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői helyi közügyeket érintő kérdései, 
javaslatai.
Az idei év utolsó munkaterv szerinti képviselő-
testületi ülésére 2017. december 11. napján kerül sor
1./ 2018. évi ellenőrzési terv előterjesztése
2./ Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló
3./ Vegyes ügyek
napirendekkel.

Kuti Henriett
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Jó egészséget kívánunk!

Hirdetés

Hova menjünk csavarogni?

Zumba

7. oldal

Az írjuk mi rovatot már korábban elindítottuk, mert 
szerettünk volna egy olyan rovatot, amiben mindenki 
írhat aktuális témákról, gondolatokról, olyan dolgok-
ról, amiről úgy érzi, hogy szívesen megosztaná 
másokkal. Ez egy olyan rovat, ahol leírhatjuk 
meglátásainkat, amit szeretnénk, ha mások is 
tudnának, mert talán ugyanazokkal a jelenségekkel 
találkoznak nap, mint nap, mint mi. Érdeklődéssel 
várom az ilyen jellegű irományokat.

#facebook #ninjawarrior#youtube

Nem nagyon szoktunk nézni vetélkedő műsorokat, de 
a Ninja Warrior-t a gyerekek az első pillanattól 
reklámozták. Eleinte nem volt teljesen világos, hogy 
miért sztárolják ennyire ezt a műsort, de szinte az első 
adás végére kitisztult a kép. Nagy Dani… 
Mikor mi gyerekek, kamaszok voltunk, együttesekért, 
énekesekért és filmsztárokért rajongtunk s szüleink 
megőrültek a tapétára felragasztott plakátainktól és 
koncertjegyektől. A kedvenceinkkel való kapcsolat 
igazából ennyiről szólt. Manapság persze már ez is 
más. Gyermekeink (de lehet lassan mi is  ) videós 
sztárokért rajonganak. Velük töltik a számítógépen 
keresztül mindennapjaikat. Mondhatjuk, hogy ez 
szörnyű, mert hiszen csak bámulják a képernyőt és 
már megint csak azt nézik, hogy mások hogyan 
játszanak azokkal a borzalmas játékokkal, aztán 
beülnek a gép elé és ők játszanak. Azonban, ha 
meghallgatjuk a srácokat és kicsit nyílunk az ő világuk 
felé, akár rá is jöhetünk, hogy ezek a videós fiúk és 
lányok nincsenek is rájuk olyan rossz hatással.
És itt visszatérnék Nagy Danihoz, akit a műsor 

kezdete óta vártunk, hogy mikor lesz már benne a 
műsorban. Ma végre az utolsó selejtezőben megjelent 
és könnyedén végigszaladt a pályán. Felfutott a 
toronyba, riszált és „dab”-elt egyet. Ránéztem a 
gyerekre, akitől (és az ő korosztályában szinte minden 
fiútól) szinte naponta látom ezeket a mozdulatokat. És 
ekkor fogalmazódott bennem meg ez a gondolatsor.
Nagy Dani Beniipowa bátyja. Beniipowa az egyik 
legnépszerűbb videós. Én örülök, hogy a gyerekek ma 
nem csupán csak videó játékokkal játszanak, hanem 
odafigyelnek arra, amiket ezek a srácok csinálnak és 
mondanak. Napjaiknak része a sport, a helyes 
táplálkozás és még arra is odafigyelnek, hogy eleget 
igyanak. Amióta az én gyerekemnek ők a „barátai” 
azóta eleget iszik, kipróbál olyan ételeket is amiket 
eddig nem evett meg, mindenféle bmx-es trükköknek 
ismerjük a nevét és már láttunk is egy párat belőlük.
Én már nem félek annyira, hogy a gépek majd átveszik 
a hatalmat gyermekeink felett, mert látom, hogy 
vannak 20 év körüli fiatalok (akik bár játék és gép 
függők  ) találtak egy olyan közvetítő közeget, amin 
keresztül hatással vannak, irányítani tudják az utánuk 
következő korosztályt. Nem félek, mert bízok abban, 
hogy ezek a fiatalok olyan nagymértékben vannak 
hatással a kisebbekre, hogy nem hagynak nekik időt 
arra, hogy igazán káros dolgokra használják az 
internetet, sőt ki is mozdítják őket a számítógépek 
világából.

Királyné Timár Piroska

Anyakönyvi hírek
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Az írónõ, aki köztünk jár
Dóra nyaralóként látja a balatonvilágosi létet és élvezi 
a szabadság mindennapjait. Más ez, mint az év minden 
napján itt élni, hiszen a tó, a község és az itt élő 
emberek, mind a nyugalmat, pihenést, a nyarat 
szimbolizálják számára. Ez volt az első gondolat, 
amiről azt éreztem, hogy ezt én is megéltem, tudom, 
hogy miről van szó.

Dóra, az írónő köztünk jár, hasonlóak az érzései, 
meglátásai, problémái, mint nekünk. Könyveiben 
szeret ezekről a hétköznapi dolgokról olyan stílusban 
írni, hogy amikor novelláit vagy regényeit olvassuk, 
azt érezzük, hogy ez rólunk is szól.

Galgóczi Dóra községünk könyvtárának volt vendége 
november 18.-án. Akik eljöttek a találkozóra, részesei 
lehettek egy érdekes, vidám, gondolatébresztő beszél-
getésnek, amit Dr. Nagy Miklósné vezetett. A 
beszélgetés során megtudtuk, hogy Dóra gyerek-
korában kezdett el írni. Eleinte az egészségfejlesztés 
területén dolgozott és mivel az írás iránti érdeklődése 
folyamatosan fennmaradt, ezért elvégezte a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségének magazin-
újságírói tanfolyamát. A tanfolyam elvégzése óta 
újságíróként és íróként tevékenykedik.

Az író-olvasó találkozó során a vendégek közül páran 
felolvastak Dóra könyveiből részleteket. Engem, 
személy szerint már ezek a rövid részletek megfogtak, 
de a beszélgetés során Dóra bemutatta nekünk eddig 
megjelent nyolc könyvét – regények és egy novellás-
kötet - és megtudtuk, hogy milyen könyvek 
megjelenésére számíthatunk a közeljövőben.

Galgóczi Dóra eddig megjelent kötetei:

Test a lélek börtönében – Engedj szabadon anorexia! –
A nő millió arca – Novellák rólad, róla –
Felpróbált életek – Regény –
Megszülethettél volna – Regény –
Fiatalságra ítélve – Regény –
Férfiak félálomban – Mozaik róluk, rólatok – 
Válaszok háza 
Halló, itt a mennyország

Az írónő néhány alkotása megtalálható a balaton-
világosi könyvtárban is. Engedjék meg, hogy itt 
ajánljam a Felpróbált életek című könyvet, amiből a 
beszélgetés során hallhattunk egy részletet. Az ajánló 
a könyv borítóján található:

„Hányszor fordul meg a fejünkben, ha elégedetlenek 
vagyunk a sorsunkkal: bár lenne még egy életem! 
Biztosan boldogabb, szerencsésebb, sikeresebb 
lennék. Valóban így történne? Anna, a fiatal, 
nyíltszívű tanárnő gyakran álmodozik erről. Makacs 
önbizalomhiánya miatt úgy érzi, csak az élet 
árnyékosabb oldalán jut neki hely. Míg egy nyáron 
valóra válik a gondolat és új női szerepeket próbálhat 
fel. Átéli a férfiszemeket mágnesként vonzó modell, 
az intelligens doktornő, az odaadó családanya s a 
talpraesett menedzser mindennapjait. Mosolyok és 
könnyek, remények és csalódások után ébred a 
válaszra, vajon érdemes-e szüntelenül másra vágyni. 
Vagy mégis rátalálhat valódi önmagára az életben, 
amire született?”

Királyné Timár Piroska
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