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Tisztelt Szépkorúak!

Sok szeretettel köszöntőm Önöket az idősek világnapja alkalmából, melyet 1991 óta
ünnepiünk minden év október elején.
Idén a megszokottól eltérően, nem gyűlhettünk össze egy közös ünneplésre, hiszen ma a
pandémia miatt olyan időket élünk, mikor ez nem lett volna helyes.
így marad az írásos köszöntés, ami reményeim szerint azért eljut Hozzátok, Önökhöz és jövőre
már csak mosolyogva emlékszünk erre az időszakra.
Kívánom mindenkinek, hogy tegyünk a generációk közötti és a családon belüli harmónia,
odafigyelés, és összetartozás megteremtéséért, mely idős embertársaink szívét
melegséggel, békességgel tölti meg. Őszintén kívánom, hogy derűsen, aktívan és jó
egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit településünk minden
szépkorú lakója!

Takács Károly
polgármester

PROGRAMAJÁNLÓ

SZABÓ PACSIRTA ÉVA
Elmúlt már sok-sok év

Elmúlt már sok-sok év
ám észre sem vettük,
csak azt, hogy életünk alkonya
egyre közelebb jött.

A múlton gondolkozni
soha nem szabad,
hisz ha nem akarjuk
akkor is velünk marad.
A jövőt nézzük
mert ő van előttünk,
ezernyi szép pillanat
mit még átélhetünk.
Egy gyenge fuvallat
megérinti arcunk,
s akkor vesszük észre,
hogy mi még szeretve vagyunk.

2020. November 2.9. Advent első gyertyája
2020. December 6. Mikulás érkezik
'

Legyünk hát boldogok
csak így szép az élet,
hiszen a lélek örökké fiatal
csak az ember teste lesz érett.

2020. December 13. Advent 3. gyertyája!
Helyszín: Balatonvilágos Rendezvénypark

Ízelítő a tartalomból

Önkormányzati hírek
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Fekete Barnabásné
aranydiploma átadása
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Melléklet: BURSA HUNGARICA
pályázatok

Önkormányzati Hírek
A Magyar Falu Turisztikai pályázaton útfelújításra 9.010.139 Ft-t nyert az Önkor
mányzat. Az összegből a Bacsó Béla utca út felületének a felújítása történt meg, és
részben megoldódott a csapadékvíz elvezetés is.
A Világosi Hírmondó hasábjain folyamatosan beszámolunk az elnyert pályázati
forrásokfelhasználásáról, a megvalósuló beruházásokról és projektekről.
Kovács Tamás

Október 6. - Településünkön is az aradi vértanúkra emlékeztek
Madách Imre: Az aradi sírra
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
lm sírotokra emlékkő se jut.

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyver
letétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849.
október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Mártír
halálukkal egy napon végezték ki Magyarország első miniszterel
nökét, Batthyány Lajost is Budapesten.
Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti
emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizen
három tisztet tartja számon. Ők: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő,
Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Törők Ignác, Láhner György,
Knézich Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg
Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábor
nokok és Lázár Vilmos ezredes. Haláluk napja a forradalom és
szabadságharc vérbe fojtásának szimbóluma lett.
Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett
császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadse
regben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy
ezredesi rangot viselt. Az 1848-49-es szabadságharcban játszott
szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuál
ni. A magyar honvédsereg a Világos közelében levő szőlősi

mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt: a nemzet, sza
badságvágya ellenére két nagyhatalom fegyveres erőivel szem
ben már nem tudott tovább harcolni. Az osztrákok sértett büsz
kesége miatt - hogy a megadás nem előttük történt - a
tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél ál
tali halált írtak elő a magyar parancsnokok részére, miután az
oroszok - noha ígéretet tettek az ellenkezőjére - foglyaikat
kiadták.
A Millecentenáriumi Emlékparkban, a Kopjafánál rótták le tisz
teletüket a balatonvilágosi lakosok és a település tisztség
viselői 2020. október 6-án.
MD

Október 23.

1956. Október 23-án azonban az egyetemi ifjúság és a hozzá
csatlakozó tömeg azt mondta: ne legyen akárhogy! Elég volt a
megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az
éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista dik
tatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés
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tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres
felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be novem
ber 10-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommu
nista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre
leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres
felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok
visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és
az ország demokratikus átalakulásához vezetett.
Balatonvilágoson 2020. október 22-én délután emlékeztek
meg ünnepélyesen az 56-os forradalomról, a páratlan látványt
nyújtó Kegyelet emlékműnél, a magasparton. Beszédet mon
dott és koszorút helyezett el Takács Károly polgármester és
Tretykó István alpolgármester.
Az esemény végén Szabó Rita intézményvezető és Takács
Károly polgármester ünnepélyesen köszöntötte Fekete Barna
básnét aranydiplomája alkalmából, valamint megemlékeztek
Pataki Joachimné korábbi iskolaigazgatóról is, aki gyémánt
emlékdiplomáját sajnos személyesen már nem tudta átvenni
az ünnepségen.
MD

KARÁCSONYRA VÁRVA - ADVENT FÉNYEI 2020
Néhány hét és megkezdődik az idei év adventi időszaka.
Lassacskán a kirakatok, üzletek ünnepi köntöst öltenek és
fényárban úsznak a városok nagyobb utcái, terei. A karácsonyi
hangulat ünneplőbe öltözteti a lelkünket, míg a
gyermekek ámulva imádják a csodálatos fényes
színkavalkádot.
így az idei évben először, hagyományteremtő
szándékkal Balatonvilágos Község Önkormányzata
ADVENT FÉNYEI címmel versenyt hirdet a község
legünnepibb házát, kertjét, lakását, erkélyét keresve!

A versenyre nevezni november 29-ig, advent első vasárnapján
éjfélig lehet írásban a bvilaeos.Dole@invitel.hu email címen
névvel, telefonszámmal és a díszbe öltöztetett ingatlan
címével.
Eredményhirdetés: 2020.december 13. advent 3.
vasárnapján
Borítsuk fénybe Balatonvilágost!

E ilatonvil gosi Szivárvány Óvoda Hírei
„ Ősz szele zümmög.

sedéssel vigyázzák a fákat, évtizedek múlva gyermekeik, unokáik
hűsőlhetnekalatta.
Az esedékes éves munka - és tűzvédelmi oktatás keretében
„tűzriadót" játszottunk a gyerekekkel, az oktatást végző szakem
ber segítségével. Mindenki gyorsan és vidáman hagyta el az
épületet a kijelölt útvonalon.
Az óvoda dajkái is képzéseken gyarapítják és elevenítik fel
tudásukat. Egy szép őszi napon a HACCP szabályok ismeretéből
tettek sikeres vizsgát. Mivel a járványügyi helyzet romlik, így az
évi Országos Dajka Konferencián nem vettek részt. Az óvodai
Dajka ABC, szakmai kiadványt elemezve, tartottak beszámolót az
óvónőknek. Ilyen alkalmakkor minden apró részlet megbeszélés
re kerül, mely az óvodai élet minőségét emeli a gyermekek és a
dolgozók számára.
Erre az előadásra nevelés nélküli munkanapunk alkalmával
került sor, melyen minden óvodai ellátást igénylő gyermeket fo
gadtunk.
Az iskolai őszi szünetben, óvodánk látogatottsága is lecsökkent,
de természetesen az óvodai elhelyezést kérő szülők gyermekeit a
megszokott színvonalon fogadtuk.
Állatok Világnapja alkalmával, immár hagyománynak számító
gyűjtésünk eredményeként meleg takarókkal, finom falatokkal
mi is hozzájárultunk az árva állatok ellátásához. Köszönet az
adományozóknak, és azoknak az embereknek, akik bármi
módon segítenek a gazdátlan állatoknak.

Kocsis Gabriella óvónő
fizetett hirdetés

A Kormány új járványügyi intézkedéseinek eredményeként
óvodánkban is kötelező a reggeli lázmérés a dolgozók és a
gyermekek részére. E feladat ellátásához vásároltu nk és kaptunk
is megfelelő, egészségre ártalmatlan lázmérőket. Köszönjük a
szülők megértését és türelmét a reggeli kellemetlenségért.
Év eleji szülői értekezletünk anyagát is a fent említett helyzet
miatt, rendhagyó módon, írásos formában küldtük el az érdekel
teknek.
őszi tevékenységei n k egyik kedves színfoltja volt a nyár folyamán
nevelgetett gesztenyefa csemeték elültetése, a gyerekek közre
működésével. Óvodánk udvarán elültetett három fácska a há
rom csoportot jelképezi. Negyedik csemeténk a Magasparton
kapott helyet, mint a Szivárvány Óvoda fája. Fánk cégérét új
pedagógiai asszisztensünk készítette el. A gyerekek nagy lelke
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Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Hírei
Fekete Barnabásné aranydiploma átadása
„A tanító olyan, mint a lámpás, mely minél jobban világít
másoknak, annál inkább fogyasztja önmagát."
Gárdonyi Géza

Göbölös Hajnalka: Búcsú tanáromtól

Szeretettel köszöntjük Fekete Barnabásnét az aranydiploma
átvétele alkalmából, és szívből kívánunk neki jó egészséget és
sok boldogságot!

Egy csokor rózsával köszöntelek téged,
hogy erről a napról legyen szép emléked.
Mert e kis csokornak minden egyes szála
egy-egy elsuhanó esztendő virága.

Rajkóné Tajti Andrea intézményvezető-helyettes
Szabó Rita intézményvezető

Az első rózsával azt kívánom néked,
éltessen az Isten nagyon soká téged.
A második virág a szeretet szava,
mert te voltál mindig a szeretet maga.

A jóság virága a harmadik rózsa.
Sok kedves gyermeked beszélhetne róla;
kiket féltő gonddal vigyáztál, neveltél,
kiket jó szíveddel oly nagyon szerettél.
Utolsónak marad szívemben a hála,
az én köszönetem legszebbik virága.
Kis csokorba kötve átadom most néked,
fogadd szeretettel, legyen ez emléked!

2020. október 22-én ünnepélyes keretek között vette át
aranydiplomáját Fekete Barnabásné, iskolánk egykori tanítója,
igazgató-helyettese.
Az aranydiploma rendkívüli értéket képvisel. A pedagógusképző
felsőfokú intézmények arany, gyémánt, vas, illetve rubin
díszoklevelet adományozhatnak annak, aki 50, 60, 65 vagy 70
éve szerezte meg oklevelét Alma Materében. Ezzel kifejezve azt,
hogy aki megkapja, életpályája alapján közmegbecsülésre
méltó. Az 50. nem véletlenül érdemelte ki az arany jelzőt, a
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hosszú, pontos és kitartó munkánakfényes szimbóluma.
Szívből gratulálunk az aranydiplomához, amely nemcsak
megszerzésének 50. jubileumát hivatott ünnepelni, hanem ezen
felül azt az életutat is, ami az oklevél mögött található. A kerek
évfordulók mindig elgondolkodtatnak bennünket, érzelmekkel
töltenekfel, és számvetésre késztetnek:
• Fekete Barnabásné pályája 1970. július 1-jén a Kaposvári
Felsőfokú Tanítóképző Intézetből indult, majd még ebben
az évben itt Balatonvilágoson kezdte meg munkáját
tanítóként.
• 1973-ig az alsó tagozaton tanított, majd később a felső
tagozaton is: orosz nyelvet az 5. és 6. osztályokban.
• Az iskola úttörőcsapatának vezetését is elvállalta,
táborokat, kirándulásokat szervezett. Kimagasló munkája
elismeréséül 1985-ben MUOSZ dicsérő oklevelet, majd
1989-ben Kiváló Úttörővezető minősítést kapott.
• Fontosnak tartotta tudását gyarapítani, folyamatosan
képezte magát. Részt vett számítástechnikai képzésen, és
módszertani továbbképzéseken.
• Éveken keresztül igazgató-helyettesként dolgozott, mely
során pontos és fáradhatatlan segítője volt az iskola
vezetőjének és kollégáinak. Munkáját alapos felkészült
ség, lelkiismeretesség, a gyerekek szeretete jellemezte.
Személyes példát mutatva nemcsak tanította, hanem
nevelte is őket. Becsületességre, pontosságra, tiszteletre.
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Állatok világnapja - Október 04.
Idén, a tavalyi tanévhez hasonlóan gyűjtést rendeztünk isko
lánkban az ÁLLATOK VILÁGNAPJA alkalmából. Az adományokkal
a Siófoki Állatvédő Alapítványt szeretnénk támogatni. Fontos
nak tartjuk, hogy diákjainkat az élet tiszteletére és védelmére
neveljük, és a felelős állattartásra is megtanítsuk őket.
Köszönjük szépen mindenkinek (szülőknek, gyerekeknek,
kollégáknak), aki hozzájárult az adománygyűjtéshez!

Hollósi Éva

Nem lehet elég korán kezdeni...
Mi pedagógusok is igyekszünk jó példával élen járni: technika
órán legtöbbször háztartási hulladékból alkotunk, az oktatáshoz
használt eszközeink és a dekoráció is többször használható,
hiszen laminálással tesszük tartóssá.
Mi így védjüka bolygónkat! És Ön?

A környezettudatosságról sokat hallani manapság. Nem elég
beszélni róla, tenni is kell érte.
Negyedikeseinknek tízórais/uzsonnás táskát vettünk osztály
pénzből, melyet a saját ízlésükre formálhattak a gyerekek.
Elsőseink ruhaszalvétát használnak és lenvászontáskában tartják
ruháikat.

Kolotiné Erdélyi Aranka

Kick-Boksz SE Balatonvilágos hírei

2020. október 3-4. között került megrendezésre a III. NÁD
UDVARI GASZTRO KUPA nyílt kick-box verseny. Melynek célja
volt a versenyzők felkészülésének biztosítása a korosztályos
Országos Bajnokságra. A versenyre az ország minden pontjából
összesen 32 egyesület 227 versenyzője nevezett. Köztük a KICK
BOX SE BALATONVILÁGOS sportegyesület is. Két szabály
rendszerben is érdekeltek voltunk, Light-contact, illetve Kicklight szabályrendszerben. Mindkettő küzdelmi rendszer, ahol a
versenyzők a megfelelő védőfelszerelések használata mellett 2 x
1,5 perces menetek alatt próbálnak minél több értékelhető
találatot elérni az ellenfelükön. A két szabályrendszer között
annyi különbség van, hogy a kick-light szabályrendszerben a
comb is támadható felület.

Egyesületünket Boda Áron képviselte, aki a Cadet 1-es korcsoport, 42 kg-os súlycsoportjában,
Light-contact szabályrendszerben 2. helyezést,
Kick-light szabályrendszerben
3. helyezést ért el.
Szívből gratulálunk neki! További felkészüléséhez sok sikert kívánunk!

Pál Csaba elnök
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Balatoni Bringakörút

Tíz évvel ezelőtt még el sem tudtuk volna gondolni, hogy a
községet átszelő kerékpárút ilyen színessé teszi a községet,
márciustól /ha esetleg nem jön a késői hó/ felpezsdíti az életet,
színessé teszi a faluképet. Bár a kerékpárút azon része, melyZalaVeszprém és Somogy megyét is érinti, már 1993-ban a
kerékpárosok szolgálatára állt, de kezdetleges jelleggel. Azóta az
elnyert támogatások felhasználásával a kerékpárút rendszer
nagyrészben kiépült, de egyes szakaszok különböző kialakítású
ak.
Mivel a bringaút az utcámban, ahol lakom is átvezet /és egy
árnyékot adó fa is van a házam előtt/, módomban állt látni, meg
figyelni, hogy milyen összetételű sportolni vágyó emberek „ve
rődnek" össze. Láttam, látom, hogy a számuk a tanítási év után
/már a bizonyítvány kiosztását követő napon/ mennyire meg
növekszik. És hiába van 30 fokos meleg, egy szál sportmezben
repítenek itt, s ha Akarattya felől érkeznek, megpihennek a Révai
utcában az erőt próbáló kaptató után. Nemek szerint kamasz
fiúk, férfiak csoportosulnak, csak lányok, nők ritkán. A családok,
elöl, hátul a felnőtt, középen a gyerekek csoportosulásban,
egymásra vigyázva tekernek, míg idősebb házaspárok is nagy
számban veszik igénybe ezt a sportot. De ne feledkezzek meg a

párokról, házastársakról sem! Feltűnő, hogy milyen profi felsze
reléssel és ruházatban, mezben láthatjuk őket, ez a színes
látvány fel is vidíthat minket, sörömmel tölthet el.
A községbe két irányból is lehet érkezni. Mielőtt erre rátérnék,
elmondom, hogy a Balatoni Bringakörút hossza 204.44 méter
hosszú, eleje Balatonalmádinál /0 km-es kőnél/, vége szintén
Balatonalmádiban ugyanitt végződik. A menetirányt a kerék
pározók határozzák meg, ill. hogy hol csatlakoznak be a körútra.
Ha Almádi felől, Balatonkenesén át érkeznek községünkbe, a
Club Aligánál /alagút előtt/ választhatnak irányt Siófok felé. Vagy
választják a gyönyörű magaspartot, vagy a Club Aligán keresztül
a közvetlen parton hajtanak Siófokra.
Nagyon sokan inkább -főleg első útjukat - a magaspart felé
tervezik, nem akarják kihagyni a csodálatos látványt, tiszta
időben átlátva az északi partra is. Megállnak az ivókútnál,
felfrissülve folytatják az utat, közben a Rózsakert ÁBC-ben hideg
itallal felszerelkezve. Ha Siófok felől érkeznek, az Akarattya felé
vezető utat választhatják meg, vagy a Club Aligán keresztül, vagy
a „hivatalos" úton a magaspart felé, a főutcai lejtőn, az alagút
irányában indulnaktovább.
A Kerékpáros Klub felelőse /Hubik Tibor/ osztályozta a községen
áthaladó szakaszokat, az út minősége, látnivaló, nehézségi fok, a
felfestett piktogramok alapján, Balatonvilágos 10/8 minősítést
kapott, ami nagyon jó, hiszen sokan kaptak ennél jóval
kevesebbet. Viszont ez változhat, mivel egyes szakaszokat
folyamatosan felújítanak, mely a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz
tő Zrt. beruházásában teljesül.
Aki útnak indul, és tapasztalatlan, az interneten tájékozódhat.
Figyelmükbe ajánlom Györffy Árpád portálját /balatontipp.hu/,
élvezetes és színes beszámolóját és fotóit. A You Tube-on
számtalan bringázó élménybeszámolóját nézhetjük meg
videókon.
Végezetül hangsúlyoznám a sport személyiség fejlesztő,
szociális, örömszerző /adrenalin termelő/ hatását, valamint az
egészség megőrzés fontosságát is. Utolsó, záró mondatom mi is
lehetne, mint nem más: BRINGÁRA FEL! Jó utat!

dr. Nagy Miklósné

A hónap kérdése
Olvasói kérdés: „Milyen szociá
lis támogatások vehetők
igénybe Balatonvilágoson az
önkormányzatnál?"
Balatonvilágos azon ritka tele
pülések közé tartozik, ahol átlagon felüli a szociális támogatások
köre: amellett, hogy rászorultság - jövedelmi helyzet - alapján
többféle támogatási forma is szerepel a hatályos rendeletben,
„alanyi" jogon is biztosít támogatásokat az önkormányzat
lakosainkszámára.
A szociális támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket a mellék
letei nélkül is 22 oldal terjedelmű, Balatonvilágos Község Önkor
mányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete
tartalmazza. A támogatásokat így csupán néhány mondatban
ismertetem, arra kérve minden érintettet, hogy konkrét ügyben

Világosi Hírmondó

6.oldal

keresse hivatalunkat ügyfélfogadási időben - jelenlegi járvány
ügyi helyzetben - elsősorban telefonon, e-mailben.
A rendelet alapján a rászorultságtól független, „alanyi" támo
gatások közé tartoznak a születési-, az iskolakezdési-, a család
alapítási- és a temetési támogatás, melyeket az elnevezésüknek
megfelelő események bekövetkezésekor állapíthat meg a
polgármester az érintett családok számára. A kérelemhez mellé
kelni kell a támogatás típusától függően anyakönyvi kivonatot,
számlákat, esetleg hallgatói jogviszony igazolást. A támogatások
egyik legfontosabb feltétele, hogy az igénylő családnak a rende
letben meghatározott minimális időtartamban a településen
élőnek kell minősülnie, illetve a kérelem benyújtására jogvesztő
határidő áll rendelkezésre. így például gyermek születése esetén
legkésőbb 6 hónapos koráig, vagy például iskolakezdési
támogatás esetén a tanév első napjától számított 60 napig. A
(folytatás a 7. oldalon)

(folytatás a 6. oldalról)
fenti támogatási formák minden esetben pénzbeli támogatást
jelentenek.
A rászorultság, tehát a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata
alapján biztosítható támogatások köre valamivel bővebb és
összetettebb: pénzbeli támogatás, „természetbeni" vagy szemé
lyes gondoskodás jellegű támogatások érhetőek el.
Személyes gondoskodás típusba tartozik például a szociális
étkeztetés vagy a házi segítségnyújtás biztosítása. Rendkívüli
települési támogatást állapíthat meg a polgármester olyan,
kirívó módon megterhelő események igazoltan alátámasztott
bekövetkezése esetén, melyek egy család létfenntartását veszé
lyeztethetik. Erre több élethelyzet is szerepel a rendelet szerinti
felsorolásban, de a felsorolás nem kizárólagos. A támogatás
összege évente legfeljebb 57 ezer Ft, de természetbeni
támogatásként is megállapítható, mint például „nagybevásár
lás" vagy tüzelő vásárlása. Tűzifa támogatás külön is igényel
hető, ez esetekben kifejezetten tűzifa kerül kiszállításra a
kérelmező részére - azonban ezt külön önkormányzati rendelet
alapján a képviselő-testület állapítja meg. Itt jegyezném meg,
hogy az idei fűtési szezonra már benyújthatóake kérelmek.
Az ápolási célú-, a közgyógyellátási célú-, és a lakhatási célú
települési támogatás megállapítását jegyzői hatáskörbe utalja a
rendelet. A három támogatási forma közös jellemzője, hogy ezek
havi rendszerességgel egy év időtartamra megállapítható támo
gatások. A megnevezéséből adódó költségek fedezetére
állapítható meg mind a három forma, így például a közgyógy
ellátási cél esetében gyógyszerszámlákat kell minden hónapban
bemutatni a kifizetéshez, illetve a lakhatási célú támogatás a
közműszolgáltató felé kerül átutalásra. Közgyógyellátási- és

ápolási célú támogatás akkor állapítható meg, ha a járási
hivataltól ilyen tárgyban elutasító döntést kapott a kérelmező,
amit a kérelemhez csatolni is kell.
A jövedelmi és vagyoni helyzetet a kérelembe foglalt nyilatko
zatokon túl okiratokkal is igazolni kell. A támogatási formák
mindegyikéhez kötelezően használandó nyomtatványok állnak
rendelkezésre.
Községünkben az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatott
a rászorultság alapján igénybe vehető támogatások iránt benyúj
tott kérelmek száma. Sajnos jellemzően viszonylag alacsony a
születési támogatások száma, bár talán örömtelinek mondható,
hogy aránylag sokan élnek az iskolakezdési támogatás lehető
ségével. A hivatali beszámolók - melyeket minden év májusában
tárgyalnak együttes ülésen a közös hivatalhoz tartozó önkor
mányzatok Képviselő-testületei - részletes adatokat tartalmaz
nak erre a feladatkörre vonatkozóan is. Érdeklődők megtalál
hatják az elmúlt évek beszámolóit az önkormányzat honlapján,
www.balatonvilagos.hu a szokásos, Önkormányzat/Előterjesz
tések menü alatt.
Végezetül ismét kérem, hogy konkrét helyzetekben keressék a
kirendeltség ügyintézőit ügyfélfogadási napokon, illetve- akinek
lehetősége van erre - kérem, nézze át honlapunkat, ahol a
rendeletek mellett a mellékletek között megtalálhatják a
nyomtatványokat is.
Amennyiben kívánhatok valamit mindannyiunknak: a születési
és az iskolakezdési támogatáson túl, ne legyen szükség másra I

Kuti Henriett
jegyzői referens

Közel 30 éves a Balatonaliga Udülőközössége Egyesület
/Megalakulása: 1991.október 18./
TiszteltOlvasóI
Örömmel vesszük, hogy a Világosi Hírmondó, a településünk lapja, fórumot
biztosít arra, hogy az itt működő civil szervezetek bemutatkozhassanak. Ezért a
Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület (BAÜE) is összefoglalja az eddigi
tevékenységét, céljait.
A Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület közel 30 éve azért küzd, hogy a
településünkön élők szabadon lejuthassanak a Balaton partjára a Club Aliga
területén. A rendszerváltáskor azt reméltük, hogy eltűnnek a sorompók,
kinyílnak a kapuk és a felső partról levezető úton lejutva, Balatonakarattyától
Balaton-világosig szabadon közlekedhetünk majd az alsó parti úton, mint
ahogy az régen volt. Sajnos nem így történt. Tüntetéseket szerveztünk, de csak
részeredményeket értünk el. Például egyik vezetőségi tagunk. Borsóné Éva
kezdeményezte, hogy a református templom kerüljön vissza a református
egyház tulajdonába. Azóta az istentiszteletekre oda szabadon bejárhatunk.
Rémélve, hogy céljainkat elérjük, egy 3 méter magas tölgyfa obelixet
készíttettünk, melyet akkor állítunk fel a parton, ha szabadon lejárhatunk.
Addig a református templomban pihen. Köszönet érte. Az utóbbi három évben
a támogatóink adójának felajánlott 1%-ából évente 1-1 padot telepítettünk a
magas partra,a Deák Ferenc utca végében,hogy onnan gyönyörködhessünk a
balatoni panorámában.
Visszatérve a kezdetekhez. A rendszerváltástól 2007-ig a Club Aliga állami
tulajdonban volt. Addig az Aliga I. és Aliga II. területén isreálsesélyvolt, hogya
part teljes hosszában szabadon a vízparthozjutunk.
2007-ben azonban a Gyurcsány kormány idején a Kincstári Vagyonigazgatóság
a Club Aligának %-ét eladta és %-ét vagyonkezelésbe adta egy izraeli cégnek, a
Pro-Mot Hungária Kft-nek. Ezzel állami tulajdonban csupán az Aliga I. terület
maradt, amit jelenleg strandként használunk. A titkosított vagyonkezelői
szerződés lakosságra vonatkozó fejezetét a KVI-től sikerült megszereznünk.
Ebből kiderült, hogy a Pro-Mot Hungária Kft. köteles a Club Aliga területére
levezető és azon átvezető utakat, a kikötő előtti közparkot és a 30 méter széles
parti sávot a köz számára nyitva tartani, a Balaton- partra történő bejutást

mindenkor biztosítani.
Ha a Pro-Mot Hungária Kft. a kötelességét teljesítette volna, az obelixet rég
felállítottuk volna. Sajnos nem nyitotta meg az utakat. A BAÜE a nyilvánosság
erejével és minden törvényes eszközzel igyekezett azt kikényszeríteni. Kemény
harc árán elértük, hogy még ha nem is teljesen a köz számára, de legalább az
ingatlantulajdonosok bizonyos korlátozás mellett bejuthattak a Club Aliga
területére. Adott számú belépő kártyát kaphattak, azonban el kellett
fogadniuk, hogy ez bármikor visszavonható. Ezt csak részeredménynek
tekintettükés ideiglenességgel tudtuk elfogadni. Harcunkat tovább folytattuk,
ami a Pro-Mot Hungária Kft. vezetését felbőszítette. Úgy döntöttek, hogy a
BAÜE tagjait kizárják a bejutás lehetőségéből. Csak azoknak adtak belépő
kártyát a tagjaink közül, akik bemutatták a BAÜE-ből történt kilépési
nyilatkozatukat. Felháborodásunkban minisztériumokhoz fordultunk, mely
eredményeként az idény végére ezt a szankciót visszavonta a Pro-Mot
Hungária Kft. Addigra azonban, fájó szívvel, számos tagunktól kellett
elbúcsúznunk. Tehát a viszonyunk a Pro-MotHungária Kft- vei nem volt
felhőtlen.
Ilyen előzmények után-mely óvatosságra kellett, hogy intsen bennünket
adott lehetőséget a Pro-Mot Hungária Kft. arra, hogy a tulajdonában lévő
területén át az Aliga II. magas partjáról lépcsősort építsünk az akarattyai alsó
útig. A lépcső az ő tulajdonába kerül, annak kivitelezésére állítólag egy millió
forintot biztosított. A lépcső segítségével azonban nem juthattunk be a Club
Aliga területére. Abba az irányba egy beléptető pultot állított fel, ahol
belépőjegyet kellett váltani. Szabadon Balatonakarattya felé, a „Gumirádli"
strandra lehetett menni. Tehát legfőbb célunkat a Club Aliga területén a
szabad vízparthoz jutást közvetlenül nem segítette a lépcsőlejáró. Egyeztetés
nélkül a Pro-Mot Hungária Kft. egy "Megállapodást" juttatott el hozzánk.
Átolvasva kiderült, hogy minden felelősséget a Balatonaliga Üdülőközössége
Egyesületre hárított volna a lejáróval kapcsolatban. A lépcső folyamatos
felügyeletét, beomlás esetén annak felújítását, baleset esetén kártérítési
felelősséget írt elő. Állandó személyt kellett volna megbíznunk a lépcső
folyamatos karbantartásával, felügyeletével, akinek fizetés járt volna . Annak

(folytatás a 8. oldalon)
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ellenére, hogy valamennyien örültünk a lejárás lehetőségének, mégis a
„Megállapodást" változatlan formában nem fogadhattam el, mint az
egyesület felelős vezetője, mivel az Egyesületünknél a lépcső működtetésének
anyagi feltétele nem volt biztosítva.
Távollétemben és tudtom nélkül a" Megállapodást" a helyettesem aláírta, a
nyersanyagokat megvásárolták és egy kivitelező ismerősükkel megkezdték a
lépcsőlejáró megépítését, holott erre nem volt jogosultságuk. A rendkívüli
közgyűlés a szabálytalanul eljárókat kizárta az Egyesületből. Ezzel a Pro-Mot
Kft-nek ugyan sikerült megosztania a vezetőséget, de a tőle való függőviszonyt
a BAÜE elkerülte.
A megkezdett lépcsőjáró építtetését a megrendelők folytatták. Az adott összeg
azonban csak nagyon egyszerű, megbotlás- és megcsúszásveszélyes, földbe
vájt lépcsőre volt elegendő. A vonalvezetése pedig több helyen a löszfal omlás
veszélyes szakaszára esik. Kérdéses, hogy baleset esetén ki kötelezhető a
kártérítésre? A lépcsőt építtetők, annak elkészülte után, a kővetkező év
nyarán egy új egyesületet hoztak létre. Talán ők vállalják a felelősséget?
A lépcsőépítés óta tíz év telt el. A Club Aliga ez idő alatt teljesen lepusztult. A
Pro-Mot Hungária Kft. a bevételekből semmit nem forgatott vissza, a
bezengett, nagyívű beruházások elmaradtak. A karbantartást elhanyagolták a
strand területén is. Végül a vételár közel tízszereséért túladtak a Club Aliga
döntő részén.
Az Appenin Nyrt. felvásárolta a Pro-Mot Hungária Kft. tulajdonában lévő Club
Aliga közel 75%-át. A 25% azért maradt a Pro-Mot Kft.tulajdonában, mert az
Aliga l-re kötött kezelői szerződést a Pro-Mot Hungária Kft. kötötte meg a KVIvel. Ezzel a lépéssel a kezelői szerződés életben maradt. Azonban a jelenlegi
Pro-Mot már nem a régi Pro-Mot. Aszemélyek is kicserélődtek.
A Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület örül, hogy megindult a Club

Aliga fejlesztése. Örülünk, hogy a tárgyalásokat anyanyelvűnkön tudjuk
folytatni az új tulajdonos, az Appeninn Nyrt. képviselőivel. A Világosi
Hírmondó augusztusi számában rendkívül szimpatikus ígéreteket tett az új
tulajdonos. Óriási fejlesztéseket ígért, kulturált strandot, és ami mindennél
fontosabb, a terület nyílt működtetését. A kormányunk a projektet kiemelt
fejlesztésnek minősítette, mely garancia a megvalósításra. Tudomásul
vesszük, hogy egyes szolgáltatásokért (öltözőhasználat, napozóágy, napernyő
stb.) fizetni kell, azonban a Balaton-part korlátozás nélküli
megközelíthetőségéhez ragaszkodunk.
Ugyanakkor tudjuk, hogy egy újabb tulajdonosváltás esetén más
koncepció is kialakulhat. Ezért a Balaton-part szabad megközelíthetőségére
véleményünk szerint garancia csak az, ha a parti sétány az Önkormányzat
tulajdonába kerül. Ennek elérésére reális esély van. Ezért tárgyalást
kezdeményeztünkazönkormányzattal, mivel egy civil szervezet, mint a BAÜE,
ilyen kéréssel nem fordulhat a Magyar Államhoz. Erre kizárólag az
Önkormányzatnak van kompetenciája.
Ezen tájékoztatásunk célja, hogy a lakosság ismerje meg a Balatonaliga
Üdülőközössége Egyesület (BAÜE) céljait. Kijelentjük, hogy az egyesületünk
politikamentes, kizárólag az itt élők érdekét szolgálja. Ha a lakosság érdeke úgy
kívánja, hajlandóak vagyunk más egyesülettel közös fellépésre, mint ahogy ezt
tettük ez év tavaszán, amikor közös erővel akadályoztunk meg egy kikötő elé
tervezett épület kivitelezését. Összefogásra azonban csak politikamentesen,
azelveinkszigorú megtartása mellett vagyunk hajlandóak.

Tisztelettel:
Dr. Cseh József
BAÜE elnöke

Zöldebb élet könnyedén!
Az e havi témám a cigaretta lesz.
Természetesen nem gondolom,
hogy bárkit le tudnék szoktatni
cikkemmel a dohányzásról, nem is
ez a célom (bár mindenkit öröm
mel bátorítanék erre!), hanem a
felelős cigarettázásra szeretném
fel-hívni a figyelmet. Ha a dohány
zás szóba kerül, elsősorban az
egészségkárosítás az, ami ne
gatívumként eszünkbe jut, gyakran
talán eszünkbe se jut, hogy egy
cigaretta az elnyomása után is
milyen jelentős károkat tud okozni.
A cigarettacsikk hulladék. Eldobá
sa környezetszennyezés. Évente 5,5 bilió cigarettát gyártanak le, tehát
egy igencsak jelentős szennyezés forrásról van szó. Egy csikk lebomlási
ideje 10-12 év. Amellett, hogy ez nem kevés, lebomlásuk során belőlük
káros, mérgező anyagok oldódnak ki. A természetbe kerülő
cigarettacsikkek az óceánokban leggyakrabban előforduló hulladékok
közé tartoznak, ezáltal rendkívüli veszélyt jelentve a vízi élővilágra.
Egyetlen cigarettacsikk akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.

A képviselő-testület és a választópolgárok közötti kommu
nikáció javítása érdekében, a továbbiakban havi rendszeres
séggel fogadóórát tartok.

Takács Alexa

Világosi Hírmondó
Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja
www.balatonvilagos.hu
Felelős kiadó: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ■
Felelős szerkesztő: Mihalovics Dóra
ISSN 2062-2236

Az első időpont november 10-e 17 óra, helyszíne a Polgár
mesteri Hivatal oldal bejáratánál elérhető kis tárgyalóterem.
Ezt követően minden hónap második hetének keddi napján
17-18 óráig állok a választópolgárok rendelkezésére, ahol a
településünket érintő problémáikat, kérdéseiket vethetikfel.
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Lapzárta minden hónap 20-án.
Keressenek bizalommal, témajavaslatokkal, képekkel!
Mihalovics Dóra
(dora.mihalovics@gmail.com, +36-20/342-7725)

Mindenkit szeretettel várok!
Hanga László
képviselő

Világosi Hírmondó

A cigarettában 4500-nál több vegyi anyag található meg. Lássuk csak a
legfőbb mérgező anyagokat. A mindenki számára ismert nikotinon túl
mérgezőek még például a bennük található nehézfémek (pl. arzén,
ólom), a formaldehid, aceton, hidrogén-cianid, gyom-rovar-és
rágcsálóírtók és gombaölőszerek (a teljesség igénye nélkül). A csikk
füstszűrője pedig nem papírból, hanem egyfajta műanyagból, cellulózacetátból van, ezáltal a műanyagszennyezést is növelve.
Mindezek ellenére sajnálatos módon még nem jutott el a köztudatba az,
hogy a dohányzás után a csikkeket nem csak úgy eldobálni. Sajnos
nálunk, Balatonvilágoson is jelentős a csikkszennyezés, így nagyon
fontosnak tartom felhívni a figyelmet a problémára. Ezáltal tehát kérem
a dohányosokat, hogy igyekezzenek csikkjeiket nem csak úgy eldobálni,
hanem (a többi szeméthez hasonlóan!) a kukába dobni. Emellett jó hír,
hogy falunkban négy helyen (kettő a magasparton, kettő pedig a
kultúrházzal szemközti téren) új csikkgyűjtők lesznek elhelyezve, ezzel
tovább segítve a dohányosok dolgát. •;
Sokszor persze semmi nincs a közelünkben, ahova dobhatnánk, ezért
dohányosként érdemes figyelni arra, hogy ilyen esetekben legyen
nálunk valamilyen tároló, ahova csikkjeinket gyűjthetjük.

Kövessen minket Facebookon is:
www.facebook.com/balatonvilagoskozsegonkormanyzata
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