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Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Akár lehetne
TÉNYLEG Nőnap

Áprilisi ajánló

Diákolimpia selejtező

Akár lehetne TÉNYLEG Nõnap

Március 15.

Lehet a kor sajátosságai, lehet a klímaváltozás, de brit
tudósok is kimutatták, hogy nem foglalkozunk az
ünnepekkel. A nagyokkal még csak-csak, de az
„apróbb” bár ugyanolyan fontos ünnepek normális
módon való ünneplése egyre jobban megváltozik, és a
régi szép hagyományos ünneplése szépen lassan
ugyan, de határozott léptekkel megy ki a divatból. Ez
alól nem kivétel a Nőnap.
Mi kell a nőnek? Ez persze költői kérdés, hiszen (már
bocsánat) sokszor erre a gyengébbik/szebbik nem sem
tudja a választ. De mi kell a nőknek mondjuk nőnapra?
Szerintem nem az, amit jelenleg produkálunk. Az
egész nőnapi ünneplés átment egy gyorsan és a lehető
legegyszerűbben tudjuk le módba. Mi férfiak háromféle gyorsmegoldást szoktunk használni, amit az adott
hölgy hovatartozásával különböztetünk meg. Az első
csoport a család. Ide tartozik a szűk családi kör. A
„megünneplés módja általában virág formájában
szokott történni, és nem haladja meg a bruttó 5, de jobb
esetekben a 10 percet. A második csoportban a közeli
hölgy ismerősök kerülnek. Csak a helyreigazítás
miatt, itt a baráti körünk női családtagjaira gondolok.
Nekik egy Viber, Facebook Messenger segítségével
küldünk egy barátságos esetleg vicces nőnapi üzenetet. Viszont itt van egy VIP gentleman „tömeg” akik
pénzt és időt nem sajnálva SMS-t írnak. Durva mi? Na
és ott a harmadik csoport az egyéb női ismerősök. Ez a
csoport a legnagyobb csoport, amit kezelni kell, és itt
aztán tényleg nincs idő a személyeskedésre. Itt azért
meg szokott oszlani a férfitársadalom. Az egyik
(ahová mondjuk én is tartozom) senkinek nem ír
semmit. Nem jó, de ez van. Viszont a másik csoport
veszi a fáradtságot, és egy különböző típusú Facebook
poszttal örvendezteti meg a hölgykoszorút.
Ezek tükrében azon gondolkoztam, hogy ebből az
egészből (nevezzünk ünneplésnek), a fiaink mit
vesznek észre. Ez lesz a helyes irány? Persze nem lehet
mindenkit kiszolgálni, de beszéljünk azokról, akik
számunka a legfontosabbak (lásd első csoport). Őket
ki lehet pipálni egy csokor, vagy szál virággal, meg két
puszival? Szerintem ennél több kell, és ha viszünk
bele egy kis akarást, akkor többet ki tudunk hozni
magunkból. Nem arra gondolok, hogy ajándék, meg
vacsora, vagy akármi más költséges dolog. Hanem
egy kis figyelmesség. Az nem kerül semmibe, és
mégis boldogságot lehet vele csempészni ebbe a
méltatlanul elhanyagolt ünnepbe.
Mert ha már azt mondjuk, hogy „BOLDOG
NŐNAPOT!” akkor próbáljuk is boldogabbá tenni a
többi szürke hétköznapnál.
Ui.: Hölgyeim, ha úgy gondoljátok, hogy igazam van,
akkor mutassátok meg, hogy hogyan is kell ezt
csinálni. Nemzetközi Férfinap - november 19.

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom ünnepe.
Ilyenkor mindig megemlékezünk az akkori csatáról,
az áldozatokról, és az egész szellemiségéről. Általában a kultúrházban, vagy jó idő esetén akár a
szabadban szokott lenni egy műsor. De ez most más
volt…
A nagy nap előtt hetekkel itthon Szabi fiam már
lázasan készülődött. Meg kell tanulni még ezt a verset,
azt az éneket, és még van valami szerepet is. Mondta,
hogy Ők adnak műsort. Az egész második osztály.
Jól van, mondom, nyomassátok, biztos jó lesz. –
bíztattam sajátos módon.
Mindenesetre eljött a várva várt nap. Nem tudtam mire
számítsak, végül is „csak egy sztenderd ünnepi műsor
lesz”. Rosszul gondoltam. Nem tudom, hogy honnan
jött az isteni sugallat, de Éva néni, és második osztályosok olyan műsort rittyentettek, hogy arra lettem
figyelmes, valami zümmög a számban. Ja bakker,
nyitva maradt, és belerepült egy légy. A biztonság
érdekében, és mert nem szeretem a legyet, óvatosan
kiköptem, és néztem tovább a műsort. Ha azt
mondom, hogy változatos produkciót láthattunk,
akkor nem járok messze az igazságtól. Volt vers,
koreografált tánc, mini színdarab, dobszóló és még
szóló ének is. Szerintem, ha lehetséges lenne az
időutazás, és vissza lehetne hozni Petőfit erre a műsorra, biztos a könnyeivel küszködne a meghatódottságtól. 8 éves gyerekek, akiknek a legnagyobb harcuk
mondjuk az XBOX vagy tablet miatt van, ilyen
átéléssel és odaadással tudnak egy ilyen színvonalas
műsort előadni. Jó, Petőfi nem tudja mi az a Z generáció, de akkor is.
Zárszóként annyit, hogy bár lehet túl elfogult voltam,
de véleményem szerint egy roppant színvonalas
műsort kaptunk, amiért zúgjon a taps az összes
szereplőnek, és a felkészítő tanároknak. Köszönjünk!
Kőszegi Zoltán

Kőszegi Zoltán
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a 2/2018. (I. 11.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2018. évi általános
választása időpontját 2018. április 8. napjára (vasárnapra)
tűzte ki. A 2018. évi országgyűlési választás a választási eljárásról szóló törvény alapján egyfordulós. 199 parlamenti
képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi
képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról)
kerülhet be a választás eredményeként a Parlamentbe. A 106
egyéni országgyűlési választókerület közül a Balatonvilágos közigazgatási területén lakcímmel rendelkező választópolgárok a Somogy megye 04. számú országgyűlési
egyéni választókerület képviselő jelöltjeire szavazhatnak
reggel 6.00 óra és 19.00 óra között a Balatonvilágos Csók
István sétány 38. szám alatt lévő szavazóhelyiségben (a
szokásos helyen: Önkormányzat épületében).
A szavazóköri névjegyzék 2018. április 6. napja 16.00 óráig
tekinthető meg a Választási Irodán (Siófok Fő tér 1.) hivatali
munkaidőben. Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy
írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás,
törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a választási iroda
vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdéseket, az
országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket valasztas@siofok.hu e-mail címen
is fogadja a Választási Iroda.
Fontos:
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a
névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy
vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi
azonosítóját (pl. lakcímkártyával).
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett
szavazólapokat, és azok átvételét a névjegyzék aláírásával
igazolja.
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre,
listára lehet.
A felsorolt jelöltek, listák közül csak egyet lehet választani,
több jelölt, lista választása esetén a szavazat érvénytelen
lesz.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista
neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet (X vagy +).
A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni,
és a borítékot a szavazóurnába kell dobni (a szavazólap
borítékba tétele belföldi szavazásnál - az átjelentkezés
kivételével - nem kötelező).
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem
szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles
visszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha
a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen
ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Ezért fontos, hogy a
választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg
okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az
érvényes dokumentumok beszerzéséről.
Mozgóurna iránti kérelem nyomtatványokat – akár
telefonos (480-845) vagy a Tanyagondnoki Szolgálat felé
tett jelzésre - továbbra is eljuttatunk azon választópolgárok
részére, akik egészségi állapotuk miatt ezt kérik.
Azok a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát, akik

nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe:
egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
vagy fogva tartásuk miatt.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok
miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a
szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen.
Mozgóurnát 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a
helyi választási irodától, április 8-án (a szavazás napján) 15
óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni.
Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő
településen tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával! (A mozgóurna érkezése a választás napján előre
láthatóan 16.00 és 18.00 óra között várható a kérelemben
megjelölt címre.)
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a
szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő
helyen kívánnak szavazni.
A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi
választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a
bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb április 6-án 16 óráig. A helyi
választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú
igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti
jelöltekre lehet szavazni!
A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek
tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét,
születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá
a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy
telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés
megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban
szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem
megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga
után.
A kérelmek mindegyike online – akár Ügyfélkapu
regisztráció nélkül is – benyújtható a https://kerelem.
valasztas.hu/vareg/OrszaggyulesiValasztas.xhtml online
kitöltő felületen keresztül. A www.választás.hu weboldalon
megtalálható továbbá a nyilvántartásba vett országos listák
és egyéni jelöltek listája (http://www.valasztas.hu/jelolteklistak), mely alapján a Somogy megye 04. választókerületben 14 választható jelölt, az országos listán pedig 23
szervezet szerepel majd a szavazólapokon.
A választásokhoz kapcsolódó „Gyakran Ismétlődő
Kérdések” rovat további rövid összefoglaló válaszokat
tartalmaz a http://www.valasztas.hu/gyakran-ismeteltkerdesek weboldalon.
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Kuti Henriett Margit
jegyzői referens

hozzájárulásáról;
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
résztvevő személyek a pályázati anyagot
megismerjék, és abba betekinthessenek;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy annak megkérését
igazoló feladószelvény.

Balatonvilágos Község Önkormányzat
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó
Szervezete pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Balatonvilágos 8171 Csók István sétány 38.
Ellátandó feladatok:
Házi pénztár vezetése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kiállítandó számlák előkészítése, szállítók és vevők nyilvántartása, utalás és a
kiegyenlítés tényének bejegyzése, személyi anyagok
kezelése-, munkaügyi dokumentumok elkészítése,
nagy értékű eszközök évenkénti leltározása, bank és
pénztárbizonylat előkészítése a könyvelés részére,
befektetett eszközök nyilvántartása-, értékcsökkenés
elszámolása, papír írószer, tisztítószer beszerzés.
Pályázati feltétel:
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Érettségi
Felhasználó szintű MS Office (irodai
alkalmazá-sok)
Pénzügyi, számviteli szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
legalább 3 éves szakmai tapasztalat
egyéb kapcsolódó szakirányú végzettség,
képesítés (pl.: tb ügyintéző)
KIRA program ismerete
mérlegképes könyvelői szakképesítés
Elvárt kompetenciák:
jó kommunikációs, problémamegoldó képesség,
terhelhetőség, pontosság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes önéletrajz;
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez való

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását
követően azonnal betölthető.
A betöltést követően 6 hónap a próbaidő.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései a
mérvadóak.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 04. 25.
A pályázattal kapcsolatos további információt Kovács
Tamás intézményvezető nyújt, a 30-377-3548–as
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Balatonvilágos
Község Önkormányzat GEVSZ címére
történő megküldésével (8171
Balatonvilágos, Csók István stny. 38.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 1104/2018, valamint a
munkakör megnevezését: „pénzügyi
ügyintéző”, vagy
személyesen a fenti címen a pályázat zárt
borítékban történő leadásával.
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. 04. 30.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.hu
- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község
Önkormányzata hivatalos honlapja)
- Világosi Hírmondó helyi újság
Balatonvilágos 2018. március 19
.
Kovács Tamás
intézményvezető

w w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u 4. oldal

5. oldal w w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u

Akinél múlt és jelen összeér
- Tóth Istvánné - Muci néni
Mikor Muci nénihez készültem, volt jó néhány
kérdés a tarsolyomban. Gondoltam, megkérdezem gyermekkoráról, fiatalságáról, gyerekeiről,
az életéről itt Balatonvilágoson. Végül ki sem
nyitottam a füzetemet, mert közel két órán
keresztül folyamatosan csak beszélgettünk. Nem
csupán tényeket, életének fontos mozzanatait
ismertem meg, de érzéseket, hangulatokat is.
Tóth Istvánné, akit itt Balatonvilágoson és szerintem a tágabb környezetében is mindenki csak
Muci néninek ismer, idén töltötte be 90. életévét.
Szinte beszélgetésünk legelején megtudtam,
hogy miért nem látszik rajta éveinek száma, sőt
akár több, mint 10 évet is letagadhatna. Elmondta
nekem, hogy fontos része napi étkezésének a
gyümölcs, főleg a szőlő, de napi rutinjába
beletartozik a rendszeres torna is. Persze, fiatalos
külseje jó génjeinek is köszönhető, de én úgy
gondolom, hogy életfelfogása az, ami leginkább
meghatározza jó közérzetét és egészségét.

felépítették azt a házat, amiben Muci néni ma is
él. Férje, István bácsi a Nyugdíjas klub alapítója
volt. Kezdetben csak pár ember vett részt a közös
programokon, majd ötven fölé emelkedett a
tagok, résztvevők száma.
A szoba, ahol beszélgettünk, színes, meleg, barátságos. Lehet érezni, hogy tele van élettel.
Muci néni gyerekei, unokái és dédunokái rendszeresen látogatják őt. Míg beszélgettem vele az
volt az érzésem, hogy ő összeköt két világot. Egy
olyan világot, amikor az élet valószínűleg sokkal
nehezebb volt, mint most mégis talán az emberek
boldogabbak voltak, mert közelebb voltak
egymáshoz, nagyobb volt bennük az életszeretet
és ők ezt magukkal hozták ebbe a mai korba.
Sokan vagyunk, akik még át tudták venni ezeket
az értékeket, hogy tovább adják gyerekeiknek.
Köszönöm Muci néninek a beszélgetést és jó
egészséget kívánok!

Királyné Timár Piroska

Muci néni elmesélte nekem, hogy Pápán töltötte
gyermekkorát, oda járt iskolába és ott ismerkedett meg férjével, aki katonatiszt volt. Megismerkedésük különleges volt. A fiatal katonatiszt egy
fényképen látta először a fiatal lányt, akibe
egyből beleszeretett és eldöntötte, hogy ő lesz a
felesége. Az egész közös életük szeretetben és
kalandokban volt gazdag, hiszen egy katonának
az élete tarkítva van folyamatos költözésekkel.
Pápa után éltek többek között Várpalotán,
Marcaliban, Székesfehérváron és Budapesten is.
Mai fejjel, a mai körülményeket ismerve azt
gondolhatnánk, hogy mennyire nehéz életük
volt, hiszen az állandó költözés azt jelenti, hogy a
katona feleség élete az állandó alkalmazkodásról
szól. Abban az időben, azonban ez úgy
működött, hogy a katonatisztek feleségeinek is
egyből volt munkahelyük mindenhol, ahol éppen
a férjük volt szolgálatban. Muci néni mindenhol
megtalálta és megállta a helyét. Férjével mindenhová együtt mentek, nyugdíjas éveiket is egyszerre kezdték meg községünkben. Költözködéseik során nagyon megszerették a Balatont, nem
volt kérdéses, hogy itt töltsék majd el nyugodtabb éveiket. Nagy részben saját két kezükkel
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Diákolimpia selejtezõ
A szezon első nagy megmérettetésére utaztunk a
Diákolimpia selejtezőjére vasárnap reggel! Ez a verseny a kvalifikációja az április közepén megrendezendő döntőnek. A nagyobb létszámú kor és súlycsoportok egyenes kiesésű rendszerben zajlanak. A legjobb 8
jut tovább, plusz 2 fő akik az első körös vereséget a
későbbi első és második helyezettektől szenvedik el.
A másik régióban rendezett selejtezővel együtt kialakulnak a kb. 20 fős csoportok a döntőre.
Mi 4 versenyzővel vágtunk neki az eseménynek.
Látványos és sérülésekkel tarkított küzdelmeket vívtak karatékáink. Végül Veréb Ádám és Vörös Henrik a
dobogó harmadik fokára állhatott kumitéban, így ők
képviselik klubunkat a döntőben. Bár Veréb Kingának
és Vörös Adolfnak nem sikerült helyezést elérni,
mégis ők is továbbjutottak a döntőbe.
Gratulálunk mindenkinek!

Hirdetés
ALIGA-INVEST KFT.
INGATLANKÖZVETÍTÉS
Teljes körű ügyintézés vétel és-eladás esetén.
Jogi tanácsadás.
Épületüzemeltetés, bérbeadás.
Tervezés-engedélyezési-, hatósági eljárásban történő
közreműködés, igény esetén képviselet.
Épületfeltüntetés, vázrajzkészítés.
Félfogadás a magasparton, közvetlenül a
kerékpárút mellett a Millenniumi Emlékmű
(Szent Korona) szomszédságában (Posta u.7.),
előzetes egyeztetés alapján a hét minden napján,
egész évben.

"A harcos nem attól harcos, hogy feladja, amit szeret,
hanem hogy szereti, amit csinál..."

Szombathyné dr. Kézi Aranka
+36303000789
Szombathy József
+36302473030
aliga-invest@aliga-invest.hu

OSU!
Sempai Király Zoltán

Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu
Felelős kiadó: Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Királyné Timár Piroska
piroska.timar@gmail.com,
Szerkesztőbizottság: Heinrich Pál,
Rajkóné Tajti Andrea, Kecskés István
ISSN 2062-2236

Anyakönyvi hírek
Született:
Gáll-Tibély Dániel Péter 2018.01.12-én
édesanya: dr. Tibély Anna Zsófia
Lédig Vitold 2018.01.15-én
édesanya: Szélyes Nikolett
Jó egészséget kívánunk!

Nyomda, tördelés:
AB marketing Kft.
Siófok, Széchenyi u. 30
06-30-979-26-25 · 06-70-316-61-43
Magyar nyomdatermék!
abm@abmarketing.hu
info@mozaikpress.hu
www.mozaikpress.hu
Lapzárta minden hónap 20-án!
Kérném a cikkeket eddig az időpontig
eljuttatni a piroska.timar@gmail.com
email címre!
Betűtípus: Times New Roman.
Terjedelme ne haladja
meg az 1 gépelt
oldalt! (szerk.)

7. oldal w w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u

Áprilisi „Vlog” ajánló
Régebben nem igazán fogott meg a „Youtuberek”
világa, azonban az elmúlt időben sokszor kattintottam
egy-egy videós Youtube oldalára. Minden vlogger
más-más stílust képvisel, és mindegyikük egy külön

egyéniség.
Elsősorban egy olyan emberről írok, akit nem feltétlen
a Youtube-ról ismernek az emberek. Ő pedig nem más,
mint Ördög Nóra, akit műsorvezetőként ismer az
ország, azonban az utóbbi időben férje, Nánási Pál és ő
elkezdtek a Youtub-ra vlogokat feltölteni. Ezek a
videók az utazásaikról szólnak. Nórin és férjén kívül
gyermekeik Mici és Venci vannak főszerepben.
Útjaikat külön videó sorozatokban foglalják össze. Az
első ilyen vlognak a Nánázsia nevet adták. Erre az
utazásra úgy került sor, hogy Nóra volt az Ázsia
Expressz műsorvezetője, és nem akart a családja
nélkül menni. Ezért Pál és a gyerekek elkísérték őt az
ázsiai országokba. A következő vlog sorozat az I Lapp
You nevet kapta, mivel Lappföldön jártak, ahol
meglátogatták az igazi Mikulást. A legutóbbi vlogok
pedig, amiknek a Bajusztria nevet adták, rendhagyóak
voltak, hiszen míg Nóri Micivel és Vencivel Ausztriában volt síelni, addig Pál az édesapjával Dubajba
utazott. Az a jó ezekben a vlogokba, hogy megismerhetjük a Nánási családot. Mind a jó és rossz oldalukat. Ezekben a videókban nemcsak azt látjuk, hogy
mindig minden tökéletes az ő életükben. Jó látni, hogy
a mai hírességek is csak emberek, nekik is vannak jó és
rossz pillanataik, valamint hibáik. Őszinte érzelmeket
mutatnak, ami akár lehet sírás, egy ölelés, vagy a
rengeteg nevetés, amiből a videóikban nincs hiány.
Szerintem példaértékű, amit ők csinálnak, és jó, hogy
nem rejtik el gyermekeiket a köztudat elől, hiszen
Micinek és Vencinek is rettenetesen jó a személyisége.
Mici a videókban a határozott megjelenésével és a
fergeteges dumájával viszi a prímet, míg Venci a
gyermeki ártatlanságával és bájával, bár az utóbbi
vlogokban már neki is voltak nagyon vicces mondatai.
Ha egy kis kikapcsolódásra és sok nevetésre vágysz,
csak ajánlani tudom a Nánási család vlogjait.

A másik embert, akiről írni fogok, viszont csak
Youtube-ról ismerhetik az emberek. Ez a srác
bombaként robbant be a köztudatba, és mára többszázezren nézik a videóit. Ő Nagy Bendedek (BENIIPOWA), a 20 éves srác, akit mára már szinte minden
fiatal ismer. Beni főleg vlog és gameplay videókat tölt
fel az oldalaira. A videóinak jó a minősége, érdekes és
vicces a tartalma. Sok kissrácnak ő a példaképe, és
ezzel tisztába van, így mindig arra törekszik, hogy jó
példát mutasson. Beni mindent megtesz annak
érdekében, hogy minél többet találkozzon rajongóival. Közönségtalálkozókat szervez, rengeteg
eseményen vesz részt, ott fotózkodik követőivel és
aláírásokat oszt nekik. Beniipowa a videóiban sokszor
ösztönzi az embereket a mozgásra. Ő is több videójában sportol, általában ezt bátyjával, Danival teszi.
Daninak is van Youtube csatornája, azonban őt a Tvben is láthattuk a Ninja Warriorban ahol 4. helyezést
ért el, ami nagyon szép teljesítmény. Visszatérve
Benire, ő egy olyan srác, akinek lehet bármennyi
feliratkozója, nem száll el magától. Még így, hogy
rengetegen nézik őt, így is alázatos, szerény és
mindenekfelett jólelkű ember. Szerintem a szülők
kevés nála jobb példaképet képzelhetnek el gyermeküknek.
Király Dóra
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Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
2018. február 21.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
február 21. napján rendkívüli ülést tartott, mely ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
Elsőként visszavonta az 1/2017. (I. 9.) számú döntését, egyben
döntést hozott arról, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács
(továbbiakban: BFT) által kiírt „Településfejlesztési beruházások
támogatása” felhívásra a BFT által P-TF-19/7/2016.K iktatószámon,”Értesítés támogatási döntésről” tárgyú levélben foglalt
felajánlással élve pályázatot nyújt be partvédőmű felújítási munkák
költségének támogatására.
A tervezett munkálatok, beszerzések, és költségek:
a) Kiüregesedett partvédőmű bontása, kőmag készítése, vasbeton
szerkezetű rézsűfelület és lemez készítése hullámtörő-gerendával,
lábazati kőszórással
43,5 m 4.437.000 Ft.
b) Csatlakozó térkő burkolat a kimosódás ellen betonaljzattal
készítve 174 m2 1.914.000 Ft.
c) Napelemes kandeláber elhelyezése 4 db 1.000.000 Ft.
d) Monolit kőpadok elhelyezése 4 db 600.000 Ft.
e) Szelektív szemétgyűjtők elhelyezése 4 db 400.000 Ft.
Várható költségek összesen: 8.351.000 Ft + Áfa, bruttó 10.605.770
Ft.
A pályázatban benyújtott beruházás költsége: bruttó 10.605.770 Ft.
Igényelt támogatás összege (50%): bruttó 5.302.885 Ft.
Önrész összege(50%): bruttó 5.302.885 Ft.
Következő témaként a képviselő-testület egyetértését fejezte ki
Balatonvilágos település közigazgatási területére a 2018/2019-es
tanévre vonatkozóan a balatonvilágosi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező alsó és felső tagozatos tanulók körzeti
iskolájaként Balatonvilágos település iskolája (Balatonvilágosi
Mészöly Géza Általános Iskola 8171 Balatonvilágos, József Attila
utca 137/A.) kijelölésével.
Harmadik téma keretében a Helyi Választási Iroda Vezetőjének
indítványára, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése alapján a következő
általános választásra megválasztandó választási bizottság alakuló
üléséig tartó időre a 211/2014. (VIII. 25.) és 241/2016. (VII. 18.)
számú határozatokkal megválasztott Helyi Választási Bizottság
póttagja, Mihályné Bertán Katalin volt balatonvilágosi lakos Ve. 34.
§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a tagsága megszűnése miatt,
kieső póttag helyébe megválasztotta a bizottság új póttagját Fekete
Barnabásné személyében.
Negyedik napirend keretében elutasította a bérlő Menyhei Sándor
kérelmében foglaltakat azzal, hogy nem kívánja értékesíteni az
önkormányzat tulajdonában álló Balatonvilágos, Dózsa György út
1. 749/C hrsz-ú „Bisztró” elnevezésű ingatlant.
Utolsó napirendként elfogadta Balogh István Mérnöki Kamarai
szakértő, egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 12/E.)
345.600 Ft +Áfa, összesen bruttó 438.912 Ft összegű, a Balatonvilágos, Rákóczi és Zrínyi utcákban tervezett csapadékcsatorna és
folyókák kivitelezési munkái árazatlan tételes költségvetési
kiírásának elkészítésére vonatkozó ajánlatát, jóváhagyta a megbízási szerződés tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt
2018. február 26.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
február 26. napján munkaterv szerinti ülést tartott, mely ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
Elsőként elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót.
Az első napirend keretében előirányzatok biztosításáról és
átcsoportosításáról döntött a 2017. évi költségvetéshez kapcsolódóan, majd megalkotta 3/2018. (III.13.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

2018.március 31.

Következő döntésében jóváhagyta a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét az Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításához.
Megvitatta a 2018. évi költségvetés II. fordulóra előterjesztett
anyagát, majd megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018 (III.13.) önkormányzati rendeletét.
Második napirendként elfogadta a 2018. évi rendezvényekre
vonatkozó előzetes tervezetet az alábbiak szerint, azzal, hogy a
konkrét 2018. évi Rendezvényterv az egyeztetést követően, 2018.
március 25. napjáig a Fehér-partok Turisztikai Egyesület által
kerüljön megküldésre az Önkormányzat részére.
Harmadik napirend keretében megtárgyalta a „2018. évi
közbeszerzési terv jóváhagyása” tárgyban készített előterjesztést és
jóváhagyta Balatonvilágos Község Önkormányzatának 2018. évi
Közbeszerzési Tervét.
Negyedik napirendként megalkotta az 5/2018 (III.13.) önkormányzati rendeletét a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. A
módosítás értelmében a születési és temetési támogatás mértéke
50.000,- Ft összegről 100.000,- Ft összegre emelkedett, a
jogosultsági feltételként meghatározott - a kérelem benyújtását,
illetve azt megalapozó esemény időpontját megelőzően fennálló - 10
hónap balatonvilágosi állandó lakóhely meglétének időtartama 6
hónapra csökkent.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő döntéseket
hozta:
- a Turisztikai Alapról szóló 25/2003.(XII.23.) rendelet 1. § (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott „Tartósan turisztikai célra
hasznosított ingatlan, ingatlanrész korszerűsítése, felújítása,
komfortfokozat növelésének támogatása” célra a Frida Family Kft.
részére, a Kft. által 2017. május, június, július, augusztus, és
szeptember hónapokra befizetett 4.324.800 Ft összegű idegenforgalmi adó figyelembevételével 578.660 Ft összegű támogatást
biztosított, egyidejűleg jóváhagyta a támogatási megállapodásban
foglaltakat.
- családi rendezvény lebonyolításának helyszínéül biztosította a
Kultúrház térítésmentes használatát 2018. június 16-án 12-től 24
óráig azzal a feltétellel, hogy az esetleges károkozásra a használatot
megelőzően 50.000 Ft összegű kaució fizetendő Balatonvilágos
Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó
Szervezete pénztárába. A kaució visszafizetésének feltétele, hogy a
Kultúrházban a használt időszakban károkozás nem történik
továbbá, hogy a használatot követően a használt helyiségeket tiszta
állapotban kell a Kultúrház felelősének átadni.
- Nagy Tibor kérelmező tulajdonát képező „Nagy-Bazár” épület és
bekerített udvar alatti, Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos, Zrínyi út 1417 hrsz-ú ingatlan területéből 57,54 m2
nagyságú területrész használatát biztosította 2018. évre. A
képviselő-testület a közterületek használatáról és rendjéről szóló
10/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja
alapján az 57,54 m2 nagyságú épület alatti terület használatának
díját 253.176 Ft/év összegben állapította meg. Az összeg két
részletben, az első 126.588 Ft összegű részlet 2018. július 31-ig, a
második 126.588 Ft összegű részlet 2018. augusztus 15-ig fizetendő
meg.
- az Ezüst Pajzs Security Bt. (8171 Balatonvilágos, Dózsa György út
59., ügyvezető igazgató: Bogáncs János Zoltánné) részére 10 évre,
2018. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig a balatonvilágosi
községi strand területéből vendéglátó-ipari tevékenység végzéséhez
szükséges, kizárólag a Balatonvilágos Község településkép
védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásainak megfelelő
felépítmény (faház) elhelyezéséhez 32 m2 nagyságú területet,
valamint 8 m2 egyéb területet (asztal, székek elhelyezéséhez)
biztosított évente május 1. napjától szeptember 30. napjáig. A terület

Világosi Hírmondó melléklet

folytatás a melléklet 2. oldalán
1. oldal

folytatás a melléklet 1.oldaláról
használat díját 2018. évre vonatkozóan Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról és
rendjéről szóló 10/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete 1.
melléklet 14. pontja alapján 153.040 Ft összegben határozta meg,
mely összeg két részletben (első részlet 2018. június 30-ig, második
részlet 2018. július 31-ig) fizetendő meg. További évekre
vonatkozóan a területhasználat díja adott év január 31. napjáig kerül
meghatározásra. A képviselő-testület területhasználó részére a büfé
üzemeltetéséhez szükséges ivóvíz csatlakozási helyet biztosítja
azzal, hogy területhasználó kötelessége a szolgáltatótól a fogyasztásmérő óra igénylése, beszereltetése, továbbá a villamos energia
ellátás az önkormányzat által nem biztosított, annak megoldása
területhasználó feladata. A képviselő-testület egyben jóváhagyta a
területhasználati megállapodásban foglaltakat, annak aláírására
felhatalmazta a GEVSZ intézményvezetőt.
- az Aliga Hotels Kft (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére
területhasználatot biztosított a 2018. május 26. napján megrendezésre kerülő céges rendezvényen résztvevők személygépjárműveinek
parkoltatása céljára a határozat mellékletét képező térképrészletek
szerint, az alábbi területeken: a 295/1 hrsz-ú ingatlan Vendégház
melletti területe, az 537 hrsz-ú Aligai vasútállomás alatti területe, a
020/3 hrsz-ú ingatlan játszótér mögötti területrésze, 747/39 hrsz-ú
ingatlan Vadrózsa és Lehel utcák közötti területe, a 747/37 hrsz-ú
ingatlan Bacsó Béla utca Óvoda utca közötti „sóderos” parkoló
területe. A képviselő-testület a területhasználat díjat 500 Ft/személygépjármű összegben határozta meg. Egyidejűleg jóváhagyta a
vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat, annak aláírására
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. Egyúttal felkérte a
polgármestert, tájékoztassa kérelmezőt, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló Balatonvilágos Körte utcai 303/17 és 303/18 hrszú ingatlanok használatát nem biztosítja a képviselő-testület és
utasította a GEVSZ intézményvezetőt a területhasználat biztosításához szükséges intézkedések megtételére.
- az Aliga Hotels Kft (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére
területhasználatot biztosított a 2018. június 9. napján megrendezésre
kerülő céges rendezvényen résztvevők személygépjárműveinek
parkoltatása céljára a határozat mellékletét képező térképrészletek
szerint, az alábbi területeken: a 295/1 hrsz-ú ingatlan Vendégház
melletti terület, az 537 hrsz-ú Aligai vasútállomás alatti terület. A
képviselő-testület a területhasználat díjat 500 Ft/személygépjármű
összegben határozta meg. Egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó
megállapodás tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, valamint felkérte a polgármestert,
tájékoztassa kérelmezőt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
Balatonvilágos Körte utcai 303/17 és 303/18 hrsz-ú ingatlanok
használatát nem biztosítja a képviselő-testület. Egyben utasította a
GEVSZ intézményvezetőt a területhasználat biztosításához szükséges intézkedések megtételére.
- hozzájárult a Balatonvilágos, Bercsényi utca 171 hrsz-ú közterület
területrészének a kérelmező, mint résztulajdonos Balatonvilágos,
Bercsényi utca 21. szám alatti 185 hrsz-ú ingatlana előtti részén
tervezett munkálatok - térkövezés az aszfaltút szélétől a kerítésigelvégzéséhez az alábbi kikötésekkel, feltételekkel:
kérelmező saját költségére és kárveszélyére végzi el a kivitelezést
azzal a 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, azok
elbontásáért, sérüléséért kárigénnyel nem élhet az önkormányzat
felé,
az esetlegesen tervezett munkálatot megelőző önkormányzati
felszólításra 8 napon belül köteles saját költségén elbontani és
elszállítani térkő-burkolat anyagát, amennyiben az erre kitűzött
határidőt elmulasztja, az elbontásról az önkormányzat gondoskodik
kérelmező költségére,
kérelmező tudomásul veszi, hogy a közterületen parkolóhely
kizárólagos használatát, annak kialakítását nem biztosítja részére az
önkormányzat. Parkoló kialakítását elsősorban az országos

2. oldal

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) előírásainak
megfelelően, saját telken belül kell megoldani
- a Kultúrház parkoló felöli „volt Tourinform Iroda” helyiségét
használatba adta a Balatonvilágosi Népdalkör részére oklevelek,
plakátok, ruhák elhelyezésére, próbák lebonyolítására a határozat
visszavonásáig azzal a feltétellel, hogy a helyiséget a Balatonvilágosi Népdalkörnek kell tisztán tartania.
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő ügyek
tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. Zárt ülés
keretében a képviselő-testület az alábbiakról döntött:
- meghatározta a Balatonvilágos, 303/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésének feltételeit: az ingatlan vételárát 7.650.000 +Áfa=
9.715.500 Ft összegben állapítja meg, melyből a régészeti feltárási
kötelezettség miatt bruttó 1.000.000 Ft árengedményt biztosított. A
kijelölt vevő által befizetendő - engedménnyel csökkentett- vételár
6.862.600 Ft +Áfa, összesen 8.715.500 Ft, mely összeg 50%-a
(4.357.750 Ft) az adásvételi előszerződés aláírásakor, a fennmaradó
50% (4.357.750 Ft) az adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő. A
végleges adásvételi szerződés megkötésének határideje legkésőbb
az adásvételi előszerződés megkötését követő egy év
- módosította a Balatonvilágos, 303/12 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
vonatkozó döntését és az ingatlan vételárát 7.070.000 Ft +Áfa=
8.978.900 Ft összegben állapította meg, egyúttal a 2015. április 9.
napján megkötött adásvételi előszerződés közös akarattal felbontását jóváhagyta. Az ingatlan vételárából az adásvételi előszerződés
megkötésekor az önkormányzat részére befizetett bruttó 1.595.780
Ft vételárrész a vételárba beszámításra kerül, így a fennmaradó
vételárrészt bruttó 7.383.120 Ft összegben határozta meg.
- meghatározta a Balatonvilágos, 303/18 hrsz-ú ingatlan értékesítésének feltételeit: az ingatlan vételárát 8.290.000 +Áfa=
10.528.300 Ft összegben állapította meg, melyből a régészeti
feltárási kötelezettség miatt bruttó 1.000.000 Ft árengedményt
biztosított. A kijelölt vevő által befizetendő - engedménnyel
csökkentett- vételár 7.502.600 Ft +Áfa, összesen 9.528.300 Ft, mely
összeg 50%-a (4.764.150 Ft) az adásvételi előszerződés aláírásakor,
a fennmaradó 50% (4.764.150 Ft) az adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő. A végleges adásvételi szerződés megkötésének
határideje legkésőbb az adásvételi előszerződés megkötését követő
egy év
- települési támogatást állapított meg szakorvosi véleménnyel
igazoltan alátámasztott állapotból adódó költségek kapcsán felmerült rendkívüli, átmeneti élethelyzet megoldására, a betegségből
adódó költségek enyhítésére rendkívüli 57.000,- Ft összegben.
A következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre 2018.
április 16. napján kerül sor
1./ Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község
közrendjéről, közbiztonságáról
2./ Balatonvilágosi Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolója
3./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2017. évi tevékenységéről
4./ Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló
5./ Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolója
5./ Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti
Egyesülete 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója
6./ Mozdulj Világos Sport Egyesület 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
7./ Vegyes ügyek
napirendekkel.
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