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Más szempontból nézve…Más szempontból nézve…
Megjegyzések a Polgármester Úr Világosi Hír -

mon dó 2009. decemberi számában megjelent cik -
kéhez.

A Polgármester Úr – felhasználva a Karácsonyi, Újévi
köszöntést – a szeretet ünnepéhez közeledve – a sze -
retet jegyében – újabb feszültségkeltô megjegy zéseket
tett a képviselôkrôl. 

A képviselôk torzsalkodásáról szól, amikor nyilván-
való, hogy Ô minden lehetôséget megragad azok lejára -
tására. Kezdôdött a megyeváltás kapcsán – a Képviselô
Testület 8:2 arányú – szavazásánál is szerinte biztosan
nem a nyolc képviselô látta helyesen, de hát ilyen a de -
mokrácia a többség szándéka érvényesül. Ezt el kell
tudni viselni és ez nem ok arra, hogy ellenségnek te kint -
sük azokat, akik másképpen ítélik meg a dolgokat.

A kábel TV ügyében, ha a Polgármester Úr vagy a hi -
va tal vezetôje, a Jegyzônô a beruházás beindítása elôtt
tájékoztatja a beruházót (ha már ôk nem tájékozódtak
kellôképpen) a jogi környezetrôl, nevezetesen; hogy
sem a törvény, sem a Helyi Építési Szabályzatunk – ame-
lyet mi alkottunk legutóbb 2006-ban – nem engedi a
táv közlési kábelhálózat kiépítésénél a légkábel alkalma -
zását új beruházás esetén, akkor a beruházó megfon -
tol tabban járt volna el, és nem jutottunk volna peres
hely zetbe.

A volt BM üdülô területén kijelölt parti sétány ügyé -
ben sem kellene az események után futva – változtatási
tilalom elrendelése árán – megpróbálni megszerezni a
köz számára a kijelölt sétányt, ha a több mint egy éve
zajló cserérôl és az azt követô telekmegosztási mûve -
letekrôl idôben értesül a Képviselô Testület, talán nem
tartanánk itt.

Sorra lehetne venni a vitás ügyeket és tárgyszerûen a
reális lehetôséget feltárva kompromisszum készséggel
rendezni azokat. Ha az ügy lenne az elsôdleges, nem a
másik lejáratása és közellenséggé nyilvánítása.

A decemberi számban megjelent cikk nem volt jó
másra, mint feszültségkeltésre, valamint arra, hogy elô -
rehozza és folytassa a soha nem szüneteltetett, abba
nem hagyott választási kampányt.

� Bóta Györgyi, Király Ferenc, Mihalovics Miklós, Dr. Nagy Miklós,
Pernecker Antal, Szabó István, Varga Géza
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Gál Sándor
70 éves korában (Dobó István utca 105.) 2009. december 29-én.
Heinrich Józsefné, Vera néni
90 éves korában (Zrínyi u. 89.) 2009. december 29-én.
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Ez a Világosi Hírmondó az eddig megjelentektôl eltérô,
az a Képviselô Testület tagjainak írásait foglalja össze. Az
újság összeállítása a szerkesztôbizottság szerint történt,
a cikkek tartalmáért is ôk vállalnak felelôsséget.

Helyhiány miatt az eddig beérkezett civil szervezetek,
in téz mények és olvasók cikkeinek közlésére a késôbbi -
ek ben kerül sor. 

� Nyékiné Kôszegi Krisztina

A községünk jövôjét alapvetôen érintô
írásokkal kapcsolatos kérdések megvá la -
szo lá sá ra és véle mények megismerésére
2010. feb ruár 28-án dél elôtt 11 órakor a
Kultúr házban várjuk a tisztelt ér deklôdô -
ket.

� települési képviselôk
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A Világosi Hírmondó januári számát tartják kezük-
ben, amely tartalmában eltér az eddig megjelentektôl,
és az ezután megjelenôktôl egyaránt. Szinte teljesen a
képviselôk által írt tájékoztatások töltik ki az oldalakat.

Adósok voltunk Önöknek ezekkel az információkkal.
Nem várhattunk tovább, a decemberi szám címlapján
a Polgármester Úr által írt cikk nem maradhat válasz
nél  kül. � szerkesztôbizottság
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2009. december 10.
A képviselô-testület 2009. december 10-én rendkívüli

ülést tartott, melynek során képviselôk kezdeménye -
zésére tárgyalta Balatonvilágos 1222 hrsz-ú ingatlan
ügyét, az EuroCable Magyarország Kft. ügyét, a Volán
Üdülô elôvásárlási jog gyakorlásának ügyét. Az adott
témákban döntés nem született. 

Ezek után jóváhagyta Balatonvilágos Település fej -
lesztési Koncep cióját a képviselôi elôterjesztésnek
megfelelôen. A jóváhagyott Telepü lés fejlesztési Kon  -
cep ció az Önkormányzat www.balatonvilagos.hu hon-
lapján, továbbá a Polgármesteri Hivatalban megtekint -
hetô.

Ezt követôen elfogadta a Kelet-Balatoni Kistérség
Többcélú Társulás 7. számú Társulási Megállapodás
módosítását, mely tartalmazta, hogy Alsóôrs, Balaton -
fûzfô települések önkormányzatai a házi segítség -
nyújtás, nappali ellátás szociális feladatait közös intéz -
ményfenntartó társulás által mûködtetett intézmény
útján látják el.

Utolsó napirendként kijelölte Balatonvilágos, Gagarin
ltp. 6. szám alatt található 1. számú, 66 m2 térmértékû
önkormányzati bérlakás bér lôit 2009. december 15-tôl
2010. június 30-ig, 66 m2 x 600Ft/m2 = 39600Ft/hó lak-
bér + bérlôk általi rezsiköltség vállalásának terhe mel-
lett.

2010. január 18.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-

testülete 2010. január 18-án rendkívüli ülést tartott,
ahol az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket
hozta:

Tárgyalta a Balatonvilágos 1222 hrsz-ú ingatlan ügyét
és a tulajdonos érdekeinek érvényesülését támogatva,
és a helyi érdekek feltétlen megóvását szem elôtt tartva

javaslatokat tett a szabad parti sétány kialakítására
kijelölt területre, és a szabad parti sétány megköze lí -
tése céljára feltáró útként megjelölt területre szolgalmi
jog biztosítása tárgyában.

Javaslatot tett a Balatonvilágos, Zrínyi utca 135. szám
alatti, 1403/1 hrsz-ú Volán Üdülô elnevezésû ingatlan
adásvételéhez kapcsolódó elôvásárlási jog tárgyában
egy háromoldalú megállapodás megkötésére. 

A rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat ter-
vezett idôben történô elfogadása érdekében egyezte -
tést kezdeményezett a tervezôvel és a fôépítésszel. Az
egyeztetés helye: Balatonvilágos, Polgármesteri Hivatal.
Idôpontja: 2010. január 30-ig egyeztetett idôpontban. 

Döntött a „ Világosi Hírmondó” helyi újság 2010. ja -
nuári számának szerkesztôi feladata ellátására, és elôál-
lítására vonatkozóan. E napi rend keretében döntést ho -
zott arra vonatkozóan is, hogy a januári számban nem
jelentet meg helytörténeti mellékletet. 

A rendkívüli ülés befejezéseként döntött arról, hogy a
Telepü lés üzemeltetési Intézmény közalkalmazotti lét-
számát csökkenti 1 fôvel 2010. szeptember 19. nap já tól.

A képviselô-testület 2010. január 26-án, kedd, 1600

óra kor tartotta soron következô, munkaterv szerinti ülé -
sét. 

Napirend:
1. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2009. évi

költségvetési rendelet módosításának tárgyalása.
2. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2010. évi

költségvetése I. fordulós tárgyalása.
3. Vegyes ügyek
Az ülésen történtekrôl a Világosi Hírmondó következô

számában tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat.

� Kovácsné Rack Mária

Tájékoztató Balatonvilágos Község ÖnkormányzatTájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat

Képviselô-testületének munkájárólKépviselô-testületének munkájáról

Mi és a Balaton I.Mi és a Balaton I.
A Balaton, mint természeti képzôdmény mindig meg -

határozó jelentôségû volt az adott kor sajátosságai kö -
zött a közelében élôk számára. A római korból fellel-
hetô emlékek bizonyossággal szolgálnak tavunk jelen-
tôségérôl, annak használatáról. A közelmúlt törté ne té -
nek ismerete szerint a Balaton, mint kiemelkedô tu -
risz tikai vonzerô jelenült meg.

A Fiumei vasút építésének idején fontos szempont
volt, hogy a páratlan esztétikai élményt nyújtó balatoni
látkép élvezhetô legyen az utasok számára, ugyan ak -
kor, mint elsô tömegközlekedési eszköz, rendelkezésre
álljon a Balatonhoz utazók részére. Röviddel ezt kö ve -
tôen megépült a Balatont körbe ölelô út is, mely közúti
jármûvekkel is megközelíthetôvé tette a Balatont. A
tele pülés ôsmagját képezô építészeti emlék is a vasút
és a mûút kiépítésének idején keletkezett. 

A Balaton elsôsorban a pihenés, strandolás, vízi
sportok és horgászat kedvelôinek jelentett vonzerôt. Az
érdeklôdôk kezdetben a tehetôsebb polgárok, majd a
középosztálybeliek soraiból kerültek ki. A két háború

közötti békeévek gazdasági adottságai következtében
népesebbé vált jelen településünk elôdje. A háború,
majd az azt követô politikai berendezkedés lefékezte a
vízpart benépesedését. A jelenlegi Club Aliga
területének természeti adottságai felkeltették az
uralkodó párt vezetôinek érdeklôdését. Jó mikroklímá-
ja, védhetôsége, vízének kiváló minôsége miatt évti ze -
dekre kizárta a lakosság nagy részét annak haszná la tá -
ból. A Balaton iránti fokozott érdeklôdés következté -
ben, a település egyéb részein a vízpart beépítése teljes
hosszában megtörtént. A víztükör sem látható már az
utakról. Az építmények jelentôs része közösségi célú
volt, jelenleg elzárt magántulajdon. A nagyüzemi
mezôgazdaság munkaerô igénye és a tó vonzereje miatt
a település felsô részén az 1960-as években telek -
kialakítások történtek. Mára a községben mintegy 2200
ingatlan létezik. A község akkori vezetôinek nem
hatékony mûködése folytán a településen csupán egy
kisméretû fizetô, és egy kicsiny szabad strand áll a helyi
közösség rendelkezésére. 
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A rendszerváltás után az utolsó jelentôs vízpart meg -
szerzéséért a település önkormányzata és a megalakuló
civil szervezetek is jelentôs lépéseket tettek. Az erô -
feszítések szerény eredményeket hoztak. Mára a volt
párt üdülô, mint „ Club Aliga” – egy jelentôs partszakasz
kivételével – magánkézbe került. Ezt a partszakaszt az
állam képviselôi a községünk számára fenntartották,
melynek megszerzésére most nyílik lehe tô ség. Az üzleti
befektetô szándéka jelentôs mennyiségi növekedést és
kisebb részben fejlesztést takar.

A Balaton Európa legnagyobb édesvizû tava. Külön -
leges természeti jelenség, Magyarország nemzeti kin -
cse, a „ magyar tenger”. Rendeltetése, funkciója, a vízi
élet, sportolás, strandolás, üdülés, szórakozás. A Ba la -
ton jelen funkciójának és rendeltetésének meg -
ôrzése, valamint a lehetséges vízpart megszerzése
a választott testület számára elengedhetetlen

követelmény, és egyben erkölcsi parancs is.
A helytállásunk eszköze a Helyi Építési Szabályzat

megalkotása, melyben helyesen kell meghatározni
település jövôképét, a közösség érdekeinek legjobban
megfelelô megoldást adni a legfontosabb társadalmi,
gazdasági, mûszaki intézményi és környezeti prob-
lémák megoldásához, továbbá a lakossági, a vállalkozói
és egyéb csoportok jogos érdekeinek összehang-
olásához. Ez a feladat türelmet, felkészültséget és
szilárd elkötelezettséget kíván az itt élôk és az itteni
ingatlanok tulajdonosai iránt. A fenti célok eléréséhez
alkalmas Településfejlesztési Koncepciót alkottunk
meg és fogadtunk el.

2010. január 6.

� Bóta Györgyi, Király Ferenc, Mihalovics Miklós, Dr. Nagy Miklós,
Pernecker Antal, Szabó István, Varga Géza

A Településfejlesztési Koncepció az alapja a Helyi
Építési Szabályzatnak. Az határozza meg, hogy a féltett
Balaton partunkon lakótelep, úgynevezett „ úri gettó”
vagy a turizmust szolgáló létesítmények épülhetnek. A
Balaton partján a munkahely leginkább a turizmusból
születik. Ahhoz, hogy ne csússzunk le végleg az üdülô
vendégekért folyó versenyben, elsôsorban idegenfor-
galmi-turisztikai beruházásokra, komoly fejlesztésekre
van szükség. A fejlesztés nem azonos a magán nyaralók
és lakóházak mennyiségi növekedésével. A település jó
adottságai, fekvése, tiszta levegôje, kedvezô klímája,
vízpartja és ökológiai viszonyai nagymértékben vonzzák
a nyaralni, pihenni vágyókat. Befektetôk érdeklôdése is
igen határozottan jelent meg. A jelenlegi beruházó fej -
lesztési javaslata szerint a település lakosainak szá ma
mintegy háromszorosára, a szezonálisan jelenlévô né -
pes ség a jelenlegi állandó lakosságnak ötszö rösére nö -
vekedne. A növekedés elsô sorban az új lakó épü leteket
megvásároló és beköltözô tulajdonosokból ala kulna ki.
A népesség növekedését eredményezô beköltözôk
korösszetétele, nemzeti hovatartozása, beszélt
nyelve, kultúrája és vallása, valamint beköltözésük
üteme csak felszínesen becsülhetô meg. Minden -
képpen komoly társadalmi kihívás elôtt áll telepü -
lésünk, mely alapos megfontolásra és mérlege lésre ad
okot abban a vonatkozásban, hogy milyen elemeket
építsen be a község lélekszámának növeke dése, és
a növekmény ütemének helyes szabályozására. 

Megkerülhetetlen az a kérdés, hogy polarizálódik-e a
település, esetleg, hogy az itt élôk vagy az új beköltözôk
integrálják-e a másik közösséget. A polarizáció
megosztó hatása veszély forrása lehet a közösségi élet
mûködését illetôen, és a település szétválásához is
vezethet. Az integráció az erôsebb érdekérvényesítési
képességû és többségben lévô népesség alapvetô
jellemzôinek befogadásával, egyben jelentôs életforma-
változással is járhat, mely eredményezheti azt, hogy az
alkalmazkodásra adottsággal nem rendelkezôk megvál-
ni kényszerülnek otthonuktól és lakhelyüktôl. Ez a
lehetôség jelentôs konfliktus helyzetet eredményezhet

a településen a beköltözôk és az itt élôk között,
ugyanakkor ellentmondani látszik annak a jövendölés-
nek is, hogy az ingatlanok felértékelôdnének. Sokkal
valószínûbb, hogy a régebbi, korszerûtlenebb nyaralók
és lakások elértéktelenednek, eladhatatlanná válnak. A
fentiek miatt a férôhely bôvítésének mértékét, és a
megvalósítás ütemezését szabályozni feltétlenül szük-
séges. Ennek felismerése – az országban már ismert
példák alapján – nem is nehéz, mégis akad választott
tisztségviselô, ki rendre a befektetô oldalán állva tagad-
ja a veszély lehetôségét, és a vízpart megszerzésének
szükségességét sem tartja fô feladatnak. Azt mondják,
a modern idôk egyik politikai alapelve a „ gondolkodj
globálisan, cselekedj lokálisan”. Én ezt úgy fogal-
maznám meg, hogy az a jó helyi politika, ahol a helyiek
döntik el, milyen környezetben akarnak élni, milyen vál-
lalkozásokat fogadnak el, kiket látnak szívesen ven dé -
gül, és milyen tevékenységek felvirágoztatásában lesz -
nek partnerek. Még mindig nem tudjuk, milyen ér dek áll
a háttérben, miért akarják ilyen szívós kitartással meg -
változtatni a mi életkörülményeinket? Miért akar ják túl-
terhelni a Balatont, csökkenteni a strand területét, el -
venni a gyerekektôl, fiataloktól a sportolás lehetô ségét.
Még mindig nem tudjuk, mindez kinek az érdeke?

Számomra személyes élmény volt olyan hiteles em -
berekkel egy jó ügy érdekében beszélni, akik rámutat-
tak a lehetséges elônyök mellett a leselkedô veszélyek -
re is. Kompromisszumról és nagy adóbevételekrôl szól-
nak a szavak. El kell mondanom, hogy a megnövekedô
adóbevétel ígéretének és csábításának nehéz ellenállni.
Látni kell azonban azt is, hogy a változás nem csupán
bevételt hoz, hanem jelentôs kiadásokkal is jár, és elô-
fordulhat, hogy a többletbevételbôl semmi sem marad.
Mérlegelni kell azt is, hogy adóbevétel ígéretének ered-
ményeként mi marad a mi szeretett településünkbôl,
annak nyugalmából, lakóinak békéjébôl.

2010. január 6.

� Bóta Györgyi, Király Ferenc, Mihalovics Miklós, Dr. Nagy Miklós,
Pernecker Antal, Szabó István, Varga Géza

Mi és a Balaton II.Mi és a Balaton II.
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2007. március 28-án a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
és a PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanforgalmazó Kft.
képviselôi aláírták a Club Aliga üdülô adásvételi és ke -
zelôi szerzôdését. A kezelôi szerzôdéssel érintett rész
jelentôs része helyi érdekeket szolgáló és a késôbbiek-
ben helyi tulajdonba kerülô vízpart és közpark, továbbá
az üdülôn átvezetô utak. A szerzôdésben konkrét elôírá-
sok vannak, melyek betartása az Önkormányzat részé -
rôl szükséges a tulajdonba adáshoz. Az értékesítést
lezáró szerzôdés aláírását megelôzôen az önkor-
mányzat részérôl balsikerû akadályozási kísérletek
voltak, melyek kezdeményezôje a konkurens befektetô
volt. Az erôviszonyok és a képviselt nézetek tarthatat-
lansága megrontotta a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(KVI) és a helyi önkormányzat közötti viszonyt. A kap -
csolat teljesen megszakadt és értékes információktól
estünk el. Huzamosabb idôre volt szükség ahhoz, hogy
újra beszélô viszony jöjjön létre a KVI és az Önkor-
mányzat között. Akkorra az üzlet véglegessé vált, és
csak részben derült ki az, hogy milyen jogosítványokat
kapott községünk a vízhez jutás érdekében. Hosszas
hallgatás után a befektetô projekt cége megjelent egy
beépítési javaslattal, mely egy üzleti tervvel volt azonos.
Ez a javaslat – sok vonatkozásában – ellentétben állt a
magyar jogszabályokkal, és a község érdekeivel is. Lát -
szott rajta, hogy egy haszon-maximalizálás érdekeit
szolgálja. Szóbeli tájékoztatások bôvelkedtek ugyan ak -
kor a község számára nagy elônyöket ígérô, de látha -
tóan nem valós jövendölésekkel. A bôvítések és fej -
lesztések megvalósításának jogszabályi elôfeltétele az,
hogy legyen egy egész települést érintô Település fej -
lesztési Koncepciónk, mely alapján elkészítjük a Helyi
Építési Szabályzatot. Törvény írja elô, hogy egy tervezôt
kell megbízni a szakmai munkával, és a munka idejére
települési fôépítészt kell alkalmazni. Az ilyen nagy jelen-
tôségû feladatra pályázat kiírása indokolt volt azért,
hogy a legjobbnak látszó ajánlatot kiválaszthassuk.
Alkalmunk sem volt azonban választani fôépítészt és
tervezôt, mert a polgármester úr egyik ülésen bemuta-
tott egy céget: ô lesz a mi tervezônk, és fôépítészünk,

velük szerzôdjünk. A megállapodás-tervezet, amelyet
ott kaptunk, fogyatékos volt, az alapján döntést hozni
nem lehetett. A jegyzô asszony arra sarkallta a testü le -
tet, hogy ne halogassuk a döntést, mert jogszabályi vál-
tozás lesz, és akkor a végén még pályáztatni kell a mun -
kát. Több ülésen végül megszületett a megállapodás a
Helyi Építési Szabályzat elkészítésére. A szabályzat elké -
szítésénél több egymásba kapcsolódó törvényi elôírást
kell betartani, ugyanakkor a helyi viszonyainkhoz kell
igazítani azok rendelkezéseit. A jogszabálynál meg en -
gedôbb szabályzatot nem lehet elkészíteni, de a helyi
viszonyok, amennyiben megkívánják, szigorúbbat kell
alkalmazni. A tervezônk többszöri kérés és felszólítás
ellenére is vonakodik a helyi adottságokhoz és igé nyek -
hez illeszkedô szabályozást készíteni, inkább a befek-
tetô szempontjait helyezné elôtérbe. A Képviselô Tes -
tület által kimunkált és elfogadott koncepciót az Állami
Fôépítés Iroda és a Tervtanács is szakmailag jónak, és
támogatásra érdemesnek tartja, ugyanakkor a befek-
tetôi oldal elképzeléseit sok kritikával illette. Az Önkor-
mányzati Törvény a Településfejlesztési Koncepció, va -
lamint a Helyi Építési szabályzat megalkotását és elfo-
gadását a Képviselô Testület hatáskörébe utalja. A
befektetô képviselôjével való egyeztetések menete sok
tekintetben problémás, mivel nem beszéli a nyelvün-
ket, nem ismeri viszonyulásunkat a helyi értékeinkhez.
Tárgyalási módszereink is erôsen eltérôk. Érvrend sze -
rében hangoskodás, fenyegetés, asztalverés is elôfor-
dult már. Egy-egy személy megnyerésére utaló jelek is
megmutatkoztak. Nincs könnyû dolgunk. Bíztató a köz -
ség számára mégis, hogy a Képviselô Testület döntô
többsége ismeri a feladatát, elkötelezett a település
iránt és képes összehangolni a jogos helyi érdekeket. A
türelmetlenség és a bizalom gyengítése árthat az ügy-
nek. Bízunk benne, hogy a befektetô is fel fogja ismer -
ni, hogy az érdekei az itt élôk hátrányára nem érvénye -
sít  hetôk.

2010. január 10.

� Bóta Györgyi, Király Ferenc, Mihalovics Miklós, Dr. Nagy Miklós,
Pernecker Antal, Szabó István, Varga Géza
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„ Ennek az eredménytelen ciklusnak az utolsó évéhez

érkeztünk, a folytonos személyeskedés és torzsalkodás,
ami a testületi üléseket jellemezte, rányomta a bélyegét
a községünk fejlôdésére” – így búcsúzott az óévtôl és
küldött Önöknek jókívánságokat a decemberi hírmondó
címoldalán Fekete Barnabás polgármester úr. 

Ha számba vesszük, mik nem történtek meg az el -
múlt három évben, valóban hosszú a lista.

Nem lett egy magyar befektetôvel közösen az Önkor-
mányzaté a Club Aliga, igaz, nem is lehetett, mert nem
indult a meghirdetetett pályázaton, kizárólag a pályázat
megtorpedózása és a végül is gyôztes pályázó – a PRO-
MOT Hungária Kft. – tulajdonszerzésének megakadá lyo -
zása volt a cél. Akkor még…

Nem épített a falu legértékesebb ingatlanán társas
üdülôt és wellness fürdôt egy magánbefektetô, hogy
aztán az üdülôépületeket nagy haszonnal értékesítse, a
fürdôt és annak mûködtetésével járó veszteséget egy
nagyvonalú gesztussal a testületre testálja. Nem mel-
lékes körülményként ezzel a milliárdos értékû ingatlant
forgalomképtelenné tette volna. 

Nem mondott le törvényben biztosított elôvásárlási
jogáról az Önkormányzat a 40/2004. TNM rendeletben
parti sétány kialakítására kiszabályozott vízparti terüle -
tek esetében (Club Aliga 295/4 hrsz-u terület, Volán
Üdülô, BM Üdülô stb.) sôt, minden törvényes eszközzel
biztosítani próbálja ezek megszerzését. És ennek meg -
akadályozására az ellenérdekû felek valóban tízmillió
forintos perekkel fenyegetnek bennünket.

Nem akadályozta az EuroCable kábeltévé kiépítésére
irányuló szándékát, támogató tulajdonosi hozzájárulás
kiadásáról döntött, igaz, feltételként szabta egy minden
részletre kiterjedô, a hatályos jogi szabályozásba nem
ütközô megvalósítást biztosító megállapodás megkö té -
sét. Ilyet azóta sem tudtunk kötni, mivel ilyet nem kap-
tunk. 

Nem valósult meg az egyesek által az ésszerûség
határán túlmenôen erôltetett megyeváltás. Igaz, ezzel le -
hetetlenné vált a település egészének, vagy egy részé -
nek Siófokhoz csatlakozása, amely megfoszthatta volna
Balatonvilágost önálló jövôjétôl, illetve Balaton part já tól.

Nem oszlatta fel a hatóság a képviselô testületet, mi -
vel mûködését törvényesnek találta. Errôl részletes anyag
található a Hírmondó júniusi külön mellékleté ben.

Nem került sor népszavazásra a kábeltévével kapcso-
latos állampolgári kezdeményezésrôl, bár a helyi
választási iroda vezetôje – a jegyzô – a kérdést jóváhagy-
ta és kifüggesztését elrendelte, azonban a bíróság ezt
jogellenesnek minôsítette és megsemmisítette. 

Nem hagyott jóvá a testület olyan településfejlesztési
koncepciót, amely a helyi lakosok és üdülôtulajdo no -
sok számára hátrányos, a tájképbe és környezetbe nem
illô fejlesztéseket tett volna lehetôvé. Ehelyett ember-
léptékû, környezethez harmonikusan illeszkedô, a túl -
zá soktól mentes fejlesztéseket megengedô, széles szak -
mai közvélemény által támogatott feltételeket és korlá-
tokat tartalmazó településfejlesztési koncepciót fo ga -
dott el az ellenérdekû felek állandó taktikázását és idô -
húzását megelégelve 2009. december 10-i rendkívü li
ülé sén.

Nem fogadta el a szabad strandi épület felépülésével
a felsô telekszomszédnak okozott kilátásromlás miatti

kárigény, és a tárgyaláson az Önkormányzat nevében
nyilatkozó polgármester úr által testületi felhatalmazás
nélkül elismert kár alapján megítélt kártérítés jogos -
ságát, amelyet a felperes inkasszóval le is emelt az Ön -
kormányzat számlájáról mintegy négymillió forint érték-
ben. Nem is fogadhatta el, hiszen korábban a testület
felhatalmazta és kötelezte a polgármestert és a jegyzôt,
a felperessel való egyezség megkötésére, melyben az
Önkormányzat vállalta az épület gerincmagasságának
lecsökkentését, ezzel a kilátásromlás megszûntetését, a
pernyertes felperes pedig ennek fejében eláll a kár -
térítési igény érvényesítésétôl. A tetô átalakítása mint -
egy kétmillió forint költséggel megtörtént, azonban az
írásbeli megállapodás elmaradt. Ez együttesen mintegy
hatmillió forint kárt okozott Balatonvilágosnak. Hogy
mentse, ami menthetô, a testület felülvizsgálati kérel-
met nyújtott be a Legfelsôbb bírósághoz, ebben még
nem született döntés.

Nem hagyta jóvá a testület a polgármester úr által
kezdeményezett és építési engedély nélkül elkezdett
átépítés folytatását a Polgármesteri Hivatal épületében,
kötelezte építési engedély és költségvetés készítésére
és benyújtására, a munkát annak jogerôre emelke dé sé -
ig felfüggesztette. A tervek elkészítése, az engedély meg      -
szerzése másfél évig tartott, befejezve jelenleg sincs. 

Nem engedélyezte és nem adott felhatalmazást a tes -
tület, hogy miután a Kultúrház melletti Bisztró részére
az E-on az áramszolgáltatást tartozás miatt megszün-
tette, a polgármester úr az Önkormányzat áramát 2009
december elején oda átvezettesse, és a vállalkozás azó -
ta is használhassa. Az áram továbbszolgáltatása jogsér -
tô, kizárólag az áramszolgáltató engedélyével jogszerû.
Tudomásunk szerint ilyen engedélyt nem adtak ki,
ahogy a Testület sem járult hozzá, már csak azért sem,
mert nem tudott, hivatalosan ma sem tud róla. 

A sor folytatható lenne, de azt gondoljuk, felesleges.
Felesleges, mert a felsorolt esetek véleményünk szerint
így is mutatnak valamit a képviselô testület, illetve a
polgármester úr közéleti tevékenyégérôl.

Az elmúlt idôszak bizonyos szempontból valóban
nem volt eredményes és hatékony. Nem is lehetett, hi -
szen a testület idejének és energiájának jelentôs részét
polgármester úr folyamatosan a falu érdekeivel ellen-
tétes, az ellenérdekû felek szándékainak érvénye sí -
tésére irányuló törekvéseinek semlegesítésére és
megakadályozására kellett fordítania. Sajnos nem segí -
tette munkájában a törvényesség ôre, a jogi végzett -
ségét a község támogatásával megszerzett jegyzôasz -
szony sem. Más szempontból viszont nagyon is eredmé -
nyes volt a képviselôi munka, hiszen megóvtuk a köz -
ség vagyonát, önállóságát, a szabad parti sétány kiala -
kításának lehetôségét, a Club Aliga fejlesztésébôl adó -
dó páratlan léptékû fejlôdés esélyét, kereteket szabva a
megaprojekt eredeti változatában rejlô túlzó megoldá-
soknak. Hosszú távon ezek az eredmények ma még be
nem látható jelentôségûek. Mi legalábbis ezt gondoljuk,
és erre tekintettel kívánunk dolgozni a továbbiakban is,
számítva az Önök egyetértô támogatására és kritikai
észrevételeire egyaránt.

� Bóta Györgyi, Király Ferenc, Mihalovics Miklós, Dr. Nagy Miklós,
Pernecker Antal, Szabó István, Varga Géza



Vi lá go si HírmondóVi lá go si Hírmondó6. 2010. január

Elolvasva polgármester úr lehangoló választási ciklus
és év búcsúztatóját, bizony néhány mély lélegzetet vet-
tem. Sajátos szempontból megfogalmazott mondandójá-
nak indítékát megértve mosolyt keltett bennem. Emléke -
zetembe idézte a pajkos gyermek történetét, ki miután
rossz fát tett a tûzre, félve a lefüleléstôl mentegetôzésbe,
füllentésbe és másra mutogatásba fogott. Magában a
viselkedés ismert, hiszen még közeli a történet, amikor
balul sült el a községgel való kufárkodás. A Veszprémi
Naplónak azt nyilatkozta, hogy a község érdekében tud a
testülettel együtt dolgozni, de akkor már fogalmazta a
Somogyból származó önkormányzati miniszternek a le -
ve let, melyben kérte, hogy kössön útilaput a képviselôk
talpára. Most a községünk lakóit traktálja nem valós
történettel. A valóság megismertetése érdekében meg-
próbálom bemutatni a tiszta igazságot. 

Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Keres ke -
delmi és Szolgáltató Kft. Tulajdonosi hozzájárulást kért
ahhoz, hogy Balatonvilágoson kábeltelevíziós hálózatot
építsen ki légvezetékes megoldással. A Képviselô
Testület 2007. június 19-én megtárgyalta a kérelmet.
Tekintettel arra, hogy a légvezeték kiépítés aggályos volt,
a testület más megoldások keresését határozta el, és a
döntést elhalasztotta. 

2007. szeptember 18-án ismét tárgyalta a testület ká -
bel TV ügyét. A megjelent kérelmezôk ismertették a meg-
valósítás mûszaki tartalmát. A Képviselô Testület ekkor
határozatot hozott. 

241/2007. (IX. 18.) számú határozat
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-

testülete hozzájárul, hogy az EuroCable Magyarország
Kft. (2040 Budaôrs, Szabadság út 77.) Balatonvilágos
közigazgatási területén a már meglévô E-on Zrt., T-Com
Nyrt. ve zetékei nyomvonalán, térítésmentesen kábel-
televíziós hálózatot építsen ki. Egyben hozzájárul a szük-
séges köz terület használatához. A képviselô-testület
felkéri a polgármestert egy minden részletre kiter-
jedô megállapodás tervezet megkérésére, és annak
következô ülésen-2007. október 16-án történô
elôterjesz té sé re. 

A megadott idôre megállapodás tervezet nem érkezett.
2007. szeptember 20-án polgármester úr, jogosultság
nélkül, a döntést figyelmen kívül hagyva kiadott egy tu laj -
donosi hozzájárulást. Késôbb a probléma feloldására
pol gármester úr az alábbi elôterjesztést tette:

„ A közterület használatra vonatkozó szerzôdést az en -
gedélyezett tervek birtokában lehet megkötni, ezért ja -
vas lom a határozat végrehajtási határidejét folyama tosra
mó dosítani. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással
je  lez ze.”

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testü -
lete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza alábbi határozatát:

273/2007. (X. 16.) számú határozat
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-tes tü -

lete a 241/2007. (IX. 18.) számú határozatának – mely-
ben hozzájárult, hogy az EuroCable Magyarország Kft.
(2040 Budaôrs, Szabadság út 77.) Balatonvilágos köz -
igazgatási területén a már meglévô E-on Zrt., T-Com Nyrt.
vezetékei nyomvonalán, térítésmentesen kábelte le víziós

hálózatot építsen ki, és egyben hozzájárul a szükséges
közterület használatához – végrehajtási határidejét folya -
matosra módosítja. 

EuroCable Magyarország Kft. a törvényes lehetôségek
között nem kívánta kiépíteni a hálózatot. Törvénysértô
megoldáshoz a testület nem járulhatott hozzá.

Törvényi háttér:
CXII. 2000. évi törvény 37.§ A települési terület öveze -

tén (U-1): 
e) a közmû és elektronikus hírközlési nyomvonalas há -

lózatok és járulékos mûtárgyaik kiépítésénél, illetve a
meglévô hálózatok korszerûsítésénél a tájkép védelme
és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a
mûszaki lehetôségek és a védett értékek védelmi szem-
pontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést
kell biztosítani.

Az Önkormányzat 27/2006. (XII. 30.) rendelete is sza -
bályozza a kiépítés módját. A helyi építési szabályzatról:

1. § A rendelet hatálya:
(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintôen min-

den természetes és jogi személyre nézve kötelezô elôírá-
sokat tartalmaz. 

10. § Közmûvek:
(8) A távközlési hálózat vezetékeit csak föld alatt sza -

bad elhelyezni.
32. § Záró rendelkezések:
(4) Szabálysértést követ el, aki e rendelet rendelkezé-

seit megszegi.
A jogszabályok megkerülésére helyi népszavazást gon-

doltak ki az érdekeltek, melyet a helyi választási iroda ve -
zetôje hitelesített, de a kezdeményezést a bíróság – tör -
vénysértô voltára tekintettel – megsemmisítette. 

Az EuroCable Magyarország Kft. törvényes módon ma
is kiépíthetné a kábel hálózatot, de nem tudjuk miért, ed -
dig nem fogott hozzá. A munka helyett tájékoztatót írt in -
kább, és pereskedéssel próbálja üzleti célját elérni. 

Kissé bonyolítja a dolgot még az a körülmény is, hogy
egy másik cég részére ma is hatályos döntéssel szintén
biztosítja a kábel TV hálózat kiépítését az Önkormányzat.

375/2008. (XI. 24.) számú határozat
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-tes tü -

lete hozzájárul az EDISON-Telefónia távközlési Bt. (8420
Zirc, Eötvös Károly u. 2.) Balatonvilágos település belte -
rületén a kábel TV hálózat kiépítéséhez oly módon, hogy
az új kábeltévé hálózat a meglévô áramszolgáltatói
nyom vonalon történhet, valamint földkábellel a kereszte -
zô dé sek átfúrásával történhet a település utcáit, és
közterüle teit keresztezô nyomvonal kiépítés. 

Tisztázatlan okból ôk sem építenek semmit, pedig ôk
is ingyenesen kapták a jogosítványt. A községnek köz te -
rület használatáért nem fizetnének semmit.

Milyen szolgáltatás áll rendelkezésünkre jelenleg?
MinDig TV: térítésmentesen
Kábel TV: terepszint alatti kiépítéssel Internet-, TV-, Te -

lefonszolgáltatással
Három különbözô szolgáltató: tányéros TV szolgál-

tatással
Két mobil szolgáltató: széles sávú mobil Internet szol-

gáltatással
Három mobil szolgáltató: telefonszolgáltatással
Áraik versenyképesek. 
2010. január 17.

� Dr. Nagy Miklós

ÔÔsszz iinnttéénn  aa   kkáábbeell   TTVV-- rrôôll !! .. .. ..



2010. március 8-9-10-én az alábbiak
szerint:
� 8-án   10 - 17 óráig
� 9-én   13 - 17 óráig
� 10-én     8 - 14 óráig

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:
–  gyermekük születési anyakönyvi kivona tát
–  saját személyi igazolványukat
–  óvodai szakvéleményt az iskolaérettségrôl
–  1 darab igazolványképet és 550 Ft-ot a di -

ákigazol vány hoz.
Nyílt nap az alsó tagozaton:

2010. február 18. 8:55 - 9:40
Iskolánkban kompetencia alapú oktatás fo -

lyik a ma tematika, szövegértés és szövegalko -
tás területeken. Vá lasztható idegen nyelvek:
német és angol. Emelt óra szá mú testnevelés,

nyelvi elôkészítô és informatika foglal kozások
már elsô osztálytól. Kompetencia alapú infor-
ma tika-oktatás 4. osztálytól, önismeret és tan-
ulás taní tás felsô tagozaton, felkészítés a fel-
nôtt szerepekre – szo ciális kompetenciák – 7.
osztálytól. 

A hozzánk beíratott gyermekeknek napközis
ellátást, délutáni sportfoglalkozásokat, úszás -
oktatást biztosítunk térítésmentesen.

Elérhetôségünk: 
Mészöly Géza Általános Iskola 
Balatonvilágos József Attila utca 119.
Telefon: 88/446-314; +36-30-3358009;

+36-30-4717957
E-mail: meszisk@vnet.hu

� Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô
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Elsô osztályosok beíratása Balatonvilágoson

Tanúságot szeretnék tenni egy csodálatos teremtésrôl, aki
arany-szálak egész sorát hagyta maga után, behálózva velük
az idôt és a történelmet, családi és nemzeti életünket, és
emberi sorsunkat. Bárhol is akadunk beléjük, megszakítatlan
sorban évszázadokra vezetnek vissza bennünket, de a jelenben is ragyognak, sôt idôtlen
aktualitással a jövôbe is utat mutatnak. 

Itt van mindjárt két lenyûgözôen szép irodalmi alkotás: Kodolányi János Boldog Margit,
és Gárdonyi Géza Isten rabjai címû regénye. Elbeszélô mûfajuk egyszerre lehetôséget
teremt a precíz történelmi hitelesség ábrázolására és az írók fantáziájának szabad
szárnyalására. Olvasva soraikat, szinte bizalmas barátságba kerülünk a szerzôkkel, mert
érezhetô elbeszélésükbôl a beavatottak felénk áradó jóakarata. Hozzájuk szegôdve idô -
utazás részesei leszünk, akik elôtt kapuk és ajtók, szívek érzések és gondolatok tárulnak
fel. Paraszt- és polgárházak, a királyi palota és kolostorok intim világába léphetünk be, de
még ezeknél is izgalmasabb Szent Margittal és kortársaival, az ô lelki világukkal való
találkozásunk. Ugyanakkor fölmerül bennünk a kérdés: ezeknek az íróknak vajon miért
nincs szándékuk a tatár-járás borzalmaival foglalkozniuk? Talán azért – adhatjuk meg rá
a választ –,  mert lenyûgözi ôket a dinamikusan építkezô ország képe, az élni- meg gyôzni
akarás megannyi leleményességének varázsa, s mindezek középpontjában ott áll egy
törékeny fiatal királylány mindenkit felülmúló hôsies, szeretettôl sugárzó, önfelajánló –  és
ezért mindenkit lenyûgözô – élete. 

De mielôtt elragadna bennünket a hév, s valami rajongó túlzásba esnénk, álljunk meg
egy szóra; nehogy az írói fantázia fonalán túl messzire kalandozzunk a valóságtól! S íme
ekkor egy újabb aranyszál kínálja magát: a hiteles okmányok kivételes gazdagsága. Ezek
az iratok szinte kortárssá avatnak bennünket, s üde elevenséggel Szent Margit életének
titkait tárják fel elôttünk. 

Szent Margit halála – 1270. január 18-dika – után szinte azonnal megindult szentté
avatásának eljárása, amihez jegyzôkönyvbe foglalták mintegy száztíz, az akkori társadal-
mat reprezentáló kortárs tanúvallomását. A második jegyzôkönyv 1276-ban készült, és ma
is megvan. (Érdekes az irat története: Egy példányt Szent Margit koporsójába helyeztek a
Nyulak szigeti zárdában. A török invázió hírére az apácák Pozsonyba menekültek, és
magukkal vitték Szent Margit koporsóját, amely ott békében pihent 1641-ig. Akkor fel nyi -
tották, és megtalálták benne a jegyzôkönyvet.) Fönnmaradt továbbá Szent Margit szentté
avatási aktáinak teljes gyûjteménye is. – Továbbá számos értékes eredeti irat maradt fenn
a domonkos rend római levéltárában és a vatikáni levéltárban is. 

Az iratok másik csoportját Szent Margit életrajzai képezik. Marcellus páter, Szent Margit
lelkiatyja 1271-ben, 1274-ban és 1276-ot követôen háromszor is megírta lelki gyerme -
kének életrajzát. Ezekbôl készült az 1300-as évek elején az úgynevezett Magyar legenda,
amelynek második másolatát Ráskai Lea írta kódexbe 1510 körül. Ez az életrajzi példány
ma is a birtokunkban van, és tanúskodik a kortársak tapasztalatáról. – Ugyancsak Szent
Margit kortársaiig nyúlik vissza az 1300-as évek elején íródott életrajzi mû, a Nápolyi le -
gen da is. 

Aranyszálakba botlunk a Margit szigeten, Veszprémben, Pozsonyban, Esztergomban,
vagy a már említett Rómában is. A hajdan volt kolostorok, és manapság romjaikban is
tanúskodó emlékhelyek ôrzik Szent Margit szellemét. Ott járva szinte azt várjuk, hogy
valamelyik szegletbôl elôlép Margit soror. Mindenesetre a tárgyak eszközül szolgálnak a
személy és az általa hordozott szellemiség megjelenüléséhez. Ezért különleges tiszteletben
részesülnek a margitereklyék, az ôhozzá tartozott tárgyak, de legfôképp csont ereklyéi.
Érdekes adalékként említjük meg, hogy 1938-ban Veszprémben egy szép nagy neobarokk
templomot építettek Szent Margit tiszteletére. A világháború utolsó évében Mindszenty
József lett a veszprémi püspök, aki Serédi Jusztínián prímáshoz fordult Szent Margit erek-
lyét kérve tôle az új veszprémi templom számára. Az háborús idô, és Serédi bíboros halála

miatt Mindszenty kérése nem valósulhatott meg. Közben ô lett
az új esztergomi érsek. Veszprémi utóda, Bánás püspök azon-
ban nem hagyta annyiban dolgot, s most már ô ismételte meg
a Margit-ereklye iránti kérelmet, amit aztán Mindszenty prí -

más gyorsan teljesített. Veszprémben nagy lelkesedéssel fogadták az ereklyét, s a háborút
túlélt város asszonyai ék-szereiket összeadva készítették el az ereklye ôrzésének méltó
helyét, amely azóta is tiszteletnek örvend a Margit templom fôoltárába építve. – Itt emlé-
kezünk arra, hogy sok templom, és azok hívô népe, és még több leány és asszony ôrzi és
ápolja önmagában Szent Margit szellemét. 

Miután elégséges információk szálain elérkezünk Szent Margit személyéhez és korához,
újabb kapcsolatrendszer tárul fel elôttünk családja, rokonai és szellemi miliôje révén.

Szent Margit nagynénje, azaz édesapjának, IV. Béla királynak az édestestvére Szent
Erzsébet volt, akit ô valóban Szent Erzsébetnek tisztelhetett, mert még születése (1242)
elôtt 7 évvel, 1235-ben szentté avatta az egyház. Margit szüleinek életét mélyen átjárta a
Jóistenbe vetett hit és az evangéliumi lelkület. Bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy
nyolc lányuk közül Jolánt a boldogok, Kingát és Margitot pedig a szentek között tisztel-
hetjük. Mindehhez hozzájárult a XIII. század szellemi és spirituális megújulása Szent
domonkos (+1221) és Assisi Szent Ferenc (+1226) rendjének gyors elterjedése
Magyarországon is. Tehát volt mibôl táplálkoznia Szent Margitnak, ami azonban
önmagában nem magyarázza, csupán kíséri az ô lelki kiválóságát. 

A fentiek számbavétele után mégis furcsa, hogy egy olyan arany-szállal találkozunk,
amely egészen a mi korunkig nyúlik: nevezetesen a hosszú szentté avatási folyamata. Ha
egyszer halála után azonnal jegyzô-könyvek készültek, tanúk és dokumentumok egész
sora állt rendelkezése, és a tömegek szilárd meggyôzôdése támogatta szentté avatását,
akkor mi tartott hétszáz évig? Természetesen fel lehet sorolni a történelem sok-sok ked-
vezôtlen körülményét, de ennél sokkal fontosabb, hogy Szent Margit szellemisége, élet-
példája, közbenjárásába vetett hit töretlenül élt népünk körében, és gyümölcsöket termett.
Ennek eredményeként is értékelhetjük VI. Piusz pápa 1789-ben hozott döntését, melyben
engedélyezte Margit tiszteletét, noha boldoggá avatási pere sohase fejezôdött be. Boldog
Margit szentté avasa ugyancsak rendkívüli módon történt. XII. Piusz pápa 1943-ban azzal
a megjegyzéssel avatta szentté, hogy a háborús nehézségek közepette vigasztalja a
Magyar nemzetet. Ennek megünneplésére 1946-ban került sor. 

Szent Margittal kapcsolatban csak nem hagy bennünket nyugodtan egy kérdés: Miért élt
úgy, ahogy élt? Szinte önpusztító szegénységben és alázatosságban, és ugyanakkor su gár -
zó boldogságban. Úgy véljük, magyarázatul kevés az, hogy szülei, majd saját fogadalmát
teljesítette nemzetéért, mert a királylány számára elegendô válasz lenne az egész életre
vállalt szerzetesi élet. Szent Margit esetében azonban ennél többrôl volt szó. Itt emlé ke -
zünk meg nevelô pártfogójáról, Boldog Ilona domonkos nôvérrôl, aki Veszprémben, majd
a nyulak szigeti zárdában is Margit mellett állt. Ilona nôvér a világtörténelem azon kevés
személyeinek az egyike, aki Jézus öt szent sebét saját testén viselhette: stigmatizált volt.
Minden bizonnyal ez az eleven példa is, mint valami tükör, hatékonyan állította Margit elé
Jézus megváltó szenvedését. Margit az ártatlanul szenvedô Jézust szemlélve minden
áldozatra készen állt, mert szégyellt volna kényelmeskedni elôtte, hanem inkább akkor
volt boldog, ha közelíthetett hozzá.  –  Ennek a ténynek a fölfedezése lélegzetelállítóan
tisztává és lenyûgözôen felemelôvé teszi Szent Margit egyéniségét, s közben minden más
összevetés értelmetlenné válik. 

S végezetül folytatódik az aranyszál, és elér bennünket. Azt üzeni, hogy nincs olyan
katasztrófa, amit Isten erejével le ne lehetne gyôzni; a nemzet hatalmas és védelmezô erô,
ha ajándéknak fogjuk fel, amit meg is akarunk becsülni; a család szent, mert minden
személyes érték elsô hordozója; és minden emberi törekvésünk csak akkor érheti el célját,
ha Isten áldása kíséri.

VV éé dd ôô nn ôô ii   ss zz oo ll gg áá ll aa tt .. .. ..
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt a Védônôi

Szolgálat helyiségébe – Aligai u. 1 sz. alá, volt orvosi la kás
épületébe – 2010. 02. 16-án du. fél 5-re, Gyógyító esti
beszélgetésre, melynek témája:

A po zi tív gondol ko dás, avagy a leki egészség.

HH ii pp -- HH oo pp   tt áá nn cc cc ss oo pp oo rr tt   ii nn dd uu ll !!
Ha szeretsz táncolni, és szeretnéd kipróbálni a

hip-hopot, gyere el február hónaptól péntekenként
16 órakor az iskola tornatermébe,

tanuld meg velünk az alapokat és érezd jól magad!

KK éé zz ii ll aa bb dd aa
Februártól keddenként 17 órakor
várunk minden kézilabda sportot
kedvelôt az iskola tornatermében!

Jelentkezz a programokra a
+36 (30) 2579595-ös telefonszámon!

Szeretettel várunk!   MVSE

AArraannyysszzáállaakk

� Dr. Balázs Pál
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Huzamosabb ideje annak már, hogy a valóságtól
eltérô egyoldalú beszámolókat kaptunk községünk
fejlôdésérôl és növekedésérôl. Közben a népesség
elöregedése mellett a gyermekvállalás elutasítása
következtében az iskola csaknem kiüresedett.
Menekülési útnak látszott, hogy más településsel
közösen mûködtetjük az iskolát. Az iskolai létszám
további fogyatkozása és a költségvetési támogatás
csökkenése miatt 2009 évre Siófok húszmillió

forint többlet hozzájárulási igényrôl tájékoztatott
bennünket. Miután Balatonkenesével kötöttünk
meg állapodást az iskola mûködtetésére, a többlet
költség ott jelent meg. Ilyen egyszerû.

A kétségek eloszlatása végett bemutatok két
dokumentumot. Olvassák el, és ítéljék meg a dol-
got Önök!

� Dr. Nagy Miklós 

Apadó gyermek létszámunk


