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Május 31-én hagyományteremtô szándékkal rendeztük meg a
Nyugdíjas Majálist a Vöröskereszt helyi szervezetével és a Nôk
szervezetével. A rendezvény az önkormányzat nádfedeles ven -
dégháza melletti füves területen, a Balaton partján csodálatos
környezetben volt. 

Míg a szakácsok „ a két Józsi” (Frankó József és Pincz József) a
bográcsok mellett izzadtak, a vendégek a Balaton szépségében
gyönyörködhettek, nézték a vitorlásokat és a „ merész” fürdô zô -
ket. 

Örömünkre közel 100-an jöttek el a rendezvényünkre, volt
olyan nyugdíjasunk, aki elôször járt itt, az önkormányzat
vendégházánál.

A program elsô felében az egyesület elnöke beszámolt a meg -
választása óta eltelt félév rendezvényeirôl, az egyesület pénzügyi
helyzetérôl. Elkészült a módosított alapszabály is, melyet fel ol va -
sás után a tagság egyhangúlag elfogadott.

Közben a bográcsokban finomra puhult a csülkös sertés pör -
költ, melyet Király Klári és vöröskeresztesei szolgáltak fel a vendé -
geknek. A vacsora után jófajta borok és üdítô mellett beszélget -
hettek vagy „ harmonikás Józsi” zenéjét hallgathatták a vendégek.

A nyugdíjasok nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a majális sikeréhez, a Vöröskeresztes
csapatnak, Erdélyi Józsefnének és a Nôk Szervezetének, akik a
hozzávalók beszerzésében segítettek, valamint László Józsefnek,
aki a szabadnapján szállította a helyszínre és haza a résztvevôket.

Munkaterv szerinti következô programunk június 10-én volt,
Pápára a Gyógyfürdôbe szerveztünk kirándulást.

A fáradt, gyakran reumával küszködô testnek jólesik a néhány
órás „ áztatás”, ezért ebben az évben már négyszer szerveztünk
fürdôlátogatást. Általában 35-40 nyugdíjas vesz részt egy-egy ilyen
programon.

Pápán elôször a Kékfestô Múzeumot néztük meg, majd egy
rövid városnézés után vettük birtokunkba a Gyógyfürdô kinti és
benti medencéit.

A nyár itt a Balaton partján is mozgalmas (jönnek a gyerekek,
az unokák, rokonok) ezért erre az idôszakra nem terveztünk és
nem szervezünk közös programokat.

A Nyugdíjas Egyesület ebben az évben ünnepelheti meg alaku -
lásának 15. évfordulóját, ezért szeptembertôl a programokat is
ennek szellemében szervezzük majd.
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A településünk területén vállalkozói tevékenységet folytató
társaságok, egyéni vállalkozók, iparûzési adó köteles
tevékenységet folytatók kötelesek bejelentkezni az erre a célra
szolgáló nyomtatvány igénybevételével a tevékenység
megkezdését követô 15 napon belül. 

Az ehhez szükséges kérelem nyomtatvány a honlapon is
elérhetô, postai úton telefonos kérésre is megküldjük, illetve
személyesen is hozzá lehet jutni a hivatal adócsoportjánál. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján:
„ Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparûzési

tevékenység

37. § (1) A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet
végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel,
telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkor-
mányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel
nem rendelkezô vállalkozó

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építôipari tevékenységet folytat, illetôleg természeti erôfor-

rást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megsza-
kításokkal végzett tevékenység idôtartama adóéven belül a 30

2008. június 4.
Napirend:
1./ Kultúrház mennyezetének felújítására érkezett aján-

latok tárgyalása
2./ Multibaal Trade Kft. kérelmének tárgyalása
3./ Játszóterek uniós szabványi megfelelôségének vizs-

gálatára érkezett pályázatkészítési ajánlat tárgyalása
4./ Zöldgömb Sport Klub kérelmének tárgyalása
5./ „ hol szórakozzunk?” tematikus ajánlóban való meg-

jelenés lehetôségének tárgyalása
6./ „ Légifotók Kishazánkról” címû könyv támogatásának

tárgyalása
7./ KBTT  Társulási megállapodás módosításának tár-

gyalása
8./ Lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításának,

illetve felmondásának tárgyalása
A képviselô-testület 2008. június 4-én rendkívüli

testületi ülést tartott, ahol az alábbi napirendeket tárgyal-
ta, és döntéseket hozta:

–  A Kultúrház álmennyezetének felújítására vonatkozó
ajánlatok közül a Szárazépítészet Kft. bruttó 1404000 Ft
vállalási árú ajánlatát fogadta el, és bízta meg a munkála-
tok elvégzésével. A világítás felújítási munkálataival Vörös
József vállalkozót bízta meg bruttó 768.000 Ft összegû
ajánlati árért. A munkálatok mûszaki ellenôrzésével maxi-
mum 100 ezer Ft megbízási díjért a VeszprémBer Zrt-t
bízta meg. 

–  Területhasználatot biztosított a Multibaal Trade Kft.
részére a Batonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területén,
2008. június 7-én, 40 db busz parkolásához, 1000 Ft/busz
területhasználati díjért.

–  Zöldgömb Sport Klub részére a 2008. június 25-29.
között megrendezésre kerülô Balaton Kör elnevezésû
sportrendezvény lebonyolításához biztosította a Beszédes
József Általános Iskola Mészöly Géza Általános Iskola
Tagiskola tornatermét 2008. június 25.; 26.; 28.; és 29-ei
napokra a rezsiköltség, valamint a felügyeletet biztosító
személy költségének Sport Klub általi felvállalása mellett. 

–  Nem kívánt élni a WELL-PRESS Kiadó Kft. ajánlatával az
önkormányzat „ hol szórakozzunk” tematikus ajánlóban
történô megjelentetésére vonatkozóan. 

–  Anyagi forrás hiányában nem biztosított támogatást a
Molior 2004 Szolgáltató Bt. részére „ Légifotók
Kishazánkról” címû könyv megjelenési költségéhez.

–  Megtárgyalta, és jóváhagyta a Kelet-Balatoni Kistérség
Több célú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.

–  Engedélyezte a Barna Kávézó részére 1db, 1m2

nagyság alatti hirdetôtábla kihelyezését a balatonvilágosi

749 hrsz-ú területen a Dózsa György utcáról az Iskola
utcára lekanyarodó út mellett már meglévô utcanév jelzô
tábla alatti üres helyre, 2008. június 10-tôl 2008. október
31. napjáig, 1000 Ft/hó/db területhasználati díjért. 

–  Elviekben támogatta a balatonvilágosi Sport Egyesület
Nádfedeles Vendégház raktárhelyiségének használatára
vonat ko zó kérelmét azzal a feltétellel, hogy az kerüljön
kiegészítésre arra vonatkozóan, hogy mekkora a használni
kívánt terület nagysága, hány db. szörf, csónak tárolását
kívánják a területen megoldani. Továbbá a tárolt
eszközökért ki fizetné a területhasználati díjat, ki vállalná
a használni kívánt terület zárhatóságának, elkerítésének
költségét, ki vállalná az eszközök felelôs ôrzését, ki
végezné el az eszközök vízre bocsátásához szükséges
szerkezet kiépítését, és ki vállalná annak kivitelezési költ-
sége finanszírozását?

A képviselô-testület a további állásfoglalást igénylô
személyi ügyeket zárt ülésen tárgyalta, ahol az alábbi dön-
téseket hozta:

–  A lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításának,
illetve felmondásának tárgyalása keretében két bérlô
lakásbérleti jogviszonyát nem hosszabbította meg bérleti
díj elmaradás miatt. Egy bérlô lakásbérleti jogviszonyát
2008. augusztus 31-ig, hét bérlô lakásbérleti jogviszonyát
2009. június 30-ig meghosszabbította. Egyben kijelölte
egy megüresedett bérlakás bérlôjét.

–  Döntött a Balatonvilágos, Barackos utca 303/13 hrsz-
ú, 720 m2 térmértékû ingatlan értékesítésérôl. Az ingatlan
vételárát bruttó 8640000 Ft összegben határozta meg,
melybôl 5640000 Ft kedvezményt biztosított, így a kijelölt
vevôk által befizetendô összeg 3000000 Ft. 

–  Felkérte a polgármester urat az önkormányzat
képviselô-testülete munkáltatói jogkörébe tartozó dolgo-
zó, két közalkalmazott nyilatkoztatására a kettôjük között
történt nézeteltérésrôl.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô
ülését 2008. szeptember 23-én (kedd) 16 órakor tartja.

Napirend:
1./ A 2008. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat

Intézményeinek be számolója
–  Polgármesteri Hivatal beszámolója
–  Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési

Intéz ménye beszámolója
–  Településüzemeltetési Intézmény beszámolója 
–  Kultúrház beszámolója
3./ Vegyes ügyek 

� Kovácsné Rack Mária

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájárólTájékoztató a Képviselô-testület munkájáról

Iparûzési adó köteles tevékenységek, kapcsolódó kötelezettségek
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A tulajdonszerzést követôen (akár adásvétel, csere, öröklés,
egyéb úton történt) az ingatlantulajdonos az adókötelezettség
keletkezését követô 15 napon belül meg kell tegye bevallását az
épület, építmény, telek vonatkozásában. 

A gyakorlatban ez a következô év január 15. napját jelenti. A
szükséges nyomtatványok az önkormányzat honlapján is meg-
találhatóak, a hivatal adócsoportjánál személyesen is kérhetô,
vagy igény esetén postán megküldik a kollégák. 

A január 15-ei határidô elmulasztása mulasztási bírság kisza -
bását eredményezi, mely magánszemély esetében 200.000Ft-ig,
egyéb esetben 500.000Ft-ig terjedhet. 

A bevallás beérkezését követôen az adóügyi feladatot ellátók
elkészítik az adókötelezettségrôl szóló határozatot (több
adóalany esetén határozatokat), mely tartalmazza a fizetendô
összeget, a fizetési határidôket, a kedvezményeket, valamint az
adókötelezettség keletkezésének körülményeit és a határozat
alapjául szolgáló jogszabályokat. 

Az éves adót a hasznos alapterület és az adott területen alka-
l mazott adómérték szorzata, illetve telekadó esetében a földrész -

let területe és az adómérték szorzata adja. (pl. a vízparti területen
egy 60 m2 alapterületû épület esetében 600Ft/m2 adómértékkel
számolva az éves adó összege 36.000Ft.) 

A fizetés határideje évente az elsô féléves adóösszeg esetén
március 15., a második féléves összeg megfizetésére szeptember
15. Ettôl eltérô rendelkezés esetén a határozat ezt tartalmazza. 

Az adó alanya az ôt érintô változást 15 napon belül köteles
bejelenteni az önkormányzathoz, például a lakcímváltozást. Ez
különösen fontos, hisz ügyfeleink elérhetôsége elengedhetetlen
számunkra. A késedelmes fizetés - ha az a valós cím hiánya okoz-
za - késedelmi kamat felszámítását vonja maga után. 

Az adózás rendjérôl szóló törvény alapján az irat átvettnek
tekintendô akkor is, ha azt a címzett nem keresi a postán, vagy
nem veszi át a kézbesítôtôl, így az abban foglaltak ugyanúgy
vonatkoznak a címzettre, mintha azt átvette volna. A határidôk -
például a bevallás vagy a fizetés határideje, ezért éppúgy elmu-
lasztottnak tekintendô, erre érdemes figyelni, mert a bírságok és
pótlékok jelentôs összegeket tehetnek ki egy-egy figyelmetlenség
miatt.

napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység
folytatásának idôtartama a 180 napot meghaladja, akkor a
tevékenység végzésének helye telephelynek minôsül,

c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége,
ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert feltéve,
ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem ren-
delkezik székhellyel, telephellyel.”

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység napi átalány-
fizetési kötelezettség alá esik, összege 1000,-Ft minden nap után. 

A szükséges bevallás nyomtatvány a honlapon is elérhetô, de
kérésre csekkel együtt postai úton is megküldjük, illetve a hivatal-

ban személyesen is hozzá lehet jutni. Az adó összege ter-
mészetesen átutalással is teljesíthetô, az önkormányzat erre a
célra szolgáló számlája: OTP Fiók Balatonalmádi 11748083-
15428684-03470000. A számla kizárólag ennek az adónem-
nek a befizetésére szolgál kérjük, erre a számra ne utal-
janak más adót!

Az iparûzési adóköteles tevékenységek folytatására irányuló
ellenôrzés megkezdôdött, kérjük ügyfeleink szíves
együttmûködését és megértését ennek során.

A községben minden eltöltött vendégéjszaka után
300Ft/fô/éjszaka tartózkodás után fizetendô idegenforgalmi adót
(vagy más néven beszedett idegenforgalmi adót) köteles fizetni az
itt tartózkodó vendég. 

Ez a rendelkezés nem csak a magánszállásadó tevékenységet
folytató ingatlantulajdonos vendégére vonatkozik, hanem minden
olyan vendégre - legyen az jó barát, távoli rokon, kolléga vagy
ismerôs - aki eltölt egy hétvégét, vagy néhány napot
településünkön vendégségben. 

A beszedett idegenforgalmi adó alól mentesülnek a 18.
életévüket még be nem töltött és a 70. évüket betöltött
vendégek. A jogszabály további mentességeket is meghatároz:
például az egészségügyi, szociális intézményben ellátott szemé-
lyek, vagy az ingatlantulajdonos hozzátartozója, stb. - ezek a
bevallás nyomtatványon külön sorokban fel vannak tüntetve. Az
ingatlantulajdonos hozzátartozója a Ptk. 685 § b.) pontja szerint
az alábbi kört jelenti: „ közeli hozzátartozók: a házastárs, az egye-
neságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyer-
mek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelôszülô, valamint a
testvér; hozzátartozó továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, valamint a testvér házastársa”.

Aki magánszállásadói tevékenységgel rendszeresen szeretne
foglalkozni, annak lehetôsége van  az erre vonatkozó engedély
megszerzésére. 

Az ehhez szükséges kérelem nyomtatvány honlapon is
elérhetô, postai úton telefonos kérésre is megküldjük, illetve
személyesen is hozzá lehet jutni a hivatalban. 

A kitöltött kérelem nyomtatványt el kell látni 2000Ft illeték-
bélyeggel, mely a postán vásárolható meg. 

A kérelemre hivatalunk egy határozatban kiadja a magánszál-
lásadói tevékenység folytatására feljogosító engedélyt, mely tar-
talmazza a tevékenységet folytató személy nevét, címét, valamint
a tevékenység folytatására szolgáló ingatlan címét és a módosí-
tott 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet alapján az osztályba
sorolását (lásd a nyomtatvány mellett a honlapon). 

Ezt követôen nyomtatványboltban célszerû beszerezni a

„ Fizetô-vendéglátó könyvet” melyben az érkezô vendégeket
értelemszerû kitöltéssel nyilvántartják. 

A nyilvántartásban szerepeltetni kell minden vendéget,
függetlenül attól, hogy mentes az adó alól vagy sem. Fel kell tün-
tetni az érkezés és távozás pontos idôpontját, mentesség esetén
a menteség jogcímét. Fontos a nyilvántartás pontos vezetése,
mert ellenôrzés esetén a nem naprakész nyilvántartás észlelése
mulasztási bírság kiszabását vonja maga után. 

A beszedett idegenforgalmi adó minden egyes forintja
után további két forintot kap az állami költségvetésbôl az
önkormányzat, így ezzel a bevétellel támogatják ingat-
lantulajdonosaink a leghatékonyabban községünket!

A szükséges bevallásnyomtatvány a honlapon is elérhetô, de
kérésre csekkel együtt postai úton is megküldjük, illetve a hivatal-
ban személyesen is hozzá lehet jutni. Az adó összege ter-
mészetesen átutalással is teljesíthetô, az önkormányzat erre a
célra szolgáló számlája: OTP Fiók Balatonalmádi 11748083-
15428684-03090000. A számla kizárólag ennek az adónem-
nek a befizetésére szolgál, kérjük, erre a számra ne utal-
janak más adót!

Az adott hónapban eltöltött vendégéjszakákról minden eset-
ben a következô hónap 15. napjáig kell a bevallást megtenni és
az adó összegét befizetni. 

Így például a május 1. és 31. bármely idôszakában itt
tartózkodó vendég(ek)rôl június 15. napjáig kell megküldeni a
hivatalhoz a bevallást és befizetni az adó összegét. 

A kitöltéshez, illetve az adó összegének számításához szükség
esetén természetesen segítséget nyújtunk a hivatalban hétfô,
szerda, pénteki napokon 8-12 óra között.

A beszedett idegenforgalmi adó ellenôrzés az idei évben is
zajlik a tavalyi évben történtekhez hasonló módon, lényeges vál-
tozás azonban, hogy több ember és naponta járja majd a
települést az ellenôrzés hatékonyabbá tétele, jogkövetô maga-
tartás elérése érdekében. 

Kérjük kedves vendégeink és ügyfeleink szíves
együttmûködését és megértését ennek során.

Beszedett idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó információk (kurtaxa)

Ingatlanszerzéshez kapcsolódó adókötelezettségek
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Program:
0700 Reggeli ébresztô a Várpalotai Bányász Fúvós -

zenekarral
0900 Sportversenyek (Nevezni az információs sátornál

lehet 800-tól)
0900 Véradás az iskolában
0930 Térzene mazsorettekkel
1000 Ünnepélyes megnyitó a Világosi Népdalkörrel
1000 Aligai és Világosi Borok bemutatója a kultúrházban
1100 Pepe a karneválban – zenés andoki mesejáték a

Los Andinos együttessel, az elôadást követûen pánsíp-
készítés

1200 Jó ebédhez szól a nóta
1400 Koplaló Mátyás – vásári komédia
1500 Buckó és az elfeledett kincs – mesejáték az Alig(h)a

Színjátszókörrel
1600 Szalontánc - bemutató
1700 Roma kultúra bemutatkozik – fellép többek között

a Farkas család
1730 Gabriel, a Dáridó és a Szuperbuli sztárja
1800 Történelmi idôutazásra invitálunk mindenkit a

Megyer Sarja Hagyományôrzô Egyesület és a Bakony
Néptáncegyüttes közremûködésével – Táncoló korok – a
Reneszánsz év jegyében négy történelmi korszak bemu-
tatása lovas, táncos bemutatóval 

2000 Sahira hastáncosok
2040 Indonéz táncbemutató
2100 Az est sztárvendége: Oláh Ibolya
2200 Tûzijáték
Egész nap sztárvendégünk lesz Dluhopolszky László,

az ország egyik legjobb karikaturistája, aki ceruzavégre
kapja a rendezvényre látogatókat!

Hajnalig tánc és mulatozás 
Egész nap kirakodóvásár,

este kivetítûn fotók a község életébôl!!!

FFaa lluunnaapp    ––    22000088..
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Fotók: Klotz Miklós

SSzzeezzoonnnnyy ii ttóó     ––    22000088..
Hagyományteremtô szándékkal indította a Nôk

szervezete útjára idén a szezonnyitó keretein belül a
grillversenyt. Sajnos a forró napsütés és a Balaton
hûsítô vize nem kedvezett a szezonnyitó rendez vé -
nyünk sikerének. A próbálkozást azonban nem adjuk
fel, remélhetôleg jövôre még többen neveznek a grill-
bajnok címre. A Grillversenyt és a Nagy Találkozást az
Alig(h)a Színjátszókör elôadása követte, melynek
bevételét Bollók Bence gyógykezelésére ajánlottuk fel.
Az adományoknak köszönhetôen 52600 Ft-ot sikerült
összegyûjteni és a lap hasábjain keresztül köszönjük
mindenkinek, aki eljött a színdarabra és támogatta egy
kisfiú gyógyulását. 

A Holt költôk társasága 1989-ben jelent meg film
alakban, ezúttal ezt a történetet vitte színpadra a helyi
színjátszókör. Az ötvenes években egy fiúiskolában
tanító angol irodalom tanár történetét meséli el, aki
miközben megpróbálja felkelteni a diákok érdek-
lôdését a költészet iránt, arra bátorítja ôket, hogy ne

vonakodjanak nyitott szemmel járni a világban és
megváltoztatni dolgokat maguk körül. A Holt költôk tár-
sasága a realitások és a romantika közötti konfliktust
tárja fel. John Keating heves elôadással kezdi a
tanítást, elmagyarázza, hogy az életük elröpül és meg
kell ragadniuk a napot, hogy érjen valamit az életük, fel
kell használniuk a „ carpe diem“ örökségét. A színját-
szókör következô elôadása a falunapon lesz látható,
melyet a gyerekek és a színjátszós felnôttek egy szín-
játszós napközis tábor keretein belül tanultak be
Wimmer Péter vezetésével. A színdarab címe: Buckó és
az elfeledett kincs.

Sok szeretettel várunk Mindenkit!
A szezonnyitó elôadását meglepetésparty elôzte meg,

Fekete Barnabást, a község polgármesterét köszön-
töt te a község lakossága és civil szervezetei 60. szü -
letés napja alkalmából, akinek ezúton is gratulálunk!
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Kedves fiatalság, idôsebb korosztály, kedves mozdulni vágyók 
és soha rá nem érôk!

Örömmel tudatjuk, hogy megalakult a

Azok, akiknek a fejébôl kipattant az ötlet, nagyon is fontos. Mert úgy érzik, hogy Balatonvilágoson minden
korosztály számára elérhetô lehetôségekkel kellene szolgálni az aktív pihenésre, mozgásra, kikapcsolódásra.
Hiszen ebben a faluban emberemlékezet óta nem volt ilyen horderejû kezdeményezés. Fontos a fiatalok számára,
mert a hasznos tevékenység, a társasági élet, a közösségben töltött vidám percek személyiségük fejlôdésében élet  -
re szóló jelentôségû lehet. Fontos a gyerekes szülôknek, mert csemetéiket nem a számítógép, a TV, videó, rosz -
szabb esetben az utca neveli fel, és még ki tudja mi nem. Ehelyett jó kezekben, jó helyen tudhatják gyerekeiket.
Játékok, sportfoglalkozások, versenyek... Jól hangzik, nem? A negyvenes-ötvenes korosztály is már abba a korba
ért, hogy muszáj megmozdulni, mert elôbb-utóbb csak kiderül, hogy több helyen is fáj az ember csontja. Mit mond
az orvos? Hogy többet kellene mozogni. És ezt tudjuk is. A munkát, és családunk kiszolgálásának fáradalmait aktív
pihenéssel kiválóan orvosolhatjuk. Magunkat sokáig jó karban, fitten, és fiatalosan tarthatjuk. Egy kis vízisport,
kosárlabda, ping-pong vagy focimeccs? Ugye, nem rossz? És kedves idôsebb korosztály! Milyen jó hallani a nyugdí-
jas összejövetelek és kirándulások emlékeit! Nem lenne nagyszerû ebben a közegben olyan dolgokat tenni,
amikre már régen volt példa? Közös séta, úszás, tenisz, túra, kerékpározás? És még sorolhatnánk! 

Többek között ezek a mi céljaink. Mindenki találhat benne magának valót.

Szeretettel várunk mindenkit körünkben! Tagjaink közé jelentkezhet bárki, aki azonosulni tud ezekkel a gondo-
latokkal és tenni is kész érte. Vagy egyszerûen csak sportolni szeretne. Találkozzunk a Falunapon! Szeretettel
várnak mindenkit Rajkóné Tajti Andrea elnök és az egyesület alapító tagjai.

MMoozzdduull jj   VVii lláággooss   SSppoorr tt   EEggyyeessüülleett

Kit érdekel ez? Kinek fontos ez? Fontos-e egyáltalán?

Az aktív és rendszeres mozgással több betegség megelôzhetô, 
sôt, gyógyítható. Igenis fontos, hogy figyelmet fordítsunk rá!

TT ee hh áá tt   MM oo zz dd uu ll jj   VV ii ll áá gg oo ss !!

Egyetlen felhô sem látszik Balatonvilágos felett, olyan az
égbolt, mint amilyenrôl messzi kéklô tengereknél álmo -
doznak. Ugyanaz az ismerôs és kellemes borzongás ér zô -
dik, amely csak a történettel rendelkezô szabadvizû für -
dôhelyek sajátja. A csend, a nyugalom, a régmúlt emlékei
sajátos harmóniát alkotnak a löszfal tetején szemlélôdô
sétáló vagy a hullámokat élvezô hajós számára. A vízparti
mikroklíma, a lélegzetelállító kilátás remek alapokat biz-
tosít a legigényesebb élmények életre hívására.

Semmiféle emberi képzelet fel nem érheti a Balaton
négy évszakos vízi színpadának tündöklô elôadásait, min-
dent átható alkotóerejét. Így mi is híján vagyunk a meg -
értésnek, hogy amikor megtalálva ezt az igazán ritka és
valóságos kincset, még csak rá sem nézünk. Félve, elfor-
dulva, talán szégyenlôsen, túlságosan valóságosnak,
túlzóan életszerûnek látjuk. Sikerül is a mindennapok
életébôl kizárni és a képeslapok, turisztikai kiadványok
papírlapjaira számûzve idônként rácsodálkozni.

A világ fejlôdik, még nálunk is fejlôdni akar, ahol min-
denkit és mindent a megbélyegzés furcsa légköre gátol. A
szépség és megújulás fogalmát nem kell minden pillanat-
ban prófétáknak megénekelnie. Jönnek a fiatalok, ráépül-
nek az idôsek által megkezdett útra, melynek kitûnô hát-
teret adhat a pompáját nem irigylô természeti
környezetünk. Körbevesz minket ez a páratlan elixír, elég
feloldódnunk benne és megerôsítenünk a saját lelki
békénket.

Talán azért különös mindez, mert ma már ezt így nem
csinálja senki. Lakókörnyezetünkre is jellemzô, hogy a
vidék ugyan megkapó, de ahogyan azzal élni tudunk, az
olyan állapotban van, amilyenben van.

Az autonómia urainak csak a mindennapok egyszerû
tollú írásait kell olvasniuk, ezen keresztül megnyílik a
Balaton hatalmas és rejtélyekkel teli mesekönyve. Ha nem
értik, kérdezzék meg gyermekeinket, mert bennük még
nagy értelem lakozik.

Szeretnének ezen a mi helyünkön vitorlázni, evezni,
úszni, fürödni, táborozni, túrázni.

Szeretnének lovagolni, kerékpározni, futni, focizni,
röplabdázni és sorolhatnánk.

Szeretnének tanulni, sportolni, kulturálódni, élni, akár -
csak az idelátogató turisták. 

Különös szereposztás, de be kell látnunk, csak a gyer-
mekeinkben tovább élô világ a létezô egyetlen.
Balatonvilágoson sem látom, hogy ez megfordítva lenne.
Úgy ha emelt fejjel elôre tekintünk, hát megannyi bak-
lövés után be kell látni, hogy iskola, kultúra, sport, tábo -
rozások, építkezések nélkül elvesztjük a közös bölcses -
séget. Azt a közös bölcsességet, ami nélkül sem egymást
nem értjük többé, sem ezt a gyönyörû világot.

Ne hagyjuk hát faképnél nagy tisztelôinket, a fiatalokat,
kik természetesen önmaguk hûséges imádói is, tehát kell
nekik a vitorlás, a síléc, meg minden, de fôleg a lehetôség!

� Rest Bulcsú
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Tisztelt Olvasók!

A nyár beköszöntével megjelen-
tek a környezô települé se ken a
nyaralókra specializá lódott „ besur-
ranó tolvajok”, akik a nyitott
ajtókon bemenve készpénzt, arany

ékszert, kisebb értéktárgyakat tulajdonítanak el. Jellemzô mód -
szerük, hogy szobát keresve, vagy egyszerûen csak vizet kér ve
mennek be a nyaralókba, illetve ilyen indokokat színlelnek, ha
szembe találkoznak valakivel. Általában 3-4 házzal távolabb állnak
meg a kiszemelt háztól járó mo torral és a rendszámtábla
leolvasását megnehezítendô, felnyitott csomagtartóval a könnyebb
menekülés érde ké ben. Kérem, ha ilyen gyanús jármûvel, vagy
személyekkel találkoznak azonnal jelezzék a 107-es segélyhí vón a
(88) 584-970-es vezetékes, vagy közvetlenül a járôr autót kapcsoló
(06) 70 458-1485-ös mobil hívószámon.

Bár javában tart a jó idô és túl vagyunk egy-egy zsúfoltabb
hétvégén, örömmel tájékoztathatom önöket, hogy a bûncselek-
mények száma továbbra is csökkenô tendenciát mutat az elôzô

évekhez képest. Baleseti helyzetünk is kedvezôen alakul és szintén
javulásról számolhatok be e téren is. A kánikula beköszöntével
azonban csökken a vezetôk reakció ideje, az esetleges hosszú útról
megérkezve a hétvégi feltorlódott forgalomba, gyakran vesztik el a
türelmüket, ennek következtében többször végeznek indokolatlan
és kockázatos közle ke dési manôvereket, melyek balesetekhez
vezetnek. Ké rem, legyenek toleránsak, megfontoltak, mivel egy
türelmetlenség szülte rossz döntés elronthatja az egész nya -
ralásukat, rosszabb esetben kihatással lehet egész további
életükre. Egyre több diák és táborozó gyermek érkezik a Balaton
partra, akik szintén fokozott figyelmet követelnek, mind a stran-
dokon, mind pedig a közlekedés során. Június 21-én közös közbiz-
tonsági-bûnügyi akciót hajtottunk végre a Veszprém megyei pol-
gárôr szervezetekkel, melynek során 30 fô polgárôr barátunk,
köztük a világosiak, segédkezett a közbiztonság megôrzésében a
Balaton parton és strandjaink környékén. Köszönet érte, a jövôben
is számítunk segítségükre! 

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Tisztelettel:

� Ari András rendôrôrnagy
megbízott ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

Normális körülmények között nem beszélünk a reményrôl, mert olyan ter-
mészetes a jelenléte, mint a bennünket körülvevô levegôé, de amint értelmetlen-
ségbe vagy reménytelenségbe fordul életünk, azonnal kétségbe ejtô érzések
kerítenek hatalmukba bennünket. Hasonlítunk a fuldokló, levegôért kapkodó
emberhez. Vagyis arról lenne szó, hogy a remény megfogyatkozásával vagy
elvesztésével maga az életünk kerülne veszélybe? 

De hát mi is a remény? -–Ha nagyon magunkból indulunk ki, akkor a remény
egy olyan belsô életérzést, erôt, vagy lelki energiát jelent, aminek segítségével
érezhetô módon könnyebben, gyorsabban és biztosabban haladhatunk célunk
felé. Általa megszûnik magányosságunk. Egyedüllé-tünkben is vele „ketten
vagyunk”. Hûséges társunknak, bizalmas szolgánknak és aranyos kis-
testévünknek bizonyul. Állhatatosan segít míg csak el nem érjük célunkat; s aztán
„figyel”, hogy mi a következô feladat. 

Tudós lélekbúvárok azt állítják, hogy a remény az emberben meglapuló
ösztönös tendenciák, vagy más szóval törekvések egyike. Szerintük az embert
úgy kell elképzelni, mint aki egy kör közepén áll. Minden irányból kihívások
próbálják hatalmukba keríteni. A könnyebb megértés kedvéért a kör egyik felére
sorakoztassuk fel a jó, vagy értékes kihívásokat, a másik felére pedig a rossz
hatások próbálkozásait. Mindkét fajta törekvésbôl sok-sok közelít az ember felé,
melyek egyelôre különbözô távolságokra vannak. Az egyik csoportról azt mond-
hatjuk, hogy most még nagyon messze van tôlünk, a másik csoport viszont olyan
közel került hozzánk, hogy érte vagy ellene meg kell küzdenünk, minek ered-
ményeképpen vagy bekerül az életünkbe, vagy nem. 

Most nézzük elôször a rosszhoz, azután pedig a jóhoz való viszonyulásunkat!
Minden egészséges ember igyekszik a rosszat távol tartani az életétôl. Ha viszont
kikerülhetetlen a vele való találkozás, akkor vagy bátor, mert erôsnek érzi magát
a rosszal szemben, vagy fél és retteg az elôre látható rossz miatt; s ha az utóbbi
következik be, akkor bizony a szomorúság tölti el.  –  Ezzel szemben a valódi
érték sokkal felemelôbb érzéseket vált ki az emberbôl. Egy messzirôl közelítô
érték vágyódást idéz elô; s ha az az elérhetôség közelségébe kerül, akkor a vágy
reménységgé változik felszabadítva a cselekvés megannyi energiáját, és igénybe
veszi mindazokat a segítségeket, amelyek a célhoz vezetik; mert a célba érés
örömmel tölti el. Mindezt csak az árnyékolhatja be, ha „porszem kerül a
gépezetbe”, vagyis az ember feladja a maga küzdelmét, vagy idôközben elapad
a segítség. Ilyenkor a remény reménytelenségbe fordul, s a közeli öröm elôíze
keserû szomorúsággá változik.

Tehát hétköznapi értelemben a reménnyel felövezett cselekvés nem pusztán
akarat kérdése, hanem szükségesek hozzá külsô és belsô feltételek is. Korunk
emberének flusztráltságai ezen feltételek hiányosságaiból fakadnak. Amikor
valami elérhetô közelségbe kerül, és hirtelen felemelik az árát, másnak adják az
állást, a prémiumot és a fizetésemelést, megvonják a tanulási, utazási, egészségü-

gyi, jogi és szociális segítséget, és a már-már elérhetônek vélt jobb élet lehetôsége
a távoli ködös jövôbe úszik a szemünk elôl, miközben mások, közvetlen mellet-
tünk, semmivel sem többet téve érte, boldogan örülhetnek folyamatos célba
érésüknek. –  Ilyenkor fáj az ember szíve, és szomorú, sôt még dühös is, mert
nem fátumszerû értelmetlen erôk, hanem emberi bûnök sodorták reménytelen
helyzetbe; egyeseket a hajléktalanság állati sorsára, amelybôl gyakran már
egyáltalán nincs visszaút.

Azonban ne feledkezzünk meg a remény nagyon is szubjektív oldaláról se! A
gondolkodó embernek a felcsillanó reménysugárban kreatívnak kell lennie. Ez
olyan képesség, amely szüntelenül tud kombinálni és felül-emelkedni; a legkisebb
esélybôl is csodálatos mûvet képes alkotni. Igen ám, de ez a felismerés átvezet
bennünket a mindennapi célocskákból a remény igazi transzcendentális világába.
Vagyis az ember rádöbben arra, hogy a sok mindennapi mütyür, bármennyire is
fontos jelen életében, egzisztenciálisan mégsem elégítheti ki ôt, mert hiszen a
végtelenre nyitott személyes emberi lelkét csak az Abszolút cél töltheti be. Ha
ugyanis e végtelenre nyitott kapu elôtt megállok, és csak egyik-másik mulandó
célocskára gondolok a hozzájuk vezetô keserû nehézségekkel együtt, akkor
gyakran csak legyintek rá, s lassan-lassan még e kicsiny eredményrôl is lemond-
va magam is feladom. Ha viszont átlépek az abszolút értékek kapuján, akkor
szembe találom magam Azzal, aki engem mindenestül és végérvényesen akar és
szeret.

A remény tehát egy olyan készség az emberben, amely a jóra irányul, ezért
erénynek nevezzük. Mivel a rossz nem tökéletesítheti az embert, nem töltheti be
vágyait, és nem juttathatja el céljához, a remény erénye az, amely a rosszal szem-
ben mindezt megteheti. Igen ám, de mindehhez tudnom kell, hogy mi a Célom.
Ha a Célom nem a mindennapi dolgok között található, akkor mi az, és hol van?
Csak fantáziálunk róla, vagy konkrétan kirajzolódik elôttünk. Magam nem teremt  -
hetem meg Célomat, mert nincs fölötte hatalmam, legfeljebb vágyaimból és fan-
táziámból építhetek magamnak légvárat. Végsô Célom csak az lehet, amit az
Abszolútum megmutat nekem. Jelen mivoltomhoz képest már ez is ajándék, s ha
hozzá még segítséget is kapok, a remény célba segítô energiáját, amely ugyan -
csak ajándék, akkor valóban életem kiteljesítô eszköze számomra. 

De hát akkor „a fellegekben járok” mindennapi realitásomat hátam mögött
hagyva? – Dehogy is! Az életút teljességét látva a Célom bevilágítja mindennapi
reményeimet is. Még a pillanatnyi vesztességek sem tesznek reménytelenné, mert
az út mindig nyitva marad, és a Cél sohasem veszik el. Amikor manapság meg-
sokasodnak a mindennapi vesztességek, gondoljunk erre! A kockázat nem kicsi.
Jaj annak, aki reményét emberekbe, vagy gyorsan múló dolgokba veti! Hamar
csalódnia kell, és vesztességként maga is elbukik. De ha az ajándékba kapott hit
és remény éltet, akkor garantált a szüntelen felemelkedés és a végsô gyôzelem. 

� Dr. Balázs Pál

AA   RReemméénn yy ,,   ÉÉ ll ee tt ee rr ôô !!
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Az álom...
Községünk iskolája 25 évvel ezelôtt költözött a régi

vízparti helyérôl az úgynevezett magas-parti részre.
Ebbôl az alkalomból „ Nagy találkozás” címmel jubileu-
mi rendezvényt szerveztünk. 

Célunk volt, hogy a mai világ informatikai-technikai
kapcsolatai helyett felkínáljuk a hagyományos fizikai
találkozás lehetôségét azoknak, akik egykor jól ismerték
egymást, szinte nap mint nap találkoztak.  Kötetlen
beszélgetésre hívtuk 2008. június 21-én a volt iskolai

dolgozókat, tanárokat, a fiatalokat és idôsebbeket, akik
valaha a balatonvilágosi iskola tanulói voltak. 

A találkozót régi eseményekhez kapcsolódó kiállítás-
sal, valamint egy olyan CD kiadásával próbáltuk
emlékezetessé tenni, melyen az iskola hajdani és mai
eseményeit „ elevenítenénk” meg képekben. 

A helyi iskolában 1946 óta végzett több mint 1000
emberbôl vártuk azokat, akiknek ideje, egészsége, ér -
dek lôdése lehetôvé tette a megjelenést, így legalább
300 emberre számítottunk.

Balatonvilágos Ön kor mány za tá nak ha vilap ja.
Fe le lôs ki adó: Fe ke te Bar na bás pol gár mes ter. � Fe le lôs szer kesz tô: Krutzler Adrienn.

Szerkesztôbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Heinrich Pál
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Fotók: Hanga László 

A valóság…
Már április óta hirdettük a rendezvényt a Világosi

Hírmondóban, a település honlapján, majd június elsô
hetétôl plakátokon, keringett a hír az iWiW-en, és élô
szóban.

Az iskola technikai dolgozói (Gallai Péterné,
Juhászné Pavelka Julianna és Bak Árpád) lelkesen, nagy
odaadással készítették elô az iskola helyiségeit a
„ rengeteg” vendég fogadására. A szülôi munkaközösség
néhány tagja (Hanákné Kelelmen Ágnes, Molnár János,
Vörösné Schneidler Éva) pogácsát hozott a vendégek -
nek, három szülô (Tóth Józsefné, Völgyiné Arany Mária,
Vörösné Spergli Boglárka Alsó-Tekeresbôl) a közvetlen
elôkészületekben segített. Négy diákunk (Bódig Bog -
lárka, Gallai Csilla, Farkas Ádám és László Bálint) a nyári
szünidejébôl feláldozva vállalta, hogy épülete belül
kalauzolja a „ tömeget”. 

Aztán érkeztek az iskola pedagógusai, hogy fogadják
a volt kollegákat, akik közül fôleg az idôsebb korosztály
jött nagy-nagy várakozással, és örültek a találkozás
lehetôségének. 

A 17 órára tervezett megnyitó – enyhe késéssel-
meglehetôsen családias légkörben zajlott: A meghívott
vendégeket – volt dolgozókat egy szál virággal köszön-
tötték a mai diákok. Úgy 20-30 volt diák ült közöttünk

kíváncsian, magukat néha felismerve a Hanga László
kollega által készített - közel 800 fotóból álló- JUBILEU-
MI CD vetítésén.

Aztán megtörtént, a várva várt csoda: a jelenlévôk
elkezdtek egymással beszélgetni, felidézték a régi közös
emlékeket. Mi tanárok sokszor csak találgattunk, hogy
melyik tanítványunk is lép oda hozzánk, hiszen a volt
tizenévesek sokszor egészen megváltoztak felnôtt
korukra.

Sokan kérdezték tôlem: hogy sikerült, milyen volt?
Szemlélet kérdése.

Ha a kitûzött célt nézzük, akkor mindenképpen
érdemes volt munkát fektetni a szervezésbe, hiszen a
rég nem látott ismerôsök egymásra találtak. Jól esett
látni a régi-régi osztályokból összeverôdött 6-7 fôs cso-
portokat, akik még az iskola bezárása után is együtt
maradtak a parkban, a cukrászdában.

Ha a „ tömeges” érdeklôdésre gondolok, akkor pedig
sajnálkozzanak azok, akiknek ez a találkozó kimaradt az
életükbôl. Az elmaradt élmény nem pótolható.

Köszönöm mindenkinek, aki munkájával, megje-
lenésével segített emlékezetessé tenni a negyedszáza-
dos évfordulót.

� Pernecker Antalné


