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A Nyugdíjas Egyesület ez évi programjában szerepelt egy

„ Balaton körüli” kirándulás, amire szeptember 24-én került
sor. A jó kiránduló idôben, a teljesen megtelt buszban
öröm volt együtt lenni.

A kirándulás elsô állomása a balatonszentgyörgyi
Csillagvár volt. Az épületet eredetileg vadászháznak
építette a Festetics család 1820-23-ban.

Sok régi, idôsebb nyugdíjasoknak még ismerôs, ma már
nem használatos eszközök arzenáljával találkoztunk itt.

Kis pihenô után Keszthelyre utaztunk. A sokunk által
már látott, de mégis mindig lenyûgözô barokk Festetics
kastély (1745) megtekintése volt a cél.  

Idegenvezetô vitt végig bennünket a kastély termein,
elôtte szigorúan „ látogató” papucsot húztunk.

Az épületben a csodálatos mesteri munkák, bútorok,
burkolatok, képek mellett a 9000 kötetes Helikon
Könyvtár fôúri gyûjteményének látványa csodálatos!
Ezután egy kis séta a parkban és a sétálóutcában a szép

napos idôben kellemes volt. 
A következô állomása utunknak Balatonudvari volt.

Megtekintettük temetôjében az 1800-as években ké szített
szív alakú régi faragású sírköveket. Keletkezésük leg-
endáját Feketéné Klári mondta el a csapatnak.
Programunk befejezô úticélja Örvényes volt. Itt a vízimal-
mot néztük meg. Igazán szépen karbantartott ipari mûem-
lék, ami ma is mûködôképes. Vízikerekét csoportunknak
be is indította az épület lelkes gondnoka, idegenvezetôje.
Szellemesen ismertette a malmok szerepét; az ôrlés akko-
ri „ tudományát”.

Ezután jókedvûen szálltunk buszra, idôben, nem túl
fáradtan ismeretben, élményekben gazdagodva értünk
haza.

Ilyen jól sikerült kirándulásra reméljük még máskor is
sor kerül.

Balatonvilágos, 2008. október 22.
� Németh Attiláné

2008. november 7. napján (péntek) 17 órakor 

Közmeghallgatást
tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az közmeghallgatás helye: Kultúrotthon
Napirend:

1. Beszámoló az elôzô közmeghallgatás óta eltelt idô -
szak eseményeirôl, a képviselô-testület munkájáról. 
2. Választópolgárok, helyben érdekelt szervek képvise-
lôi közérdekû kérdései, javaslatai.

Balatonvi lágos Község ÖnkormányzatBalatonvi lágos Község Önkormányzat

Képviselô-testületeKépviselô-testülete
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Testületi ülések hírei .................................2-3. oldalon
Bursa Hungarica – Figyelem! Változás! – .....4-5. oldalon
Ezüstnapok .................................................6-7. oldalon
Testvéri meghívás .........................................8. oldalon
Iskolai hírek .............................................9-10. oldalon
Rendôrségi hírek .........................................11. oldalon
Sportegyesület hírei  ..................................12. oldalon
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Fekete Barnabás polgármester

Fotók: Wimmer

Csillagvár

Festetics kastély

Csillagvár

Festetics kastély
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2008. április 29.

Napirend:

1./a. A 2007. évi költségvetésrôl szóló rendelet
módosítása

1./b. A 2007. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
beszámoló

2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos meg-
valósulásáról.

3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
4./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2008. április 29. napján tartotta

munkaterv szerinti soron következô ülését.
A napirendek tárgyalását megelôzôen a polgármester úr

tájékoztatást adott a két testületi ülés közötti idôszak
fontosabb eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl. Elmondta,
hogy a Balaton világos, Aligai u. 1. szám alatti üzlethelyiség
tetôszer kezetét javíttatni kellett, melynek költsége 120
ezer Ft, valamint egy kárté rítési perrel kapcsolatban
intézkedés történt a kártérítés kifizetésére. 

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztató tárgyalása következett, melynek során módosí-
totta a szabadtéri színpad burkolásának, valamint az isko-
lai pályán labdafogó háló felszerelésének végrehajtási
határidejét, valamint a május 6-ára meg hirdetett rendkívüli
testületi ülés kezdési idôpontját és napirendjét.

Ezt követôen a képviselô-testület 1. napirendként
módosította a 2007. évi költségvetési rendeletét. Majd
megtárgyalta a 2007. évi költségvetés teljesítésérôl szóló
beszámolót. A bevételek teljesítését 442.086 E Ft, a kiadá-
sainak teljesítését 375.868 E Ft összegben, a pénzmarad-
ványt 66.218 E Ft-ban jóváhagyta, és megalkotta a költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét. 

2. napirendként az Önkormányzat 2007-tôl 2010-ig ter-
jedô idôszakra vonatkozó gazdasági programjának
idôarányos megvalósulásáról szóló tájékoztatást tárgyalta
meg, és fogadta el.

Következô napirendként a Pénzügyi-, Gazdasági
Bizottság elôzô évi tevékenységérôl szóló beszámolót tár-
gyalta meg, és fogadta el. A Bizottság javaslatai alapján
döntött a Tanyagondnoki Szolgálat gépjármûvének telep -
helyérôl, a gépjármûvel szállított személyekre vonatkozó
utaslista folyamatos vezetési kötelezettség elôírásairól, az
üzemanyag beszerzés módjáról, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában lévô bérlakások bérlôi által meg
nem fizetett lakbér tartozások beszedése érdekében
fizetési meghagyás kibocsáttatásáról. 

Vegyes ügyek keretében a képviselô-testület elfogadta
Balaton fûzfô Város Önkormányzata által a 2007-2008. évi
építés hatósági feladatok ellátására vonatkozó megál-
lapodás tervezetében foglaltakat, és hozzájárult a két évre
esedékes 3 millió Ft kifizetéséhez. Egyben a 2008.
október 21-ei testületi ülés napirendjét kiegészítette
Balatonfûzfô Város Önkormányzata által ellátott építés -
hatósági feladatokról szóló beszámoló tárgyalásával.

Jóváhagyta a 2008. évi rendezvények tervét, és azok
lebonyo lítására biztosított elôirányzatokat az alábbiak
szerint:
Gyermeknap 50 e Ft, Szezonnyitó 50 e Ft, Falunap 1500 e
Ft, II. Aligai Hully Gully 900 e Ft, augusztus 20. 450 e Ft,
Idôsek napja. 50 e Ft, Egyéb rendezvények 200 e Ft,
2008. évre biztosított elôirányzat összesen 3200 e Ft. A

rendezvények pontos idôpontja a www.balatonvilagos.hu
weboldalon megtekinthetô.

Pótelôirányzatot biztosított a Balaton Társasházban talál-
ható két önkormányzati tulajdonú lakás kisjavítási költ-
ségére 9000 Ft összegben 2008. évre.

Nem biztosított anyagi támogatást a Veszprém Megyei
Atlétikai Szövetség által szervezett 50. Nemzetközi
Atlétikai Balaton-bajnokság rendezési költségeihez. 

Engedélyezte 16 m2 közterület használatát Humán-jövô
2000 Kht. Üdülôszálló Világos Panzió részére az üdülô
étterme elôtti területen, 2008. június 1-tôl 2008. szeptem-
ber 30-ig, 9760 Ft területhasználati díjért.

Pályázatok benyújtásáról döntött az alábbi témakörök-
ben:„ Táborozások, álló és vándortáborokban résztvevôk
támogatása”, „ Kerek évfordulók, illetve névadóhoz kap -
cso lódó jubileumi ünnepségek”, „ Verseny- és tömegsport
beruházások támogatása 2008”, és „ Szünidô akció
szervezése”, melyre összességében önerôként 350 ezer Ft-
ot biztosított.

Az iskola-konyha közmûveinek leválasztását követô
mûszaki problémával kapcsolatban döntött a kivitelezô
megkeresésérôl a probléma megszüntetése érdekében.

Döntött a zöldhulladék lerakóhely igénybevételének
szabályo zásáról. Meghatározta a szolgáltatás díját 400
Ft/m3 összegben, az egyszeri lerakható mennyiség
nagyságát 1,5 m3-ben. Egyben jóváhagyta a zöldhulladék
lerakó igénybevételére vonatkozó szerzôdés tervezetet. A
zöldhulladék lerakó használati rendjének változásáról
szóló ismertetôt a képviselô-testület munkájáról szóló
tájékoztató végén közzé teszem.

A képviselô-testület javaslatot tett a gyermekjóléti és
módszertani szolgálat feladatait ellátó intézményre a
következô öt évre. A képviselô-testület a Balatonkenesei
Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézményt 8174 Balaton -
kenese, Fô u. 43. javasolja kijelölni.

A Balatonvilágos, Bacsó Béla utca csapadékvíz elveze té -
sének megoldására ajánlat bekérésérôl döntött.

Területet biztosított a TM Világos Bt. részére a Balaton -
világos, 749 hrsz-ú, Kultúrház elôtti parkoló terüle tébôl
vendéglátó-ipari kitelepülés céljára, 2008. május 2-ára,
térítésmentesen. 

Elfogadta a Beszédes József Általános Iskola Mészöly
Géza Általános Iskola Tagiskola Szülôi Munkaközössége,
és Diákönkormányzata által felajánlott 400 e Ft-ot „ a Ver -
seny és tömegsport beruházások támogatása 2008”
témakörre benyújtott pályázati önerô részeként.  

A Barna Kávézó részére a balatonvilágosi 749 hrsz-ú
–kávézó- elôtti területbôl 40 m2 területet vendéglátó-ipari
elôkert céljára használatba adott 2008. május 1-tôl 2008.
október 30. napjáig, 36.600-Ft területhasználati díjért.

60 m2 területhasználatot biztosított a Q-GAM Kft. részére
a ba la tonvilágosi 749 hrsz-ú, bisztró elôtti területbôl
vendéglátó-ipari elôkert céljára, 2008. május 1-tôl 2008.
szeptember 15. napjáig, 41.400-Ft területhasználati díjért.

A képviselô-testület a további napirendeket zárt ülésen
tárgyalta, melynek keretében elfogadta a Pénzügyi-, Gaz -
dasági Bizottság módosító javaslatait a PRO-MOT Hungária
Kft, és Balatonvilágos Község Önkormányzata között a ren-
dezési terv készítésre vonatkozóan kötendô megállapodás
tervezet tárgyában.

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájárólTájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
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A Club Aliga területén lévô strandot üzemeltetô Multibaal
Trade Kft. részére a balatonvilágosi Tourinform Iroda
épületében helyet biztosított egy munkaállomás mûködé -
séhez 2008. május 1-tól 2008. augusztus 31-ig, bruttó
132.000 Ft használati díj ellenében.  Egyben engedélyez -
te, hogy Balatonvilágos címerét feltüntesse, támogatóként
Balatonvilágos Község Önkormányzatát a Club Aliga
területére, a belépést jogosító kártyákon szerepeltesse. 

Kecskés István vállalkozó részére használatba adta a
Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatt található Tourinform
Iroda épületében lévô (külsô bejáratú) WC helyiséget,
2008. május 1-tôl határozatlan idôre, nem kizárólagos
használatra.

Egy végrehajtási ügyben 4510000 Ft és járulékai erejéig
be jegy zett jelzálogból fakadó igényét jelentette be.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt-tôl információ
megké ré sé rôl döntött a Balatonvilágos, 1222 hrsz-ú ingat-
lanra vonatkozóan, hogy az ingatlan sorsát bármiben
befolyásoló intézkedés során a TNM rendelet rendelkezé-
sei mennyire lettek figyelembe véve.

Ajánlatok/szakvélemények megkérésérôl döntött a
Kultúrház mennyezetének burkolására vonatkozóan.

2008. május 6.

A képviselô-testület 2008. május 6-án -módosított
idôpontban, és napirenddel- rendkívüli zárt ülést tartott,
melynek során a PRO-MOT Hungária Kft. és Balatonvilágos
Község Önkormányzat között a rendezési terv elkészítésé -
re vonatkozó megállapodás tervezetét kiegészítette, majd
jóváhagyta, és a Kft-vel a Balaton világos, 291, 292, 293,
294, 295/4, 296, 297, 298, 301/1, 302, és 303/2 hrsz
alatt felvett ingatlanok vonatkozásában a szabá lyo zási terv
elkészítésére megállapodást kötött.

2008. május 20. 

Napirend:

1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balaton vilá -
gos község közrendjérôl, közbiztonságáról

2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója
4./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2008. május 20-án tartotta

munkaterv sze rin ti ülését. A napirendek tárgyalását
megelôzôen a polgármester úr tájékoztatást adott az elôzô
ülés óta eltelt idôszak fontosabb eseményeirôl. Az MNV
Zrt. felé a Balatonvilágos, 1222 hrsz-ú ingatlanra vonat ko -
zó információ kérô levél elküldésre került, valamint tájé -
koztatást adott a Balatoni Hajózási Zrt. részvények ingye -
nes önkormányzati tulajdonba adásáról.

Ezt követôen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásá -
ról szó ló tájékoztatás következett, melyet a képviselô-testü -
let elfogadott.

Elsô napirendként a képviselô-testület megtárgyalta, és
elfogadta Balatonvilágos közrendjérôl, közbiztonságáról
szóló tájékoztatást.

Következô napirendként a Polgárôrség 2007. évi munká -
járól szóló beszámolót tárgyalta meg, és fogadta el.

Harmadik napirendként Balatonvilágos Jövôjéért Közala -
pítvány beszámolója következett, melyet a tárgyalást  köve -
tôen elfogadott.

A képviselô-testület a vegyes ügyek között az alábbi na -
pirendeket tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:

Módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szó -
ló rendeletét jogszabály változás miatt a Polgármesteri Hi -

vatal vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselôi re
vonatkozóan.

Megtárgyalta a játszótéri játékokra tett ajánlatokat, és a
3. számú Pillangó Napközi-otthonos Óvoda Balatonvilágos
Napközi-otthonos Óvoda Tagóvoda részére 1 millió Ft ke -
retösszeget biztosított játszótéri játékok beszerzésére.
Egyben döntést hozott az Óvoda épületétôl a teniszpályá -
ig, a magaspart felöli oldalra 1,8 m magas deszkakerítés
kiépítésérôl.

Az esetleges megyeváltással kapcsolatba a polgármester
úr elôterjesztésére tárgyalt a szükséges népszavazás határ -
idejének kitûzésérôl, melyre vonatkozóan döntést nem
hozott.

Megtárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság által feltárt
hiányosságokra tett intézkedésekrôl szóló tájékoztatást.

Nem biztosított anyagi támogatást a Rákóczi Szövet ség -
nek, a határon túli gyermekek magyar iskolába történô
beiratkozásának támogatására létrehozott – beiratkozási
programhoz”.

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván részt
venni az önkormányzatok kezelésében lévô strandok
számára meghir de tett mentôkatamarán beszerzési prog -
ramban. 

Nem támogatta egy balatonvilágosi állandó lakos ked-
vezményes telek iránti kérelmét, mivel kérelmezô koráb-
ban már több önkormányzati támogatásban/kedvez mény -
ben részesült.

Hozzájárult egy ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlésé -
hez a kamatmentes kölcsöntartozás kiegyenlítése folytán.

Elutasította az Aliga-Invest Kft. közterület használati ké -
relmét a 747/39 hrsz-ú közterületen kialakítandó parkoló -
helyre vonatko zó an.

Parkolóhely – 10-10 db – kialakításáról döntött a 747/39
hrsz-ú ingatlanon a Balaton utca – Május 1. utca közötti
közterületen, valamint a Nefelejcs utca – Posta utca közöt-
ti közterületen 

A Hétvezér utcai játszótér leendô kerítésének vonalába,
a telekhatártól 1,5 m-re árnyékoló, lombos fák ültetésére
a szükséges intézkedés megtételére felkéret a Település -
üzemeltetési Intézmény vezetôjét. Egyben kérte a
Településüzemeltetési Intézménynél lévô használt szemét-
tároló edényekbôl a Fecske köztôl a Csalogány utcáig lev-
ezetô lépcsô lejáró mellé minimum 2 db, valamint a
Nádfedeles Vendégház környékére pár darab szeméttároló
edény haladéktalan lehelyezését.

A fizetôstrand területén strandcikk, játék árusításhoz biz-
tosított 11 m2 nagyságú területet, 2008. július 1-tôl 2008.
augusztus 20-ig 222 ezer Ft területhasználati díjért.

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 Intézmé nyei -

nek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési

Intézménye beszámolója
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója 
Kultúrház beszámolója
3./ Vegyes ügyek

� Kovácsné Rack Mária
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„A ”  T í p u s ú  p á l y á z a t i  k i í r á s

B alato n világ o s Kö zség  Ö n ko rm án yzata az O ktatási é s Ku ltu rá lis
M in iszté riu m m al eg yü ttm ûkö d ve

ezen n e l k iírja  a  2009. évre
a Bu rsa Hu n g aric a Felsô oktatási Ön ko rm ányzati Ösztön d íjp ályázato t

fe lsô o ktatási  h a llg ató k  szám ára
a 2008/2009. tan év m áso d ik  és a  2009/2010. tan év e lsô  fé lévé re

vo n atko zó an
A pályázatra azok az ö n ko rm án yzat te rü le tén  á llan d ó  lakó h e llye l ren -

d e lkezô , h átrán yo s szo c iá lis h e lyze tû fe lsô o ktatási h a llg ató k jelent-
kezhetnek, akik a kép zésre  vo n atko zó  ke re tid ô n  b e lü l, á llam ilag  tám o -
g ato tt, te lje s id e jû (n ap p ali tag o zato s) felsôfokú alapképzésben, mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

F ig ye lem !
A z 51/2007. (III.26.) Ko rm . ren d e le t 1. § (2) b ekezd ése  é rte lm é-

b en  n em  részesü lh e tn ek  B u rsa tám o g atásb an  a  ren d véd e lm i é s
kato n ai fe lsô o ktatási in tézm én yek h a llg ató i. 

A  kö zép isko la i akkred itá lt isko laren d szerû fe lsô fo kú  szakkép zés-
b en  résztvevô  tan u lók n em  jo g o su ltak a Bu rsa Hu n g aric a ö sztön d íjra.

D o kto ri (Ph D ) kép zésb en  résztvevô k n em  fe le ln ek  m eg  a  p á lyá-
zati k iírás fe lté te le in ek .

Kü lfö ld i in tézm én n ye l h a llg ató i jo g viszo n yb an  á lló k  n em  jo g o -
su ltak  a  B u rsa H u n g aric a  ö sztö n d íjra .

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008.  szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdô
hallgatók is.  Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2009.  ôszén már nem áll fenn, úgy
a 2009/2010.  tanév elsô félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsôoktatási intézményben a pályázás idôpontjában szünetel.  Az ösztöndíj folyósításának felté-
tele, hogy a 2008/2009.  tanév második félévére már beiratkozzon a felsôoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév (2008/2009.
tanév második, illetve a 2009/2010.  tanév elsô féléve).

A z ö sztö n d íj fo lyó sításán ak kezd ete  leg ko ráb b an : 2009. m árc iu s.
A z ö sztö n d íj-fo lyó sítás fe lté te le , h o g y a  tám o g ato tt p á lyázó  h a ll-

g ató i jo g viszo n ya a  2008/2009. tan év m áso d ik  fé lévéb en  m eg fe -
le ljen  a  p á lyázati k iírásn ak . A m en n yib en  a  tám o g ato tt p á lyázó
h allg ató i jo g viszo n ya n em  fe le l m eg  a  p á lyázati k iírásn ak , a  tám o -
g ato tt az ö sztö n d íjra  va ló  jo g o su ltság át e lveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratko-

zott, államilag támogatott hallgatója a felsôoktatási intézménynek.  
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj

folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban

az adóalapot növelô jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény hallgatói

jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített szemé-
lyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából –
átadja illetôleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.  

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítá-
sa és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô nyilvánosságra hozatalához.

A  p á lyázato t az á llan d ó  lakó h e ly sze rin t ille tékes te lep ü lé si

ö n ko rm án yzat Po lg árm este ri H ivata lán á l írásb an , a  h ivata lb an
h o zzáfé rh e tô  p á lyázati ûrlap o n , a  p á lyázó  á lta l a lá írva, eg y p é l-
d án yb an  ke ll b en yú jtan i.

A  p á lyázat b en yú jtási h atárid e je : 2008. o któ b e r 31.
A  p á lyázat kö te lezô  m e llék le te i:
1. A  fe lsô o ktatási in tézm én y á lta l k itö ltö tt e red e ti Jo g viszo n y-

ig azo lás.
Amennyiben a pályázó egy idôben több felsôoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban

áll, pályázatában csak azt a felsôoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsôként létesí-
tett államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.  A felsôoktatási intézmények szerzôdése alapján
folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hitta-
nár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsôoktatási intézményt köteles megnevezni.  

2. Ig azo lás a  p á lyázó  és a  ve le  eg y h áztartásb an  é lô k  eg y fô re
ju tó  h avi n e ttó  jö ved e lm érô l.

3. A  szo c iá lis rászo ru ltság a ig azo lására az a láb b i o k irato k :
A  p á lyázati ûrlap  c sak  a  fen t m eg h atáro zo tt kö te lezô  m e llék le -

te k ke l e g yü tte se n  é rvé n ye s, va lam e ly m e llé k le t h ián yáb an  a
p ályázat fo rm ai h ib ásn ak m in ô sü l.

A települési önkormányzat 2008.  november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: 
a települési önkormányzat a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályá-

zatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredmé-

nyétôl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A  te lep ü lési ö n ko rm án yzat d ö n tésé rô l é s an n ak in d o káró l 2008.

d e c em b er 5-ig  írásb an  é rtesíti a  p á lyázó kat.
A z O ktatási é s Ku ltu rá lis M in iszté riu m  Tám o g atáskeze lô  Ig azg a -

tó  ság a 2009. m árc iu s 16-ig  írásb an  é rtesíti a  te lep ü lési ö n ko r-
m án yzat á lta l tám o g atásb an  részesíte tt p á lyázó kat a  B u rsa H u n g a -
ric a  ö sztö n d íj  te lje s ö sszeg é rô l é s az ö sztö n d íj-fo lyó sítás m ó d járó l .

A z ö sztö n d íjb an  részesü lô  h a llg ató  kö te le s az ö sztö n d íj  fo lyó sí-
tásán ak id ô szaka a latt m in d en , az ö sztö n d íj  fo lyó sítását é rin tô  vá l-
to zásró l h a lad ékta lan u l (d e  leg késô b b  15 n ap o n  b e lü l) írásb an
é r te síte n i a  fo lyó sító  fe lsô o k ta tá si  in té zm é n yt, é s az O K M
Tám o g atáskeze lô t (1244 B u d ap est, Pf. 920).

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi ada-
tok változásakor:

tanulmányok halasztása; 
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,

finanszírozási forma megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôok-

tatási intézmény részére visszafizetni
A felsôoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az

ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérôl.  A települési önkor-
mányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról.  A határozat
csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelô
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérôl szóló tájékoztatást már
kézhez vette.

A  B u rsa H u n g aric a  Fe lsô o ktatási Ö n ko rm án yzati Ö sztö n d íjren d -
sze r jo g szab ályi h átte réü l a  fe lsô o ktatásb an  részt vevô  h a llg ató k
ju tta tása iró l  é s az á lta lu k  fize te n d ô  e g ye s té r íté se k rô l szó ló
51/2007. (III. 26.) Ko rm . ren d e le t szo lg á l.

B a lato n világ o s, 2008. szep tem b er 25.
�Fekete Barnabás

polgármester
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„B ”  T í p u s ú  p á l y á z a t i  k i í r á s

B alato n világ o s Kö zség  Ö n ko rm án yzata az O ktatási
M in iszté riu m m al eg yü ttm ûkö d ve  

ezen n e l k iírja  a  2009. évre  
Bu rsa H u n g aric a Fe lsô o ktatási Ö n ko rm án yzati Ö sztö n d íjp ályázato t

fe lsô o ktatási tan u lm án yo kat kezd en i k íván ó  fiata lo k  szám ára
A pályázatra azok az ö n ko rm án yzat te rü le tén  á llan d ó  lakó h e llye l ren -

d e lkezô , h átrán yo s szo c iá lis h e lyze tû fiata lo k jelentkezhetnek, akik:
a) a  2008/2009. tan évb en  u to lsó  éves, é re ttség i e lô tt á lló  kö zép -

isko láso k ; vag y
b ) fe lsô fo kú  d ip lo m ával n em  ren d e lkezô , fe lsô o ktatási in téz-

m én yb e  m ég  fe lvé te lt n em  n ye rt é re ttség ize ttek ;
és a 2009/2010. tan évtô l kezd ô d ô en felsôoktatási intézmény keretében álla-

m ilag  tám o g ato tt, te lje s id e jû (n ap p ali tag o zato s) felsôfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  

A  p ályázó k kö zü l c sak  azo k  részesü lh e tn ek  ö sztö n d íjb an , ak ik
2009-b an  e lô szö r n ye rn ek  fe lvé te lt fe lsô o ktatási in tézm én yb e  és
tan u lm án yaikat a  2009/2010. tan évb en  tén yleg esen  m eg kezd ik .

F ig ye lem !
A z 51/2007. (III.26.) Ko rm . ren d e le t 1. § (2) b ekezd ése  é rte lm é-

b en  n em  részesü lh e tn ek  B u rsa tám o g atásb an  a  ren d véd e lm i é s
kato n ai fe lsô o ktatási in tézm én yek h a llg ató i. 

A  kö zép isko la i akkred itá lt isko laren d szerû fe lsô fo kú  szakkép zés-
b en  résztvevô  tan u lók n em  jo g o su ltak a  Bu rsa Hu n g aric a ö sztön d íjra.

Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi félév.
Az ö sztön d íj fo lyó sításán ak kezd ete a 2009/2010. tan év e lsô  fé léve.
A z ö sztö n d íj-fo lyó sítás fe lté te le , h o g y a  tám o g ato tt p á lyázó  h a ll-

g ató i jo g viszo n ya a  2009/2010. tan év e lsô  fé lévéb en  m eg fe le ljen  a
p á lyázati k iírásn ak . A m en n yib en  a  tám o g ato tt p á lyázó  h a llg ató i
jo g viszo n ya n em  fe le l m eg  a  p á lyázati k iírásn ak , a  tám o g ato tt az
ö sztö n d íjra  va ló  jo g o su ltság át e lveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratko-
zott, államilag támogatott hallgatója a felsôoktatási intézménynek.  

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban
az adóalapot növelô jövedelemnek számít.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézménybe törté-
nô felvételi vizsgája eredményérôl az Országos Felsôoktatási Információs Központ az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített szemé-
lyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei
önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából –
átadja illetôleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.  

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítá-
sa és a támogatás jogosultság ellenôrzése céljából – a pályázati forduló lezárultáig kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény hallgatói
jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô nyilvánosságra hozatalához.

A  p á lyázato t az á llan d ó  lakó h e ly sze rin t ille tékes te lep ü lé si
ö n ko rm án yzat Po lg árm este ri H ivata lán á l írásb an , a  h ivata lb an
h o zzáfé rh e tô  p á lyázati ûrlap o n , a  p á lyázó  á lta l a lá írva, eg y p é l-
d án yb an  ke ll b en yú jtan i.

A  p á lyázat b en yú jtási h atárid e je : 2008. o któ b e r 31.
A  p á lyázat kö te lezô  m e llék le te i:
1. Ig azo lás a  p á lyázó  és a  ve le  eg y h áztartásb an  é lô k  eg y fô re

ju tó  h avi n e ttó  jö ved e lm érô l.

2. A  szo c iá lis rászo ru ltság a ig azo lására az a láb b i o k irato k :
A  p á lyázati ûrlap  c sak  a  fen t m eg h atáro zo tt kö te lezô  m e llék le -

te k ke l e g yü tte se n  é rvé n ye s, va lam e ly m e llé k le t h ián yáb an  a
p ályázat fo rm ai h ib ásn ak m in ô sü l.

A települési önkormányzat 2008.  november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályáza-
tokat: 

a települési önkormányzat a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályá-
zatokat a bírálatból kizárja;

az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredmé-
nyétôl függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A  te lep ü lési ö n ko rm án yzat d ö n tésé rô l é s an n ak in d o káró l 2008.

d e c em b er 5-ig  írásb an  é rtesíti a  p á lyázó kat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága 2009.  március 16-ig

írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegérôl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A  p ályázó  a  fe lvé te li é rtesítô  m áso latán ak m eg kü ld éséve l kö te -
le s írá sb an  2009. sze p te m b e r 1-ig  a z O k ta tá si  é s Ku ltu rá l is
M in iszté riu m  Tám o g atáskeze lô  Ig azg ató ság a részé re  b e je len ten i,
h o g y a  2009/2010. tan évb en  m e lyik  fe lsô o ktatási in tézm én yb en
kezd i m eg  tan u lm án yait. To váb b á a  p á lyázó  kö te le s írásb an  n yilat-
ko zn i arró l, h o g y a  2009-as fe lvé te li éve t m eg e lô zô en  n ye rt-e  fe l-
vé te lt fe lsô o ktatási in tézm én yb e . A z a  p á lyázó , ak i é rtesíté si kö te -
leze ttség én ek n em  tesz e leg e t, az ö sztö n d íj  fo lyó sításáb ó l é s az
ö sztö n d íjren d sze r kö ve tkezô  évi fo rd u ló jáb ó l k izárh ató .

Amennyiben a „B“ típusú pályázat során támogatásban részesülô ösztöndíjas a támogatás idôtar-
tama alatt sikeresen pályázik „A“ típusú ösztöndíjra, „B“ típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

A z ö sztö n d íjb an  részesü lô  h a llg ató  kö te le s az ö sztö n d íj  fo lyó sí-
tásán ak id ô szaka a latt m in d en , az ö sztö n d íj  fo lyó sítását é rin tô  vá l-
to zásró l h a lad ékta lan u l (d e  leg késô b b  15 n ap o n  b e lü l) írásb an
é r te síte n i a  fo lyó sító  fe lsô o k ta tá si  in té zm é n yt, é s az O K M
Tám o g atás keze lô t (1244 B u d ap est, Pf. 920).  Az értesítési kötelezettséget a
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

tanulmányok halasztása; 
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,

finanszírozási forma megadásával);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôok-

tatási intézmény részére visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és

köteles felülvizsgálni.  Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizs-
gálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösz-
töndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszí-
ti.  A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavo-
násáról.  A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.

A felsôoktatási intézménybe jelentkezôk számára megítélt támogatást az önkormányzat visz-
szavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illeté-
kességi területérôl.  A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a
támogatás visszavonásáról.  A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható
hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelô
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérôl szóló tájékoztatást már
kézhez vette.

A  B u rsa H u n g aric a  Fe lsô o ktatási Ö n ko rm án yzati Ö sztö n d íjren d -
sze r jo g szab ályi h átte réü l a  fe lsô o ktatásb an  részt vevô  h a llg ató k
ju tta tása iró l  é s az á lta lu k  fize te n d ô  e g ye s té r íté se k rô l szó ló
51/2007. (III.26.) Ko rm . ren d e le t szo lg á l.

B a lato n világ o s, 2008. szep tem b er 25.
�Fekete Barnabás

polgármester

Bursa HungaricaBursa Hungarica
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Alig(h)a Színjátszókör

Gímesi Amatôr Színjátszók

Operettgála

Alig(h)a Színjátszókör

A balatonvilágosi Nyugdíjas Egyesület Vezetôségének
régi vágya teljesült, amikor értesültünk a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázat fel-
hívására benyújtott „ Kulturális programok a bala-
tonvilágosi nyugdíjasok részére” címû pályázatunk ered-
ményérôl. A pályázat által biztosított 400 000 Ft vissza
nem térítendô támogatással lehetôség nyílt, hogy az
eredményes pályázat birtokában, köszönthettük a
községünkben élô mintegy 330 idôskorú személyt és
méltóképpen megünnepelhettük az egyesület megala -
kulásának 15-ik évfordulóját.

A programsorozatba illesztve az Idôsek Világnapját,
2008. október 1-jét.

A rendezvények nyitó eseménye a szeptember 26-án
megtartott „ Operett Gála” mûsor volt, a magyar operett

mûfaj csillagaival, neves személyiségeivel. A hangula -
tos elôadáson Oszvald Marika, Szóka Júlia és Virág
József fergeteges sikert aratott, a lelkes közönség egy-
egy mûsorszámot vastapssal jutalmazott. 

A mûvészek nagy rutinnal oldották meg a hangosító
berendezés bakijait, szellemes megjegyzéseikkel
észrevehetetlenné tették azokat. 

Heller Tamás helyett – akit elragadott a Sas – Virág
József mûvész úr vállalta a mûsorvezetô szerepét, neki
annyival is könnyebb dolga volt, hogy nem kellett min-
den egyes színre lépése elôtt ruhát cserélnie. A két jeles
mûvésznô minden egyes színre lépése az elôadott
dalok hangulatát tükrözô ruhakölteményben történt.
Oszvald Marika csodálatos hangja mellett vitalitása és
temperamentuma, Szóka Júlia eleganciája és ének-

Gímesi Amatôr Színjátszók

Operettgála
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mûvészete, valamint Virág József sármossága magával
ragadta a közönséget. Aki ott volt jól érezte magát.

A következô rendezvény október 1-jén az Idôsek
Világnapja alkalmából a településünkön élô idôsebbek
tiszteletére a helyi amatôr mûvészeti csoportok
elôadása volt. Rövid köszöntôt követôen az Arany Páva
díjas Világosi Népdalkör Rábaközi dalcsokorral és bor-
dalokkal kedveskedett a megjelenteknek, majd a bala-
tonvilágosi Alig(h)a Amatôr Színjátszó csoport Csiky
Gergely: Nagymama színmûvét adta elô nagy sikerrel.

A rendezvénysorozat záró eseményén, az október
3-án szervezett zenés-táncos esten, a civilszervezetek
vacsorával kedveskedtek a megjelenteknek.

A rendezvényen a polgármester, a Nyugdíjas
Egyesület Elnöke és a Veszprém megyei Nyugdíjas
szervezet vezetôje Demeter Ferenc úr köszöntötte a
megjelenteket, méltatva az aktív korban létrehozott
eredményeket, kiemelve, hogy amit az országban
értékként létrehoztak, az a nyugdíjas korosztály
munkájának, áldozatvállalásának köszönhetô. A
háború borzalmai, az azt követô ínséges idôszak össze
sem hasonlítható a mai életvitellel. 

A köszöntôket követôen került sor a szlovákiai
testvértelepülésrôl Gímes községbôl érkezô amatôr
színjátszók által elôadott két felvonásos komédiára,
melynek jelenetein jót nevetett a közönség. Az ízes
felvidéki beszéddel elôadott színdarab, megalapozta a
jó hangulatot.

Az elôadás szünetében váratlan meglepetésként
Puchovsky László Gímes közég polgármestere lépett a
színpadra és gitár kíséretével saját dalát adta elô,

melyet a közönség nagy tetszésnyilvánítással fogadott.
A községben mûködô civilszervezetek ízletes vacso -

rával kedveskedtek az idôsebb korosztálynak, a vacso -
rát a Nôegylet tagjai készítették és a Vöröskereszt helyi
aktivistáival együtt szolgálták fel. Desszertként elfo-
gyasztott változatos finom süteményeket a Világosi
Népdalkör tagjai készítették. A mosogatás tennivalóit is
együtt végezték a társ civilszervezetek tagjai, kézrôl-
kézre adva tisztult a pohár, a tányér és az evôeszköz.
Lekapcsolták a mennyezetvilágítást és a rejtett hangu-
latvilágítással kiemelve gördült be a tûzijátékkal díszí -
tett születésnapi torta. Az egyesület vezetôje az alapítók
közül Fehér Mihálynét és Kovásznai Sándornét kérte fel
a torta felszeletelésére. A vacsora és a desszertként fel-
szolgált születésnapi torta elfogyasztását követôen. a
terem gyors átrendezésével felszabaduló helyet azon-
nal elfoglalták a táncolni vágyók, akik Ulrich Tamás
zenéjére ropták éjfél utánig.

Köszönet azon támogatóinknak, akik támogatásával
a rendezvénysorozatunk megvalósulhatott:

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Társadalmi Szolgáltató Kht., Balatonvilágos Község
Önkormányzata, Nôegylet, Vöröskereszt, Világosi
Népdalkör, Alig(h)a Színjátszókör, Gímesi Amatôr
Színjátszók, TraÜdi Kft, Mihalovics Miklós, Takács
Károly, Rózsakert ABC, Vörös József, Bardóczi Árpád,
Kovács Béla és mindazok akik munkájukkal, jelen-
létükkel hozzájárultak a sikeres rendezvényekhez.

� Fekete Barnabásné

Születésnapi torta felszeletelése

Világosi Népdalkör

Puchovsky László Gímes közég polgármesterének gitárkísérete

Operettgála

Fotók: Fekete Barnabás, Krutzler
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Ebben az évben, óvodánk is részt vett a
VI. Balatoni Nemzetközi Tojásfesztivál Tojás pályázatán.

A gyerekek több napon keresztül szorgalmasan dí -
szí tették, gyúrták, formázták a tojásokat, sokféle díszí -
tô tech nikát alkalmazva.

Voltak, akik filctollal szebbnél szebb tojásvirágokat va -
rázsoltak a rajzlapra. A kész munkákat Siófokon a Kul -
turális Központban tekinthették meg az érdeklôdôk.

Elismerésül intézményünk meleg hangú köszönô le -
ve  let kapott.

Az alkotók jutalma névre szóló emléklap volt.
Gratulálunk a Micimackó csoport kreatív gyerme -

kei nek, s a Ficánka csoport ügyes kezû lányainak!
Boda Boglárkának, Hegedüs Nórának, Király

Krisztinának

Köszönet Réfi Piroska óvónônek, aki ötleteivel
lelkes hozzáállásával segítette a pályázat sikeres lebo -
nyolítását!

I. korcsoport:

Kovács Zoltán (egyéni) 16. hely
Takács Attila (egyéni) 18. hely
Kovács Zsófia (egyéni) 9. hely
Tokovics Rebeka (egyéni) 2. hely

II. korcsoport lánycsapat:

Tóth Zsuzsanna 3. o. 17. hely
Mokány Petra 3. o.  12. hely
Csepi Nikolett 3. o.  34. hely
Najjar Leila 4. o.  38. hely

II. korcsoport fiúcsapat: Csapatban 3. helyezés

László Dávid 4. o. 21. hely
Tóth Ádám 4. o.  24. hely
Tóth Zsolt 4. o. 6. hely
Rest Botond 5. o. 2. hely

III. korcsoport fiúk: Csapatban 4. helyezés
László Bálint 15. hely
Bódig Péter 19. hely
Papp Renátó 20. hely
Mokány Bence 22. hely

IV. korcsoport fiúk: Csapatban 1. helyezés
Takács Bálint 2. hely
László Dániel 11. hely
Tóth Richárd 1. hely
Bakó Dániel 15. hely

Lányok:
Bódig Dorottya 4. hely
Jakab Mariann 14. hely

2008. október 22. labdarúgás-Kiliti Kupa
II. helyezés

Résztvevôk: Bódig Dorottya, Bakó Dániel,  Blaski Gábor,
Bódig Péter, Marosvári Tamás, Tóth Richárd és Tóth Dániel

Változás
a Bursa Hungarica Felsôoktatási ösztöndíj

pályázatban!
4. és 5. oldal!

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a felsôok-
tatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal
mûködésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 198/2008. (VIII. 4.) Korm. ren-
delet tartalmazza a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszert szabályozó
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet olyan irányú
módosítását, amely a Bursa Hungarica-ösztön díj -
ban részesíthetô hallgatók körét kiterjeszti – az
államilag támogatott kép zésben részt vevô hall-
gatókon túlmenôen – a költségté rítéses képzésben
részt vevô hallgatókra, vagyis nem korlátozza az
ösztöndíj hozzáférhetô ségét csupán az államilag
támogatott hallgatókra.

A pályázat benyújtási határideje változatlanul:
2008. október 31.

� Kovácsné Rack Mária
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Anyanyelvi verseny 1. helyezés
Felkészítô tanárok: Dömötörné Tóth Mária és Rajkóné Tajti Andrea

Csapattagok: 
Csobai Fanni 3. osztályos tanuló.
Tóth Zsuzsi  3. osztályos tanuló
Najjar Leila 4. osztályos tanuló
Rudniczai Vanda 4. osztályos tanuló

Játékos ügyességi verseny 5. helyezés
Felkészítô tanár: Rajkóné Tajti Andrea

Csapattagok: 
Demeter Jennifer 1.osztályos tanuló
Pretz Dávid 1.osztályos tanuló
Kovács Zsófia 2. osztályos tanuló
Vörös Balázs 2. osztályos tanuló
Mokány Petra 3. osztályos tanuló
Csiszár Mátyás 3. osztályos tanuló
Bognár Ayline 4. osztályos tanuló
Király Dávid 4. osztályos tanuló

Futóverseny felsô tagozatosoknak-egyéni verseny
Felkészítô tanár: Hencz Dénes

Résztvevô tanulók és helyezéseik
Rest Botond 5. osztályos tanuló I. helyezés 
Tóth Richárd 8.osztályos tanuló I. helyezés 
László Bálint 7.osztályos tanuló II. helyezés
Marosvári Tamás 8. osztályos tanuló IV. helyezés
Bódig Péter  5.osztályos tanuló IX. helyezés

Matematika egyéni verseny 4. helyezés
Felkészítô tanár: Rajkóné Tajti Andrea

László Dávid 4. osztályos tanuló 
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László Dávid 4. osztályo tanuló, a verseny eredményének jutalmát veszi át boldogan
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� Mihályné Bertán Katalin
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A szeptember elsejei évnyitó ünnepséget követôen tagozati
kirándulásokkal próbáltunk kedvet csinálni a gyerekeknek az
iskolához, emlékezetessé tenni a tanév elsô napját. Az alsó
tagozatosokat a veszprémi állatkertbe, a felsôsöket a Csopak
melletti Koloska-völgybe vittük. A költségeket részben felaján-
lásokból, részben a diákönkormányzat pénzébôl fedeztük, a
szülôknek csak a gyermek étkezésérôl kellett gondoskodni. 

Ôszi dekorációt készített a faliújságra Pap Zoltánné.
A felsô tagozaton az osztályfônökök a hét minden napján

egy szünetet az osztályukban töltenek, hogy a felmerülô prob-
lémákat megbeszélhessék a gyerekek velük, és ne kelljen a
kéthetenkénti osztályfônöki órára várni. 

Az elsô tanítási héten szülôi értekezletet tartottunk, tájékoz-
tattuk a szülôket a tanév céljairól, feladatairól, az iskola
életében bekövetkezett változásokról. 

Szeptember 12-étôl beindult a meghirdetett szakkörök több-
sége, megkezdôdtek a fejlesztô és logopédiai foglalkozások.
Az iskola fennállása óta elôször, minden regisztrált, szakértôi
javaslattal rendelkezô sajátos nevelési igényû tanuló megkap-
ja a számára elôírt foglal kozásokat. Az iskola pedagógusai
mellett logopédus és szakképzett fejlesztôpedagógus is
foglalkozik velük. 

Szeptember 19-én megtartottuk az éves diákgyûlést. A kony-
ha vezetôje tájékoztatta a gyerekeket, hogy mit tervez a tava-
lyi elégedettség-mérés során felvetett tanulói észrevételek,
kifogások kiküszöbölésére. 

A gyerekek javaslatai, észrevételei, kérései:
· Az ebédlôben úgy terítsenek, hogy egy-egy osztály egy

csoportban ülhessen le.
· Legyenek belülrôl zárhatók a WC-k.
· Legyen beosztva, hogy a füves pályán mikor kik játsz -

hatnak. Amikor a nagyok használják a füves pályát, a kicsik
mehessenek az aszfaltosra és fordítva. Legyen felnôtt felügye -
let játék közben

· A nagyobb gyerekek ne beszéljenek csúnyán. 
· Az iskola több helyrôl hiányzó kerítéselemeit javítsák ki.

A diákgyûlés után az alsó tagozaton játékos feladatokkal
„ iskolássá” fogadták az elsô osztályos gyere ke ket. A feladato -
kat a negyedikesek állították össze.

Szeptember 17-20-áig 4 alkalommal ingyenes sportprogra -
mokat (kerékpáros és gyalogos) hirdettünk a felsô tagozato -
soknak siófoki helyszínnel, nevelôi kísérettel, de konkrét ér -
deklôdés a tanulók részérôl nem volt.

Szeptember 27-én – szombat délelôtt –  Sportnap-ra hívtuk
a felsô tagozatosokat. A közel 30 résztvevô atlé tikában, asz-
taliteniszben majd kosárlabdázásban mér hette össze tudását,
ügyességét. Minden résztvevô apró jutalmat kapott, a legjobb
eredményeket pedig oklevéllel ismertük el. A versenyt Hanga
László, Hencz Dénes, Rajkóné Tajti Andrea és Dr Walter
Károlyné pedagógusok szervezték, segítséget nyújtott Gallai
Péterné szülô. 

Szeptember 29-október 10-éig környezetünk védelme
érdekében papírgyûjtés-t hirdetett az iskola diákönkor-
mányzata. Heti 3 alkalommal délután vette át a behozott pa -
pírt Hencz Dénes tanár. Az eddigi évekhez ha sonlóan aktív
részvétellel 8474 kg papírhulladék érke zett az iskolába. Kö -
szönet érte minden bekapcsoló dó szülônek, a gyûjtést ösztön -
zô pedagógusoknak. Külön köszönjük Takács Károly szülô -
nek, hogy rendelkezé sünkre bocsátott egy nagy mennyi ség
mérésére alkalmas mázsát. A gyûjtésbôl befolyt pénzt az
osztályok kapják a behozott papír mennyiségének megfelelô -
en elosztva.  Az elsô három helyezett osztály eredménye:

I. helyezett 
2. osztály osztályfônök Kovácsné Kis Bernadett 290 kg/fô
II. helyezett
7. osztály osztályfônök Kovács Lászlóné 129 kg/fô
III. helyezett
5. osztály osztályfônök Szabó Vanda és Szanyi Ildikó 116 kg/fô 
Október 3-án délután zenei vetélkedôt szerveztünk az alsó

tagozatosoknak, kerékpár- és gyalogtúrát a felsô söknek. A
prog ramokon minden pedagógus részt vett.

Október 4-én – szombaton 8-16 óráig a Székes fehér vá ron
megtekinthetô Munkácsy kiállításra vitte el az ér deklôdô gye -
rekeket Dr. Walter Károlyné és Takács Zol tánné.

Az aradi vértanúk emléknapjához kapcsolódóan októ ber
6-án megemlékezéseket tartottunk osztálykeretben. Az emlék-
napot megelôzô héten az iskola aulájában az alkalomhoz
méltó dekorációt készített Szanyi Ildikó kolleganônk. 

Október 8-án 16:30-tól 18 óráig fogadóórákra vártuk a
szülôket. Az érdeklôdés a szokásoknak megfelelô volt. Legna -
gyobb sajnálatunkra pont azok a szü lôk nem ér keztek meg, aki -
ket nagyon vártunk, akiknek tudtunk volna tanulási segítséget
nyújtani gyermekeik gyengébb teljesítményének javítására.

Október 10-én Enyingre tanulmányi és sportversenyre ne -
veztük tanulóinkat, akik nagyon kiemelkedô eredményekkel
erôsítették iskolánk jó hírét. 

Október 10-én délután a siófokon Tojásfesztiválra vit te Pap
Zoltánné és Dr Walter Károlyné azokat a gyere keket, akiket
érdekelt a program. Külön érdekessége a Tojásfesztiválnak,
hogy a siófoki mûvelôdési központban kiállított rajversenyen
rajz szakkörös tanulóink alkotásait is láthatták az érdeklôdôk.
Közös képpel elsô helyezést ért el: Farkas Ádám és Völgyi
Gergely 7. osztályos, valamint László János 5. osztályos tanu -
lók alko tása, külön emléklapot kaptak alkotásukra László
Bálint 7. osztályos és Hanga Bence 8. osztályos tanulók.
Felkészítô tanáruk: Valiczkó Eleonóra.

Október 17-ére kerékpár- és gyalogtúrát terveztünk az alsó-
soknak, melyet az esô miatt a szombati munka nap ra, október
18-ára kellett áttennünk. A kerékpártúrán segített Rajkó Zsolt
szülô a kísérô nevelôknek.

Október 22-én a 7. osztályosok Kovács Lászlóné osz tály -
fônök segítségével játékos vetélkedôre, az ún. „ Tök jó nap”-ra
hívták a felsô tagozatosokat. 

Az ôszi szünet elôtti utolsó tanítási hétre kikerült az aulába
a Hollósi Éva tanárnô által ünnepi dekoráció október 23-a
tiszteletére.

A felsorolt programokat kiegészítették még az osztály -
fônökök –saját tervezésben – a különbözô szabadidôs
tevékenységekkel, mint pl. dekoráció készítés az osztályter-
mek ajtajára, születésnapok ünneplése, grillezés, játék a Bala -
ton-parton, stb…

Az október 27-31-éig tartó ôszi szünetre ügyeleti lehetôséget
kínáltunk azoknak a szülôknek, akik nem tudják megoldani
gyermekük felügyeletét. A lehetôséget nem vette igénybe
senki. 

Ôszi szünet utáni elsô tanítási nap november 3. 
Novemberi terveink
6-án  Szülôi értekezlet osztályonként. Téma: negyedévi

értékelés, illetve a 8. osztályban pályaválasztási tájékoztató
11-én nyílt nap az  1-5. osztály szülôinek (egyéni igény sze -

rint esetleg 6-8.osztályban is)
12-én  tanítás nélküli munkanap –nevelési értekezlet 
14-én  délután  játékos „ Egészségnevelési nap” alsó- és felsô

tagozatosoknak 
21-én  idegen nyelvi vetélkedô felsôsöknek

� Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô
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Meghívót kapott Világosi Népdalkör a
testvértelepülésünk a „ Gímesi Hagyo -
mányôrzô Csoport” vezetôjétôl Borbély
Rózsikától, hogy vegyünk részt ren-
dezvényükön 2008. augusztus 3-án. A
népdalkör tagjai örömmel vették a
meghívást, és összeállítottuk mûsorunk-
at. Sajnos az hamar kiderült, hogy kar-
nagyunk Bollók Attila nem tud velünk
jönni, és citera kíséret nélkül kell elôad-
ni mûsorunkat. A próbákon úgy gyako-
roltunk, hogy nem volt citera kíséret,
lelkesedéssel tettük túl magunkat ezen
a nehézségen.

Vasárnap reggel indultunk, pihenôt
tartottunk Komáromban, ahol amerikai
autók találkozóját tartották a várban, a
rövid idô, és a több ezer forintos belépô
miatt, csak a vár bejáratánál, illetve a
városban láthattuk ezeket az autócso -
dákat.

Gímesen a hagyományos vendégsze -
retettel fogadtak. Fellépésünkre a
Kastélykertben került sor, ahol a helyi
csoport mellett a környezô falvakból
érkezô fellépôk színes népviseletének
tarka forgatagában sok ismerôst üdvö -
zölhettünk.

Fellépésünkön valamennyien igye -
keztünk tudásunk legjavát adni, így si -
keresen szerepeltünk, annak ellenére,
hogy Bollók Attila nélkül nehezebb volt
elôadni dalcsokrainkat.

Az elôadás után megnézhettük az
Uniós támogatással felújított kastélyt,
amelyet nagyon szépen, az eredeti ek -
nek megfelelô ajtók és ablakok beépí -
tésével varázsoltak újjá és még tovább
tudják folytatni ezt a munkát.

Kötetlen beszélgetés során elevení -
tettük fel közös emlékeinket régi isme -
rôseinkkel, akik közül sokan fájlalták,
hogy nem kaptak meghívást a faluna-
punkra.

Különösen jól esett a szlovák hagyo -
mányôrzô csoport szívélyessége, ked-
vessége.

Nehezen búcsúztunk testvértelepü -
lésünkön élô barátainktól, és azzal a re -
ménnyel váltunk el, hogy legkésôbb
jövôre a falunapunkon találkozhatunk.
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Fotók: Nagy Róbert
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Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy ebben a
hónapban a közrend és közbiz-
tonság mérésére használt mutató
szá mok ismertetése helyett né -
hány, máshol elkövetett, vagy

megkísé relt  bûncselekmény fajtára hívjam fel a figyelmüket.
Merem ezt tenni azért is, mivel településük közbiztonsága az
elôzô hónapokhoz hasonlóan jó színvonalú. 

A környezô településeken ismét megjelentek a trükkös
csalók, akik elsôsorban idôs személyekhez csengetnek, be min-
denféle indokkal. A legutóbbi két esetben nyereménytárgyat vit-
tek házhoz, melynek során „ csak a kiszállítási költségét kell
kifizetni” szöveggel csaltak ki több tízezer forintot a gyanútlan
áldozatoktól, melyért cserébe kivétel nélkül értéktelen bóvlit
kaptak. Az elkövetôk fantáziája és az általuk használt
megtévesztô szövegek palettája nagyon széles. A védekezés
egyetlen módja, hogy utcai házalóktól nagyon szépen kérjük ne
vegyenek meg semmit! Engedjék meg, hogy néhány jó tanács -
csal szolgáljak, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává!

– A közüzemek alkalmazottai az ellenôrzésekért nem kérhet-

nek készpénzt, illetve nem térítenek vissza személyesen
közmûdíjat! Fényképes igazolvánnyal kell, hogy rendelkezze -
nek!

– Tûzifát ne vásároljanak utcán dudáló, házaló mozgó áru-
soktól, válasszák a több éve visszatérô megszokott szállítóikat!

– Idegeneknek ne váltsanak pénzt, ne engedjék be ôket az
udvarukba!

– Otthon tartott készpénzük és értékeik helyét soha ne fedjék
fel idegenek elôtt!

Az ôsz beköszöntével fokozatosan néptelenednek el az utcák
és a nyaralóövezetek, sajnos fokozottan védtelenné válva a
betörôk és fém tolvajok ellen. Kérem, amennyiben a területen
mozgó idegen vagy gyanús személyeket, gépjármûveket látnak
hívják a 107-es illetve 112-es segélyhívót vagy a Balatonkenese
Rendôrôrs (88) 584-970-es telefonszámát, illetve a (30) 572-
9008-as mobil telefonszámot, mely közvetlenül a szolgálatban
lévô gépkocsizó járôr párnál csörög, akik rövid idôn belül
reagálni tudnak a bejelentésükre.

Segítségüket, együttmûködésüket elôre is köszönve:
Balatonkenese, 2008. október 2.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!

� Ari András rendôrôrnagy,
ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

Fogadják szíves tájékoztatásul az alábbiakat annak érdeké -
ben, hogy ne váljanak bûncselekmények károsultjaivá.

Az utóbbi idôben egyre több olyan bejelentés érkezik,
amely ben idôsebb házaspárok és egyedül élô személyek
sérel mére – a figyelmüket elterelve – lopásokat követnek
el.

Az elkövetôk módszere, hogy különbözô indokkal bemen-
nek a házba, lakásba és az ott lakókat arra kérik fizessenek ki
valamit, váltsanak fel nagyobb címletû pénzt, iratot vegyenek
elô vagy mutassanak bankjegyeket. A lényeg, hogy felfedjék a
megtakarított pénzük, értékeik rejtekhelyét. Ezt kifigyelve
valamilyen trükkel (vizet kérnek, eladó régiség után érdeklôd-
nek) a figyelmet elterelik és a pénzt, értékeket eltulajdonítják.

Az eddig elôfordult történetek, amivel a trükkös tolva-
jok jelentkeztek:

Közüzemi szolgáltatók képviselôinek adják ki magukat,
pénzt hoznak: villany, gáz, víz.

Nyugdíjbiztosító munkatársaként jelentkeztek.
Hivatalos ügyben eljáró személyek: földhivataltól, építési

cégtôl, erdészettôl mérést végeznek.
Házalók olcsó árut ajánlanak: ékszerek, ágynemû, edények,

szônyeg, tüzelô.
Nyereményt kellene átvenni, jótékonysági céllal gyûjtenek.
Telefonon kérdezgetnek Önökrôl, szomszédokról.

Javítanivalót keresnek és a munka után többet kérnek.
Pénzjegy számát kérik bemutatni valamilyen indokkal.
Pénzt kérnek kölcsön, értéktelen zálogtárgyat hagynak ott

cserébe.
A lopások megelôzése érdekében az alábbiakat taná -

csoljuk:
Idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvarába!
Pénzt csak a postás hoz!
Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a szerv

képviselôjérôl van szó. Kérjen igazolványt!
Idegen elôtt ne vegyen elô pénzt!
Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
Ha túl olcsón kínálnak valamit vagy nyereménnyel kecseg -

tetik, legyen gyanús!
A bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani, ha otthon

vagyunk akkor is!
Figyeljenek egymásra, szomszédaikra!
Ha mégis trükkös lopás áldozataivá válnak, azonnal értesít-

sék a Rendôrséget:
Segélyhívószámok 107 vagy 112
Balatonalmádi Rendôrkapitányság: 88-593-910
Buzsáki László, körzeti megbízott: 06-30-600-45-85

Tisztelettel: � Ambrus Richárd r. alezredes
Bûnügyi Osztályvezetô
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A Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület a tagok adója
1%-ának felajánlásaiból a 2008. évben 121.538 Ft, azaz
százhu szonegyezer-ötszázharmincnyolc forint összegben
részesült.

Az összeg tartalékba került, amelyet az Egyesület
mûködési költségeinek és rendezvényeinek fedezésére
kívánunk felhasználni.

Ezúttal köszönjük tagjainknak a felajánlásukat és kér-
jük, szíveskedjenek a továbbiakban is támogatni az
Egyesületet.

Székesfehérvár, 2008. szeptember 18.

� Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület
vezetôsége
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2008 nyarán községünkben megalakult a Mozdulj Világos
Sport Egyesület. Az adott helyzetbôl kiindulva, lévén nyár, jó
idô, és hurrá itt a Balaton, ebben az irányban kezdtük el
tevékenységünket. 

Többek között azzal a kéréssel fordultunk a Polgármester
Úrhoz és a Képviselô Testülethez, hogy részünkre illetve a
hozzánk csatlakozók részére biztosítsa a Nádfedeles ház rak-
tár részének csónak illetve szörftárolóként történô haszná -
latát. Kérésünk meghallgatásra talált, így nyár közepétôl bir-
tokba vettük a területet. A használatért cserébe vállaltuk,
hogy az ott tárolt sporteszközöket hetente egyszer az érdek-
lôdôk, sportolni vágyók rendelkezésére bocsátjuk ingyen
kipróbálásra.  Felhívásunkat:
„ Szánj idôt a mozgásra! Gyere sportolni!!!“

közzétettük, és nem várt lelkesedést tapasztaltunk nyaralók
és helyiek körében is. 1-1 alakalommal több, mint harmincan
jöttek kipróbálni a túra és versenykajakokat, szörföket. Talán
a legjobb (azon kívül, hogy a borulásokon nevettünk) a
megdöbbent arcokat volt jó látni, amikor ránk csodálkoztak,
hogy ez mind ingyenes. Többen gratuláltak az ötlethez, di -
csér ték a kezdeményezôknek, hogy lehetôvé tették, ill. min-
ket hogy bevállaltuk az ottlétet, pakolást, segítséget. Mi pedig,
mikor idônk és az idô engedte nem vettük szentírásnak a heti
egy alkalmat, így fôleg a helyiek szinte bármikor vihették,
használhatták saját sporteszközeinket.  A nyáron a Club Aliga
eddig szinte elhagyatott partszakaszán olyan sportélet alakult
ki, ami valamikor a 80-as években volt jellemzô. 

Persze voltak fennakadások is, pl. a lépcsôkérdés. Aki látott
már szörföt, kajakot, az tudja, hogy ezek vízre tétele nem
éppen „ tömegbarát ”. Egy több mint 5 méter hosszú kajakkal
lavírozni a parton, vagy egy vitorlavászonnal kijönni a vízbôl
nem egy egyszerû mûvelet. Így született az ötlet, hogy ehhez
külön alkalmatosságot kell igénybe venni elkerülendô a
burleszk filmbe illô jeleneteket. Az Önkormányzat területén
sajnálatunkra ezt nem sikerült elérnünk, de szerencsénkre a
Club Aliga üzemeltetôjétôl engedélyt kaptunk egy csónakle -
rakó behelyezésére. (Nekik ezúton is szeretnénk ezt még
egyszer megköszönni.) A feltételt bevállaltuk, a lépcsôt a helyi
ifjúság megjavította, készített egy „ Nem strand!“ , stb. táblát,
és így a logisztikát is ki lehetett pipálni. 

A sportélet természetesen nem csak vízen folyt. Rossz,
rosszabb idô esetén röplabda meccsek folytak, és említésre
méltó az üdülôben található salakos teniszpálya sorsa is. Kb.
5 éve használaton kívül álló pályát „ kicsit” benôtte a gaz.
Pontosabban fogalmazva embermagasságú ôserdô kiirtására
vállalkoztak a helyi fiatalok, melynek fejében ingyenes
használatot kaptak a tulajdonostól. A természettôl így vissza-

hódított területen ugyan helyenként még kikandikál a gaz, de
használatra alkalmassá vált, eszközt (háló, pálya felfestô) az
Üdülôtôl kaptunk és valljuk be a nyári kánikulában igazán jó
hely volt a mozgásra.

És végül, de nem utolsósorban a biciklitábor. Az Egyesület
szervezésében 13-an tekerték körbe idén a Balatont. A 220
km-es táv 5 napot vett igénybe, ami persze nem a csiga tem-
pónak, hanem az egyéb programoknak, látnivalóknak
köszönhetô. Hogy a kitûzött cél teljesült, azt oklevél tanúsít-
ja, és persze számtalan fénykép az élményekrôl.

Úgy gondolom, hogy a 2008-as nyár sokunk emlékezetében
megmarad. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak mindazoknak, akik a fent említettekben részt vet-
tek, segítettek, dolgoztak, így lehetôvé téve, hogy mindez
megvalósulhasson és köszönet azoknak is, akik egyszerûen
csak a felhívásnak eleget téve:

megmozdultak.
Segítôink:
Sportfoglalkozások: Pernecker Judit, Stass Zoltán, Bóta

Györgyi, Rajkóné Tajti Andrea,  
Teniszpálya: Bartek Róbert, Kôszegi Zoltán, Kerti Zoltán,

Takács Alexa, Takács Bálint, Takács Károly, Vörös Roland,
Bánáti János, Ifj. Bánáti János, Bánáti Jánosné

Csónaklerakó, tábla: Bartek Ákos, Bartek Róbert,
Schneidler József, Kôszegi Zoltán, Takács Károly

Kerékpártábor: Pernecker Judit, Stass Zoltán
Club Aliga: Németh Balázs (Multiball Trade Kft), Szabó

Gábor, Club Aliga dolgozói
� Bóta Györgyi
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Fotók: Pernecker, Takács
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