
CMYK
CMYK

HírmondóHírmondó
2005. január XV. évfolyam, 1. szám

VilágosiVilágosiÚjÚj

Fülembe cseng diákkorom sok száz latin
közmondásainak egyike: Inter folia fructus.,
vagyis a levelek között gyümölcs van, tehát
megéri a felület mögött keresgélni, mert a
rejtekben valami testet-lelket gyönyörködtetõ
kincsre fogunk találni; és mivel az érett
gyümölcsök sokkal értékesebbek, mint az õket
elfedõ levelek, a bölcs természet tapintatosan
arra figyelmeztet, hogy a valódi értékeket
elõször jó érzékkel meg kell sejteni, azután
pedig meg is kell dolgozni értük, mert bizony
„fecseg a felszín, s hallgat a mély”. – Szóval...,
így együtt, ez a két gondolat arra indított, hogy
figyeljem a minket közvetlenül körülvevõ
világot. A belõle felszínre hozott – sokszor
nagyon is hétköznapi – kincseket pedig
megmutassuk egymásnak, hogy a kölcsönösen
felkínált értékek a szeretet különleges világát
hozzák létre köztünk. – Íme egy a spontán
megtalált gyümölcsök közül: 

Különös hangulat lengi be az év utolsó napjait
karácsony és újév között. Az óvodák és iskolák
– gyerekestül és felnõttestül – vakációznak, s aki
csak teheti szabadságolja magát erre a néhány
napra, hogy családjával lehessen. Olyan „fél-
ünnepi” hangulatot mutat a felszín. Imitált
hétköznap a közlekedésben és a szolgáltatások-
ban, ünnep a szívekben. 

A magam fél-ünnepi hangulatában –
másoknak segítve – eljutottam az egyik
nagyáruházba; és mivel elsõsorban nem a
vásárlással voltam elfoglalva, bõven
szemlélõdhettem az áruk és az emberek között.
Csakhamar feltûnt a szokatlan környezet: sok-
sok csetlõ-botló aranyos gyermek. Szinte
mindegyik két felnõtthöz tartozott: egy
apukához és egy anyukához. Kicsi bolyként
együtt haladtak sok-sok társuk között. A család-
bolyocskák minden tagja külön-külön, de mégis

együtt nézelõdött, keresgélt és válogatott; s ha
rátalált valami érdekesre, rögtön szólt a
többieknek, megmutatta felfedezését, érvelt
mellette, majd elgondolkodva hallgatta apja,
anyja, férje vagy felesége szavait. Közben egy-
egy kisgyermek édesapja nyakában landolt, a
még kisebbek pedig babakocsijukban cumit
szopogatva szendergésnek adták magukat.
Mindeközben kellemes zsongás töltötte meg az
egymásba nyíló termeket. 

Lassan-lassan mindenki kellõképpen elfáradt.
Kényelmes asztalok és tálcán nyújtott ételek
kínálták magukat, no meg a játszósarok, amely
„nem tudni” hogy miféle tartalékból, de
fantasztikus lendülettel és hangerõvel vonzotta
magához a legkisebbeket. 

Magam is leültem az egyik asztalhoz, és még
társaimra vártam, rámtalált a csoda. Valaki
beengedett a felszín mögé, és megláttatta
velem az emberi szíveket. Telis-teli voltak
kielégítetlen vágyakkal. Szomjazták egymás
közelségét, szeretetét, megértését, az
összetartozás élményét. Lehetet rajtuk látni,
hogy nagyon, de nagyon büszkék gyermekeikre;
nem tudták leplezni érzéseiket, hiszen minden
gesztusuk elárulta õket. Élményeiket nem
egyedül élték át, mint máskor a szürke
hétköznapok során, hanem férjként és
feleségként gyakran egymásra pillantva. - Most
már én is tudom, hogy ma õk sem vásárolni
jöttek, hiszen alig vettek valamit, ma õk
mindnyájan egymást keresték, a bolti
kirándulás csak be nem vallott ürügy volt a
számukra. Látom rajtuk, hogy boldogok..., s
most már biztos vagyok benne, hogy az a
legizgatóbb kérdésük: Hogyan õrizhetnénk meg
megtalált kincsünket...?!

Dr. Balázs Pál
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2004. december 13.
Napirendek:
1./ 2005. évi fejlesztések
2./ 2005. évi munkaterv javaslat elõterjesztése
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
4./ Hatályos önkormányzati rendeletek módosítása
5./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2004. december 13-án tartotta munkaterv szerinti testületi

ülését, melyben a napirendek tárgyalása elõtt a Tóth Árpád köz lakóinak építési
övezeti besorolás módosítására vonatkozó kérelmét megtárgyalta, és elnapolta,
valamint Sárvári Imre képviselõ úr lemondása miatt megüresedett Pénzügyi-,
Gazdasági Bizottság tagja tisztségre megválasztotta Kõszegi Mihály képviselõ
urat.

Az elsõ napirend keretében a 2005. évi fejlesztéseket –úthálózat felújítása,
járda építés a Dobó István és az Ady Endre utcákban, bérlakás kialakítás,
Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere-, fûtés rekonstrukció, iskola sportpálya-,
tetõ felújítása, kerékpárút közvilágítás kiépítés, buszmegálló kiépítés-
megtárgyalta, és elfogadta  a képviselõ-testület.

A képviselõ-testület második napirendként a 2005. évi munkatervét tárgyalta
meg, és fogadta el, melyet tájékoztatásul a beszámoló végén közzé teszek.

Ezt követõen a képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el.

Majd az alábbi rendeletek módosítására került sor:
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl, a településtisztaság egyes

kérdéseirõl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendeletet
módosításra került, mivel a Zöldfok Rt. 2005. évre vonatkozó kb. 8,5%-kal
megemelte a szolgáltatás árait.

A központi jogszabály változása miatt módosította a Gyermekvédelem Helyi
Szabályozásáról szóló rendeletét.

A Turisztikai Alapról szóló rendelet módosításra került, a fejlesztésre
visszaigényelhetõ befizetett idegenforgalmi adó mértékére vonatkozóan. Ennek
mértéke csökkent.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hatályos önkormányzati rendeletek
a balatonvilagos.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán megtekinthetõk.

A képviselõ-testület a vegyes ügyek tárgyalása során az alábbi döntéseket
hozta:

A MAT-LAN Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. zöldhulladék szállításra tett
ajánlatának megtárgyalását egy késõbbi idõpontra elnapolta.

A „Világosi Hírmondó” 2005. évi szerkesztõi feladatainak ellátására érkezett
ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot tevõ – Krutzler Adriennt – bízta meg a
feladat ellátásával, havi nettó 25 ezer Ft megbízási díjért 2005. január 1-tõl 2006.
december 31-ig.

A Kultúrotthon felújítására vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítésével
megbízta az ajánlatot tevõ – Boda Pál tervezõmérnököt –, 40 ezer Ft tervezés
során felmerülõ költség biztosításával.

Megtárgyalta a Fókusz Geodézia Kft. Térinformatikai rendszerrel kapcsolatban
tett ajánlatát, melybõl a Térinformatikai rendszer 2005. évi változás vezetését 270
ezer Ft +Áfa vállalási díjért, valamint a közmûadatok feltöltését –gázvezeték-
hálózat bedolgozás- 260 ezer Ft +Áfa vállalási díjért kívánja megvalósítani.

A Balaton Fruit Kft. kérelmének tárgyalását - a 030/4 hrsz-ú ingatlan övezeti
átsorolására vonatkozóan – egy késõbbi idõpontra elnapolta.

Nem kívánt élni a pályázatfigyelési szolgáltatás ellátására, pályázat idegen
nyelven történõ megírására vonatkozó ajánlatokkal.

Megtárgyalta a Balatonvilágos, Aligai út 3. szám alatti munkásszálló lakóinak
nyilatkozatát, mellyel kapcsolatban kinyilvánította, hogy fenntartja korábban
hozott határozatát, hogy nem kívánja a munkásszállót megvásárolni.

Elutasította egy ingatlantulajdonos közmûfejlesztési hozzájárulás
csökkentésére, illetve részletekben történõ befizetésére irányuló kérelmét.

Egy kérelmezõnek lakásvásárláshoz 500 ezer Ft kamatmentes
kölcsöntámogatást biztosított.

A kerékpárút kiegészítõ közvilágításának kiépítésére vonatkozóan az ELMON
Hungária Kft. ajánlatát fogadta el, 800 ezer Ft +Áfa vállalási díjért.

Visszavonta 236/2004.(VII.23.), 301/2004.(IX.06.), és a 302/2004.(IX.06.)
számú határozatait, melyben a 303/10, 303/27 és a 303/28 hrsz-ú ingatlanok
értékesítésérõl döntött.

Elutasította a Jászai utcával szemben lehelyezett útbaigazító tábla jelenlegi
helyen történõ fennmaradására vonatkozó kérelmet.

Egy többgyermekes családnak az ingatlanukba történõ beköltözés

elõsegítéséhez 200 ezer Ft támogatást biztosított.
A Viziközmû Társulat részére a 2005. évi hitel és annak kamatai törlesztésére

2,4 millió Ft összegû pénzeszköz átadásáról döntött.
Az adóérdekeltségi alap terhére 559 ezer Ft elõirányzat átcsoportosítását

határozta el az Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladatra.
A képviselõ-testület ezt követõen zárt ülést tartott, és az alábbi határozatokat

hozta:
A Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetõjének kinevezése során, a

vezetõi feladatok ellátásával Kovács Tamást bízta meg 2005. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig.

Elnapolta az Ideiglenes Bizottság tájékoztatójának tárgyalását a 295/1 hrsz-ú
Triál épülettel kapcsolatos intézkedések felülvizsgálatáról.

2004. december 30.
A képviselõ-testület 2004. december 30-án rendkívüli ülést tartott, melynek

napirendjeként az összevont orvosi ügyelet ellátását tárgyalta, és kinyilvánította,
hogy az orvosi ügyelet ellátását kizárólag Siófok várossal és a Városkörnyékkel
együtt kívánja biztosítani. A szükséges 605 ezer Ft elõirányzatot a 2005. évi
költségvetésében biztosítja.

2005. január 6.
A képviselõ-testület 2005. január 6-án rendkívüli testületi ülést tartott,

melyben a központi orvosi ügyelet átmeneti idõszakban való mûködését tárgyalta
meg. Ezt, az tette indokolttá, hogy a Siófok Város általi feladatellátáshoz
szükséges engedélyezések beszerzése folyamatban van. A lakosság orvosi,
sürgõsségi ügyeleti ellátásával dr. Nagy Miklós vállalkozó háziorvost bízta meg
2005. február 28-ig, havi bruttó 150 ezer Ft vállalási árért.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ ülése 2005. január
17. 1500 óra.

Napirendek:
2005. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Intézmények szociális keretének felhasználásáról szóló beszámoló
Beruházó Viziközmû Társulat beszámolója
Telekadó rendelet módosításának tárgyalása
Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2005. évi 

M U N K A T E R V E
A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása elõtt beszámol
a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt tett fontosabb

intézkedésekrõl. 
Az ülések 15 órai kezdettel tartandók. 

A képviselõ-testület üléseinek helye a polgármesteri hivatal tanácsterme, 
a közmeghallgatások, falugyûlések helye a községi kultúrotthon.

1.   2005. január 17. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ A 2005. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Elõadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Intézmények szociális keretének felhasználásáról szóló beszámoló
Elõadók: intézményvezetõk
3./ Beruházó Viziközmû Társulat beszámolója
Elõadó: társulat elnöke
4./ Vegyes ügyek

2.   2005. február 21. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ A 2005. évi költségvetési rendeletalkotás
Elõadó: polgármester, Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Nyári programok, rendezvények
Elõadó: polgármester, alpolgármester
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek



3.   2005. március 21. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ Üdülõegyesület beszámolója
Elõadó: üdülõ egyesületi elnökök
2./ Vegyes ügyek

4.   2005. április 18. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ A 2004. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
2./ Családsegítõ- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Elõadó: CSSZSZ vezetõje
3./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság

beszámolója
Elõadó: bizottság elnöke
4./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról. 
Elõadó: polgármester
5./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elõadó: bizottság elnöke
6./ Vegyes ügyek

5.   2005. május 23. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ Balatonkenesei Rendõrõrs beszámolója Balatonvilágos község

közrendjérõl, 
közbiztonságáról
Elõadó: rendõrõrs parancsnoka, helyi körzeti megbízott
2./ Polgárõr Egyesület beszámolója
Elõadó: Krutzler László vezetõ 
3./ Vegyes ügyek

6.   2005. június 20. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ Lejárt határidejõ határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
2./ Vegyes ügyek

7.  2005. július. Lakossági Fórum
Napirend:
1./ Beszámoló az eltelt idõszak eseményeirõl, a képviselõ-testület munkájáról.
Elõadó: polgármester, képviselõ-testület

8.   2005. szeptember 19. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ A 2005. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Elõadó: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk
2./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek 

9.   2005.   Közmeghallgatás
Napirend:
1./ Beszámoló az elõzõ közmeghallgatás óta eltelt idõszak eseményeirõl, a 
testület munkájáról. 
Elõadó: polgármester, képviselõ-testület

10. 2005. október 17. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója Elõadó: jegyzõ
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda beszámolója Elõadó: iskolaigazgató
Kultúrház beszámolója Elõadó:
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója    Elõadó: intézményvezetõ
Egészségügyi szolgálat beszámolója Elõadó: háziorvos
Védõnõi szolgálat beszámolója Elõadó: védõnõ
Szociális gondozói szolgálat beszámolója Elõadó: házi segítségnyújtó
Tourinform Iroda beszámolója Elõadó: irodavezetõ
Falugondnoki Szolgálat beszámolója Elõadó: falugondnok
2./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek

11.   2005. november 21. (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ 2005. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl szóló beszámoló
Elõadó:  polgármester
2./ 2006. évi költségvetési koncepció
Elõadó:  polgármester
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az önkormányzati

támogatás 
felhasználásáról

Elõadók: szervezetek vezetõi
4./ Vegyes ügyek.

12.   2005. december 12.  (hétfõ) 15 óra
Napirend:
1./ A 2006 évi fejlesztések
Elõadó: polgármester
2./ A 2006. évi munkaterv javaslat elõterjesztése 
Elõadó: polgármester
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2005. évi

munkatervét a 417/2004.(XII.13.) számú határozatával fogadta el.
- 2006. évben a 7-8. § alapján meghatározott díj 50 %-át, 
- 2007. évben a 7-8. § alapján meghatározott díj 75 %-át, 
- 2008. évben a 7-8. § alapján meghatározott díj 90 %-át, 
- 2009. évben a 7-8. § alapján meghatározott díj 100 %-át,
köteles megfizetni.
17. §
(1) 2005. évben a negyedéves díjelõleg a 2004. évi tényleges kibocsátási

adatok alapján egy naptári évre számított díj negyedének megfelelõ (képzett
díjelõleg). 

(2) A 2005. évi talajterhelési díj beszedése érdekében a kibocsátónak a 2004.
évi tényleges kibocsátási adatokról 2005. március 31-ig kell bevallást tennie.

(3) A 2005. év I és II. negyedévi díjelõlegeket a II. negyedév utolsó napjáig
(2005. év június 30-ig) kell megfizetni.

Záró rendelkezések
18. §
(1) E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Balatonvilágos, 2004. november 2.

Fekete Barnabás polgármester
Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzõ

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2004. november 30. napján kihirdetésre került.
Balatonvilágos, 2004. december 1.

Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzõ

1. számú melléklet
A területérzékenységi szorzók
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú

mellékletében /díjmérték/, valamint a felszín alatti vizek minõségét érintõ
tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm.
rendelet 2/1. és 2/2. számú mellékleteiben / szennyezõdés érzékenységi
besorolás/ foglaltakat alapul véve az önkormányzat besorolása szennyezõdés
érzékenysége szerint:

Fokozottan érzékeny terület
Talajterhelési díj mértéke: TTD= E x A x T x V 
TTD: a fizetendõ éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj ( Ft/ m3 ),
A:a díjfizetési alap(m3 ),
T: területérzékenységi szorzó
V: veszélyeztetési szorzó
Területérzékenységi szorzó és veszélyeztetési szorzó mértéke
Tevékenység megnevezése Veszélyeztetési szorzó / V /
Területérzékenységi szorzó / T /
Kevésbé érzékeny terület Érzékeny terület
Fokozottan érzékeny terület
Helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett talajterhelés
1, 01, 01, 03, 0

Kovácsné Rack Mária
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IIII ssss kkkk oooo llll aaaa iiii
kkkk aaaa rrrr áááá cccc ssss oooo nnnn yyyy
A téli szünet elõtti utolsó tanítási napon már

több, mint tíz éve nincs hagyományos tanulás az
iskolában, ez a nap a karácsony jegyében zajlik.
Délelõtt tíz óráig az osztályok külön-külön, saját
hagyományaiknak megfelelõen töltötték el az
idõt, majd együtt átvonultunk a kultúrházba, ahol
a régóta készülõ gyerekek versekkel, mesékkel,
zenével, tánccal, jelenetekkel keltettek bennünk
meghitt, ünnepi hangulatot.

A helyi önkormányzat ajándékcsomaggal, a
szülõi munkaközösség apró ajándékkal lepett
meg minden gyereket, a nõegylet labdákkal
szerzett örömet az osztályoknak és napközis
csoportoknak. Ezúton köszönünk meg minden
ajándékot, továbbá a szülõi munkaközösség
figyelmességét, akik a gyerekekéhez hasonló
ajándékkal a pedagógusokat is meglepték.

ÜÜÜÜnnnnnnnneeeepppp    aaaazzzz    óóóóvvvvooooddddáááábbbbaaaannnn
December 6-a mindig várva várt ünnep az óvódás kisgyerek

számára. Most sem volt ez másképp. Eljött a nagy nap és
betoppant az óvodába a Mikulás. Minden évben verssel,
dallal köszöntjük õt. A Mikulás is szívesen énekel velünk
együtt, sõt elõfordul, hogy õ is készül egy kis versikével. Majd
kiosztja az ajándékot és továbbáll. Ez alkalommal a szülõi
munkaközösség is kedveskedett a gyerekeknek egy kis zenés
mûsorral, amelyet ezúton szeretnénk megköszönni nekik.

Alighogy elbúcsúzott a télapó, készülõdtünk a másik nagy
ünnepünkre, a karácsonyra. 

A szülõk segítségével feldíszítettük az óvodát. A
gyerekekkel lázasan készülõdtünk a közelgõ ünnepre.
Verseket, dalokat és egy kis betlehemi jelenetet tanultunk.

A mûsorunkat a karácsonyi ünnepélyen adtuk elõ a
szülõknek, vendégeknek, ezt követõen a gyerekek birtokba
vették az új játékokat.

Másnap az iskolások színvonalas ünnepi mûsorát
tekintettük meg, mialatt megérkezett a Polgármesteri Hivatal
és a Nõegylet ajándéka a fa alá. A gyerekek igazán örültek az
újabb meglepetésnek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az ajándékokat, a
segítséget a Polgármesteri Hivatalnak, a Nõegyletnek és
minden szülõnek, aki segített a játékvásárlástól kezdve az
óvoda szépítésen át a sütemények megsütéséig; így téve
emlékezetessé az apróságok számára az óvodai karácsonyt.

Kõhalmi Alexandra
óvodavezetõ

Fotók: Gallai
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A községben szervezett bálok sikerességét
(sikertelenségét) tekintve bizonyos elõítéletekkel
láttunk neki a szervezésnek. Szerencsére
csalatkoznunk kellett.

Úgy látszik, azért a gyerekekért kimozdulunk
fásultságunkból, még akarunk valamit tenni.

Az estet a Világosi Népdalkör színvonalas mûsora
nyitotta meg. Méghozzá szó szerint, hiszen az elõadás
végén táncba vitték a meglepett jelenlevõket.

Támogatók is akadtak szép számmal. Szülõk,
nagyszülõk, magánszemélyek, szervezetek, barátok.
Sokan megvásárolták a támogatói belépõjegyet. A

tombolatárgyakat a szülõk küldték. Az idei évben sem
kellett a nyomdai munkáért fizetnünk Töttössy Péter úr
nyomdájában. A Bisztró üzemeltette ugyan a Büfét, de
anyagilag és tombolatárggyal is támogatta a
rendezvényt.

Teljes támogatói névsorral nem rendelkezem, így
ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek.

A bál teljes bevételét, amely 130 ezer forint, az
iskolánkba járó gyerekek szabadidõs programjához
(kirándulás, színházlátogatás, sport stb.) ajánljuk fel.

MMné

SS ii kk ee rr ee ss     vv oo ll tt     aa     „„ LL uu cc aa     bb áá ll ””

Regisztrált mérlegképes könyvelõ vállalja
vállalkozók, gazdasági társaságok

könyvelését, teljes körû ügyintézését,
magánszemélyek adóbevallásának készítését.

Viszt Attila: 06/30-9017-903 

FF ee ll hh íí vv áá ss
Értesítjük, hogy a községünkben megalakult a

„Balatonvilágos Jövõjéért” Közalapítvány, melynek fõ
célja településünk sportéletének fellendítése.

Amennyiben célunkat támogatni tudja, adójának
1%-át szíveskedjen alapítványunk részére felajánlani.

Számla száma: 11748083-20022394
Tisztelettel „Balatonvilágos Jövõjéért”

Közalapítvány Kuratóriuma

Február 5-én 19 órától Polgárõr Bál!
A bál bevétele a Balatonvilágosi

Polgárõrség munkáját segíti!

FF ee ll hh íí vv áá ss
Régi fotókat keresünk egykori sporteseményekrõl,

labdarúgó mérkõzésekrõl!
(A fotókat természetesen visszaadjuk!)

A képeket leadhatják a Rózsakert Élelmiszerboltban
Molnárné Sági Máriánál.

Elõre is köszönjük!

Hagyományainkhoz híven idén is február második szombatja a karneválé!
Tombolatárgy- és sütemény-felajánlásaikat köszönettel fogadjuk!

FF ee bb rr uu áá rr     11 22 ..     11 55 33 00 óó rr aa     tt ee hh áá tt     II ss kk oo ll aa ii     FF aa rr ss aa nn gg !! !! !!

EEEE zzzz üüüü ssss tttt     PPPP aaaa jjjj zzzz ssss     SSSS eeee cccc uuuu rrrr iiii tttt yyyy     BBBB tttt ....     ssss zzzz eeee mmmm éééé llll yyyy     éééé ssss     vvvv aaaa gggg yyyy oooo nnnn     BBBB tttt ....
Székhelye: 8171 Balatonvilágos, Dózsa György út 59. ( (20) 368-8839 2 (88) 446-151

Tevékenységi kör: Magánszemélyek, intézmények,cégek, objektumának védelme. Biztonsági rendszerek
tervezése, szerelése, karbantartása, javítása, üzemeltetése. Személyek biztosítása és szállítása.

Rendezvények biztosítása. Ügyeleti és kiszállási rendszer üzemeltetése. Bõvebb információ a fenti
telefonszámon vagy elõzetes egyeztetés alapján személyesen.
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KKKK oooo rrrr ssss zzzz eeee rrrr ûûûû
vvvv iiii llll áááá gggg íííí tttt óóóó tttt eeee ssss tttt eeee kkkk

aaaa zzzz     óóóó vvvv oooo dddd áááá bbbb aaaa nnnn     éééé ssss
aaaa zzzz     iiii ssss kkkk oooo llll áááá bbbb aaaa nnnn

Az önkormányzat képviselõ-testülete az elmúlt év
utolsó negyedében úgy határozott, hogy oktatási
intézménye hagyományos, szemet rongáló
neonlámpáit energiatakarékosabb, nagyobb fényerejû
korszerû fénycsövekre cserélteti. A kivitelezõ a téli
szünetben elvégezte a munkálatokat, így január 3-án
reggel óriási meglepetés fogadta az óvodába és
iskolába érkezõ gyerekeket. Fényárban úszott az
óvoda és az iskola, és nem hallottuk a világítótestek
megszokott, mindenkit õrületbe kergetõ zúgását.
minden gyermek és dolgozó nevében köszönjük.

Pernecker Antalné
intézményvezetõ

A balatonvilágosi általános iskola nyári napközis
tábort szervez különbözõ programokkal megfelelõ
számú jelentkezõ esetén. A táborba jelentkezhetnek
nem helyi iskolás gyerekek is az alábbi feltételekkel:

A napközis tábor 8 órától legfeljebb 16 óráig vehetõ
igénybe, nem bentlakásos

A gyermek helyszínre juttatása a szülõ feladata
A táborokat csak 5 napos (hétfõtõl péntekig tartó)

hetekre lehet igényelni
Egy-egy hetet akkor indítunk, ha legalább 10

jelentkezõ van
Napi 1-2 étkezés (tízórai, ebéd) az iskolában

befizethetõ
Jelentkezés postai úton a mellékelt jelentkezési lap

visszaküldésével vagy e-mailben
Jelentkezési határidõ: 2005. március 15. 
A tábori díj befizetése két részletben történhet a

visszaigazolást követõen, április 15-éig illetve május 30-
áig, az étkezési térítési díj a táborozás megkezdése
elõtt 15 nappal 

Pernecker Antalné
igazgató

Nyári napközis tábor Balatonvilágoson

SSSS pppp oooo rrrr tttt nnnn aaaa pppp     aaaa zzzz
óóóó vvvv oooo dddd áááá ssss oooo kkkk nnnn aaaa kkkk

Hagyományteremtõ céllal hirdettünk a környezõ
települések óvodásainak január 8-ára játékos
sportnapot. A meghívást egyelõre csak a
balatonakarattyai óvoda fogadta el, és õk mérték össze
lelkesedésüket, ügyességüket a mi óvodásainkkal.
Szombaton reggel 9 órakor gyülekeztek az érdeklõdõ
gyerekek és szülõk az iskola tornatermében. A
rendezvényt a polgármester úr nyitotta meg. A 7-7
résztvevõ gyermek nagy igyekezettel hajtotta végre a
játékos feladatokat az óvónénik, a szülõk, a testvérek,
hozzátartozók biztatása mellett. Az esemény
legizgalmasabb pillanatait a Balaton TV is rögzítette, és
a megjelentek az esti híradóban viszontláthatták
gyermekeiket. A gyermeküket elkísérõ szülõk közül
többen elismerésüket fejezték ki a kezdeményezésért,
mely elsõsorban a szervezõ Rajkóné Tajti Andrea és
Erdõs András pedagógusokat illeti meg.

TTTT öööö bbbb bbbb ffff éééé llll eeee     tttt áááá bbbb oooo rrrr     éééé ssss     iiii dddd õõõõ pppp oooo nnnn tttt     kkkk öööö zzzz üüüü llll
vvvv áááá llll aaaa ssss zzzz tttt hhhh aaaa tttt jjjj aaaa     kkkk iiii     gggg yyyy eeee rrrr mmmm eeee kkkk eeee     ssss zzzz áááá mmmm áááá rrrr aaaa

aaaa     llll eeee gggg mmmm eeee gggg ffff eeee llll eeee llll õõõõ bbbb bbbb eeee tttt ::::

angol nyelvi illetve
német nyelvi tábor 7’500 Ft/hét
(alapszinten, de nem kezdõknek)

úszás 6’000 Ft/hét
tenisz 7’500 Ft/hét
egészséges
életmód 5’000 Ft/hét

kézmûves
foglalkozások 5’000 Ft/hét
kirándulások 5’000 Ft/hét
rajz,

képzõmûvészet 6’000 Ft/hét

Idõpontok:
jún. 20-24. / jún. 26 - júl. 1.

júl. 4 - 8. / júl. 11 - 15
júl. 18- 22. / júl. 25 - 29.

aug.1-5.

JJ óó kk oo rr     jj öö tt tt     ss ee gg íí tt ss éé gg
2004 decemberében Kiss Attila és felesége Balatonvilágos Dózsa György úti lakosok egy arra rászoruló nagy-

család részére több mint tízezer forint értékben élelmiszert adományozott, ezáltal is megkönnyítve a karácsonyi
és újévi ünnepek kiadásainak terheit.

A család nevében is köszönjük a nemes cselekedetüket:
Balatonvilágos Önkormányzat Gyermek- és Ifjúsági- és Egészségügyi és Szociális Bizottsága



Egyetlen ajánlat sem érkezett a hajdani exkluzív pártüdülõ, a
rendszerváltás óta Club Aliga néven üzemelõ ötvenhektáros
ingatlan megvételére. Az egészségügyi minisztérium kezelésében
lévõ, több mint húsz épületet magába foglaló objektum
eladására új pályázatot írtak ki, melyre február 23-ig lehet jelent-
kezni. A helyi önkormányzat – még az eredményhirdetés elõtt –
bejelentette igényét a Club Aliga hasznosításra. 

Fekete Barnabás, balatonvilágosi polgármester az elmúlt év
novemberében levelet írt a miniszterelnöknek, melyben arra kér-
te Gyurcsány Ferencet: „amennyiben a meghirdetett áron si-
kertelen a kiírás, úgy ne értékeljék le az ingatlant, hanem a kor-
mány szándékának megfelelõen kerüljön átadásra az önkor-
mányzatnak.”

Kérelmemben a kormányprogramra is hivatkoztam, mely
szerint, ha az állami tulajdonú ingatlanokat nem, vagy rosszul
hasznosístják – s az érintett települések ezt felvállalják – azokat
átadják az önkormányzatnak. A képviselõ-testület, a lakosság és
az üdülõtulajdonosok úgy látják: a Club Aliga vonatkozásában
megalapozott ez a vélemény. A létesítményt a rendszerváltás óta
rendkívül rossz hatékonysággal mûködtetik, s ez a település költ-
ségvetését, fejlesztési lehetõségeinket is jelentõsen befolyásolja.
Közöltem a miniszterelnök úrral azt is, hogy a páratlan természeti
értéket megtestesítõ ingatlan megõrzése közös érdek, az épített
környezet rohamosan romló állaga viszont azt jelzi – a kezelõ
részérõl nem tapasztalható a jó gazda gondossága. Novemberi
levelemben úgy fogalmaztam: „az önkormányzat képviselõ-
testülete, a Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület nem kívánja
megakadályozni a jelenleg folyamatban lévõ értékesítést, de az
érték alatti eladással nem ért egyet. Nincs kifogásunk a jelenleg
meghirdetett nyolc milliárd forint + Áfa áron való értékesítés ellen. 

A polgármester beadványára meglehetõsen gyorsan reagált a
Miniszterelnöki Hivatal. Pulay Gyula közigazgatási államtitkár
Gyurcsány Ferenc megbízásából arról tájékoztatta Fekete
Barnabást, hogy az állam által elképzelt mûködtetési forma nem
bizonyult életképesnek, ezért a kormány az ingatlant értékesíti
és a befolyó összeget egészségügyi fejlesztésekre fordítja.
„Abban érdekelt a kormányzat is, hogy az ingatlant megfelelõ
áron értékesítse, azaz mindenáron nem akarja eladni, ezért az
értékesítés sikertelensége esetén az ön javaslatára is vissza
fogunk térni.”

A kormányzati reagálás némi optimizmussal tölthet el bennün-
ket, bár hangsúlyozom: nem tartjuk indokoltnak, hogy az
egészségügy hiányának fedezetéül szolgáljon egy olyan nemzeti
kincs, melynek az egész társadalom érdekét kell szolgálnia.

S ha már az érdekekrõl esett szó: kulcsfontosságú a település
számára, hogy a turisztikai létesítmény jól funkcionáljon, hiszen
számításaink szerint ennek hiánya a rendszerváltás óta kétmil-
liárd-kétszázharminckétmillió forint bevételi kiesést jelentett.
Éves szinten ugyanis az építmény-, idegenforgalmi- és iparûzési
adóból, valamint normatív támogatásból 186 millió forintot rea-
lizálhattunk volna. További, nem csekély bevételt jelentene az
önkormányzatnak a foglalkoztatásból, a biztos munkahelybõl,
vásárlóerõbõl eredõ áttételesen, közvetett módon befolyó
jövedelem. Az általunk ismertetett adatok alátámasztják, hogy
községünknek legalább annyira megalapozott az igénye
részesedni a Club Aliga értékébõl, mint egy nem megfelelõen
átgondolt döntés következtében kiválasztott kezelõi jogot gya-
korló szervezetnek.

Süli Ferenc
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Tisztelt Olvasók!
Sajnos a 2005. év nem indult túl jól

közlekedésbiztonsági szempontból az
Önök települése tekintetében, mivel
több kisebb közlekedési baleset is
történt Balatonvilágos területén. Az

esetek túlnyomó többségében a nem megfelelõ sebesség
megválasztása, illetve a rossz látási és útviszonyok okozzák a balesetek
kialakulását. Az utak hirtelen fagynak le és egyik pillanatról a másikra
válnak csúszóssá, és így aki nem megfelelõ óvatossággal közlekedik
könnyen válhat baleset áldozatává.

2005. év elsõ hónapjában Balatonvilágoson kollégáim tetten értek
egy személyt, aki egy alumíniumból készült hirdetõ táblát próbált meg
eltulajdonítani. A nevezett egyébként a szomszédos megyébõl
látogatott át hozzánk azzal a céllal, hogy ami alumínium és
mozdítható, azt hazaviszi. Az elfogást követõen a fiatalembert
elõállították.

Hasonló jellegû bûncselekmény történt akkor is, amikor az
ismeretlen elkövetõk Balatonvilágos belterületérõl vasöntvénybõl
készült akna fedlapokat tulajdonítottak el. Sajnos, ez az elkövetési mód
már nem ismeretlen elõttünk, ugyanis minden évben megérkeznek
azok a bûnelkövetõk a területünkre, akik az ilyen vasárukat

tulajdonítják el, gondosan ügyelve arra, hogy semmilyen helybeli,
idõbeli kapaszkodót ne adjanak a kollégáimnak a felderítéshez.     

Az idei év nem túl jól kezdõdött annak a budapesti házaspárnak
sem, akiknek a 15 millió forint értékû BMW típusú személygépkocsiját
tulajdonították el olyan módszerrel, hogy az építés alatt álló, nyitva
hagyott nyaralójukból besurranás módszerrel elvitték a gépkocsi
kulcsát tartalmazó táskát. A gépkocsi egyébként két nap múlva
megkerült és így a lopási kár teljes mértékben megtérült.

A hónap elsõ napjaiban kollégáim igen aktív jelenlétet biztosítottak
az Önök településén annak érdekében, hogy az ilyen és hasonló jellegû
cselekményeket megelõzhessük, melynek több esetben lettek „áldoza-
tai” a közlekedésben résztvevõ állampolgárok. Több ittas vezetõt, és
kiemelt szabálysértést elkövetõ személyt jelentettünk fel, akik általában
minden alkalommal elismerték az elkövetett cselekményt. 

Februártól – amennyiben az idõjárás engedi – több alkalommal
fokozott szolgálatot szervezünk az Örs teljes illetékességi területére,
amelynek nem titkolt célja a szûrõ, igazoltató tevékenység, melytõl
legfõképpen a bûncselekmények számának csökkenését várom.
Mindezekre tekintettel kérem Önöket, hogy a rendelkezésükre álló
bûnügyi információkról minket tájékoztatni szíveskedjenek, és így
talán még határozottabban és hatékonyabban tudunk fellépni a
bûnelkövetõkkel szemben.

Tisztelettel: Angyal Gábor r.fhdgy

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Eredménytelen pályázat után
AAAA zzzz     öööö nnnn kkkk oooo rrrr mmmm áááá nnnn yyyy zzzz aaaa tttt     hhhh aaaa ssss zzzz nnnn oooo ssss íííí tttt aaaa nnnn áááá     aaaa     CCCC llll uuuu bbbb     AAAA llll iiii gggg áááá tttt

Levél a Miniszterelnöki Hivataltól,
a közigazgatási államtitkártól:

Fekete Barnabás polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr nevében szeretném

megköszönni a Club Aliga üdülõkomplexum hasznosítása
tárgyában írt válaszlevelét és újévi jókívánságait. Ahogy elõzõ

levelemben is jeleztem a Club Aliga önkormányzati célú
hasznosításának lehetõségét érdemben akkor tudja a
kormányzat vizsgálni, ha a folyamatban lévõ értékesítési
pályázat sikertelenül zárul. Akkor tudjuk a levelében leírt –
komoly mérlegelést igénylõ – érveket és tényeket
hasznosítani. Az ügy fejleményeirõl tájékoztatni fogom.

Budapest, 2005. jan.14.
üdvözlettel:

Pulay Gyula
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Decemberi lapzártánk után érkezett Telekfalváról levél, megkésve bár,
de most szeretnénk községünknek tolmácsolni a következõ sorokat:

Kedves Polgármester Úr, kedves barátaink!
Tisztelt balatonvilágosi testvéreink!

Megköszönöm azt a szívbõl küldött, õszinte
vigasztaló soraidat, amelyekkel újra lelket és re-
ménységet öntöttek szíveinkbe.

Bevallom, nagy keserûség és nagy fájdalom
számunkra, hogy még mindig vannak olyan ma-
gyar testvérek, akik nem tudják vagy nem akarják
ismerni a magyar történelmet. Szent István
korától kezdõdõen keresztény nemzet vagyunk. A
biblia legfõbb tanítása és parancsolata a szeretet.
Olyan az ember szeretet nélkül, mint a rózsakert
rózsafa nélkül, a szeretet a legdrágább kincsünk,
amely nem kerül anyagiakba és értékben nem
lehet megvenni. Igaz, nem vagyunk egyformák, de
van valami, ami közös, amit Isten adott Ránk, és
rajta kívül senki nem veheti el: ez a nemzeti-
ségünk. A magyarországi, felvidéki, vajdasági,
kárpátaljai és erdélyi magyarság alkotja a magyar
nemzetet. Az a nemzet, amely megtagadja saját
magát, önpusztulásba rohan. Nincs joga egyetlen
politikai elitnek sem, hogy ítélkezzen felettünk.
Mert a pártok jönnek, mennek, de a nemzet
marad. Mindenki letette a maga áldozatát a
nemzet oltárára. Õszinte szívvel örvendek, hogy
mi telekfalvi-balatonvilágosi testvérek fel tudtunk
nõni és egymás iránt kölcsönös szeretettel
viszonyulunk. „A szeretet hosszan tûrõ, a szeretet
tûrõ, a szeretet megbocsát, a szeretet soha el
nem fogy” (Pál apostol). 

Ha ezekkel a gondolatokkal közeledünk és
fogjuk meg egymás kezét, Isten áldása is kísér
bennünket. Arra biztatlak benneteket, hogy
gyertek haza Erdélybe, mert ez a föld olyannyira a
tiétek, mint amennyire a miénk Magyarország.

Kérlek benneteket a szeretet ünnepe küszöbén,
a karácsony és az újév közeledtével, hogy fogad-
juk meg, hogy nem lesz olyan emberi hatalom,
amely a két település testvéri kapcsolatát szét
tudná szaggatni. Gondolatban fogjuk meg egymás
kezét, testvérként, barátként és reménykedjünk
egy szebb, boldogabb jövõben. Kívánunk Istentõl
megáldott Szent Karácsonyi Ünnepeket, örömök-
ben gazdag, békés, boldog Új Esztendõt. Bort,
búzát, békességet! Ezzel a versemmel szeretnélek
köszönteni, amely az elmúlt hetek fájdalmából
fakadt.

Ima a nemzetért!
Magyarok Istene imámat, hogy is kezdjem
Újra vérezni kezdett a magyar kebel.
Az Advent a Hargitán nem olyan, mint régen
Mert a magyar testvér újra hûtlenné lett.
Elhagyta testvérét az anyanemzet, 
Újra rossz szelek fújnak a Kárpátok felett. 
Istenem, ezt nem engedheted meg.
Túl sok volt a szenvedés nemzetemnek.
Szeretet nemzetem tele van nehéz gondokkal,
Székely legények szomorú nótákkal.
De ha a nap újra felkel reggel
Hálát adok az Istennek, hogy magyarnak születtem.
Könyörögve kérlek uram, Istenem
Add meg, hogy újra szülessen nemzetem.
Adj bölcsességet népemnek, 
Piros-fehér rózsát zöldellõ kertekben.
Adj uram békés, boldog új esztendõt, a magyar népnek!

Telekfalva, 2004.XII.15.
Tisztelettel:

Bálint Géza
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2004. november elsõ hetében, amikor már mindenki meglátogatta „Halottak napjá”-n hozzátartozói, szerettei

sírját és láttuk, hogy több sír gondozatlan maradt, õket nem látogatta meg senki. Elhatároztuk, hogy rendbe
tesszük, virágot viszünk ezekre a sírokra is. Szó nélkül jöttek a tagok és férjeik, hogy segítsenek a sírok
rendbetételében. Tizenegy gondozatlan sírt találtunk, szomorúságunkra olyanokét is, akiknek itt élnek a
hozzátartozói, gyermekei. Mi azokat is rendbe tettük. Ne lepõdjenek meg, ha véletlenül kint járnak, mi voltunk
azok, a Nõegylet tagjai. Reménykedve, hogy egy év múlva csak azok sírjait kell rendbe tennünk, akiknek
nincsenek hozzátartozói.

Úgy gondoltuk, rendezett, szép temetõnkben ne legyenek gondozatlan sírok.
Balatonvilágosi Nõegylet


