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Mint manapság minden Balaton-parti
település Balatonvilágos is felismerte,
hogy – az erõs visszaeséseket mutató sze-

zon miatt – minél több vendégcsalogató ren-
dezvényt kell szervezni ide a tó mellé. Egy ilyen kis
üdülõközség, mint Balatonvilágos idén is kitesz
magáért, hiszen szinte minden hétvégén tartogat
valami meglepetést a település, amiért érdemes ide-
jönni. Ha már egyszer a kellemes édesvíz nem ele-
gendõ…

Így július második hétvégéjén immár tizenhar-
madszorra ismét megtartották a balatonvilágosi
falunapot. Idén a rendezvény négynaposra sikere-
dett, és beilleszkedett a Balatoni Kapunyitó ren-

dezvénysorozatába. Jogosan kijelenthetjük, hogy
nem vallottunk szégyent. A második Kapunyitó
programjai nagyon nívósak voltak, hiszen olyan
elõadók léptek fel, mint a Princess, a Hobo Blues
Band, a Nox, a Favágók és rengeteg kulturális
fogyasztanivalót szolgált fel a rendezvénysorozat.
Balatonvilágoson a Rendezvénypark színpada
reggeltõl késõ estig foglalt volt. Persze a színpadon
kívül is zajlott az élet. Az elmúlt évek már ele-
gendõek voltak bizonyos hagyományok megterem-
téséhez, így az Iskola utcai kirakodóvásár is annak
mondható...

(folytatás a 4-5. oldalon)

Falunap 22004

Fotók: Krutzler Adrien
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2004. június 21. 

Napirendek:
1. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló

beszámoló
2. Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda Pedagó-

giai Program, Minõségirányítási Program tárgyalása
3. Vegyes ügyek

A képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló keretében az alábbi
döntéseket hozta:

Az 56/2004.(III.22.) számú határozatának végrehaj-
tási határidejét – melyben a DRV-vel a község közmû-
fejlesztésére támogatási szerzõdés megkötésérõl dön-
tött – 2004. október 30-ára módosította.

A 71/2004.(III.22.) számú határozatát – melyben a
kerékpárút útburkolat korszerûsítésére pályázat
benyújtásáról döntött – visszavonta.

A 76/2004.(III.22.) számú határozatát – melyben
Dékány Béla és Dékány Béláné ingatlantulajdonosok
03/20 hrsz-ú, természetben Balatonvilágos, Hétvezér
utcai ingatlanuk külterületbõl belterületbe vonásának
költségeként 400 ezer Ft megfizettetését határozta el –
visszavonta.

A 106/2004.(IV.19.) számú határozatának végrehaj-
tási határidejét – melyben a 03/6 hrsz-ú ingatlan adás-
vételi szerzõdésének felbontásáról döntött – 2004.
július 31. napjára módosította.

A 111/2004.(IV.19.) számú határozat végrehajtási
határidejét – melyben a KORONA Rt. részérõl felaján-
lott támogatást fogadta el – 2004. június 30-ára módo-
sította.

A 125/2004.(V.03.) számú határozatának végrehajtási
határidejét – melyben a balatonvilágosi szabadstran-
don lévõ büfé épület berendezéseinek értékesítésére
vonatkozóan további tárgyalások lefolytatásáról
döntött – 2004. július 31-ére módosította.

A képviselõ-testület a fenti határozatok módosításá-
val elfogadta a lejárt határidejû határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámolót.

A képviselõ-testület második napirendként a Mé-
szöly Géza Általános Iskola és Óvoda Pedagógia Prog-
ramját és Minõségirányítási Programját hagyta jóvá.

Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az
alábbiakat tárgyalta, és az alábbi határozatokat hozta:

A P-GROUP QUALITI CONSULTING Minõség-
fejlesztési, Gazdasági és Mûszaki Tanácsadó Kft. minõ-
ségirányítási rendszer kiépítése tárgyában megküldött

szerzõdés módosítását fogadta el.
A Pályázati Konzultációs Szolgálat ajánlatával – a

rendszeres módszertani konzultációs lehetõségek
biztosítására az Európai Uniós pályázatokkal kapcso-
latban –- nem kívánt élni.

Az UNIEL Általános Elektronikai Közkereseti
Társaság ajánlatát – egy DJM-9922 típusú keverõpultra
vonatkozóan – elutasította.

Felkérte a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
igazgatóját, hogy munkálja ki és terjessze a testület elé
a stúdió felújításához, a hangosítás színvonalának
emeléséhez szükséges berendezések, felszerelések
költségigényét.

Meghallgatta a Balatonaliga Üdülõközösség Egye-
sület közgyûlésérõl szóló tájékoztatót, a vízpart reha-
bilitációs tervvel kapcsolatos javaslatokat.

A PanTel Technocom Távközlési Szolgáltató Kft.
kérelmét – arra vonatkozóan, hogy a 2004. évre
vonatkozó bérleti díjat ne emelje meg – elutasította.

Megbízta a NéMo System Bt-t Balatonvilágos Község
Önkormányzat honlapjának karbantartásával 6250
Ft/hó díjért.

Döntéseket hozott a Településüzemeltetési Intéz-
mény feladatellátására vonatkozóan.

Zárt ülés keretében a képviselõ-testület az alábbi
napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:

A balatonvilágosi fizetõ strandon strandcikk, játék
árusítás céljára 11 m2 nagyságú terület használatát
engedélyezte.

Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú önkormányzati tulaj-
donú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban egy befektetõ
szándéknyilatkozatát tárgyalta meg.

Elutasította a balatonvilágosi Gagarin ltp. 4.
Társasház kérelmét.

A céltámogatás érvényesítése tárgyában, a peres
eljárás során felmerült költségekre 100 ezer Ft
elõirányzatot biztosított.

Hozzájárulását adta egy balatonvilágosi ingatlan
társasházzá alakításához.

Egy balatonvilágosi lakos támogatás iránti kérelmét
áttette a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és
Ifjúságvédelmi bizottság hatáskörébe.

Az 1030/15 hrsz-ú ingatlan tekintetében szenny-
vízcsatorna szolgalmi jog ráterhelését, a szakértõ által
megállapított 75 ezer Ft megfizetését határozta el.

A 041 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a tervezési
szerzõdés aláírásáról döntött.
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Visszavonta a 149/2004.(V.17.) számú határozatát,
melyben közterülethasználatot engedélyezett az Aligai
út 1. szám alatti területbõl.

A Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti divat-
ajándék üzlet elõtti közterületbõl 5 m2 területhaszná-
latot engedélyezett a kérelmezõnek, azzal a feltétellel,
hogy a szabad kilátást, a biztonságos közlekedést nem
akadályozhatja a közterület használat.

A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda igazgatói
állására benyújtott pályázatok elbírálására egy rend-
kívüli ülés megtartását határozta el.

Döntött a 295/1 hrsz-ú ingatlanon található épület
bontásáról. 

A Kölcsey-Hunor utcák között kialakított önkor-
mányzati út rendbetételét – szártépõzését – határozta
el.

Meghatározásra kerültek a Falunap rendezvényen
alkalmazandó díjak: területhasználat 3000 Ft/hely,
ökör 500 Ft/adag.

Az önkormányzat tulajdonában lévõ 301/8 hrsz-ú
ingatlanon található, volt Óvoda épület önkormányzati
bérlakássá alakítására, a lakások ütemezett kiala-
kítására vonatkozóan ajánlatok bekérésérõl döntött.

2004. június 28.

Napirendek:
1. Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda igazgatói

állás betöltésére pályázók személyes meghallgatása.
2. Balusztrád Kft. ajánlatának tárgyalása.
3. Vegyes ügyek.

A képviselõ-testület elsõ napirend keretében
meghallgatta a Mészöly Géza Általános Iskola és
Óvoda igazgatói állás betöltésére pályázókat. A
pályázók közül Pernecker Antalné 8171 Balatonvilágos,
Iskola u. 6. szám alatti lakost bízta meg a Mészöly Géza
Általános Iskola és Óvoda, mint részben önálló
intézmény igazgatói (intézményvezetõi) feladatainak
ellátásával 2004. szeptember 1. napjától 2009.
augusztus 31. napjáig.

Második napirendként a képviselõ-testület a
Balusztrád Kft. befektetési ajánlatát tárgyalta a 295/1
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában.

A képviselõ-testület a vegyes ügyek keretében az
alábbi napirendeket tárgyalta:

2004. június 29. napjától megbízta Szombathyné dr.
Kézi Aranka jegyzõt Balatonvilágos Község közigazga-
tási területén az anyakönyvvezetõi feladatok ellátásá-
val.

2004. június 29. napjától megbízta Fekete Barnabás

polgármestert Balatonvilágos Község közigazgatási
területén az anyakönyvvezetõi feladatok ellátásával.

Megalkotta 17/2004.(VII.13.) rendeletét az ivóvíz és
csatornaszolgáltatás díjáról.

Elnapolta A helyi környezet védelmérõl, a közterü-
letek és ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságáról,
valamint az Ebtartásról szóló rendelet megalkotását.

A Sirály Kft-vel 8600 Siófok, Kele u. 32. a Falunap
rendezvényrõl tudósítás közzétételére megállapodás
megkötését határozta el, 50 ezer Ft +Áfa összegért. 

Balatonvilágos, Dózsa György út 1. szám alatti
Kultúrotthon álmennyezetének kivitelezésére, a
mennyezet lambériázására ajánlatok megkérésérõl
döntött.

A 2004. évi költségvetésben a külterületi utak
kiépítéséhez pályázati önrészként elkülönített 15 millió
forint általános tartalékba helyezését, és egyúttal a
157/2003.(VI.05.), és a 434/2003.(XII.08.) számú hatá-
rozatok – melyben a külterületi utak kiépítésére pá-
lyázat benyújtásáról döntött – visszavonását határozta
el.

A Falunapi programok bõvítéseként a helikopteres
sétarepüléshez 2004. július 10. napjára, a 020/3 hrsz-ú
területre térítésmentes területhasználati engedély
kiadásáról döntött. 

Felkérte a Kincstári Vagyon Igazgatóságot, a Minisz-
terelnöki Hivatalt, és az Egészségügyi Minisztériumot,
hogy a Club Aliga területére vonatkozóan készíttesse el
a részletes rendezési tervet, mely nagymértékben
elõsegítené a terület privatizációját.

A 2004. június 9-10-11. napján tartandó Falunapi
rendezvényre az alábbi díjakat határozta meg: futball
1000 Ft/csapat, streetball 500 Ft/csapat, lövészet 100
Ft/3 lövés, tenisz 500 Ft/fõ, lovaglás 100 Ft/5 kör,
lángos 150 Ft/db, pörkölt 500 Ft/adag.

Három fõs ideiglenes Bizottság létrehozását hatá-
rozta el, az önkormányzat 295/1 hrsz-ú tulajdonával
kapcsolatos TRIÁL szerzõdés körülményeinek kivizs-
gálására.

A képviselõ-testület soron következõ, napirend szerinti
ülése 2004. szeptember 6. 1500 óra.

Napirendek:
1. A 2004. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésérõl

szóló beszámoló
2. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló

beszámoló
3. Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Péntek este már tele volt emberekkel a Kultúrház
mellett tér, Karaoke partit tartottak, mely elsõ volt a
községben és nagyon nagy érdeklõdést váltott ki,
fõleg a fiatalokból, amely a nézelõdõknek is elég
szórakoztató, mosolyogtató volt a sok „tehetséget"
hallgatva. 

Másnap már korán reggel kezdõdött a program-
sorozat térzenével. Tíz órától lengyelek, oroszok,
szlovákok lepték el a színpadot, így betekintést nyer-
hettünk különbözõ népek kultúrájába is. Fellépett az
Ars Nova mûvészeti iskola, iskolásaink, a Világosi

Népdalkör, akik a nagycétényi férfikarral közösen is
dalra fakadtak. 

Egy versenytáncos pár nõi tagja a polgármestert is
meginvitálta a színpadra egy kis táncra. Verseny-
táncosokat megszégyenítve ropta a Polgármester Úr. 

A rengeteg kulturális program mellett helyet kap-
tak a sport különbözõ válfajai is, de a szervezõk a
gyerekekrõl sem feledkeztek meg. Játszóházat biz-
tosítottak számukra, ahol ügyességüket, talpra-
esettségüket használhatta ki az aprónépség. 

Nyolc órától a színpadon a Falunap palettáján már
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hagyományossá vált kabarémûfaj is megtalálható
volt. 

Kilenc órától utcabálban rophattak a mulatni
vágyók, tíz órakor pedig tûzijáték borította be az
eget. 

De a legfontosabbat elfelejtettem megemlíteni. A
legnagyobb siker és a legérdekesebb látványosság

talán minden évben az ökörsütés és a legfinomabb
falatokat is ott mérik. Péntek estétõl sült az ökör,
egész éjjel õrizték, forgatták, sütötték, másnap dél-
ben kezdték csak el osztani. 

Vasárnap az Irigy Hónaljmirigy koncertje
szórakoztatta a nagyérdemût.
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Tûnõdés a Balaton partján

Az Ég csatornáinak köszönhetõen újra megtelt a Balaton...!
Szõke hullámai ismét kifutnak partjaira gondosan
eltüntetve a múlt év szárazra került fájó sebeit. A Balaton

újra szép, nagyon szép..., és csendes...! Furcsán csendes, legalábbis
az én fülemnek az. Nem azért, mintha nem hallanám az egyre
hangosabb gépkocsi robajt, a diszkó zenét és a különbözõ technikai
eszközök monoton zúgását, hanem azért, mert kevés benne az
emberi hang, a gyermekzsivaj és kacagás, szóval az a valami,
amitõl humánusabb ez a mi balatoni világunk. 

Itt a Balaton partján milyen csendre vágyunk? Lehetõleg olyanra,
amelyet nem zavar technikai világunk zaja, hanem érvényesül
benne a természet gazdag megnyilvánulása: a szellõ susogása, a
szél frissítõ ereje, a felkelõ nap mosolya, déli sugárzása és esti
aranyhídja, a csillagok ragyogása, a vonuló felhõk kergetõdzése, a
Balaton kék, zöld, aranysárga, ezüstös víztükre, huncutul
fodrozódó felülete vagy tajtékzó hullámai, a susogó nádas varázsa,
a halacskák csobbanó incselkedése, a csodálatosan zöld növényzet,
a pompázatos és illatos virágok, az érlelõdõ gyümölcsök színes
varázsa, a madarak nászéneke és mindenütt jelen lévõ csicsergõ
sokasága, és még nagyon-nagyon sok minden kék bolygónk hazai
gazdagságából. Szóval az élõ természet neszei, susogásai,
csobogásai, kopogásai, énekei és muzsikája: a "csend szava",
mindig nyugalmat árasztó varázsa. – S vajon mindebbõl
kihagyható-e az ember? Vagy lehet-e az ember magányos külsõ
szemlélõje mindenek? Ideig-óráig persze hogy lehet...! – de hiszen
az ember is része a természetnek, s ezért az ember nélküli
természet mégis csak torzó dolog. Gazdagsága ellenére
hiányérzetünk van benne. 

Sétálok üdülõterületünk utcáin. Luxusnyaralók, szerényebb, de
takaros házacskák és elvadult porták váltogatják egymást. A
legtöbb helyen lehúzott redõnyök, élettelen bezárkózás képe tekint
rám, s ahol nyitva az ajtó, ott is jobbára a múlt emlékei elevenednek
meg. Ritkán lehet találkozni játszadozó gyermekekkel, a jövõ
dinamikus jeleivel. A vasárnapok és az ünnepek környéke azért
egy kicsit jobb képet mutat, de valahogy az se az igazi. – Mi történt
velünk...? 

Míg ezen tûnõdöm, szinte fülemben hallom a kész
magyarázatokat: Kitágult a világ. Mindenki oda utazik, ahová
akar, mért jöjjön pont a Balatonra. Drága a Balaton. Sokan nem
engedhetik meg maguknak a nyaralást. Elmaradtak a fejlesztések,
nem vonzza a hazai és külföldi vendégeket, stb., stb. – Csakhogy
ezek a részigazságok engem nem elégítenek ki. Valami hiányzik
belõlük: az az õselemi vágy, amely minden magyar gyermekben ott
motoszkál, hogy legalább egyszer-kétszer valami kis idõt
eltölthessen a Magyar Tenger partján. Olvasom a statisztikákat: az
utóbbi húsz évben évente hatvan, nyolcvan sõt százezer
gyermekkel kevesebb születik, mint az azt megelõzõ idõszakban.
Ezek szerint a mai gyermek korosztályból hozzávetõlegesen
egymillió vágyakozó honfitársunk hiányzik. Pedig a szülõk az õ
vágyaikat szeretik teljesíteni. Bennük tudnak gyönyörködni, és
érettük hoznak áldozatokat is. Tõlük lesz humanizált szépséges
világunk. S ha majd felnõnek, akkor õk is megmutatják
gyermekeiknek, hogy annak idején hol voltak boldog gyermekek,
hacsak el nem nehezül addigra a szívük. 

A Balaton környéke – ha lassan is, de – tényleg szépül.
Luxusvillák udvarain idegen rendszámú gépkocsik parkolnak.
Nem a vendégeké, hanem a tulajdonosoké. Sokan vannak, egyre
többen. (Igaz, gyermekeket ott is keveset lehet látni.) Úgy látszik, a

Balaton mégis népszerû. Érdemes lenne lassan összegezni a
tapasztalatokat. Valahogy úgy, hogy egymásra találjon a nagybetûs
Természet, és a természet gyermeke: az Ember; egészítse ki
egymást az anyagi érték, a pénz, a munka, a kultúra és a szolgáló
szeretet; találjanak egymásra a különbözõ generációk: jövõ
reménye nélkül ugyanis hervadt jólét a jelen "öröme" és szomorú
visszatekinteni a múlt fáradalmaira. – A tavaly haldokló Balaton
újra feléledt. Hát akkor pont az embernek ne lenne reménye...?!

Dr. Balázs Pál

Keresünk-kínálunk eladó ingatlanokat
Balatonvilágoson és környékén!

06-30-936-2074
ÉPINFORM Ingatlaniroda,

Balatonvilágos, Balaton u. 6.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy használt olaj- és
zsírlerakóhely nyílt a zöldhulladéklerakó telepen

az alábbi idõpontokban:

Hétfõ: 900-1200 és 1500-2000

Kedd-szerda: szünnap
Csütörtök-vasárnap: 900-1200 és 1500-2000

A használt zsiradék és olaj lerakása
bármilyen mennyiségben díjtalan!

Fekete Barnabás polgármester

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket a 2004. évben történõ zöldhulladék
és zsákos szemét elszállításának idõpontjáról és módjáról.
1. Balatonvilágos közigazgatási területén, a magántu-
lajdonban lévõ ingatlanokon keletkezõ 1 db 110 liter
kukaedény mennyiséget meghaladó háztartási szilárd
hulladékot, amennyiben azt a kukaedény mellé 1 db
zsákban kihelyezik az ingatlan elõtti közterületre, a
Zöldfok Rt. 2004. június 17. napjától 2004. október 31.
napjáig elszállítja.
2. Balatonvilágos közigazgatási területén, a magántu-
lajdonban lévõ ingatlanokon keletkezett, zsákban az
ingatlan elõtti közterületre kihelyezett zöldhulladékot
2004. május 5. napjától 2004. november 17. napjáig,
kéthetente, szerdai napokon a Zöldfok Rt. elszállítja.
Szállítási napok:

2004. május 5., 19.,
2004. június 2., 16., 30.,
2004. július 14., 28.,
2004. augusztus 11., 25.,
2004. szeptember 8., 22.,
2004. október 6., 20.,
2004. november 3., 17.

3. A Zöldfok Rt. a korlátlan mennyiségû hulladék
elszállításához „Zöldfok“ felirattal ellátott zsákot
forgalmaz, mely a Polgármesteri Hivatalban bruttó 184 Ft-
os áron beszerezhetõ. Az ár magában foglalja a szállítás és
az ártalmatlanítás díját.
Kérem környezetünk tisztaságának biztosítása érdekében, a
fentieknek megfelelõen a hulladék közterületre történõ
kihelyezését.

Fekete Barnabás
polgármester
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Tisztelt Olvasók!

A 2004. év júliusi hónapja nem
a hagyományos, megszokott
hónapok közé sorolható semmi-
lyen tekintetben. Úgy gondolom,

hogy az elmúlt hónap mind az idõjárás tekintetében, mind a
rendõrségi ügyek tekintetében kiemelkedõ volt. Az idõjárást
csak azért említettem meg, mert olyan szélsõséges volt mint az
elkövetett bûncselekmények palettája az Önök településén. 

Sajnos az emberi felelõtlenségnek úgy látom nincs határa,
amelynek sok esetben az értékeink látják a kárát. Júliusban,
több olyan bejelentést, feljelentést kaptunk, amely során
ismeretlen elkövetõk az õrizetlenül hagyott értékeket tulajdoní-
tották el a nyaralók udvaráról, elõszobájából, vagy esetleg a
nyitva hagyott gépkocsiból. Az értékek között gyakran szere-
pelnek a személyes iratok, készpénz, mobiltelefonok, illetve az
egyéb olyan könnyen mozdítható tárgyak amelyek valamilyen
értéket képviselnek.  

Az ilyen elkövetõk csak a gyorsan és kockázat nélkül meg-
szerezhetõ tárgyakat tulajdonítják el, minden esetben más és
más módszerrel. Sajnos ez az az elkövetési forma, amelyet
amennyiben nem érünk tetten szinte lehetetlen bizonyítani. 

Gondolom, már érzékelték, hogy a kollégáim megkezdték a

kerékpáros szolgálatot az Önök településén is, melynek fõ cél-
területe a nyaralóterület illetve a strandok területe. Az ilyen jel-
legû szolgálatban a kollégák igen jó és közvetlen kapcsolatot
tudnak kialakítani az állampolgárokkal, így sokkal nagyobb a
kommunikáció lehetõsége és így a bûnügyi információ szerzés
lehetõsége is. Úgy gondolom, hogy mindenki érzékelheti azt,
hogy a Balatonkenese Rendõrõrs állománya részérõl nem csak
szlogen a Szolgálunk és Védünk jelszó, hanem az érzékelhetõ is,
amely során igyekezünk a becsületes törvénytisztelõ állampol-
gároknak minden segítséget megadni ahhoz, hogy az Önök
településén jól érezhessék magukat. 

Örömmel jelenthetem be Önöknek, hogy Balatonvilágos
körzeti megbízottját Buzsáki László kollégámat a Balaton-
almádi Rendõrkapitányság Vezetõje, Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány úr 2004 július 01-tõl elõléptette r. zászlóssá. 

Kérem Önöket, hogy a nyári idegenforgalmi idõszakban és
az azt követõ idõkben is jelezzék az irányunkba a gyanús
személyek mozgását a településükön, hátha ennek ered-
ményeképpen megelõzhetjük a késõbbi bûncselekmények
elkövetését.

Tisztelettel:

Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Balatonvilágos és Balatonaliga
A tó legkeletibb partján épült üdülõhely Balatonaliga. A

déli partra utazók itt pillanthatják meg elõször a Balatont. A
fürdõtelep az 50 m magas, lösszel borított magaspartok
lábánál a vízpart mentén épült ki. Modern üdülõházak,
villák, gondozott parkok, szép sétautak teszik vonzó,
szívesen látogatott fürdõhellyé Aligát. A magaspart
oldalában számos forrás fakad. A vasútvonal is a
magasparton tetején fut, és innen fokozatosan ereszkedve,
Balatonszabadi környékén éri el a tó vízszintjét.

Balatonaliga két részbõl áll. A vasútállomás felett 24 ház
húzódik meg a domboldalban, ez a faluszerû település. A
fürdõtelep a magaspart alatt, a víz mentén épült. A falu és a
fürdõtelep közigazgatásilag a Balatontól északra, 7
kilométer távolságra fekvõ Balatonfõkajárhoz tartozik.
Vasúti állomása a Budapest felõl érkezõ személyvonatok
elsõ balatonparti megállója. Innét 10 perces sétával érkezünk
el a fürdõtelep központjához, a mólóhoz. Balatonaliga
fürdõtelepét 1902-ben alapították. Ekkor kezdték parcellázni
a területet. Késõbb a felparcellázott telkeken villákat
építettek, majd a 20-as években részvénytársaság alakult a
telep fejlesztésére. Ekkor létesültek az üdülõházak is.

Balatonvilágos Balatonaligával összeépült üdülõhely,
amelynek egy része magas tetõn, a vasút felett, nagyobbik
része pedig a fenyõ- és lomberdõvel beültetett vízparton
húzódik. A vasúton túli rész a Felsõtelep. Ez a faluszerû
település mindössze 25 házból áll. Az üdülõtelep villái
mintegy 3 km-es partrészt borítanak, s valamennyihez saját
strand tartozik. 

A fürdõtelep központja a postahivatal, a vasútvonallal

párhuzamosan futó betonút mellett. Ez utóbbi az egysoros
beépítésû nyaralótelep fõutcája. A postahivataltól Aliga felé
terül el Alsóújtelep, amely egészen a sorompóig nyúlik. A
postától Siófok felé esõ település neve: Kláratelep, ennek
határa a szabad strand. A vasútállomáshoz a meredek
partoldalban felfelé vezetõ út neve Rózsa-sétány.

Az állomás melletti sorompótól néhány lépcsõ vezet fel a
tetõn levõ Mészöly-emlékmûhöz, ahonnét a Balaton egyik
legszebb panorámájában gyönyörködhetünk. Ezekrõl a
magas partokról festette gyönyörû képeit Mészöly Géza, a
balatoni tájképfestészet ihletett mestere. A kõbõl épült, kis
parkkal körülvett alapzaton a festõ bronzba öntött arcképe
látható. 

Balatonvilágos és Balatonszabadi nyaralótelepek között
húzódott a múltban Veszprém és Somogy megye határa. 

A világosi fürdõtelep a századforduló idején alakult ki. Ma
évi átlagban mintegy 4000 üdülõ fordul meg villáiban,
üdülõházaiban.

Balatonvilágos közigazgatásilag az innen 12 km-re levõ
Balatonfõkajár községhez tartozik.

Ez a pár sor egy 1958-ban íródott könyvben jelent meg,
elgondolkodtató, hogy mintegy 46 év alatt mennyit változott a
világ. E néhány sorral az volt a szándéka  a szerkesztõ-
bizottságnak, hogy egy sorozatot indítson el az újságban, mely
munkában számít az olvasók segítségére is. Írják meg nekünk,
hogy milyen emlékek élnek Önökben községünkrõl! Szívesen
fogadunk ötven évvel ezelõtti, de akár  tíz évvel ezelõtti
visszaemlékezéseket is!
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Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
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Hajójárat
Július harmadikától augusztus 22-ig minden pénteken és

szombaton reggel fél kilenckor személyhajó indul Balatonaligáról, a
Club Aliga kikötõjébõl. 

Balatonaligáról indul

Balatonaligára vissza:

Hova? Indulás
idõpontja

Balatonkenese 8:30

Balatonalmádi 8:30

Siófok 8:30

Felnõttjegy ára
(Ft/fõ)

Gyermekjegy ára
(Ft/fõ)

Csak
oda

Csak
vissza

Csak
oda

Csak
vissza

660,- 1220,- 330,- 610,-

960,- 1880,- 480,- 940,-

1200,- 2200,- 600,- 1100,-

Honnan? Indulás
idõpontja

Balatonkenese 19:10

Balatonalmádi 18:35

Siófok 17:30

Felnõttjegy ára
(Ft/fõ)

Gyermekjegy ára
(Ft/fõ)

Csak
oda

Csak
vissza

Csak
oda

Csak
vissza

660,- 1220,- 330,- 610,-

960,- 1880,- 480,- 940,-

1200,- 2200,- 600,- 1100,-

Minden szombaton sétahajó fut ki este nyolc órakor a kikötõbõl,
mely másfél óráig köröz a Balatonon. Kiszámolható, hogy pont a nap
ilyenkor nyugszik le, tehát a tó közepérõl lehet gyönyörködni a
csodálatos balatoni naplementében. A hajót 1963-ban építették és
1991-ben építették át. Hossza 26,55; szélessége 5,63 méter.

Fotók: Krutzler Adrien


