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Székelykaput állítottunk
Tisztelt Polgármester Úr, önkormányzati képviselõk,
balatonvilágosi testvéreink!

M

ielõtt útnak indulunk, megköszönöm azt a szíves
vendéglátást, melyben részesítettetek bennünket. Úgy
érzem és úgy érezzük, hogy egyre szorosabbá válnak
kapcsolataink. Fogadjátok szeretettel ezt a székelykaput,
melyet a telekfalvi lakosság nevében adtam át és õrizzétek!
Ez a kapu, az élet fáját ábrázoló oszlopok üzennek nektek,
hogy gondolatban veletek vagyunk, valahányszor arra jártok,
eszetekbe fogunk jutni. A virágok jelképezik a szeretetet, megbecsülést és a kölcsönös egyetértést.
A tetõ a székely ember gondolkodásában a Biblia által is
megírt: "Az égi madarakra is van gondja az Úristennek, az embernek
kötelessége, menedéket nyújtson".
Valaki megkérdezte, hogy miért nincs nyíló e kapun.
Válaszom és válaszunk: Erdély, benne Telekfalvával mindenki
elõtt nyitva áll az út, bármilyen idõszakban. Arra kértelek,
amikor Telekfalván voltatok, hogy hagyjatok egy darabot a
szívetekbõl, ami után mindig vissza tudjatok térni szeretettel,
ahogy mi is tesszük, egyre gyakoribb látogatásunk alkalmával.
Nagy öröm számunkra, hogy itt lehettünk az új harang
avatási ünnepén, hisz a harang valahányszor megszólal,
Teérted és Miértünk is megszólal, testvérem. Emlékeztet múltról, jelenrõl és jövõrõl. Legyen erõnk összekulcsolni kezünket,
Isten fele imát mondani. Ezekkel a gondolatokkal távozunk e
festõi tájról, reménykedve, hogy találkozunk minél hamarább
Telekfalván.
Isten áldása kísérjen mindannyiunkat!
Tisztelettel:
" Bálint Géza
Telekfalvi küldöttség vezetõje

Fotók: Krutzler Adrien
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
A képviselõ-testület nyilvános, munkaterv szerinti
ülését 2004. július 23-án tartotta az alábbi napirendek
tárgyalásával:
Napirendek:
1. 295/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó fejlesztések tárgyalása
2. E-ON áramszolgáltató megállapodások tárgyalása
3. DRV Rt. megállapodás tárgyalása
4. Club-Aliga Rt. bérleti szerzõdés tárgyalása
5. Kelet-Balatoni Kistérség Társulási megállapodás
tárgyalása
6. Balatoni Hajózási Rt. részvénycsomagra igénybejelentés
7. Kutató-mentõhelikopter vészleszállóhely meghatározása
8. Czvitkovics László közterület használatra vonatkozó kérelme
9. Világosi Hírmondó szerkesztéséért járó megbízási
díj meghatározása
10. A 195/2004.(VI.21.) számú határozat módosítása
11. Practical Kft. támogatási ajánlata
12. 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévõ építményre vonatkozó bontási terv készítés
13. A T-Mobile bérleti szerzõdés felmondás
14. A 273/2003.(VII.23.) számú határozat módosítása
15. A 492/2003.(XII.29.) számú határozat módosítása
16. TANÁCS ADÓ Pénzügyi, Gazdasági Rt. ajánlata
17. OTP ajánlati felhívása
18. Nagy Tibor közterülethasználati díj megállapítás
19. Elõirányzat biztosítása
20. A 1212/2 hrsz-ú (02/16 hrsz) ingatlanra érkezett
ajánlat tárgyalása
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi
döntéseket hozta:
Megtárgyalta a 295/1 hrsz-ú ingatlanon kiépítendõ
Balaton Csillaga projektre érkezett befektetési ajánlatot.
Az E-ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt-vel
megállapodás megkötésérõl döntött a Hétvezér utca és
a Rózsa utca villamoshálózat kiépítése tárgyában a közmûvesítés a lakótelkek kialakítása folytán szükséges.
A polgármester úr által benyújtott természetes
partfal védelem pályázaton elnyert 7 millió forint
beruházási forrás átadás-átvételére megállapodás
megkötését határozta el a DRV Rt.-vel. A pályázat a
Csók I. st. ivóvíz és csapadékvíz hálózatát váltja ki. A
forrás átadás eredményeként a fentieken kívül a Csók I.
st. és a magaspart térkõvel történõ burkolása történik
meg.
Elnapolta a Club-Aliga Vagyonkezelõ Rt-vel kötendõ
bérleti szerzõdés -a Tourinform Iroda helyiségében egy
munkaállomás biztosítása- tárgyalását.
A Kelet-Balatoni Kistérségi Területfejlesztési Társu-

lási Megállapodást, az Alapító okiratot, a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat módosítását jóváhagyta, azt
elfogadta.
A Jóhír Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t megbízta
Balatonvilágos Község területén egy kutató-mentõhelikopter vészleszállóhely meghatározásával, 14.000
Ft +Áfa megbízási díjért.
Módosította Czvitkovits László által, a balatonvilágosi, községi fizetõstrand területébõl használt 19 m2
területre vonatkozó közterület-használatra vonatkozó
megállapodást.
A "Világosi Hírmondó" elõállításában végzett
munkájáért a szerkesztõ részére, 2004. évre bruttó
300.000 Ft megbízási díjat határozott meg.
Módosította a 195/2004.(VI.21.) számú határozatát a
Practical Rt. az ügyvédi munkadíj átvállalása helyett a
falunapi rendezvényeket támogatja ugyanakkora
összeggel.
Elfogadta a Practical Építõipari Kivitelezõ és Tanácsadó Kft. támogatási ajánlatát a Falunap rendezvényre
150 ezer Ft összegátadására vonatkozóan.
Megbízta Boda Pál vállalkozót a 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévõ építmény bontási tervének elkészítésével.
2004. október 1. napjával elfogadta a T-Mobile
Magyarország Távközlési Rt-nek a balatonvilágosi
Általános Iskola területén kiépített rádiótelefon állomás megszüntetésére, a bérleti szerzõdés felmondására
vonatkozó bejelentését, nyilatkozatát.
Módosította a 234/2004.(VII.23.), illetve a
492/2003.(XII.29.) számú határozatát, melyben a 303/9,
és a 303/8 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait jelölte ki,
tekintettel arra, hogy a kijelölt tulajdonosok nem a
számukra kijelölt telekre kezdték meg az építkezést. A
terület nagyságából eredõ különbözetet 105.000.- Ft
összeg támogatásként az Önkormányzat részére
befizetésre kerül.
Elfogadta a TANÁCS-ADÓ Pénzügyi, Gazdasági Rt.
6.177.500.- Ft összegû vételi ajánlatát a 303/10 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan. Az értékesítés feltétele elõszerzõdés megkötése a részletben történõ teljesítés
miatt.
A gázközmû-vagyonnal összefüggésben, az OTP
ajánlati felhívásával, a települési önkormányzatok
részére átadott Magyar Államkötvények lejárat elõtti
visszavásárlására vonatkozóan nem kívánt élni.
A Balatonvilágos Zrínyi utcán lévõ 1417 hrsz-ú
területbõl 121 m2 terület használatát engedélyezte
Nagy Tibor vállalkozó részére, a területhasználati díj a
9/1999.(IV.01.) számú rendelet alapján került meghatározásra.
A 751845 Város és községgazdálkodás szakfeladatra
a "Balaton Csillaga" üdülõközpont befektetési ajánlatának elemzésére 43.750 Ft, a 923127 Közmûvelõdés
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könyvtár tevékenység szakfeladatra a falunapi
rendezvény hangosítására 35.000 Ft elõirányzatot
biztosított.
Az 1212/2 hrsz-ú (02/16 hrsz) Rákóczi u. 8. szám
alatti társasházi apartmanok elõtt húzódó vagyonkezelõi jog bérbeadásáról döntött, 2004 évtõl kezdõdõen 5 évre, évi 500 ezer Ft – évenként az infláció
mértékével növelt – bérleti díjért.

3.

A képviselõ-testület soron következõ, munkaterv
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

Köszönet

A

z elmúlt évben a nyári üdülési szezonban a
szabadidõ kulturált eltöltése érdekében zenés
szombat esti mûsorokat szerveztünk, nem a
mai könnyûzenét játszó együttesekkel. Általában az
elõadások végére megtelt a szabadtéri színpad
nézõtere.
Az idei évben a tiszteletes úr a református kegyeleti
templom harang öntetésére jótékonysági hangversenyt
szervezett két alkalommal a Club Aliga szabadtéri
mozijában. Elõször Finnországból érkezett Vouksen
Férfikórus, majd másik alkalommal a Clara Voce
aranykoszorús vegyes kar adta elõ Európa szerte
ismert mûsorát. Mindkét kórus nagy sikerrel és több
alkalommal szerepelt Európa nagyvárosaiban. A Clara
Voce nemsokára fellép az Opera Gálán. Nem gagyit,
hanem színvonalas elõadásokat kínálunk, amiért
sokan messzire is elutaznak, de úgy látszik itthon nem
kell. A két elõadáson összesen 21 világosi-aligai
kötõdésû nézõ vett részt. Aki ott volt, elmondhatja:
élményben volt része.
A negatív tapasztalatok ellenére, úgy érzem szükségem van az ilyen elõadásokra, egyszer csak feltámad
az igény, hogy minél többen látogassák a jószándékú
cél támogatását szolgáló, ismétlem színvonalas elõadásokat.
A "bí-ícs" rendezvények mellett az igényesebb
szórakoztatásnak is teret kell nyernie.
Köszönet azoknak, akik támogatásukkal lehetõvé
tették, hogy településünk több, országos médiában
megjelenhessen.
Szárazépítészet Kft.
May és Társa Kft.
DRV Rt.
Balaton Fruit Kft.
Frida Kft.
Reneszánsz Panzió
Új Vinoservice Kft.
Szatmári Panzió
Galaxis 97 Kft.
Aliga Invest Kft.

Kõhárs Bt.
Schäffer Judit
Party Borozó
A sikeres Európa Nap, Falunap és egyéb rendezvények támogatását megköszönve a közcélú
adakozóknak, hogy hozzájárulásukkal elõsegítették az
igényes színvonalú, nagy sikerû mûsorok megszervezését:
Mal Rt.
PRACTICAL Kft.
Reneszánsz Panzió
May és Társa Kft.
Takács Imre
Traubi Hungária Rt.
Frida Kft.
Feind Borház
Club Aliga Rt.
Nemzeti Kulturálisörökség Minisztérium
Kelet-balatoni Kistérség
Hollósi Lajos
" Fekete Barnabás
polgármester

Könyvelés, teljeskörû ügyintézéssel!
Viszt Attila 30-9017-903

Fornetti látványpékség
nyílt Balatonvilágoson, Dózsa György út 71. szám alatt.
(az aligai vasútállomással szemben).
Nyitva tartás:
H-P 7-12 13-17
Sz-V 7-12
Nagyobb mennyiségekre és rendezvényekre
rendelést felveszünk!
06-30-4877997
Keresünk-kínálunk eladó ingatlanokat
Balatonvilágoson és környékén!
06-30-936-2074
ÉPINFORM Ingatlaniroda,
Balatonvilágos, Balaton u. 6.
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• Augusztus 20. •

A

ugusztus 20. Az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent
István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
A magyarság és a keresztény hit világának találkozását és összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti; az
elsõ magyar királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. István a
magyar államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza
fejedelem fia, a honfoglalást vezetõ Árpád fejedelem ükunokája.
E korszak a kereszténység európai kiterjesztésének évszázada
volt. A bizánci egyház térítõi már a 9. század második felében
megjelentek a térségben, a római egyház a 10. század során
térítette meg a Kárpát-medencétõl északra élõ népeket. Történelmi
párhuzam nélkül is igaz a kijelentés: az új évezred küszöbén
Magyarország csatlakozott Európához.
I. István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-aszszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották a törvénynapokat.
Késõbb Szent László király hozott döntést az ünnepnappal
kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon
avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában.
A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától kezdve
augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban. 1686-ban
XI. Ince pápa elrendelte, hogy Buda vára töröktõl való visszafoglalásának évfordulóján évente emlékezzék meg az egész katolikus világ Szent István ünnepérõl - az egyház augusztus 16-án tartotta az ünnepséget. 1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az
egyházi ünnepek számát, s a Szent István-nap is kimaradt, de
Mária Terézia mégis elrendelte a megtartását, sõt, azt nemzeti
ünnepként a naptárakba is felvétette! 1771-ben õ volt az, aki
elhozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, amelyet ez idõtõl
körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án.
Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig nem tarthatták meg
a nemzeti ünnepet. Ezt követõen elõször 1860-ban ünnepelhették
meg ezt a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé fajult.
A kiegyezést követõen teljes mértékben visszanyerte méltóságát
az ünnep: 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította.
A két világháború között mindez kiegészült a Szent István-i
(Trianon elõtti) Magyarország visszaállításának össznemzeti célkitûzésére való folyamatos emlékeztetéssel.
Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. Majd ezt eltörölték,
de az egyházi ünnepek sorában még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan.
Az akkori rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható. Azonban teljes megszüntetését sem
tartották követendõ célnak, ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy
részével történt, de tartalmilag megújították. Szent István õsi
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• Nemzeti ünnepünk •

ünnepébõl az "új kenyér ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint
új szocialista államalapítást, 1949. augusztus 20-ra idõzítették.
Ettõl fogva 1949 és 1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepeltük. (1950-ben az Elnöki Tanács a népköztársaság
ünnepévé is nyilvánította!) A rendszerváltozás óta, 1989-tõl ismét
a régi tradíciók szerint rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet.
Szent István ünnepének igazi újjászületése csak 1991-ben történt
meg!
Az elsõ szabad választásokon létrejött Magyar Országgyûlés
1991. március 5-i döntése Szent István napját a Magyar
Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította.
Balatonvilágos idén is méltón ünnepelt, nemcsak, hogy méltón,
de valódi értékeket hátrahagyva. Nemcsak székelykaput állított,
hanem a Club Aliga területén álló templomból régóta hiányzó
harangszót is pótolta. Harangjegyekbõl, adományokból és
jótékonysági koncertekbõl összejött a harang ára, így sikerült
megtörni a több évtizedes csendet.
Augusztus 20-án este 7 óra körül újra megkondult a harang.
" Összeállította:

Krutzler Adrienn
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SZEMÉTSÉG!!!
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Hónapok óta foglalkozunk a szemétkérdéssel lapunk hasábjain. Így a nyár elteltével (most már
tényleg csak egynéhány nap) végigautóztam a község szinte minden részét. Pozitív, na nem jeles,
de egész jó! Fogalmazzunk úgy, hogy nem láttam lépten-nyomon szemetet. A problémát még
mindig a zöldhulladék jelenti, melynek gyûjtõhelyét a tulajdonos továbbra is cselesen saját házától
néhány méterre jelöli ki. De ugye – mint tudjuk
– a beazonosításhoz még kertész sem kell! A
másik probléma a színes zsák, na nem a színével
van a baj, hanem azzal, hogy ebben nem vagy
csak duzzogva viszi el a hulladékot a Zöldfok.
Mondanom sem kell, jogosan. Hulladékot
tárolni a fekete szörnyetegben lehet illetve az
Önkormányzatnál vásárolható zsákokban!
Nem olyan bonyolult ám nem szemetelni, és
még a turista is szívesebben jön vissza!
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Eltelt a nyári idegenforgalmi
idõszak. Így itt az ideje, hogy egy
rövid összefoglaló erejéig tájékoztassam Önöket, hogy mi is
történt községükben.
Balatonvilágos térségében az idegenforgalmi idõszakban a
legjellemzõbb bûnelkövetési forma a besurranásos lopás és a
betöréses lopás volt. E bûncselekményi kategóriákban májusban
és júniusban történt a legtöbb elkövetés, mely során több alkalommal készpénzt, ékszereket illetve mobiltelefonokat tulajdonítottak el az elkövetõk. Sajnos a fent említett kategóriákban a legnagyobb problémát a késõbbi sértettek felelõtlensége okozta a
számunkra. A nyaraló ingatlanok nagy többségébe annak nyitott
állapotának kihasználásával tudtak az elkövetõk behatolni és
onnan eltulajdonítani az értékeket. Az ilyen jellegû bûncselekmények esetén igen nehéz a tettesek elfogása, mivel a helyszínen
csak néhány percig tartózkodnak és semmi olyan tárgyat nem
érintenek meg, nyitnak ki, tulajdonítanak el, ami esetleg a késõbbi lebukásukhoz vezethetne.
A betöréses lopás egy komolyabb elkövetési forma, mivel
ebben az esetben már bizonyos eszközöket is használnak a behatolás érdekében az elkövetõk. Sokszor fordult elõ, hogy a nyaraló
ingatlanok nyílászárói olyan rossz állapotban voltak, hogy
azokat csak egy kis mértékben kellett meglökni és már nyitva is
álltak, de elõfordult az is, hogy valamilyen feszítõ eszközzel nyitották ki az ajtókat, ablakokat. Ebben az esetben már több idõt
töltenek az elkövetõk az ingatlanokban és részletesebben,
aprólékosabban néznek körül, így több esetben az elrejtett pénzt,

ékszereket is megtalálták és eltulajdonították.
Az idei nyáron ez idáig három személygépkocsit tulajdonítottak el az Önök településérõl. Az elkövetés módszere, helye és
idõpontja alapján egyértelmû, hogy egy profi csapattal állunk
szemben. Mind a három esetben Volkswagen típusú gépkocsikat
kötöttek el az ismeretlen tettesek, továbbá mindenkor külföldiek
voltak a sértettek. A bûncselekményt megelõzõen a szomszédos
utcákból hazai rendszámot is loptak a gépkocsikhoz. A gépkocsi
lopások ügyében mind a három esetben a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja a büntetõeljárást
az ismeretlen elkövetõkkel szemben.
Itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy felhívjam a szállásadók figyelmét és egyben kérjem õket arra, hogy a
vendégeiket tájékoztassák a fent leírt információkról és tegyenek
meg mindent a gépkocsik biztonságba helyezése érdekében.
Az idegenforgalmi idõszakban folyamatos szolgálatot láttak
el a kerékpáros rendõreink, munkájuknak köszönhetõen meg
tudtuk elõzni a korábban nagy problémát jelentõ strandlopások
elszaporodását. Balatonvilágoson egyébként májustól augusztus
közepéig nem történt, illetve nem jutott a tudomásunkra ilyen
jellegû bûncselekmény elkövetése.
Az idegenforgalmi szezonban a baleseti statisztika nem romlott, a térségben ez idáig nem történt halálos kimenetelû baleset,
amely biztató jel a számunkra. A kisebb, sérülés nélküli vagy
esetleg sérüléses balesetek túlnyomó többsége az elõzés
szabályainak be nem tartása, elsõbbség meg nem adása, helytelen követési távolság megválasztása miatt történt.
Tisztelettel:

" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Pótbeiratkozás és órarendbeosztás
Az

Ars Nova Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
felvételt hirdet a következõ tanszakokon
Balatonvilágoson
a 2004/05 tanévre:
• Tanszak neve: modern tánc
Beiratkozás idõpontja:
2004. szeptember 07-én 13. 30-15. 30-ig
• Tanszak neve: színmûvészet
Beiratkozás idõpontja:
2004. szeptember 06-án 14. 00-16. 00-ig
• Tanszak neve: festészet, kézmûves
Beiratkozás idõpontja:
2004. szeptember 06-án 13. 30-15. 00-ig

• Tanszak neve: citera
Beiratkozás idõpontja:
2004. szeptember 06-án 14. 00-16. 00-ig
• A beiratkozások helye: Általános Iskola

Éves térítési díj összege: 2000 Ft,
melyet beiratkozáskor kell befizetni,
de legkésõbb október 15-ig.
Azok a növendékek is jöjjenek el, akik már
beiratkoztak, mert az órabeosztásról és a többi
tudnivalóról itt kapnak tájékoztatást!
A növendékek a tanév végén bizonyítványt kapnak
az adott évfolyam elvégzésérõl.
Érdeklõdni lehet: 06/70/3845875 Füredi István
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Így készült...

Tavaly, mikor írásba foglaltuk a testvértelepülési kapcsolatunkat, ötlött
fel a gondolat Bálint Géza barátunk fejében, hogy ennek jelképeként a
Polgármesteri hivatal elé állítanak egy székelykaput megpecsételve a
testvéri viszonyt.
Ezzel nekünk – a község képviselõ-testületének – feladta a leckét, mert ezt
az ajándékot, mely mûvészi értéket képvisel, méltó környezetbe lehet csak
elhelyezni.
Közel öt éve, 1999. december 2-án eltörött egy 8 cm átmérõjû vízvezeték,
mely majdnem katasztrófát okozott. A lépcs? cölöp alapozása akadályozta
meg a nagytömegû földcsuszamlást, „csak” a lemosódott iszap miatt – 60
cm vastagságban elborította a síneket – egy napot állt a vonatközlekedés.
A vízvezetéket üzemeltetõ DRV Rt. a veszély megszüntetése érdekében
átépítette a vezetéket, nagy szilárdságú hegesztett mûanyag vezetékre.

A megvalósítás finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be az
önkormányzat a Belügyminisztérium Partfal Bizottságához és hét millió
vissza-nemtérítendõ támogatásban részesült a beruházás.
A DRV Rt-vel kötött „Együttmûködés” alapján a csõtörés okozta
talajsüllyedés, valamint az építési munka okozta burkolat bontási
helyreállítása lehetõvé tette a méltó környezet kialakítását. A most
készülõben lévõ munkákat nem tudták befejezni, a vállalt határidõ a hónap
vége és mára csak a székelykapu környékét volt mód megépíteni.
Úgy érzem, hogy méltó környezetbe helyeztük ezt az ajándékot, hiszen
(ezt a világ sok országát bejárt ismerõseim mondják) az egyik legszebb
panorámát sújtja ez a hely.
" Fekete Barnabás
Fotók: Veréb Mihály
polgármester

Július harmadikától augusztus 22-ig minden pénteken és szombaton
reggel fél kilenckor személyhajó indul Balatonaligáról, a Club Aliga
kikötõjébõl.
Balatonaligáról indul

Balatonaligára vissza:
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.
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Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelõs kiadó: Fekete Barnabás polgármester.  Felelõs szerkesztõ: Krutzler Adrienn.
Szerkesztõbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Sárvári Imre
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu
(88) 480-511
Felelõs vezetõ: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Karolina.
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