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Az elsõ év az Európai Unióban...

Az elmúlt esztendõben már az Európai Unió tagjai
voltunk. Az elsõ évfordulót Balatonvilágos és lakossága
is méltóképpen ünnepelte. Idén a két testvérváros, Telekfalva és Gímes is részt vett a programsorozatban. Huszonketten érkeztek Telekfalváról, akikkel a képviselõtestület tagjai Ópusztaszeren találkoztak, ahol megnézték
az ország büszkeségét a Feszty-körképet. A péntek este
éjszakába nyúló beszélgetéssel végzõdött. Másnap
Balatonfüreden kalauzolta õket végig Nagy Jenõ országgyûlési képviselõ, ahol többek között megnézték az Anna
bál helyszínét is. Szombat délután a már hagyományos
bogrács-fõzõversenyé volt a fõszerep, mely idén is nagy
sikert aratott.
Szombaton érkeztek a gímesiek, az esti utcabálban már
õk is ropták a táncot. Az utcabál kifejezés nem teljesen
jogos, hiszen a hideg idõ bekergette a mulatni vágyókat
a kultúrházba. A rosszidõ nem szegte azonban azok
kedvét, akik valóban azért jöttek, hogy jól érezzék magukat. Vasárnap a Gímesi Hagyományõrzõ Magyarcsoport

is fellépett a rendezvénypark színpadán.
Május elsõ hétvégéje tehát a mulatozás jegyében telt. A
hétvégének azonban más üzenete is volt talán. Van
helyünk Európában, múltunkkal, jelenünkkel, jövõnkkel
együtt és minden magyarnak, határokon innen és túl.

A bogrács-fõzõverseny
helyezettjei
I. Molnár István és csapata:
körmös, csülkös pusztapörkölt
II. Baukó Pál és csapata:
vörösboros marhapörkölt
III. Bánáti János és csapata:
csülkös marhalábszár pörkölt
Különdíj: Kozma Gergõ és csapata:
vörösboros marhapörkölt
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Tájékoztató a Képviselõ-testület
munkájáról
2005. április 18.
Napirendek:
1./ A 2004. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
beszámoló
2./ Családsegítõ- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója
3./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi
Bizottság beszámolója
4./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
5./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
6./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2005. április 18-án megtartott, munkaterv szerinti ülésén az alábbiakat tárgyalta és döntéseket hozta:
Módosította a 2004. évi költségvetésrõl szóló rendeletét,
melyben a bevételi fõösszeget 470748 ezer Ft-ban, a
kiadási fõösszeget 454044 ezer Ft-ban, a tartalék összegét
16704 ezer Ft-ban állapította meg.
Elfogadta a 2004. évi költségvetési elõirányzat bevételi
teljesítését 486689 ezer Ft-tal, kiadásainak teljesítését
432014 ezer Ft-tal, a pénzmaradványt 54675 ezer Ft-tal.
A Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény 2004. évben
végzett tevékenységérõl, valamint a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót
fogadta el.
Elfogadta a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és
Ifjúságvédelmi Bizottság 2004. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót a képviselõ-testület által átruházott hatáskör
gyakorlásáról.
Megvitatta és elfogadta a 2004. évi gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
A képviselõ-testület által a Pénzügyi-, Gazdasági
Bizottságra átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló
beszámolót fogadta el.
A vegyes ügyek keretében tárgyalt a támogatáskérésrõl a
Grill Világbajnokság megrendezéséhez, visszavonta
16/2005.(I.17.) számú határozatát, melyben a KÖGÁZ Rtnek 500 ezer Ft elõirányzatot biztosított hálózatfejlesztési
hozzájárulás megfizetéséhez. Döntött a 019 hrsz-ú
ingatlanon lévõ betontörmelék elszállításáról. Megrendelte
a ZÖLDFOK Rt-nél a zöldnyesedék szállítást, melynek
idõpontjait a tájékoztatóm végén közzéteszem.
Meghatározta a lomtalanítás idõpontját május 28-29.
napjaiban. Kijelölte Balatonvilágos, 294 hrsz-ú ingatlan
mintegy 700 m hosszú szakaszára a 10 m széles közcélú
szabadparti sáv területét. Elfogadta a Pomsár és Társai
Építész Iroda Kft. ajánlatát a rendezési terv, helyi építési
szabályzat módosítására vonatkozóan, melyre bruttó 950
ezer Ft elõirányzatot biztosított. Lemondott elõvásárlási
jogáról a Zöldfok Rt. részvényeinek 44,8%-os
részvénycsomagjával kapcsolatban. A Mészöly Géza
Általános Iskola tanulói közül a Triatlon Klub utánpótlását
képezõ diákok részére az önkormányzat tulajdonában
lévõ gépjármûvet a versenyekre történõ szállítás
biztosítására, nyolc alkalommal rendelkezésre bocsátotta.
Módosította az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét azzal,
hogy a 301/8 hrsz-ú ingatlant a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak körébõl törölte, és
egyidejûleg a forgalomképes vagyontárgyak körét azzal

kiegészítette. Módosította a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló rendelet közeli hozzátartozó
fogalmát, valamint a rendeletet kiegészítette a szociális
információs szolgáltatással. Engedélyezte a Balaton Fruit
Kft-nek Balatonvilágos 026 hrsz-ú, 027 hrsz-ú, valamint a
047 hrsz-ú utak Kft. által – saját költségen – sorompóval
történõ lezárását, úgynevezett kizárólagos használatát. A
képviselõ-testület az utak ideiglenes lezárásával vizsgálni
kívánja, hogy a környezõ ingatlanok tulajdonosainak
érdekei nem sérülnek-e, a területükre akadálytalanul be
tudnak-e jutni.
Elfogadta a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
igazgatójának tájékoztatóját a 2005. évi nyári idõszakra, a
szabadidõ hasznos eltöltésére, gyermekfelügyelet
szervezésére vonatkozó igényfelmérésrõl.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi
határozatokat hozta:
Balatonvilágos 02/18 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elõvásárlási jogával
élni kívánt.
Visszavonta a 410/2004.(XI.15.) számú határozatát,
melyben pályázat benyújtását határozta el a Hátrányos
helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételrõl.
A Római Katolikus Plébánia részére 120 ezer Ft
támogatást biztosított a balatonvilágosi kápolna
vízvezeték kiépítésének költségéhez.
Az 539/9 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan
területébõl 12 m2 nagyságú területrész értékesítését határozta el, bruttó 90 ezer Ft-ért.
Meghosszabbította egy bérlõ lakásbérleti jogviszonyát
2006. június 30. napjáig.
Meghatározta a Településüzemeltetési Intézményben
lévõ gépek igénybevételének költségeit, az alábbiak
szerint:
1. VTZ típusú traktor 4 m3, 10 km/forduló távolság
esetén bruttó 5760 Ft, mely 15% Áfa-t tartalmaz.
2. FS típusú traktor 2 m3, 10 km/forduló távolság
esetén bruttó 5040 Ft, mely 15% Áfa-t tartalmaz.
3. Bobcat munkagép óradíja bruttó 6840 Ft, mely 25%
Áfa-t tartalmaz.
4. Kézi kaszálás óradíja: bruttó 2520 Ft, mely 25% Áfa-t
tartalmaz.
5. IVECO 4,5 m3/forduló bruttó 15200 Ft, mely 15%
Áfa-t tartalmaz.
A bérlakás igénylõkkel kapcsolatban döntött a
nyilvántartásba vételrõl, a bérlõkijelölés elbírálásához
szükséges adatlapok kérelmezõk részére történõ
megküldésérõl, valamint a várható lakbér mértékérõl,
mely 600 Ft/m2.
A bérlakás kialakítás költségének fedezete biztosítására
29 millió Ft összegû hitel felvételét határozta el. A
hitelajánlatok közül a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
indikatív finanszírozási ajánlatát fogadta el.
A bérlakás kialakítás beruházás költségének fedezetére
felvételre kerülõ hitel fedezetéül a Balatonvilágos, 301/8
hrsz-ú, 3349 m2 térmértékû, lakóház mûvelési ágú
30.105.000 Ft könyvszerinti értékû, 91.259.000 Ft
becsült értékû ingatlant biztosította, valamint hozzájárul
annak megterheléséhez 29 millió Ft tõke, plusz kamatai
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erejéig jelzálogjog, annak biztosítására elidegenítési és
terhelési tilalom bejegyzéséhez.
A háziorvosi szolgálat mûködtetése szakfeladatra, a
takarítói feladatok háziorvos általi elláttatására 2005.
június 1-tõl 2005. december 31-ig 200.000 Ft pótelõirányzatot biztosított.
Engedélyezte az önkormányzat tulajdonában lévõ
Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan beépítetlen területrészének használatát sátorhely kialakításra, térítésmentesen 2005. június 18. napjától 2005. június 26.
napjáig, valamint családi összejövetel megrendezésére
2005. július 29. napjától 2005. július 31. napjáig.
Határozott idõre, a jegyzõ tartós távollétének idejére
pályázat kiírásáról döntött.
2005. április 29.
A képviselõ-testület 2005. április 29. napján rendkívüli
ülést tartott, melyben a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz
Balatonvilágos, Dobó István utca jobb oldali járda
kiépítésére 12.875.000 Ft bekerülési költséggel megvalósítandó beruházásra, 6.000.000 Ft összegû támogatás
elnyerésére pályázat benyújtásáról döntött, melyhez
pályázati önrészként 6.875.000 Ft-ot biztosított.
2005. május 04.
A képviselõ-testület 2005. május 4-én rendkívüli, zárt ülést
tartott, melynek napirendjeként az alábbiakról tárgyalt:
Megtárgyalta a Többcélú Kistérségi Társulás létrehozását, azzal egyetértett. A társulási megállapodás tervezetet
módosításokkal fogadta el.
Döntött arról, hogy Siófok Város Önkormányzata által
végzett háziorvosi ügyeleti szolgálat mûködtetésének
feladat ellátását az üdülõ-orvosi szolgálat ellátásával nem
kívánja kiegészíteni, ahhoz anyagilag nem kíván
hozzájárulni.
Telekfalva testvértelepülésnek az Európa Napi rendezvényen való részvétel költségének részbeni átvállalására –
busz szállítási díj 1 rész – 120.000 Ft összegû támogatást
biztosított.
A Forsz Plussz Kft. kullancsirtásra tett ajánlatát elfogadta azzal, hogy a község területébõl -a Magaspart, Általános
Iskola és Óvoda, Emlékpark, Rendezvénypark, Focipálya
és a Vasútállomás környékén – mintegy 10 ha területen
végezze el a kullancsirtási munkálatokat bruttó 625 ezer
Ft-ért.
Határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a 301/8 hrszú ingatlanon lévõ volt Óvoda épület bontásából származó
radiátorok MÉH útján kerüljenek értékesítésre és a befolyt
összeg az önkormányzat tartalékába kerüljön.
A 2005. június 7-11. között megrendezésre kerülõ
Gastroenteorológiai Kongresszus és kapcsolódó rendezvényeinek – 20 millió Ft összköltségû – lebonyolításához,
a tartózkodás utáni idegenforgalmi adóbevétel
realizálhatósága érdekében négymillió forint egyszeri támogatást nyújtott a szervezési és lebonyolítási teendõk
elvégzéséhez azzal, hogy a rendelkezésére bocsátott
pénzeszközt egy összegben, legkésõbb 2005. június 25éig vissza kell a támogatottnak fizetnie.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülését 2005. május 23. 1500 órai kezdettel tartja.
Napirendek:
1./ Balatonkenesei Rendõrõrs beszámolója Balatonvilágos község közrendjérõl, közbiztonságáról
2./ Polgárõr Egyesület beszámolója
3./ Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária

3.

Étkezési lehetõség
az iskolában
Az általános iskola konyhája házias ízeket, változatos ebédeket kínál mindenkinek, aki szeretné
megkímélni magát a nyári melegben a fõzés mindennapi gondjától.
Az ebéd 480 Ft-os egységáron elvihetõ saját
éthordóban minden nap 11:30-13 óráig, vagy elõzetes
egyeztetéssel elfogyasztható az iskola étkezõjében.
Rendelés és befizetés az iskolában naponta 8-13
óráig. Igényeket az étkezést megelõzõ napon
tudunk elfogadni.

Legyen a vendégünk, nem fog csalódni!
Bõvebb felvilágosítás:
a (88) 446-314 és 586-450-es telefonokon kapható.

Hirdetmény

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2005.
évben történõ zöldhulladék elszállításának idõpontjáról és módjáról.
1. Balatonvilágos közigazgatási területén, a
magántulajdonban lévõ ingatlanokon keletkezett, zsákban az ingatlan elõtti közterületre kihelyezett zöldhulladékot 2005. május 4. napjától
2005. november 2. napjáig, kéthetente, szerdai
napokon a Zöldfok Rt. elszállítja.
Szállítási napok:
2005. május 4,
május 18,
2005. június 1,
június 15,
június 29,
2005. július 13, július 27,
2005. augusztus 10,
augusztus 24,
2005. szeptember 7,
szeptember 21,
2005. október 5, október 19,
2005. november 2.
2. Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlanon
(Westel torony melletti terület) zöldhulladék lerakó üzemel, melynek nyitvatartási ideje:
Hétfõ, Kedd:
Szünnap
Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap:
900-tõl 1700-ig.
3. A Zöldfok Rt. a korlátlan mennyiségû hulladék elszállításához „Zöldfok“ felirattal ellátott
zsákot forgalmaz, mely a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Tourinform Irodában bruttó 230
Ft-os áron beszerezhetõ. Az ár magában foglalja
a szállítás és az ártalmatlanítás díját. A „Zöldfok“
felirattal ellátott zsákok elszállítása a települési
szilárd hulladék elszállításának napjain történik.
Szállítási napok:
Január 1. és április 30., valamint október 1. és
december 31. között ¾ csütörtök.
Május 1. és szeptember 30. között
¾ csütörtök és vasárnap.
Kérem környezetünk tisztaságának biztosítása
érdekében, a fentieknek megfelelõen a hulladék
közterületre történõ kihelyezését.
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Egészségmegõrzõ torna...
…indult január 5-tõl április közepéig (12 alkalommal) szombatonként az
általános
iskola
tornatermében. Örömmel
nyugtázhatjuk, hogy az
egészségmegõrzõ tornára van igény. Alkalmanként 12-18 hölgy vette
igénybe annak ellenére,
hogy a kifizetett 60000
Ft-ból az önkormányzat
20000 Ft-tal támogatta
az egészségmegõrzõ programot, a fennmaradt
összeget
40000
Ft-ot
magunk fizettük. A tréningeket államilag elismert többfajta sportszakmai szakirányú végzettséggel rendelkezõ edzõ, Galambos László, a fit-ball tréningeket szintén az elõírásoknak megfelelõ
végzettséggel rendelkezõ Galambos Lászlóné vezette. Azért választottuk a
szombati napot, hogy mindenki számára elérhetõ legyen és aki tenni akar az
egészségéért részt tudjon venni. Volt, amikor tele volt a tornaterem, de
legtöbbször csak az a 12-18 ember jött, aki rendszeresen részt vett a
tornákon. Minden tréning alkalmával különbözõ sporteszközöket használtunk, melyeket az edzõk biztosítottak, elõírt elkészített terv szerint,
testünk különbözõ izmait megmozgatva. Majd otthon egy-egy gyakorlat
ismétlésévek edzésben tartottuk testünket.
Fontosnak szükségesnek tartjuk a rendszeres testmozgást, amit egészségünk megtartása érdekében teszünk. Ezért
kérjük az önkormányzat
támogatását anyagi lehetõségeihez mérten.
Köszönetet
mondunk
azért, hogy évek óta lehetõséget kapunk az iskola
tornatermének igénybevételére.
Hogy mennyire éreztük
jól magunkat és milyen
tréningeket végeztünk?
– arra bizonyítékul szolgálnak a képek.
" Sándor Imréné
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Óvodásaink életébõl

Minden család legféltettebb kincse a gyermek, így van ez akkor is,
amikor nehéz szívvel ugyan, de tudomásul veszi, hogy gyermekek között,
az óvodában a helye csemetéjének. Mi szülõk tudjuk, hogy jó helyük van a
jó levegõjû községi óvodai környezetben. Az önkormányzat és az óvodai
pedagógusok minden tõlük telhetõt megtesznek értük. Természetesen
ugyanígy van ezzel a szülõk szervezete a Szülõi Munkaközösség is.
Örülünk, ha kevés a beteg gyerek, ha gazdag program várja a csoportokat,
ha új játékkal bõvül a készletük, ha minden gyermek jól érzi magát a saját
csoportjában. Az sem mindegy a szülõnek, hogy a beszoktatáskor mekkora trauma éri a kis óvodást a családi fészek idõleges elhagyása miatt.
A mi óvodánk élete is mozgalmas volt a 2004/2005-ös tanévben. Mint
minden évben, ebben az évben is önköltséges színházbérletet váltottunk.
Eddig Siófokon tettünk színházlátogatást, most egy kicsit távolabb
merészkedtünk, a veszprémi Kabóca Bábszínházban néztek meg a kis ovisok három elõadást.
Községünk jegyzõasszonya, Szombathyné dr. Kézi Aranka nemes célra
ajánlotta fel jutalmát: Budapestre utaztak a gyerekek az Állami
Bábszínházba. Amellett, hogy nagyon nagy élményben volt részük, így
eljuthattak a ritkán látott fõvárosba is. Ezúton köszönjük a jegyzõasszonynak, hogy ilyen szép élményhez jutatta gyermekeinket.
Vendégmûvészek tartottak elõadást a kultúrházban Télapó show címmel, a Szülõi Munkaközösség támogatásával és szervezésével.
Tudjuk, milyen fontos a kicsiknek már egész korán megtanulni, hogy
életüket milyen széppé teheti egy-egy ünnepély, megemlékezés. Minél
korábban kezdik, annál inkább tudatosul bennük, hogy idõnként, a dolgos
hétköznapokban meg kell állni ünnepelni. Tudjuk, hogy milyen kedvvel és
titkolózással készülõdnek, készítik a kis rajzaikat, tárgyaikat, tanulják az
énekeket, verseket. Idén is megérkezett a Télapó, aki egyenként, személyesen adta át az ajándékokat.
Szülõk közremûködésével meghitt karácsonyi ünnepélyt rendeztek az óvó
nénik, amire betlehemi játékkal, verssel, énekkel készültek a gyerekek. Ekkor
kapták az önkormányzati költségvetésbõl vásárolt játékokat. A meghittséget
fokozta a szülõk által készített sütemény a szépen megterített asztalokon.

Az idén sem maradhatott el a farsang. Az élmény mellett ekkor
„gazdagodik meg“ az Sz. M; mert ez a bevételünk legnagyobb forrása,
ugyanis a magunk sütötte süteményt és tombolát árultuk, illetve vettük
meg újra.
A húsvéti kis meglepetés szintén a mi ajándékunk volt, de nem maradt
el a hagyományos locsolkodás sem a fiúk részérõl.
A tavaszi ünnepeket az anyák napja követte, mûsorral és maguk
készítette ajándékkal kedveskedtek nekünk. Jó volt látni gyermekeink
meghatott arcát!
Az elsõ osztályba készülõ gyerekek betekintést nyerhettek az iskolai
életbe négy alkalommal, szombatonként. Izgatottan, de örömmel
ismerkedtek a tanító nénikkel és sikeresen oldották meg a feladataikat.
Közös összefogással – önkormányzat és Sz. M. – történt az állatkerti
látogatás Veszprémbe. Ezek az alkalmak lehetõséget nyújtanak arra, hogy
gyakorolják a gyerekek a buszon illetve az óvodán kívüli viselkedést.
A gazdag éves program a siófoki Tûzoltósághoz való látogatással,
valamint a ballagással egybekötött évzáróval és pedagógusnappal zárul.
Köszönettel tartozunk mi, szülõk az óvónõk egész évi munkájáért.
Tudjuk, hogy nem ment zökkenõmentesen ez az év, hiszen Piroska néni
hosszabb ideje beteg, s helyettes óvónõt kellett keresni, akit az ovisok
nagy izgalommal vártak. A vártnál hamarabb befogadták az új óvónénit,
még újdonságot is jelentett nekik. Feledtetve velük a váltást, tárt karokkal
fogadta az óvoda „kis lakóit“, új játékötleteket hozott régi óvodájából, ami
nagy tetszést aratott. Halk, kedves szavával álomba ringatta még az aludni nem szeretõ gyerekeket is. Addig-addig dicsérte az ételek finomságát
Eszter néni, míg a tányér legtöbbször üres lett!
Itt köszönjük meg neki, hogy személyében olyan óvónõt kaptak gyermekeink, akit rögtön el is fogadtak és mi, szülõk is napi tájékoztatást kaptunk az óvodában történtekrõl.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm valamennyi szülõ közremûködését, fáradozásait, felajánlásait; az óvónéniknek pedig további vidám és
gyümölcsözõ együttlétet csemetéinkkel.
" Vörösné Éva
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„Balatonvilágos Jövõjéért“ Közalapítvány
A „Balatonvilágos Jövõjéért“ Közalapítvány 2004-ben alakult.
Alapítója Balatonvilágos Község Önkormányzata.
A közalapítvány célja, hogy a Balatonvilágos településén kulturális,
oktatási-, diák- és tömegsport, valamint egészségügyi és közszolgáltatási célokat, továbbá a hátrányos helyzetûek segítését szolgálja.
A közalapítvány ezen belül az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
– egészségmegelõzõ, betegségmegelõzõ tevékenység, a
betegségekkel kapcsolatos felvilágosító és szûrõ tevékenység támogatása
– az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás segítése, tehetséges fiatalok továbbtanulásának támogatása
– kulturális rendezvények, kirándulások támogatása
– kulturális örökség megõrzésének támogatása
– hátrányos helyzetû csoportok támogatása, a foglalkoztatás
elõsegítése, a szociális ellátás támogatása, az ifjúsággal való
foglalkozás, az idõskorúak gondozása, a családsegítõ tevékenység
támogatása, az esélyegyenlõség elõsegítése
– a sporttevékenység támogatása a munkaviszonyban és a polgári
jogi viszony keretében folytatott sporttevékenység kivételével
A közalapítvány jelenlegi vagyona 367.138,-Ft, amely összeg támogatásokból folyt be.
Támogatóink:
– Balatonvilágos Község Önkormányzata
– Replant Kft. Siófok
– Sio Diego Kft. Balatonvilágos,
illetve a következõ magánszemélyek:
– Borbély Jánosné
– Gyöpös László
– Serfec Károlyné
– Dr. Szántai Jánosné
– Szöllõsi Tibor
Ezúton köszönjük támogatóink segítségét és felhívnánk a község
lakóinak illetve Balatonvilágos községéért tenni vágyóknak a figyelmét,
hogy alapítványunk szívesen vesz mindennemû támogatást. Az
alapítványra befizetett pénztámogatás összegérõl igazolást tudunk kiadni, mely felhasználható az adóbevallásnál adót csökkentõ tételként.
Számlaszámot illetve az alapítványról bõvebb felvilágosítást Molnárné
Sági Máriánál (Balatonvilágos, Hunor utca 31.) lehet kérni.
Az alapítvány 2005. április 11-én tartott közgyûlést, melyen egyhangúlag megszavazták, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
részére 20000 Ft támogatást adnak a gyermeknap keretében, illetve a
futballpálya kultúráltabbá tételét próbálja megvalósítani az alapítvány.
A következõ alapítványi gyûlésre 2005. május havában kerül sor.
Amennyiben javaslatuk van az alapítvány céljaival, illetve megvalósulásra váró terveik vannak, melyek beleférnek az alapítvány
tevékenységi körébe, kérjük írásban jutassa el címünkre:
„Balatonvilágos Jövõjéért“ Közalapítvány Balatonvilágos Csók István
sétány 38.
" Veréb Andrásné

2005. május

Utazás Erdélybe
Látogatás testvértelepülésünkre,
Telekfalvára 2005. június 23-26.
Indulás:
június 22. 22 órakor Kultúrház parkoló.
Érkezés:
Június 23. 10 órakor Telekfalvára.
– szálláshelyek elfoglalása
– ismerkedés a községgel
– 15-19 óra Székelyudvarhely
Június 24. 9-19 óra kirándulás Szováta Fürdõ
Június 25. 9-19 óra kirándulás Dél-Erdély
Június 26. 10 óra indulás, érkezés 22 óra
Elhelyezés: családoknál,
szállás reggelivel 2500 Ft/fõ/éjszaka
Utazási költség biztosítással:
15500 Ft/fõ Neoplan busz
Összesen:
23000 Ft/fõ
A további étkezések költségeit, (ebéd-vacsora) belépési
díjakat, a fenti összeg nem tartalmazza!!
Jelentkezés: Fekete Barnabás polgármesternél május 31-ig.

Tisztelt balatonvilágosi állandó lakosok és üdülõtulajdonosok!
Értesítjük Önöket, a Club Aliga Vagyonkezelõ Rt. Területére történõ belépéshez és
horgászathoz.
A térítésmentes belépõk igénylése az állandó lakosok részére a személyi igazolvány illetve a
lakcímet igazoló kártya és egy igazolvány fénykép leadásával történhet.
A kedvezményes belépõk igénylése 2004. évi belépõk leadásával amennyiben változás
történt megfelelõ igazolványok bemutatásával illetve új tulajdonos esetében önkormányzati
igazolással, fényképek leadásával történhet.
A Hohó kártyák igénylése 1 db fénykép leadásával és a belépési jogosultságot igazoló
kártyával vagy egyéb igazolvány felmutatásával történhet.
A belépõk átvételekor az igénylõnek bruttó 1250Ft Áfa/(db) kiállítási költséget kell fizetni a
gyerekek kivételével.
Horgászat
2005. április 15 – október 31-ig reggel 8-22 óráig engedélyezett!!
Hohó kártyával vagy napi Hohó jeggyel illetve a VIP kártyások közül azok, akik külön
névre szóló írásos engedéllyel rendelkeznek.
Állandó lakosok
3000Ft Áfa/fõ
Balatonvilágos üdülõtulajdonos nyugdíjasok
9000Ft Áfa/fõ
Balatonvilágos üdülõtulajdonos nyugdíjasok diákigazolvánnyal rendelkezõk 4000Ft Áfa/fõ
Balatonvilágos üdülõtulajdonos nem nyugdíjasok
20000Ft Áfa/fõ
Külsõsök részére
30000Ft Áfa/fõ
Napi Hohó jegy
1000Ft Áfa/fõ
Horgászni a nagymoló végétõl az uszoda kerítéséig terjedõ területen lehet!
14 éven aluli gyerekek csak szülõi felügyelet mellett horgászhatnak!
Napi belépõjegyet 2005. június 11 – augusztus 28-ig kell váltani a kapukban.

Ormai Vitorlásiskola
Egy hetes gyakorlati és elméleti tanfolyamok Balatonvilágoson. A tanfolyamok az alábbi idõpontban indulnak:
Tanfolyam idõpontja
Vizsgaidõpont
Vitorlás
Vitorlás és motoros
Jelentkezési lap leadási határideje
06. 29 - 07. 06.
07. 06.
70000 Ft
70000 Ft
06. 20.
08. 17 - 08. 24.
08. 24.
70000 Ft
70000 Ft
08. 08.
A tanfolyam díja nem tartalmazza a szállás és az étkezés költségét.
Egyéb költségek: vizsgadíj:
vitorlás
9100 Ft
motoros
8500 Ft
Újra megnyílt a Sörbár!!!
dupla vizsga
12300 Ft
Reggel héttõl éjfélig, kultúrált környezetDiákoknak 6%, csoportos kedvezmény 3 fõ esetén 8%, minimum
ben és olcsó árakkal várjuk kedves vendé4 fõ esetén 10% kedvezményt adunk. „Last minute“ rendszerû
kedvezményeinkhez (10-30%) várakozási listára lehet jelentkezni.
geinket a József Attila utca 10. szám alatt!
Elméleti tanfolyamot legkevesebb 4 fõvel indítunk.

2005. május

Új

Világosi Hírmondó

7.

Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Ismételten közeleg a nyár, amely egyben
azt jelenti, hogy az iskolákban néhány héten
belül elkezdõdik a tanítási szünet, melynek
hatásaként a gyermekek is sokkal többet fognak az utcán, és játszótereken, illetve táborokban tartózkodni. Sok veszély leselkedik rájuk ilyenkor, melyek elkerülése végett engedjenek meg nekem néhány jó tanácsot. Gyermekeink – fõleg az általános iskolás
korúak – általában kerékpáron közlekednek, mely sok komoly veszélyforrásnak teszi
ki õket. Fontosnak tartom, hogy a szülõk minden esetben oktassák ki a gyermekeket a
kerékpáros közlekedés szabályairól, illetve arról, hogy milyen felszereltségû kerékpárral van lehetõség a forgalomban, közlekedésben résztvenni. Minden esetben ellenõrizzük a kerékpárok világító berendezéseinek épségét és mûködõképességét.
Fontosnak tartom, hogy gyermekeinket minden esetben világosítsuk fel arról,
hogy idegen személyekkel milyen formában és mirõl szabad beszélgetni, illetve, hogy
semmilyen körülmények között nem szabad velük sehova elmenni. A nagyobb, már
középiskolás gyermekekkel az alkohol fogyasztásáról és a kábítószerek használatáról
és azok hatásáról is jó ha elbeszélgetünk, mivel így megelõzhetjük azt, hogy „csak
kíváncsiságból“ kipróbálják azt.
A nyáron elkövetett bûncselekmények közül Balatonvilágos belterületén a leg-

jellemzõbb az elmúlt évben a besurranásos lopások elkövetése volt, mely során szinte
minden alkalommal a tulajdonosok figyelmetlenségét és felelõtlenségét kihasználva
történhetett meg a bûncselekmény elkövetése. Kérem Önöket, hogy az ilyen esetek
elkerülése végett a vagyonbiztonság érdekében minden alkalommal a nyaralókat,
családi házakat zárják be még abban az esetben is amikor a kertben munkálkodnak
vagy csak a ház hátsó részében tartózkodnak. Az ilyen bûncselekményekre szakosodott bûnözõk pofátlanul és minden félelemérzet nélkül közlekednek be a más
ingatlanjaiba és pillanatok alatt tulajdonítanak el komoly értékeket.
A következõ bûncselekményi kategória a gépkocsi feltörés, mely általában csak
abban az esetben következik be, ha a tulajdonos az utastérben értéket felejt. Itt mindenkor a gépkocsi üvegezetét törik fel az elkövetõk, majd így abba benyúlva viszik el
az ott felejtett pénztárcát, reklámszatyrot egyéb értékes tárgyakat. Ez ellen csak úgy
tudunk védekezni ha minden esetben amikor kiszállunk a gépkocsinkból a fenti tárgyakat az utastérbõl kivéve, vagy magunkkal visszük, vagy a gépkocsi csomagtartójában helyezzük el azt.
Kérem Önöket, hogy amennyiben gyanúsan viselkedõ személyeket látnak a
településen arról a rendõrséget értesítsék és a bejelentésükben az esetleges gépkocsi
rendszámot vagy típust is közöljék a hathatósabb fellépés érdekében.

" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Tisztelettel:

M i é r t . . . ? „A levelek között gyümölcsök vannak.“
Az ifjú hölgy már két éves. Szöszi hajfürtjei alól
elõvillannak huncutul mosolygó élénk kék szemecskéi.
Kérdõn néz rám, és valami aranyos bizalmassággal
megkérdezi: Te ki vagy...? Miért jöttél...? Mit csinálsz...?
Mi az a kezedben...? – Most miért nem felelsz...? – és
ez így megy szinte végkimerülésig. Talán mondanom
sem kell, hogy nem én, hanem a kisasszony bírja
tovább szusszal, mert neki mindig van még egy újabb
halaszthatatlan kérdése.
Esti szokás szerint kinyitom a televíziót, és éppen
arra a csatornára kattintok, amelyen a Mindentudás
Egyetemének
elõadását
közvetítik.
A
tudós

Hirdetmény!
Tisztelt Lakosság!
Balatonvilágos Község
Önkormányzat
ciális és (hasonlóan
gyermekvédelmi ellátásokkal,
a
akadémikus
szintén
kérdez
a fenti
Képviselõ-testülete az 1993. évi III. családtámogatási ellátásokkal, a társzöszikéhez). A professzor faggatja a természetet, mert
törvény 61. §-ában foglaltak tel- sadalombiztosítási és a foglalkozkíváncsi
a természet
oly makacs,
mint
jesítéseként titkaira,
megalkotta as12/2005.
(V. tatáshozéppkapcsolódó
ellátásokkal,
4.) számú rendeletét a szociális információs szolgáltatás bevezetésével
kapcsolatban.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata, illetve igazgatási feladatokat
végzõ munkatársa az alábbiakban nyújt
felvilágosítást az érdeklõdõknek:
– a gyermekvédelmi törvényben
meghatározott személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal,
valamint az egészségügyi ellátással
kapcsolatban,
– a helyben igénybe vehetõ ellátások
és szolgáltatások körérõl, feltételeirõl és
az igénybevétellel kapcsolatos eljárási
kérdésekrõl,
– a helyben nem elérhetõ ellátások,
szolgáltatások elérhetõségérõl és
igénybevételük módjáról,
– a pénzbeli és természetbeni szo-

valamint a fogyatékossággal összefüggõ ellátásokkal kapcsolatban,
– az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv
elérhetõségérõl,
– az ellátások igényléséhez szükséges
iratokról,
– ifjúsági ügyekben.
Egyben tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a családsegítõ szolgálat
ügyfélfogadási idõpontja – Balatonkenesén, Fõ utca 43. szám alatt – szerdai
napokon 9 - 12 óra.
Balatonvilágoson az általános iskolában a gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása nem változott, hétfõn és
csütörökön 11 óra 30 perctõl - 14 óráig.
Balatonvilágos, 2005. május 20.
" Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyzõ

amilyen én voltam a kisleánnyal szemben: tõmondatokban válaszolgat, magából kín-keservvel csak keveset árul el. De a tudóst – miként a kíváncsi gyermeket
– sem kell félteni, mert minél keményebb az ellenállás,
annál felvillanyozottabb az érdeklõdés, s az egyre
leleményesebb kérdések nyomán a titkok titkáról lassan-lassan mégis lehull az a bizonyos lepel. –
Gyõztünk...!
A gyermek és a tudomány gyorsan fejlõdik. A megállapodott, becsontosodott felnõtt világ viszont
küszködik, millió baja és betegsége van, egy részük
már agonizál, sõt tehetetlenségébe bele is hal. Hantot
szórnak rá megoldatlan problémái, elfecsérelt
lehetõségei, rosszul választott céljai. Amíg ennél
kisebb a baj, érdemes figyelmi a kérdezõkre, a
kíméletlenül az igazságra figyelõkre, mert õk azok
számára is irányt mutatnak, akiknek már nincs erejük
kérdezni, de figyelni még tudnak.
" Dr. Balázs Pál

Meghívó!
Jótékonysági Hangverseny
150 koncert
Minden érdeklõdõt, zenekedvelõt tisztelettel hívunk:

Mester Sándor

klasszikus gitármûvész hangversenyére,
2005. június hó 26 - án
(vasárnap) este 20 - órára
Balatonaligán, a református
kegyeleti templomba.
Perselypénzzel a templom fenntartását támogatjuk.
Pontos mûsor a helyszínen.
Club Aligán való áthaladás ingyenes
Balatonvilágos, 2005. június
Mester Sándor s. k.
Vajda János s. k.
gitármûvész

református lelkész
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ire az újságot kézbe veszik, május hónap
már lassan véget ér, a hónap elsõ vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük. A szép
gondolatoknál nincs szükség aktualitásra, fõleg ha
gyer meki gondolatokról van szó:
A Te igazi jó anyád
A Te igazi jó anyád
Neked mindig, mindent megbocsát.
A Te igazi jó anyád érted mindig kiáll.
A Te igazi jó anyád
Azért szeret, amilyen vagy
Nem pedig azért, aki vagy!
S, ha az anyád tényleg igazi anyád
Benned nemcsak jót lát.
Anyának és lányának a távolság
Soha, semmiképp nem akadály.
S, a te igazi jó anyád nem pénzért,
Észért vagy egyszerû érvért anyád.
És csak a te jó anyád tudja titkaid
S, te is az övéit!
S, a te igazi jó anyád téged:
Tisztel, becsül, szeret,
Úgy ahogy senki más.
De e világ tán kegyetlenné vált
S, csak egy a te igazi jó anyád!
Nekem anya te vagy az egyetlen
Igazi jó anyám!
Kövesd a példám, tiszteld, szeresd,
Becsüld egyetlen jó anyád!
Hiszen jöhet háború, pestis vagy maga
A halál! Akkor is szeresd õt, hiszen õ
Az egyetlen jó anyád, aki mindig mindent
Megbocsát!
" Czinkóczi Nina

Újabb nyílt levél a miniszterelnökhöz
Tisztelt Miniszterelnök úr!
Ismételten a Club Aliga üdülõ együttes önkormányzati tulajdonba
adásával fordulok Önhöz.
Balatonvilágos község Önkormányzata felelõsséget érez a Balaton
part immár egyetlen köz – állami – tulajdonú területéért. A település
jövõjét, fejlõdését vagy leépülését meghatározza a volt pártüdülõ
sorsa. A Club Aliga mûködése jelentõsen befolyásolja a község
gazdálkodását, meghatározza a háttér településeken is a foglalkoztatás arányát, kihat az amúgy is magas munkanélküliségre.
Eredetileg a Club Aliga területe közbirtokosság tulajdonában lévõ
legelõ és itatóhely volt, felhívom szíves figyelmét a köz jelzõre, amely
már akkor is a közösségi tulajdont jelentette. Az államosítás során az
ott épült villák tulajdonosait a köz vagyonából kárpótolták, a
fejlesztéseket a köz költségébõl valósították meg. Ezen tények is
megerõsítik az önkormányzat szándékát, hogy a Magyar Köztársaság
Kormányának "Lendületben az ország" kormányprogram céljának
megfelelõen a rosszul mûködtetett állami vagyont átvegye és gazdaságosan mûködtesse a köz javára.
Nekünk, akiknek fontos a Balaton, ezen belül Aliga jövõje nem mindegy, hogy egy páratlan értékû, arborétum jellegû közösségi tulajdonban lévõ területen közhasználatú létesítmények létesülnek, vagy egy
elaprózott, zárt, magas kõfal mögé bújtatott építmények határozzák
meg településünk képét.
A Club Aliga tízmilliárd forintos bruttó értéken meghirdetett
értékesítése többszöri kezdeményezésre eredménytelen volt, a
lényegesen csökkentett értékû eladás feleslegesen keltene hangula-
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Balatonvilágoson a
Reneszánsz Üdülõben ritka szép esemény alkalmából
gyûlt össze a család 2005. május hó 21-én. Ezen a napon
18 órai kezdettel ünnepelték Bódis Feri bácsi és felesége
Marika néni balatonvilágosi lakosok 50. házassági évfordulóját.
Az ünnepség megrendezését gyermekeik meglepetésként szánták a szülõknek.
A jubileumi évfordulón részt vettek gyermekeik, unokáik
az ünnepeltek testvérei, minden szeretett családtag.
Megható volt, ahogy a házaspár 50. év elteltével
„fogadalomtételével“ ismét megerõsítette összetartozását.
A mai rohanó világban sajnos nagyon kevés idõ jut ilyen
szép családi események megünneplésére.
A Világosi Hírmondó sorain keresztül ismételten jó
egészséget, békességet és további sok örömet kívánok a
jubiláló házaspárnak a Polgármesteri Hivatal és a
Balatonvilágosi Önkormányzat nevében.
" Varga Gézáné
anyakönyvvezetõ

tot. Az állag rohamosan pusztul, munkahelyek szûnnek meg, ahelyett,
hogy mint jól és igényesen mûködõ szálloda több száz munkahelyet
biztosítana, eredményes gazdálkodása jelentõs állami bevételt
képezne adók formájában.
Az önkormányzat néhány piacorientált szervezési változtatással, a
kedvezmények szûkítésével, a meglévõ épületek hosszú idõszakra
történõ bérbeadásával, kedvezõ befektetõi feltételek megteremtésével rövid idõn belül meg tudná szüntetni a veszteséges mûködtetést.
A Club Aliga melletti önkormányzati területen elkészíttettük egy
élményfürdõ terveit és elvi építési engedély, kutak fúrására jogerõs
vízjogi engedély birtokában befektetõi szándék nyilatkozattal is rendelkezünk a mintegy kétmilliárdos beruházás megvalósítására.
Sajnos a Club Aliga rendezetlen helyzete akadályozza a projekt
megvalósítását.

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Tudjuk, mit akarunk, tudjuk, mit kell tennünk ennek érdekében.
Nem nézhetjük tétlenül a közösségi vagyon pusztulását, meglévõ
értékünk elfecsérlését. Rendelkezünk szellemi tõkével, meg tudjuk
teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel Aliga ismét a Balaton
vonzó üdülõhelyévé, nívós konferenciák helyszínévé válhat.
Ehhez kérjük az Ön segítségét!
Településünk lakói és üdülõnépessége nevében kérem a Tisztelt
Miniszterelnök urat, minél elõbb vessen véget ennek az áldatlan
állapotnak, és a köz érdekében szíveskedjen meghozni döntését.
Balatonvilágos, 2005. május 6.
Tisztelettel:
" Fekete Barnabás
polgármester

Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
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(88) 480-511
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