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XV. évfolyam, 9. szám

Szüreti bál
Szeptember 24-én rendeztük immár hagyományként a szüreti
bált. Nagy lelkesedéssel szerveztük, remélve, hogy többen
eljönnek, mint elõzõ évben. Munkánk nem volt hiábavaló. Szép
számmal összejöttünk és nagyon jó hangulat kerekedett. A jó
zenérõl Ulrich Tamás gondoskodott. Ezúton mondok köszönetet
Horváth Csabának, aki az asztalt díszítõ szõlõvel járult hozzá
rendezvényünkhöz és köszönetet mondok minden résztvevõnek,
hogy eljöttek és velünk töltötték ezt az estét. A bevételbõl
támogatjuk az Idõsek világnapja alkalmából rendezendõ zenés
estet, ahol vendégül látjuk a falu nyugdíjasait.
" Király Györgyné

Fotó: Pap Zsuzyanna

Köszönet...
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik segítettek abban, hogy a képeim
egy
kiállításon
augsuztus
20-án
megjelenhessenek. Köszönet érte Krutzler
Adriennek, a Balatonvilágosi Önkormányzatnak,
a Településfejlesztés dolgozóinak, valamint
családomnak, akik sok-sok türelmet és
megértést tanúsítottak a hobbim iránt.
Köszönet mindazoknak, akik vették a
fáradságot és eljöttek megnézni a kiállítást.

" Baksa Ferencné Szekeres
Zsuzsanna

Tüntetés!
Értesítjük Balatonvilágos valamennyi
állandó lakosát és üdülõtulajdonosát,
hogy 2005. október 16-án déli 12 órakor
Tüntetés lesz!
Balatonvilágos Önkormányzata és a
Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület
közösen tüntetést szervez a Club Aliga
privatizációjával kapcsolatban. Találkozás
a focipálya mellett, a Hársfa vendéglõnél.

Követeléseink:
közterületet, strandot alakítsanak ki!
- A fenti követelések alapján vonják
- A vízpart, a közterületek és a vagyonkezelésre felkínált területek köztulajdon- vissza a jelenlegi pályázati kiírást!
Kérünk mindenkit, hogy aki egyetért
ban voltak, tehát kerüljenek vissza az önköveteléseinkkel, családjával, barátaival
kormányzat tulajdonába!
demonstráljon velünk! Várunk mindenkit!
- Õrizzék meg a munkahelyeket!
2005. szeptember 30.
- Az utak szabadon átjárhatók legyenek!
- A Balaton körbejárható legyen!
- Az aligai magaspartról sétaút vezes" Fekete Barnabás
Dr. Cseh József
sen a Balaton-partra!
polgármester
egyesületi elnök
- A Club Aliga Akarattya felõli végén

Jótékonyság Bikafalváért
Bak Istvánné
Buzsáki László
Fekete Barnabás
Fekete László
Kovács Béla
Kõszegi Mihály
Melisek János
Molnár János

Nógrády Zoltánné
Ónody Gyuláné
Pataki Árpádné
Pártl Zoltánné
Pernecker Antal
Rudniczai Józsefné

Sárvári Imre
ifj. Sárvári Imre
Sárvári Erika
Simon György
Simon Györgyné
Somogyi Jánosné
Sztankóczy Pál
Wimmer Péter

Szeptemberben gyûjtést rendeztünk az erdélyi Bikafalva árvízkárosultjaiért.
Balatonvilágos községe megmozdult. Köszönjük az adományokat, továbbra is
fogadjuk õket október 31-ig.
Az erdélyi árvízrõl szóló összeállításunkat a negyedik-ötödik oldalon olvashatják!

Akikre büszkék vagyunk!
2005. szeptember 22-én a Duatlon Megyei Diákolimpián
iskolánk tanulói nagyszerûen szerepeltek. Takács Alexa elsõ,
Takács Báint 2., Csonka Dániel, Kerti Kinga, László Bálint 4.,
László Dániel 5. és Mokány Bence 7. helyezést értek el.

Gratulálunk!
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Tisztelt Képviselõ!
Segítségét kérem, hogy a Balaton-part melletti még el
nem adott állami ingatlan továbbra is köz céljára,
hasznosuljon.
A Club Aliga üdülõkomplexum ügyében kérem
segítségét.
A 48 hektáros, 1500 m vízparttal határos terület
eredetileg közbirtokossági legelõ és itatóhely volt,
melynek helyén virágzó fürdõtelep épült.
A szép természeti környezet, a páratlan mikroklíma az
ötvenes évek elején felkeltette az akkori vezetõk figyelmét
és „Rákosi üdülõ“ néven elhíresült, zárt üdülõtelepet
hoztak létre – közpénzen fejlesztve – mely egészen a
rendszerváltásig fehér folt volt a település térképén.
A rendszerváltás idõszakában a község jogos igényét
semmibe véve – hasonlóan a maihoz – több és eredménytelen értékesítési kísérlet volt. A községnek átadtak egy
leromlott állagú lakótelepet, melynek épületeire azonnal
rá kellett költeni több millió forintot az állag megóvása
érdekében, a gyümölcsös területébõl mintegy 4 hektárnyi
közmû nélküli, valamint egy ingoványos náddal-sással
benõtt, használhatatlan 1 hektáros területet, melynek
járhatóvá tételére több mint ötezer m3 földet kellett
odahordatnunk. A község azért fogadta el ezt az
aránytalan juttatást, mert biztatást kapott, hogy az
értékesítést követõen építményadó és idegen-forgalmiadó
bevételei jelentõs mértékben emelkedni fognak. Ebbõl
semmi sem lett, építményadót az állami tulajdon miatt
nem kaphatunk, a hasznosítás hatékonyságával
összefüggõen beszedhetõ idegenforgalmi adó mértéke
továbbra is alacsony maradt. Ezen bevételek elmaradása
az idõk folyamán meghaladta a 2 milliárd forintot.
Az értékesítés kudarcát követõen az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár kapta a vagyonkezelõi jogot a

Tisztelt Polgármester Úr!
A Club Aliga üdülõkomplexum ügyében hozzám
elküldött levelét megkaptam. Nem példa nélküli, hogy a
kormányzat vagyontesteket juttat önkormányzat részére
abból a célból, hogy azok a helyi közösség érdekeinek
megfelelõen kerüljenek felhasználásra. Érthetõ, hogy az
állami tulajdon több mint egy évtizede folytatódó kótyavetyéjében érdekeltek ilyen esetekben két lábbal
lépnek rá a fékre. Mindezek ellenére vannak pozitív
esetek is. Említeném a debreceni és a sármelléki
repülõtér ügyét. Ezek az ingatlanok a polgári kormány
idején
kerültek
az
érintett
önkormányzatok
tulajdonába, s mára bebizonyították, hogy jó kezekben
vannak, annak ellenére, hogy reptérként való további
mûködésében nem minden tekintetben lehetett érezni
az állam támogatását.
(Sármellékre a 2004-es költségvetésben szereplõ 670
millió forintból még nem volt felhasználás.)
Ma mind a debreceni, mind a sármelléki repülõtér
fényes jövõ elõtt áll. Az önkormányzatok nem akarták,
de nem is kényszerültek arra, hogy tulajdonukat
bárkinek is eladják. Ésszerû módon tudnak a projektek
keretében társulni olyan befektetõkkel, legyenek azok
bel vagy külföldiek, akik nem azonnali haszonra
utaznak, hanem a közös munka eredményeként
keletkezõ üzleti eredményekbõl kívánnak részesedni.
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„Bokros-csomag“ elemeként, majd pár év múlva az
Egészségügyi Minisztérium lett a tulajdonosi jogokat
gyakorló
vagyonkezelõ.
Fejlesztés,
gazdaságos
mûködtetésre törekvés nem történt. Az épületek állaga
rohamosan romlik, a vendégszám drasztikusan csökken.
Mára csak a természeti környezet az egyetlen vonzerõ.
Ismételten történnek értékesítési kísérletek, nem véve
tudomást a „Balaton-törvény“ és egyéb jogszabályok
elõírásairól.
A sikertelen háromszori értékesítési kísérletet követõen,
a Gyurcsány-kormány „Lendületben az ország“ kormányprogramjában meghirdetetteknek megfelelõen, Balatonvilágos Község Önkormányzata kérte az ingatlan tulajdonjogát, mint nem hatékonyan mûködtetett állami vagyonét.
Az önkormányzat célja:
Gazdaságos és hatékony mûködtetés.
Munkahelyek megõrzése, új munkahelyek teremtése.
Az egyedülálló természeti környezet megóvása.
A közösségi használat széles körû biztosítása.
Ezen célok elérésének mind a humán, mind az anyagi
erõforrásai jelenleg rendelkezésre állnak, de az idõ
múltával egyre fogyatkozó mértékben.
Kérem, segítsen megakadályozni az értékes földterület
mindenáron való eladását, és elõsegíteni az önkormányzat
célját, hogy egy páratlan természeti érték – természeti
kincs - továbbra is köztulajdonban maradjon, a köz célját
szolgálja, érvényesülhessen az önkormányzatokról szóló
törvényben deklarált: „helyi ügyekrõl helyben kell dönteni“
elv.
Segítségét a település lakossága, üdülõnépessége és
széles vendégkörét képviselve kérem.
Balatonvilágos, 2005. augusztus 29.

tisztelettel:
" Fekete Barnabás
polgármester

Ami a Club Aliga létesítményeit illeti, valami hasonló
megoldást lenne célszerû találni. Mindenképpen
támogatható az ötlet, hogy a hosszú hányattatás után a
tulajdonjog kerüljön át a községi önkormányzathoz. Ez
szükséges, de nem elégséges feltétele a sikernek.
Rendelkezni kell valamifajta tervvel is arra, hogy miként
lehet gazdaságosan az ingatlant mûködtetni és ehhez
milyen fejlesztések szükségesek. Ha készek a
mûködtetéssel és a fejlesztéssel kapcsolatos
elképzelések, növekvõ számban állnak rendelkezésre
uniós pályázati források, ezek között vannak olyanok is,
amelyekben a döntést a nemzetközi fórumok hozzák.
(INTERREG, Közösségi Programok stb.)
Tekintettel arra, hogy önkormányzatról van szó, a
megszerezhetõ támogatások idõnként a 90%-ot is
elérhetik.
Tisztelt Polgármester Úr!
Ha a fenti gondolatmenettel Önök egyetértenek,
kérem kezdeményezzék az ingatlan önkormányzati
tulajdonba adását, hogy a szükséges pályáztatások
elkezdõdhessenek.
Budapest, 2005. szeptember 2.
Üdvözlettel:
" Dr. Boros Imre
független képviselõ
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Meghívó
Balatonvilágos Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
2005. november 11-én (péntek) délután 18.00 órakor

Közmeghallgatást

tart, melyre tisztelettel meghívom.
A közmeghallgatás helye: Kultúrotthon
Napirend: Beszámoló az elõzõ közmeghallgatás óta eltelt
idõszak eseményeirõl, a testület munkájáról.
Elõadó: polgármester
Balatonvilágos, 2005. szeptember 20.
" Fekete Barnabás
polgármester

Sz. M. Sz. módosítás
Balatonvilágos Község Önkormányzat 16/2005.
(VII.16.) rendelete a többször módosított 11/2003.
(V.30.) Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõtestülete a 8/2005. (III.09.), 3/2005. (II.02.), 5/2004.
(IV.06.), 26/2003. (XII.23.), 20/2003. (VI.30.) számú
rendeletekkel módosított 11/2003. (V.30.) számú
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát az alábbiak
szerint módosítja:
1.§.
Az alaprendelet 5. számú melléklet 1. oldal A Polgármesteri Hivatal tagozódása fõcím I. Igazgatási feladatok ellátásában részt vesznek felsorolása kiegészül –
igazgatási vezetõ fõtanácsos megnevezéssel.
2.§.
Az alaprendelet 5. számú melléklet III. fejezet
Helyettesítés alcím harmadik bekezdés elsõ mondata
helyébe az alábbi mondat lép:

3.

Tájékoztató
A nappali tagozatos közép-, illetve felsõfokú
oktatási intézményben tanulmányokat folytató
hallgatók, iskolalátogatási bizonyítvány ellenében tankönyvtámogatást igényelhetnek a polgármesteri hivatalban.
Kérelmüket az érintettek legkésõbb 2005.
október hó 20. napjáig nyújthatják be Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselõ-testületének.
" Szociális-, Egészségügyi-, Gyermekés Ifjúságvédemi Bizottsága

– A jegyzõt távollétében az Igazgatási vezetõ fõtanácsos helyettesíti.
3.§.
Az alaprendelet 5. számú melléklet III. fejezet A polgármesteri Hivatal utalványozási rendje alcím második
sora helyébe a következõ mondat lép:
– Ellenjegyzõ: jegyzõ (távollétében: az igazgatási
vezetõ fõtanácsos)
4.§.
(1) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul
érvényben maradnak.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Balatonvilágos, 2005. június 30.
Fekete Barnabás
Szombathyné dr. Kézi Aranka
polgármester
jegyzõ
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2005. július 16-án kihirdetésre került.
Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyzõ

Augusztusi lapzártánk után érkezett Veres Lászlóné levele szerkesztõségünkhöz:

Ha valódi közügyrõl van szó,
mégiscsak megmozdul a lakosság!
Köszönet, azoknak, akik eljöttek véleményt nyilvánítani
A Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület szórólapos felhívására 2005. július 5. - augusztus 5. között mintegy 140-150 ingatlantulajdonos zarándokolt el a Polgármesteri Hivatalba, hogy véleményt mondjon a község
rendezési tervérõl. Harminc napon át volt közszemlére téve a vízpartot érintõ rendezési terv és miután húsba
vágó témáról volt szó, igencsak nagy volt az aktivitás.
A 2000-ben elfogadott Balaton törvénynek a községre vonatkozó melléklete - a 40/2004. (XII.30.) TNM rendelet melléklete (Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs tanulmányterve) - 2004. decemberében lépett hatályba.
Ennek alapján készült el a község vízparti rendezési terve is. Összességében ebben lett kijelölve a törvényben elõírt, kötelezõen biztosítandó 30% szabad parti sáv, a közterületek és az utak, de amit nem találtunk
(például a strandokat), azt az Egyesület kifogásolta - a jelek szerint hatalmas támogatottsággal.
A Testületnek írt levelünket, melyben láthatók a kéréseink, ide csatoljuk - reméljük a nagy arányú támogatottság a Testületet is a megfelelõ cselekvésre készteti.
Balatonvilágos, 2005. augusztus 25.
" Veres Lászlóné
tiszteletbeli elnök
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Amikor a víz az úr…
Édesanyám Telekfalván nevelkedett és én minden nyáron
„otthon“ nyaraltam. Úgy érzem, hogy nemcsak engem fogott
meg a gyermekkori nyaralásaim élménye, az erdélyi világ
varázsa megbabonázta a páromat és a lányomat is. A családomon kívül már sok balatonvilágosi is élvezte az ottani
emberek vendégszeretetét, a kis falu hangulatát és a hargitai
táj szépségét. Senki nem tud úgy elmenni Telekfalváról, hogy
ne ragadná magával ez a miliõ és ne vágyna vissza.

2005 augusztus 18-án három árvíz sújtott le testvértelepülésünkre, Telekfalvára. Az elsõ ár hajnali fél ötkor érte el a
falut, mely nem volt olyan számottevõ. Amilyen gyorsan jött,
olyan gyorsan el is csendesedett. A második árvíz tíz óra
körül kezdõdött. A falutól légvonalban körülbelül egy kilométerre van a Bágyi-hegytetõ és a Somos hegye. Telekfalva
egy völgyben helyezkedik el, ahonnan gyönyörû a fölénk
magasodó hegyek látványa. Félelmetes volt, hogy hirtelen a
környezõ hegyeket nem lehetett látni, mert hatalmas fekete
felhõ telepedett rájuk és úgy tûnt, hogy ott fent a magasban
leszakadt az ég. A faluban nem esett az esõ, de pillanatok
alatt zúdult le óriási erõvel, iszonyatos robajjal a víz. A jelentéktelen patak percek alatt szélesedett ki.

A nevenincs kis patak különben a falu utcája mellett
csörgedezik, a gyerekek itt játszadoznak, kavicsoznak. Senki
nem gondolta volna, hogy ilyen félelmetessé válhat a szelíd
patakocska. Az árvízkor hirtelen növekedett utcaszélességûvé, elmosva az utcákat.
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Árvíz Erdélyben
A hatalmas fagerendákat, betonoszlopokat az ár több száz
méterre vitte, csak traktorral tudták visszahúzni õket.

A második áradás után leapadt a víz, ekkor a falu népe
közös erõvel összefogva a gerendákból gátakat épített.
Legnagyobb döbbenetemre a rokonaim esõért kezdtek imádkozni. Értetlenkedésemre elmondták, hogy akkor fognak
eltûnni a két-három méteres szakadékok, ha a víz hordaléka
feltölti az útban keletkezett mély árkokat.
Nekem még ekkor úgy tûnt, hogy még egy hét múlva sem
tudunk kiállni a kocsival az udvarból, mert a kapu elõtt is egy
hatalmas lyuk tátongott. Fél egy körül végeztek a munkával a
fáradt, átázott férfiak, forró vizet vettek, megebédeltek,
pálinkás teával itattuk õket. Éppen megpihentek volna két
óra körül, mikor el kezdett csepegni az esõ. A helyi öregek
úgy hívják a patakot, hogy bágyi mérnök. Igazuk van, mert a
nap végére, az esõ elálltával a patak befejezte a munkát,
feltöltötte a tátongó gödröket. A falu legidõsebbje, a száz
éves Lajos bácsi azt mondta, hogy sosem volt még ekkora
árvíz Telekfalván. A hetvenes években volt egy kisebb árvíz,
de meg sem közelítette az ideit.

Hála Istennek, a mi falunkban nem okozott nagy anyagi
kárt a víz. A házak épek maradtak, az út rongálódott meg.
Néhány nappal késõbb augusztus 23-án este negyed hét
körül a szomszédos falvakra csapott le a víz ereje. Mi ezen a
napon kirándulni voltunk Segesvárra. Hazafele menet
betértünk Agyagfalára, ami tíz kilométerre van Telekfalvától.
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Hodgyán , a templomban a szószékig állt a víz. Csodával
határos módon a Biblia és az énekeskönyvek szárazak
maradtak. A képen látható, hogy két méter magasan állt a víz
a templomban, a víz hordaléka, az iszap és a szemét
tönkretette a padlózatot, az orgonákat.
A templomtól harminc méterre állt egy csûr. Az áradás
magával ragadta az építményt, melybõl egyedül a tetõszerkezet maradt ép, amit a víz a templom mellé sodort.

A látogatásunk hirtelen ért véget, még a kávét sem volt idõnk
megvárni. Az esõ el kezdett szakadni, azonnal indultunk
volna haza, de az itteni szintén jelentéktelen kis patak hatalmas méretûvé duzzadt. Órákon keresztül tipródtunk a
vízben, majd tizenegy óra körül traktorral vontattak ki minket. Kissé megnyugodva értünk ki a fõútra, ahol iszonyatos
látvány tárult elénk. A hegy tetejérõl, Bikafalváról bútorokat,
elpusztult állatokat, csûrt zúdított le az ár. Lépésben tudtunk
Ezen a hodgyai házon keresztülvágott az ár. Áttörte az
ablakot, majd kivitte a szemközti falat, az udvarról traktort,
személygépkocsit vitt el a víz. A ház lakói életüket vesztették,
a néni a házban fulladt meg, férjét a víz elsodorta, több,
mint tíz kilométerre találták meg holtan két nap múlva.

haladni, mert tíz kilométeren keresztül a pusztítás nyomai
állták utunkat.
Késõbb hallottuk, hogy a híd, melyen órákkal azelõtt még
átkeltünk leszakadt, elvitte az ár.
Ezek a falvak nem voltak olyan szerencsések, mint
Telekfalva. Bikafalván, Hodgyán házakat bútoraikkal együtt
sodort el az ár. Nem kímélte a csûröket, pajtákat sem, a
védtelen állatoknak nem volt menekvés.

Ez az összezúzott autó is mutatja, hogy milyen hatalmas
pusztítást képes okozni a megvadult természet ereje. Az átélt
szörnyûségeket nem adják vissza a televízió tudósításai, a
fotók, a szavak.
Mégis úgy érzem, hogy jobb volt „otthon“ lenni és kicsit
osztozni fájdalmukban, bánatukban. Bármi is történt volna
velünk, mégis együtt voltunk. A közhelyekben nagy igazságok rejlenek. A bajban mennyire hatalmas tud lenni az összefogás. Tanulhatnánk tõlük, hogy mit jelent ez a szó
valójában: összefogni, együtt, egymásért.
Istenben való hitük megerõsíti õket az átélt borzalmak feldolgozásában, ezt másképp nem is lehet elviselni. Egy néni
azt mondta, hogy a Jóisten megbüntet bennünket, mert
gonoszak, rosszak, irigyek vagyunk, de rögtön azt is hozzátette, hogy a Jóisten szeret bennünket, mert élnek a
gyerekeim és az unokáim, még ha el is veszítettem az életem
munkáját.
" Sárvári Erika
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Bursa „A“

Bursa „B“

„A“ típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthetõ a
http://www.bursa.hu Internet címrõl):
Pályázati kiírás
Balatonvilágos Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik állami felsõoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsõoktatási intézményekben az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján az államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ
kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ
akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben az általuk felvett szak
képesítési követelményében meghatározott képzési idõn belül nappali
tagozaton folytatják tanulmányaikat.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
Figyelem!
· A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben
résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
· PhD képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
· Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
· Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005. szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdõ hallgatók is.
· Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2005/2006. tanév II.
félévére már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.
· Amennyiben a pályázni kívánó hallgatónak több felsõoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van, pályázatában feltétlenül CSAK azt az intézményt/kart/szakot jelölje meg, ahol államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt. Ez ugyanis az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi
félév (2005/2006. tanév második, illetve a 2006/2007. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2006. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2005/2006. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben
a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási
intézménynek.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás viszszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési
önkormányzat illetékességi területérõl elköltözik. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31.
A pályázat kötelezõ melléklete a Polgármesteri Hivatalban, továbbá az
Interneten a http://www.bursa.hu cím alatt hozzáférhetõ, és a felsõoktatási
intézmény által kitöltendõ Iskolalátogatási igazolás formanyomtatvány,
amelyen a felsõoktatási intézmény igazolja, hogy a pályázó a pályázati
kiírásnak megfelelõ képzésben vesz részt.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
· A pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének
havi forint összege
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetõleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási
intézmény tanulmányi jogviszonyáról az OM Alapkezelõ Felsõoktatási Pályázati Osztálynak, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2005. december 5-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb
felvilágosítás kapható a http://www.bursa.hu Internet címen.
Balatonvilágos, 2005. szeptember 20.
" Fekete Barnabás
polgármester

„B“ típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthetõ a
http://www.bursa.hu Internet címrõl):
Pályázati kiírás
Balatonvilágos Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2006. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2005/2006. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2006/2007. tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, vagy elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2006-ban
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
· A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben
résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
· A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2006/2007. tanév elsõ féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben
a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsõoktatási
intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente
egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem mûködik együtt. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás viszszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a
települési önkormányzat illetékességi területérõl elköltözik. A határozat
csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
· A pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének
havi forint összege
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetõleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges
mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási
intézménybe történõ felvételi vizsgája eredményérõl az Országos
Felsõoktatási Felvételi Iroda a Felsõoktatási Pályázati Osztálynak, illetõleg
az önkormányzat(ok) számára tájékoztatást nyújtson.
A pályázó írásban köteles 2006. augusztus 31-ig az OM Alapkezelõ
Felsõoktatási Pályázati Osztály részére bejelenteni, hogy a 2006/2007.
tanévben melyik felsõoktatási intézményben (az intézmény, kar és
szak/szakpár teljes nevének pontos megjelölésével) kezdi meg tanulmányait. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az
ösztöndíj folyósításából kizárható.
Amennyiben a „B“ típusú pályázat során támogatásban részesülõ
ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik „A“ típusú
ösztöndíjra, „B“ típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2005. december 5-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb
felvilágosítás kapható a http://www.bursa.hu Internet címen.
Balatonvilágos, 2005. szeptember 20.
" Fekete Barnabás
polgármester
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hónapban ígéretet
tettem Önöknek, hogy közbiztonsági szempontból értékelem az idei idegenforgalmi
szezont. Az idõjárás ugyan
nem kedvezett az ide látogatóknak, de ettõl függetlenül
mondhatni tele volt Balatonvilágos az ide pihenni látogató és többségében visszatérõ vendégekkel.
Elmondhatom, hogy a tárgyalt három hónapban
kiemelt bûncselekmény nem történt a településen. Az
elmúlt évvel ellentétben az idén nem tulajdonítottak el
egyetlen gépkocsit sem, melyet komoly eredménynek
könyvelek el, mivel Balatonvilágos földrajzi adottsága
miatt szinte mondhatni optimális az ilyen bûnözõi körök
tevékenységének végrehajtására. A betöréses lopások,
besurranások száma 40-45% -os csökkenést mutat idén,
mely elérésében komoly szerepet játszottak a napi rendszerességgel szolgálatot ellátó kerékpáros rendõrök. Az
egyéb általunk végrehajtott intézkedések közül kiemelném az ittas vezetések számának növekedését a
település tekintetében. A Rendõrõrs teljes területén is
emelkedõ tendenciát mutatott ezen esetek száma, de a
legnagyobb számban mégis itt Balatonvilágoson
találkoztunk ittas vezetõkkel. A kiszabott helyszíni bírságaink darabszámát is növeltük, illetve a szabálysértési
és büntetõ feljelentésekbõl is több készült, szinte
megdupláztuk a tavalyit. Úgy gondolom, hogy mindezek
ellenére minden alkalommal differenciáltan és szaksz-

Szülõi
elégedettségmérés
Az óvodával együtt összesen 85 db kérdõívet
értékeltünk, melyet a szülõk többsége a tanév utolsó
szülõi értekezletén készített el.
A válaszadók mindegyike úgy értékelte, hogy rendszeresen kapott az intézménytõl információt gyermekét illetõen.
Az információs csatornák közül elsõ helyen szerepel a személyes kapcsolatteremtés, ezt követi az
iskolában az ellenõrzõben közölt információ, az
oviban az üzenõ füzet, és az „egyéb“ kategória, melyen elsõsorban a helyi újságot kell érteni. Viszonylag
kevesen informálódtak telefonon keresztül.
Az információk mennyiségével a válaszadók túlnyomó többsége elégedett volt.
Az információt adó személyek közül az óvodában
elsõ helyen áll az óvoda vezetõje, õt követik az
óvónõk, majd a dajkák.
Az iskolában elsõ helyen az osztályfõnök személye
áll, következõ helyen a napközis nevelõk, majd az
igazgató áll. A felsõ tagozaton viszonylag kevés információt kérnek a szülõk a szaktanároktól.
A korrepetálások mennyiségével a szülõk háromnegyede elégedett volt.

erûen, a felénk támasztott társadalmi követelményeknek megfelelõen hajtottuk végre intézkedéseinket.
Másik visszatérõ téma szeptemberben az iskolakezdés, amely bizony-bizony sok szülõt tölt el aggodalommal. Idén is folytatjuk a helyi általános iskolában az
ifjúságvédelmi és bûnmegelõzési elõadások megtartását, melynek végrehajtásától hosszútávon komoly
eredményeket várok.
Fontosnak tartom elmondani, hogy gyermekeinket
nem csak a rendõrség tudja megvédeni attól, hogy bármely formában sértettjei, károsultjai legyenek valamilyen bûncselekménynek. A család és a baráti kör – például sporttársak – nevelõ szerepe is elõtérbe kerülhet
és pozitív irányba mozdíthatja a gyermek pszichés
önvédelmi képességeit. Kérem Önöket, hogy amennyiben látják, érzik, hogy gyermekük rossz közösségbe, társaságba került, próbálják meg õt abból kizökkenteni és
mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyermek
testi értelmi fejlõdése biztosítható legyen.

Tisztelettel:
" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Tanulói
elégedettségmérés
A mérést tanév végén, a 2., 5., 7. osztály
részvételével végeztük, összesen 51 db kérdõívet dolgoztunk fel. A kapott válaszok szerint ha a tanulók
kérték a szaktanár segítségét, minden esetben
megkapták. A gyerekek 27%-a önállóan, 24%-a tanári
felszólításra, 49%-a pedig is-is ment el a korrepetálásra.
A tanulók 20%-a nem vett részt a megbeszélt korrepetáláson.
Indokaik között szerepelnek a
„nem szerettem volna elmenni“
„más dolgom volt“
„elfelejtettem“ válaszok.
Az alsósok matematikából (50%), olvasásból (25%)
és nyelvtanból kértek tanári segítséget a felzárkóztatáshoz, a felsõsök matematikából (77%), fizikából
(27%), nyelvtanból (26%), kémiából (11%) igénylik a
korrepetálást. 1-1 tanuló egyéb tantárgyakat is megjelölt: irodalom, természetismeret, földrajz, idegen
nyelv, történelem.
A tanulók 23%-a hiányzás, 53%-a a tananyag meg
nem értése, 41%-a pedig gyakorlás miatt kérte ezeket
a foglalkozásokat, amelyeket 80%-uk hasznosnak ítélt.
A jövõ tanévre vonatkozó javaslataik között szerepel az az igény, hogy egyszerûbben magyarázzák számukra a tananyagot, többen szeretnék, ha legalább
ennyi, de inkább több hasonló felzárkóztató
foglalkozást szervezne az iskola.
" az iskola minõségirányítási csoportja
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Játszóteret avattunk Aligán...
kiásásának, a föld eltalicskázásának és
persze az alap betonozásának. Aztán
vártunk… vártunk… Megérkeztek a játékok. Megint ástunk, megint betonoztunk. Most már állnak a játékok. Még a
homok egy részét várjuk a játszótér
aljára, illetve a védõkerítést és a
padokat a szülõk számára.
A játékok a Practical Kft. ajándékai.
Ezúton szeretném megköszönni a
polgármester úr kétkezi munkáját, – hiszen a betonozásból, talicskatolásból õ
is kivette a részét, – illetve minden szü-
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lõnek, nagyszülõnek a munkáját.
Köszönet illeti azt a szülõt, akinek
már felnõtt gyermekei vannak (valószínû, hogy nem fognak játszani a játékokon), de egy tálca süteményt hozott az
addigra már éhes, dolgozó szülõknek.
Külön köszönet Veréb Attilának, akitõl
a vizet, illetve az áramot vihettük a betonozáshoz.
De a sok szó helyett beszéljenek a
képek:
" Veréb Andrásné

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

CMYK

Hosszas várakozás és rengeteg
kérelem után végre eljött az idõ, hogy a
Mathiász ltp. gyerekeinek is legyen játszóterük.
Büszkék vagyunk rá és valószínû,
sokkal jobban megbecsüljük és vigyázunk állagának megóvására; hiszen mi,
szülõk, nagyszülõk, nagybácsik építettük. Az önkormányzat embere géppel
kiásta a játszótér helyét, aztán jöttünk
mi szülõk. A polgármester úr mérnöki
pontossággal kijelölte a játszótér helyét
és mi lelkesen nekiláttunk a gödrök

