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SZEMÉTMENTES

2006

Pár hete – lassan egy hónapja –, hogy beköszöntött
az új esztendõ, a megszokott évszám helyett eggyel
többet, 2006-ot kell írnunk.
A múlt év végén a képviselõ-testület elfogadta az
éves munkatervet, a 2006 év költségvetését meghatározó koncepciót. Ezeket, a mindennapi közös
munkákkal kell megtölteni tartalommal, hogy az év
végén, illetve elõbb, mert választás lesz, a jól végzett
munka tudatával tekinthessünk az elkészült járdákra,
a felújított utakra, mindarra, amit az egyre szûkösebb
lehetõségeink ellenére véghez vittünk, megvalósítottunk. Büszkék legyünk tiszta, virágos településünkre,
melynek tisztaságához, gondozásához, valamennyien
hozzátudunk tenni valamit. Az is elegendõ, ha nem
dobjuk el a csokoládés papírt, a flakont, a cigarettás
dobozt – (uram bocsá' a kutyagumit sem hagyjuk ott)
– csak annyit teszünk, hogy a legközelebbi hulladékgyûjtõig elvisszük, bármilyen fáradságos és körülményes is.
Annyit kérek, ne hagyjunk szemetet magunk után,
ne törjük ki a facsemetét, ez ugye nem sok.
De hatása annál több.
Kívánom mindenkinek, hogy ebben az esztendõben
legyen jó egészsége, munkahelye, biztos megélhetése.
" Fekete Barnabás
polgármester

Polgárõrbál

2006

Február 4-én, 20 órától
a hagyományokhoz híven idén is lesz polgárõrbál.
Helyszín: Kultúrház
A bál bevételét a polgárõrök benzinköltségeinek enyhítésére fordítjuk. Szeretettel
fogadjuk a tombolatárgy felajánlásokat
a 06-30-216-9690-es telefonszámon.

XVI. évfolyam, 1. szám

A j á n l ó a tartalomból
Sítáborban voltunk. Január 12-én síelni indultak az iskola diákjai. Az idei évben a hagyományoktól eltérõen az ausztriai hegyeket választották
a téli sport kedvelõi. A gyerekek gondolatait és a
róluk készült fotókat a negyedik – ötödik oldalon
olvashatják.
Rendõrségi hírek a hetedik oldalon.
Galambkiállítás volt január 13-án és 14-én a
kultúrházban.
A
tollasokról
szóló
képösszeállításunkat a nyolcadik oldalon láthatják.

Ve r s - é s f o t ó p á l y á z a t
Március elsején Balatonvilágos 45 éves lesz!
Ez alkalomból versíró és fotópályázatot hirdetünk!
Sok szeretettel várunk minden olyan saját
költeményt, verset, fotót; mely
Balatonvilágosról, a Balatonról szól!
A pályázatokat február 20-ig lehet leadni
Krutzler Adriennél illetve a
Polgármesteri Hivatalban!
A díjazottak nevét márciusban hozzuk nyilvánosságra.
A fotókból kiállítást rendezünk
a község születésnapja alkalmából.
További információkért keressen
a 06-30-456-8612-es telefonszámon!

Tisztelt Szülõk!
Az idei tanévben is megrendezzük gyermekeink számára

2006. február 11-én 1530-tól - 2030 óráig a Farsangi bál-t
Ismét szeretettel várjuk a kedves szülõk önkéntes adományait.
Tombola és zsákbamacska készítéséhez: otthon feleslegessé vált
játék, kabala, könyv, toll stb., vagy pénzbeni adomány.
Az idei évben is a szülõk által készített sütemények árusítását tervezzük. Köszönettel vesszük és kérjük a kedves szülõket, hogy egyegy tálca süteménnyel járuljanak hozzá a rendezvény sikeréhez.
A felajánlásokat február 10-ig lehet küldeni, leadni az iskolában
Krutzler Adriennél.
Belépõjegyek 300Ft-ért elõvételben is vásárolhatók
Szöllõsi Tiborné Erika néninél (konyha) 730-tól - 800 óráig az iskolában.

Kérem vásároljon belépõjegyet,

mellyel támogatja a rendezvényen keresztül a gyermekeket!
A szülõi munkaközösség ezúton mond köszönetet a jótékonysági
bál támogatóinak.
Felajánlásaikat köszönjük és szeretettel várunk mindenkit.
Tisztelettel:
" Mihalovics Miklósné
Sz. M. elnök
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„KÜRTÕ” – Tüzeléstechnikai Bt.
2006. évi alkalmazandó tervfelülvizsgálati és szabad díjformába tartozó
kéményseprõ-ipari munkák díjtételei
Tervfelülvizsgálati díjak:
Új épület, 1 szintes
Új épület, 2 szintes
Új épület, 3 vagy több szintes
Utólagos toldalék épület
Utólagos tetõér beépítés
2-3 lakásos v. rendeltetési egységet tartalmazó épület,
nem központi fûtéssel
4-6 lakásos v. rendeltetési egységet tartalmazó épület,
nem központi fûtéssel
7-12 lakásos v. rendeltetési egységet tartalmazó épület,
nem központi fûtéssel
12-nél több lakást v. rendeltetési egységet tartalmazó épület,
nem központi fûtéssel
Épület központi fûtéssel
Tervmódosítás

7700-Ft/db
7700-Ft/db
11800-Ft/db
3300-Ft/db
4000-Ft/db
11800-Ft/db
20000-Ft/db
31000-Ft/db
41000-Ft/db
41000-Ft/db
A tervezett épület a
fentiekben
meghatározott
díjtételének 20%-a

Az 51/1999. (XII.25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendelettel
nem szabályozott kéményseprõ-ipari tevékenység végzése során alkalmazott
díjtételek:
Ipari és gyári kémény, csatorna és akna együtt
Füstcsõtisztítás
Tüzelõberendezések tisztítása:
Kazán
Fõzõüst
Tûzhely
Cukrászkemence
Gõzkemence
Szikrafogó-tisztítás
Cserépkályha-tisztítás

6000-Ft/fm
1800-Ft/db
6000-Ft/db
2000-Ft/db
2000-Ft/db
1700-Ft/db
5500-Ft/db
7000-Ft/db
15000-Ft/db
+ beépített anyag

Az 51/1999. (XII.25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30.) BM rendeletben
nem nevesített kéményvizsgálat során alkalmazott díjtételek:
Kiszállás

3000-Ft/eset
Egyéb célú vizsgálat:
Egyedi kisközponti kémény esetében
4800-Ft/kémény
Gyûjtõkémény esetében
9700-Ft/kémény
Nagyközponti kémény esetében
27000-Ft/kémény
Kémény nyomvonal vizsgálat
11000-Ft/kémény
Ipari Tv-vel végzett (külön megrendelt egyéb célú) vizsgálat
60 kW-ig
11200-Ft/kémény
60-120 kW közötti tüzelõberendezés teljesítménynél
25000-Ft/kémény
121-240 kW közötti tüzelõberendezés teljesítménynél
32000-Ft/kémény
240 kW felett
38000-Ft/kémény
Tüzeléstechnikai mérés
Egyedi kisközponti kémény esetében
12000-Ft/kémény
Gyûjtõkémény esetében
17000-Ft/kémény
Nagyközponti kémény esetében
25000-Ft/kémény
Mesterséges égéstermék elvezetésû levegõ-füstgáz (LAS) rendszerek éves
vizsgálata füstgázelemzéssel
Egyedi kisközponti kémény esetében
4200-Ft/kémény
Gyûjtõkémény esetében
3200-FT/szint
Nagyközponti kémény esetében
11000-Ft/kémény
Gáztömörségi vizsgálat
Egyedi kisközponti kémény esetében
10500-Ft/kémény
Gyûjtõkémény esetében
8700-Ft/szint
Nagyközponti kémény esetében
28000-Ft/kémény
1000-Ft/dokumentum
Másolat kiadása
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Az árak 20% ÁFA-t tartalmaznak.
Fogalom-meghatározások:
Gáztömörségi vizsgálat: olyan vizsgálat, melynek keretein belül meghatározásra
kerül az égéstermék elvezetõ berendezés szivárgási értéke (MSZ EN 1443)
Egyéb célú kémény vizsgálat: Az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított
27/1996. (X. 30.) BM rendeletben nem nevesített kéményvizsgálat, valamint az
elõzõekben meghatározott kéményvizsgálatokon kívül megrendelt kéményvizsgálati
eljárás.
Tüzeléstechnikai mérés: a tüzelõberendezések üzemeltetése során, üzemi
állapotban elvégzett mérés, melynek keretein belül meghatározásra kerülnek a
készülékek tüzeléstechnikai jellemzõi.
LAS rendszerek vizsgálata: O2 és CO2 mérésen alapuló vizsgálat, melynek során
meghatározásra kerül az égéstermék levezetõ berendezés tömörsége.

Veszprém megye kéményseprõ körzeteiben 2006. január 1-jétõl
alkalmazható kéményseprõ-ipari közszolgáltatási díjak
Kéményseprõ körzet
Balatonfüred – Balatonalmádi –Várpalota
Szolgáltató
KÜRTÕ Tüzeléstechnikai Bt. Balatonfüred
Szilárd tüzelésû kémények
1. egyedi (Ft/db, év)
2. gyûjtõ (Ft/szint/év)
3. kisközponti 60 kW alatt (64x64 cm alatt) Ft/m, év
4. nagyközponti 60 kW felett Ft/m, év

1026
1019
229
820

Gáztüzelésû kémények
1. egyedi (Ft/db, év)
2. gyûjtõ (Ft/szint/év)
3. kisközponti 60 kW alatt (64x64 cm alatt) Ft/m, év
4. nagyközponti 60 kW felett (Ft/m, év)
Üdülõk (idõszakos tartózkodási) kéményei (Ft/db, 4év)
Tartalékkémény (Ft/db, év)
Mászókémény (Ft/db, év)
Szakvéleményadás (Ft/eset)

1026
975
229
804
1950
549
1019
8533

Megjegyzések:
a díjak a 20%-os ÁFA-t tartalmazzák
a négyévenkénti mûszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek
az árak a kiszállás költségeit magukban foglalják
- kisközponti kémény: olyan kémény, amely legalább négy vagy több helyiség ellátására
alkalmas, valamint keresztmetszete kisebb (64x64 cm alatt) 4096 cm2-nél és 60 kW-nál
kisebb teljesítményû tüzelõberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál
- nagyközponti kémény: olyan kémény, amely keresztmetszete (64x64 cm alatt) 4096 cm2
vagy annál nagyobb, továbbá kéménykeresztmetszettõl függetlenül 60 kW vagy annál
nagyobb teljesítményû tüzelõberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére
szolgál
- egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló
tüzelõberendezések füstgázaik (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál
A következõ néhány sort Kovenczné Zsinka Sári nénitõl kaptuk:

A szeretetrõl
Endrõdi Sándor
Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülõföldet, hazát.
Kinek lelkében nincsen szeretet:
Az élete csak pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget.
Minden koldusnál százszor koldusabb,
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen.
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
Jók úgy vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét
Szövétnekül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szeretõ szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyûlöl.
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képgaléria

Reggel fél 9-kor indultunk el. Az út nagyon
hosszú volt, de végig bolondoztunk, így gyorsan
telt az idõ.
A szállás nagyon jó volt. Mikor megérkeztünk
gyorsan kipakoltunk és elmentünk sétálni.
Ekkor már nagyban folyt a fürdetés és a
hógolyózás.
A reggeli szinte mindig ugyanaz volt. A sípályához körülbelül fél órás volt az út. Minden
nap délután négyig síeltünk, snowboardoztunk. Ebédelni a fent lévõ ebédlõben szoktunk.
A leghosszabb pálya öt kilométeres volt.

A szálláson 6-kor volt a vacsora, utána 10-kor
a takarodó, bár mi tovább fenn voltunk.
Esténként activityztünk, twistereztünk.
A legjobb este az utolsó volt. Éjfélig az ebédlõben voltunk karaekozni. A fiúk nem sokáig
bírták, csak András bácsi maradt énekelni.
Azért lenne mit javítani a hangján.
A hazaút rövidnek tûnt. Akkor már a fél társaság aludt. Aztán sajnos hazaérkeztünk.
" Takács Alexa és Sztaravics Nóra
Fotók: Hollósi Éva
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Részletek az iskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatából
A fegyelmezõ intézkedések formái, alkalmazásának elvei
A fegyelmezõ intézkedések alkalmazásának célja, hogy a tanulót figyelmeztesse kötelességszegésére, a nem megfelelõ
viselkedésére, ezáltal elkerülhetõ legyen a fegyelmi büntetés kiszabása. Fegyelmezõ intézkedés alkalmazható, ha a tanuló
kötelességeit vétkesen megszegi, de a kötelességmulasztás nem olyan súlyos, hogy azért fegyelmi eljárást kezdeményezzünk.
Az alsó tagozaton alkalmazzuk a tanulók fegyelmezésére a fekete pontot, ill. a vele egyenrangú negatív jelentésû szimbólumokat,
mint fegyelmezési formát az alábbi tevékenységek, viselkedések esetén:
• Nem megfelelõ hetesi munkáért,
• Társak bántalmazásáért, csúfolódásért, szándékos zavarásáért,
• Öltözõi, osztálytermi hangoskodásért, kiabálásért,
• Nem tartja rendben a felszerelését, helyét az osztályban,
• A vállalt vagy megbeszélt feladatok hanyag teljesítéséért vagy elmaradásáért,
• A felszerelés hiányáért.
Öt fekete pontért (szimbólumért) a felsõ tagozatosoknál is alkalmazott fegyelmezõ intézkedésben részesül a tanuló.
Ha fegyelmezõ intézkedés alkalmazására kényszerülünk, elsõ alkalommal szóban figyelmeztetjük a tanulót. Ha ugyanazt a
vétséget ismételten elköveti, az alább felsorolt fegyelmezési formák valamelyikével él az iskola. Az 1-4. pontban felsorolt
fegyelmezési formák egyben növekvõ sor szerinti, egyre súlyosbodó fokozatok is:
1) A szülõ tájékoztatása telefonon, személyesen vagy írásban
2) Nevelõi, szaktanári, osztályfõnöki figyelmeztetés
3) Igazgatói figyelmeztetés
4) Nevelõtestületi figyelmeztetés (a legsúlyosabb a fegyelmit megelõzõen)
5) Táboroztatástól, kirándulástól, iskolai rendezvényrõl való eltiltás
Mindenfajta intézkedési formáról értesítjük szülõket és bekerül az értékelõ naplóba. Az írásbeli figyelmeztetések tényét
feltüntetjük a félévi és év végi magatartás-szorgalomértékelõ lapokon.

A fegyelmezõ intézkedés alkalmazásának oka.
Késés reggel tanóráról vagy a választott foglalkozások valamelyikérõl.
Tanórán vagy napközis foglalkozáson a tanuló fegyelmezetlen, a nevelõ
többszöri figyelmeztetésé-re is megtagadja a munkát, megjegyzéseivel
akadályozza a többi tanulót az ismeretelsajátításban.
Felszerelés rendszeres otthon hagyása, tanulmányi kötelezettség
többszöri egymás utáni megszegése.
Közvetlen környezet (pad, osztályterem), a rábízott eszközök rendben
tartásának elmulasztásáért.
Az iskolához tartozó területek rendjének meg nem tartásáért.
A rábízott vagy az oktatás során általa használt eszközök, létesítmények,
felszerelések nem elõírásszerû használatáért, megrongálásáért, beleértve az
ingyen biztosított (nem szülõ által vásárolt) tankönyveket is.
Hetesi feladatok el nem végzéséért, társai emberi méltóságának
megsértéséért.
Az iskola dolgozói emberi méltóságának megsértéséért, önmaga vagy
mások testi épségének veszélyeztetéséért,
egészségkárosító szerek iskolai fogyasztásáért,
az iskola tanulóinak, alkalmazottainak anyagi megkárosításáért, az
ellenõrzõ bejegyzéseinek meghamisításáért.
Az iskola által szervezett foglalkozáson, rendezvényen elkövetett
olyan vétségért, mely rontja iskolánk jó hírét, mely rossz hatással van az
iskolai közösségre.

A fegyelmezõ intézkedés formája.
Az órát vagy foglalkozást tartó nevelõ
azonnal értesíti a szülõt telefonon.
A szülõt írásban tájékoztatja a szaktanár vagy a foglalkozást vezetõ tanár.

Az esetet észlelõ nevelõi (osztályfõnöki) figyelmeztetés, többször visszatérõ esetben igazgatói figyelmeztetés, és
kártérítési kötelezettség.
Osztályfõnöki figyelmeztetés

Igazgatói figyelmeztetés

Amennyiben a tanuló elmulasztja bejelentési kötelezettségét, a saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztetõ állapotot, tevékenységet (ide értve egy verekedést is) bejelenteni, illetve azt, ha balesetet észlel vagy önmaga
megsérült, fegyelmezõ intézkedésben részesül, amely eggyel alacsonyabb fokozatú kell hogy legyen, mint amelyet az eseményt
okozó kap.
A táboroztatástól, kirándulástól, iskolai rendezvényrõl való eltiltás feltételeit a házirend szabályozza.
Tervezett módosítások
Tanórai rágógumizás illetve mobiltelefon engedély nélküli használata esetén elsõ esetben a tanulót és a szülõt tájékoztatjuk
telefonon, személyesen vagy írásban, majd a tanuló írásbeli nevelõi, szaktanári, osztályfõnöki, végül igazgatói figyelmeztetésben
részesül.
Határidõk többszöri be nem tartása esetén elsõ esetben a tanulót és a szülõt szóban tájékoztatjuk (telefonon, személyesen), majd a
tanuló írásbeli osztályfõnöki, végül igazgató figyelmeztetésben részesül.
A szóbeli figyelmeztetéseket az osztályfõnökök az osztályfõnöki munkatervben dokumentálják.
Folytatás a következõ számban...
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!

Elkezdõdött egy új, rendõri szempontból igazán nem könnyû év, és elég csak
a választásokat megemlítenem ennek
kapcsán. Talán az ó év utolsó napján –
bár elcsépeltnek tûnhet a dolog, és egy
kicsit maradinak is, a mai rohanó világban – sokan közülünk új célokat
tûztek ki maguk elé, és fogadalmat is tettek. Én sajnos hivatali
minõségemnél fogva fogadalmat nem tudok tenni, de annyit nyugodt szívvel
ki merek jelenteni – még kollégáim nevében is –, hogy Balatonkenese
Rendõrõrs személyi állománya mindent elkövet annak érdekében, hogy a
2006-os év sem legyen rosszabb, mint a múlt év volt. Hogy miért is
mondom ezt, mert statisztikailag mindenképpen, de remélem az állampolgárok biztonság érzetében is megmutatkozva, sikerült csökkentenünk az õrs
illetékességi területén elkövetett bûncselekmények számát, és jelentõsen
növelnünk – majdnem a duplájára – azon személyek elleni feljelentéseket,
akik nagymértékben rontották az amúgy sem túl jó közlekedési morált, vagy
agresszív, durva magatartásukkal zavarták a köznyugalmat, illetve
érvénytelen, nem megfelelõ okmányokkal, vagy éppen lejárt mûszaki
érvényességû gépjármûvel vettek részt a forgalomban.
Sajnos azért még nem lehetünk nyugodtak, mivel a hónap elsõ felében
már történt Balatonvilágos belterületén két jelentõsebb, dolog elleni
erõszakkal elkövetett lopás. Az elsõ esetben a kevésbé szem elõtt lévõ
nyaralóterület egyik ingatlanján található melléképület feltörésérõl kaptunk
bejelentést, ahol az elkövetõk közel félmillió forint értékben tulajdonítottak el
mûszaki berendezést, szerszámgépeket és egyéb értéket. Reméljük, hogy a
rendelkezésre álló információk alapján ebben az ügyben sikerül a nyomozást eredményesen lezárni.
A másik eset ismételten egy tanpélda is lehetne, mivel már nap mint nap,
minden média, a rendõrség – már az állampolgárok számára sablonossá
válóan – azt hajtogatja, – évszaktól, ünnepnaptól, vagy akár napszaktól
függetlenül, hogy ne hagyjanak a gépjármû tulajdonosok értéket
gépkocsijukban. Legalábbis ne úgy, hogy az jól látható helyen, mondhatni
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Boldog Új Évet, Balatonvilágos!
Az ünnepek alatt az ember toleránsabb a társaival, a környezetével. Na,
de ez a buszmegálló az Ady Endre utcában, ez vicc?!? Azt gondoltuk, ez
valami újévi tréfa. De nem. Komoly!
Nagyon dicséretesnek tartom az önkormányzat törekvéseit, de arra
szeretném kérni az érintetteket, segítsenek beilleszteni olyan objektumokat
a faluba, amin nem röhög az egész világ! Nem tudom, látta-e már valaki
azt a „csodálatos“ buszmegállót? Remélem, ebben az állapotában csak
ideiglenes! De komolyra fordítva a szót. Az biztos, hogy szükség van egy
fedett buszmegállóra. Megfelelõ kivilágítással. Azt gondolom, azért meg
lehetne valósítani! Meg aztán olyan karácsonyi díszégõket az oszlopokon –
legalább egyet – el tudtunk volna képzelni illetve nézni mi is azon a
környéken! Megint csak azt látni, hogy kevésbé tõrödnek az emberekkel
errefelé, az Ady Endre utcától a Balogh Ádám utcáig.
Ez viszont nem dicséretes. Mondhatnám, soha egy virág az utakon,
nincs rendesen gondozva a zöld, alig van este fény, nincs rendes járda.
Sorolhatnám, de elég! Nem szeretnék az újév elején morgós hangulatot
kelteni. Csak annyit kérnék, kérnénk, hogy egy kicsit több odafigyelést,
tisztelettudatot és szebb környezetet Balatonvilágoson is. Köszönöm.
2006-ra is kívánok az önkormányzatnak, erõt és jó egészséget a
munkájához! Minél örömtelibbet.
Tisztelettel:
egy utas
" Pesztericz Jánosné

szem elõtt legyen. Higgyék el, hogy ez a tipikus esete is lehet „az alkalom
szüli…“ címû történetnek, mert az ilyen jellegû bûncselekményeket nem
kimondottan „profi“ bûnözõk követik el. Még akkor sem szabad könnyelmûnek, óvatlannak lennünk, ha saját házunk elõtt parkolunk, és úgy gondoljuk, hogy csak pár percre távolodunk el autónktól. A bûncselekményt elkövetõ személynek elegendõ pár másodperc ahhoz, hogy észrevegye az
értéket, majd betörve az ablakot, eltulajdonítsa azt. Azt kell hogy mondjam,
rendõri szempontból a lehetõ „legnyomszegényebb“ helyszín, mivel az
elkövetõ – számára legkedvezõbb helyzetben – nem ül az autóba, nem nyúl
az autó olyan részéhez ahonnan nyomrögzítés lehetséges lenne, így egy
laikus számára is érthetõ, hogy a tettenérés kivételével a bûncselekmény
nem bizonyítható. Ezzel persze senkit nem szeretnék ilyen bûncselekmény
elkövetésére sarkalni, mert „ott vagyunk és figyelünk“, de ha nem mi, a
polgárõrség tagjai mindenképpen. Mindenki számára nyilvánvaló, ennyi
bevezetõ után, hogy a községben gépkocsi feltörés történt, melynek során
az elkövetõ közel háromszázezer forintos kárt okozott a tulajdonosnak.
Ha már méltán említettem a polgárõrséget, itt, a nagyobb nyilvánosság
elõtt szeretném köszönetemet kifejezni kollégáim nevében is, a 2005-ös
évben végzett erõn felüli munkájukért, és a 2006-os évre kívánok nekik
nagyon sok erõt, egészséget és kitartást, bízván abban, hogy a közös munka
meghozza gyümölcsét.
Engedjék meg, hogy megemlítsek még egy igen nagy anyagi kárt okozott
bûncselekményt, ami közvetlen közelünkben, de már más közigazgatási
területhez tartozó területen került elkövetésre. Azért tartom ezt fontosnak,
mivel egy helybeli vállalkozót érint, akinek kereskedésébõl több mûszaki
berendezést tulajdonítottak el több mint félmillió forint értékben.
Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy 2006-ban sem menjünk el egymás
mellett úgy, mintha bennünket nem érdekelne az, hogy egy távoli
ismerõsünkkel, szomszédunkkal, helybelinkkel mi történik, mi történt. Ne
legyünk lusták egy idegen személy, autó vagy bármi más – ami eddig nem
volt, és szokatlan a környezetünkben – felbukkanása esetén felhívni a
Balatonkenese Rendõrõrsöt (06-88/584-970), vagy a segélyhívó telefonszámot (107/112), vagy akár bizalommal fordulni a helyi körzeti megbízotthoz.
Bízom abban – és miért ne lenne ez így, – 2006-ban a jó kapcsolatot
(rendõrség-lakosság), akár magánemberként is tovább mélyítsük, hogy a
nyári idegenforgalmi szezonra teljesen kiforrott legyen, és együtt, továbbra
is hatékonyan tudjunk fellépni a területre csak bûnözési szándékkal érkezõ
személyek ellen.
Tisztelettel:
" Pál Norbert r. tzls.
Kmb. csop. vez.

Polgármester úr válasza...

A cikkre vonatkozóan tájékoztatom a felháborodott lakosunkat az alábbiakról:
Az Ady Endre utcában egyenlõre nincs hivatalos buszmegálló! A terveztetése, engedélyeztetése folyamatban van. Az odaszállított építmény, ha
úgy tetszik, esõbeálló és ennek megfelel. Akik várják a nem hivatalosan
megálló enyingi buszjáratot, azoknak a várakozási idõ alatt – az eddigiektõl eltérõen – van hova húzódniuk. Az alumínium hullámlemezbõl készített
építmény lehet, esztétikusabb – ízlés dolga.
A virágosítással kapcsolatos észrevételét köszönöm, de meg kell
jegyeznem, hogy évek óta ingyenesen biztosít az önkormányzat virágpalántákat azoknak, akik az ingatlanuk elõtti közterületet akarják virágosítani. Nem sokan élnek e lehetõséggel. Kényelmesebb a függöny mögül
kilesve nézni azt a pár embert, akik a szabadidejükbõl áldozva virágosítják
közterületeinket. Nekik ezúton is kifejezem köszönetem, mert a virágos
közterületek munkájukat dicsérik.
A közterület tavaszi nagytakarítását
2006 április 22-én 9 órától szervezzük, mindenkit várunk!
A virágosítás május hónap utolsó hete.
Együtt gondolkodva, együtt cselekedve juthatunk elõre.
Köszönöm az észrevételeket, eredményes, boldog új évet kívánok!
" Fekete Barnabás
polgármester
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Galambkiállítás...
Az idei évben is rendeztek kiállítást a galambtenyésztõk. Több egyesület tagja is képviseltette
magát a balatonvilágosi megmérettetésen, ahol
majd’ kétszáz madár várakozott a zsûrizésre. A
tavalyi évhez hasonlóan az idei kiállításon is sok
érdeklõdõ volt, elmondhatjuk, hogy hagyományt
teremtve – ebben az évben már visszatérõként, új
színfolttal gazdagodott a kultúrházi programok
palettája.
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Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
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