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Választások 2006
Tájékoztatom a választópolgárokat a 2006. évi országgyûlési képviselõk választásáról.
Balatonvilágos község a Veszprém megyei 2. számú
választókerülethez tartozik. Az elsõ fordulóra 2006. április 9én került sor. A szavazás reggel 6 órakor kezdõdött. A
szavazóhelyiség kinyitását megelõzõen már több
választópolgár is várakozott az ajtóban, mert szeretett volna
elsõként szavazni.
Szerencsére az egész nap rendkívüli esemény nélkül telt
el, a szavazás rendben lezajlott és a szavazóhelyiséget a
jogszabályban megjelölt idõpontban, 19 órakor a szavazatszámláló bizottság bezárta.
Ezután következett a szavazatszámlálás, melynek keretében – ugyancsak a jogszabályoknak megfelelõen – a bizottság minimum kétszer átszámolta a leadott szavazatokat.
A számlálás eredményeként az egyéni jelöltekre leadott
szavazatok az alábbiak szerint alakultak:
Dr. Bóka István
270
Csángó Ferenc
10
Dr. Kiszely Pál
39
Nagy Jenõ
451
Dr. Tihanyi László
42
A pártlistára leadott szavazatok száma az alábbiak szerint
alakult:
MSZP
463
FIDESZ, KDNP
241
SZDSZ
47
MDF
52
MIÉP-Jobbik
11
MUNKÁSPÁRT
2
A részvételi arány magasabb volt az országos átlagnál,
ugyanis közel 75%-os volt.
A Területi Választási Iroda tájékoztatása szerint a
Veszprém megyei 2. számú választókerületben a szavazás
elsõ fordulója nemcsak érvényes, hanem eredményes is volt.
A megválasztott országgyûlési képviselõ Dr. Bóka István a
FIDESZ, KDNP jelöltje – a korábbi országgyûlési képviselõnk
– lett, így második fordulóra a Balatonfüredhez tartozó
településeken, így községükben sem került sor.
Ezúton is szeretném megköszönni a lakosság aktivitását
és a választás során közremûködött személyek munkáját.
" Kovács Béla jegyzõ
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Futóverseny...
Körzeti mezei futóversenyen vettek részt iskolánk diákjai
2006. március 27-én Balatonfûzfõn.
A fiúknál az elsõ és a második korcsoportban elsõ helyezést
értek el csapataink: Bódig Péter, László Dávid, László János, Rest
Botond, Tóth Ádám és Tóth Zsolt;
Farkas Ádám, László Bálint, Papp Renátó, Völgyi Gergely és
Takács Bálint. Az elsõ korcsoportban egyéniben elsõ lett Rest
Botond, második László János és dobogóra állt még Bódig Péter
is. Egyéniben aranyérmes lett Takács Bálint, László Bálint lett a
második és a harmadik Papp Renátó.
A harmadik korcsoportban elsõ helyen végeztek: Blaski
Gábor, Hanák Attila, Jakab Tibor, László Dániel és Vörös Roland.
Egyéniben ezüstérmes: László Dániel, bronzérmes: Hanák Attila.
Negyedik helyen végeztek: Bakó Dániel, Csonka Dániel,
Marosvári Tamás, Nagy Richárd, Reisz Dániel és Tóth Dániel.
A negyedik korcsoportban másodikként állhattak a
dobogóra: Erdélyi Roland, Horváth Attila, Mihalovics Márk és
Molnár András, aki egyéniben harmadik lett.
A lányoknál a második korcsoportban az elsõ helyet hozták
el a lányok: Jakab Mariann, Lo Joacono Guilia, Németh Szandra,
Bódig Dorottya és Tóth Rebeka. Egyéniben elsõ lett Jakab
Mariann, harmadikként Lo Joacono Guilia végzett.
A harmadik korcsoport lányai bronzérmesek lettek: Árvay
Nikolett (egyéniben elsõ lett), Janecz Jessica, Lénárt Alexandra,
Papp Daniella és Takács Rebeka.
Negyedik korcsoportban a lányok aranyérmet hoztak: Gyenis
Renáta, Keti Kinga, Nagy Alexandra, Szabó Viola és Takács
Alexa, aki egyéniben elsõ lett.
A Veszprém Megyei Mezei Futás Diákolimpia végeredményei
A harmadik korcsoportban nagyon jól szerepeltek a fiúk:
9. László Dániel
14. Takács Bálint
17. Hanák Attila
20. Marosvári Tamás
22. Blaski Gábor
Csapatban a balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola
végzett az elsõ helyen.
A harmadik korcsoportban Árvay Nikolett 13. lett.
A negyedik korcsoport lányai is sikeresek voltak:
5. Takács Alexa
18. Szabó Viola
26. Gyenis Renáta
27. Nagy Alexandra
34. Kerti Kinga
Csapatban a második helyezést érte el a balatonvilágosi
Mészöly Géza Általános Iskola.
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2006. március 20.
Napirendek:
1./ Rendeletalkotás, rendelet módosítás
2./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2006. március 20-án tartotta munkaterv
szerinti ülését, melynek keretében megalkotta a Luxusadóról
szóló rendeletét, módosította a Vagyongazdálkodásról szóló
rendeletét, valamint kiegészítette az Oktatási-, nevelési
intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési díjról
szóló rendeletét.
Vegyes ügyek napirendjeként az alábbiakat tárgyalta, és az
alábbi döntéseket hozta:
Meghatározta a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
szabad kapacitás terhére végezhetõ kiegészítõ tevékenység
körében 2006. évben alkalmazandó térítési díjakat.
Döntött a gyermekek alternatív napközbeni ellátásának
biztosításáról az Óvoda szabad kapacitásának kihasználása
végett. A gyermekek ellátásáért fizetendõ térítési díjat 1’269
Ft/fõ/nap összegben határozta meg, mely tartalmazza a napi
négyszeri étkezés térítési díját.
Megbízta a Veszprém Ber Rt-t Balatonvilágos Mathiász
lakótelep és környékének, Napsugár utca, Zrínyi Miklós utca,
Hunor utca és Kölcsey utca közötti terület szennyvízelvezetésének mûszaki ellenõrzésével.
Továbbra is fenntartotta a korábban hozott 54/2006. (II. 20.)
határozatban foglaltakat Balatonfûzfõ Város Önkormányzata,
mint körzetközpont által ellátott hatósági feladatok támogatására vonatkozóan.
Tárgyalt Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület vezetõivel a
Club Aliga területének privatizációjával kapcsolatban felmerült
kérdésekrõl.
Két kérelmezõnek reklámhordozó, illetve hirdetõtábla (maximum 1 m2 nagyságú) kihelyezéséhez biztosított területet 1000
Ft/hó/db területhasználati díjért.
Hozzájárult a Településüzemeltetési Intézménynél 50 ezer Ft
elõirányzat átcsoportosításához.
Visszavonta egy kamatmentes kölcsön biztosítására vonatkozó határozatát, a 303/29, és 303/37 hrsz-ú ingatlanok
vevõkijelölési határozatát, és egy oklevél adományozásáról szóló
határozatát.
Nem kívánt élni egy Kft. eu-domain név regisztrációra tett
ajánlatával.
A Temetõ utca forgalom és sebesség korlátozására érkezett
kérelemmel kapcsolatban fenntartotta 11/2006. (I. 24.) számú
határozatában foglaltakat: „Balatonvilágos, Ady Endre utca,
Temetõ utca keresztezõdéséhez lakó- pihenõ övezet tábla,
valamint egy 3,5 t súlykorlátozó tábla kihelyezése”.
A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói közül a Triatlon
Klub utánpótlását képezõ diákok részére térítésmentesen
rendelkezésre bocsátotta az önkormányzat tulajdonában lévõ
gépjármûvet, a versenyekre történõ szállítás biztosítására.
Az 1956-os forradalom áldozatainak 50. évfordulója emlékére
emlékmû felállításáról döntött, melyre bruttó 600 ezer Ft
pályázati önerõt biztosított.
Pályázat benyújtását határozta el a település rendezettségét,
a településkép javítását szolgáló fejlesztésekre. A megvalósítás

tervezett költsége 20’872’404 Ft, mely összegbõl a pályázati
önrész 10’872’404 Ft, az igényelt támogatás 10’000’000 Ft.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi
napirendeket tárgyalta és határozatokat hozta:
Egy kérelmezõ részére lakásfelújításhoz 200 ezer Ft
kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított.
Döntött a 973 hrsz-ú ingatlan 624 ezer Ft-ért, valamint a
054/192 hrsz-ú ingatlan 200 ezer Ft-ért történõ értékesítésérõl.
Elutasította egy kérelmezõ támogatás iránti kérelmét.
Engedélyezte a 303/44 hrsz-ú ingatlan vételárának két
részletben történõ megfizetését.
Meghatározta 2006. évre vonatkozóan a szabad strandon lévõ
büfé épületének bérleti díját, melynek összege 800 ezer Ft.
A polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával
kapcsolatos költségeinek fedezetére költségátalányt állapított
meg, melynek mértékét az illetmény 30 %-ában határozta meg.
2006. március 31.
A képviselõ-testület 2006. március 31-én rendkívüli ülést
tartott, ahol Balatonvilágos csatornázatlan utcáinak (Mathiász
ltp., Napsugár utca, Zrínyi u. 107-122 szám közötti terület)
szennyvízcsatornával történõ ellátásáról, építésérõl illetve annak céltámogatással történõ megvalósításáról döntött. Egyben
vállalta, hogy az eddig elkészített csatornaszakaszoknál elért
95%-os lakossági rákötés arányát a jelenlegi területeknél
(Mathiász ltp., Napsugár utca, Zrínyi u. 107-122 szám közötti
terület) is biztosítja.
2006. április 11.
A képviselõ-testület 2006. április 11-én rendkívüli testületi
ülést tartott. Az ülés napirendjeként az alábbiakat tárgyalta, és
a következõ döntéseket hozta:
Balatonvilágos turisztikai kiadványának készítéséhez
150.000 Ft pótelõirányzatot, a belterületi utak útburkolat
felújításának költségéhez 90.991 Ft pótelõirányzatot biztosított.
Kiegészítette a szennyvízcsatorna beruházás megvalósításához, a céltámogatás igénylésére, a kötelezettségvállalásra hozott
határozatait.
A lakásvásárláshoz nyújtott támogatásokra vonatkozóan
elfogadta a „Balatonfõi Szövetkezeti” Szolgáltató Rt. kötelezettségvállalását.
A 088/5 hrsz-ú ingatlan tekintetében döntést hozott az
elõvásárlási jog érvényesítésének lehetõségérõl.
A kötelezõ illetményalap emelés miatt, megállapította a
polgármester 331’200 Ft, a jegyzõ 303’600 Ft illetményét,
valamint az alpolgármester 35’100 Ft tiszteletdíját.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülését 2006. április 24. hétfõ, 1500 órai kezdettel tartja.
Napirendek:
1./ A 2005. 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
" Kovácsné Rack Mária
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Nemsokára itt a nyár!

A

z idén nehezen akart tavaszodni.
Hirtelen robbant be, elemi erõvel és
fantasztikus érezni, hogy újra
melengeti a hátunkat a napsugár. Minden
kizöldült, virágba borultak a fák és reggel
végre a madarak csicsergésére ébredhetünk.
A majálissal elindulnak azok a programok,
melyek már nem szorítanak be minket a négy
fal közé. Valószínûleg mire az újság megjelenik már túl vagyunk a Vöröskereszt által szervezett bográcsfõzõ versenyen. Idén az utcabált megelõzi a Valahol Európában címû
musical bemutatása.
A következõ program május 20-án lesz, a
Nõegylet szervezésében a Férfinap. A 19 órától kezdõdõ mulatság fõszereplõi a község
férfilakossága, ahol lesz tánc, vacsora és jó
hangulat. Sok szeretettel vár a szervezõség
mindenkit.
Május 27-én gyermekeinket ünnepeljük. Az
iskolában hagyományosan idén is szombaton
lesz a gyermeknap. A szervezõkkel május 3-án
beszéljük át a programot és a nap menetét. Ha
valakinek ötlete, javaslata van, sok szeretettel
várjuk május 3-án 17 órakor a Kultúrházban.
A szezont ünnepélyes keretek között június
24-én nyitjuk meg a rendezvényparkban,
amely hagyományosan helyszíne lesz a szombat esti zenés estéknek, koncerteknek. Az
idén ezek az esték mindig más mûfajt mutatnak majd be. Jelen lesznek a repertoárban az
indiánok, különbözõ országok illetve mûfajok
képviselõi. Terveink szerint a koncertek után
szabadtéri diszkót illetve utcabált szervezünk.
Július második hétvégéje a hagyományokat
nem megszakítva a Falunap idõpontja.

Hirdetmény

Természetesen ebben az évben is gondolunk
a gyerekekre, tehát lesznek gyerekprogramok
illetve közkedvelt kézmûves foglalkozásokra is
sor kerül a fák árnyékában. A színpad elõtt egy
pillanatra sem unatkoznak majd a nézõk,
illetve a szombati napon sztárvendégünk is
lesz. A korgó gyomorra is gondoltunk, hiszen a
Falunap kötelezõ „kelléke” az ökörsütés. A
szombat természetesen fergeteges utcabállal
végzõdik. A Falunap alkalmával szeretné
megmutatni a helyi felnõtt és gyermek
színjátszókör eddigi darabjait.
Két héttel a falunap után újabb nagyobb
rendezvényre szeretném felhívni olvasóink
figyelmét. A Hársfa vendéglõ és környéke lesz
a helyszíne egy új rendezvénynek, a Balatoni
Halak Napjának. Hagyományteremtõ szándékkal horgász- és halászléfõzõ versenyen lehet
részt venni. A versenyek mellett rengeteg érdekes program kínálkozik majd.
Az augusztus 20-ai hétvége egyben a szezon
zárását is jelenti. Ezen a hétvégén is sok szeretettel várjuk az árusokat, hiszen a vásári forgatag elengedhetetlen kelléke a község rendezvényeinek. Bármilyen községi rendezvényekkel kapcsolatos kérdésre információt kaphatnak a (30) 456-8612-es telefonszámon. A
honlapunkon (www.balatonvilagos.hu) folyamatosan jelennek meg a részletes programok.
A község kirakodóvásáraira jelentkezhetnek
még a (88) 446-034-es telefonszámon, a
Tourinform Irodában is. Találkozzunk minden
községi rendezvényen!
" Krutzler Adrienn

Tisztelt adófizetõk!
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a
Balatonvilágos Jövõjéért Közalapítvány
javára!
Adószám: 18936939-1-19

2006-ban is lesz férfinap!
Május 20-án 19 órától Férfinapot tartunk a Kultúrházban,
melyre a Község minden férfiúját sok szeretettel várjuk.
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Játszóházzal...
A húsvéti szünet elõtti utolsó tanítási nap
délutánján játszóházzal egybekötött nyuszipartyt
rendeztünk a gyerekeknek. A logikai, ügyességi
játékok egy részével már decemberben megismerkedhettek a lurkók. A fiatalabb korosztály
nagyon jól érezte magát a játékvárban. Az idõsebbek inkább az esti diszkóra voltak kíváncsiak. A party a táncversennyel kezdõdött, majd
véget nem érni akaró tánccal folytatódott. Az
apróbbak szórakozásának a szülõk vetettek
véget. A délután illetve az este sikerét mutatta
a krokodil könnyekkel távozó kisebb gyermekek
kisírt szeme illetve a lelkes felsõsök, akik a nagy
bulizásba belerekedtek. Örülünk, hogy jól éreztétek magatokat. A gyerekek köszönetét tolmácsolom a Nyugdíjas Klubnak, akik kiszolgálták
õket, köszönjük az üdítõt a Balatonvilágosi
Presszónak és a chipset a Vöröskeresztnek.
Pap Daniella: Nagyon sokat készültem erre a
bulira. Nem számítottam rá, hogy ilyen jól fog sikerülni. Amikor odaértünk, egybõl rácsaptunk a
csocsóra. Nagyon sokat hülyéskedtünk. Aztán
következett a táncverseny. A Rest Botonddal
indultam. Nem értünk el jó eredményt, de attól
függetlenül jól szórakoztunk. Aztán besötétedett. Sok fiúval táncoltam és mindegyikkel jó
volt táncolni. Elvileg csak kilencig tartott, de
mivel annyira jó hangulatot csináltunk, így egy
órával megtoldottuk a bulit. Tényleg nagyon jó
volt a buli. Nagyon örülnék, ha még több ilyen
lehetõség lenne, ahol tombolhatunk egy kicsit.
Nagyon köszönöm ezt a bulit!
Blaski Anna: Nagyon király volt a buli, mert sok
pasival táncoltam.
Hanák Attila: Nagyon jól sikerült a nyuszi-party,
jó volt a zene, jó volt a hangulat és rengeteget
táncoltam, legyen máskor is!
Fotókat készítette: Krutzler Adrienn
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Nyári napközis tábor az iskolában
Iskolánk ebben az évben is felkínálja segítségét a szülõknek, ha
gondot okoz gyermekük biztonságos felügyeletének megoldása a
nyári szünetben, vagy csak szeretne szervezett programmal
eltölteni néhány szünidei napot. Megfelelõ számú (10 fõ) jelentkezõ
esetén az alábbi költségtérítéses napközis táborokat indítjuk:
y angol nyelv (alapszinten, de nem kezdõknek)
y német nyelv (alapszinten, de nem kezdõknek)
y úszás
y tenisz
y kirándulások
A táborokat elsõsorban a helyi iskolásoknak szervezzük, de
elfogadjuk a községben nyaraló gyerekek jelentkezését is.
Tudnivalók a napközis táborral kapcsolatban:
y a napközis tábor csak 5 napos (hétfõtõl péntekig tartó) hetekre
vehetõ igénybe 1 vagy 2-szeri étkezéssel vagy étkezés nélkül.
y a foglalkozások 8 órától legfeljebb 16 óráig tartanak
y a gyermek helyszínre juttatása a szülõ feladata
y egy-egy hetet akkor indítunk, ha legalább 10 jelentkezõ van
y a sporttáborok napi 3 óra aktív sportolást és mellette egyéb
szervezett foglalkozásokat (játék, kézmûves foglalkozás, strandolás,
stb…) jelentenek
y a jelentkezéssel és a térítési díjak befizetésével kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a 88/446-314, a 30/335-8009-es telefonokon vagy
a hyperlink „mailto: meszisk@vnet.hu“ meszisk@vnet.hu e-mail
címen
" Pernecker Antalné
igazgató

Igénybejelentés nyári napközis ellátásra
Visszaküldés nem helyi iskolásoknak 2006. május 15-éig
A gyermek neve, osztálya: ________________________________
A tábor megnevezése
y kirándulás
y tenisz
y angol nyelv (alapszinten,
de nem kezdõknek)

Étkezésen
A kiválasztott
felül fizetendõ
tábor (X)
térítési díj
június 19-23 6’000 Ft/hét
június 26-30 7’500 Ft/hét
Tervezett
idõpont

július 17-21

y német nyelv (alapszinten, de
július 17-21
nem kezdõknek)
úszás
július 24-28

7’500 Ft/hét
7’500 Ft/hét
6’000 Ft/hétt

Térítéses óvodai szolgáltatás
2006. április 1-jétõl – fenntartói jóváhagyással – új
szolgáltatást kínálunk azoknak a szülõknek, akiknek
gyermeke még nem töltötte be 3. életévét, de már elérte az
óvodába lépéshez szükséges fejlettséget (azaz szobatiszta és
önállóan tud enni). Alkalomszerûen egy-egy napra, vagy
rendszeresen, egész hónapra vállaljuk a gyermekek
felügyeletét, foglalkoztatását, így lehetõséget teremtünk a
szülõnek, hogy elintézhesse különbözõ hivatalos teendõit
vagy egy-egy bevásárlást, továbbá teljes vagy részmunkaidõs
állást is vállalhasson.
A fizetendõ térítési díj mértéke a 2006-os költségvetési
évben 1’269 Ft/nap (a négyszeri étkezéssel), melyet a
szolgáltatás igénybevétele elõtt kell befizetni az iskola
pénztárába. Havi legalább 15 napos befizetés esetén 45%
kedvezményt biztosítunk.
A szolgáltatás igénybe vehetõ a térítési díj befizetését
igazoló bizonylat és orvosi igazolás (arról, hogy a gyermek
közösségbe mehet, nem beteg) bemutatásával.
További információt kaphatnak Kõhalmi Alexandra
óvodavezetõtõl a (88) 480-032-es telefonon.
" Pernecker Antalné
igazgató
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Nyugdíjasprogramok
pályázati támogatással
A Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, közismert nevén a Nyugdíjasklub pályázatot nyújtott be „Közösségépítés rekreáció és sportprogramokkal
Balatonvilágoson” címmel. Az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium 300’000 Ft vissza nem
térítendõ támogatásban részesítette a nyugdíjasklubot.
A pályázat benyújtásával legfontosabb célunk volt, hogy a
hétköznapokon megszokottaktól eltérõ alkalmakat teremtsünk az idõs emberek találkozására, hogy minden érdeklõdõ
nyugdíjas megtapasztalhassa a csoportos mozgás, közös
kirándulások jótékony hatását testre és lélekre, hogy tájékozódhassanak a táplálkozás és mozgás egészséget befolyásoló hatásáról. A megvalósítás széleskörû összefogásra
épült, kiemelt helyet kapott a társadalmi munka, a
különbözõ helyi közösségek együttmûködése. A legtöbb
segítséget a helyi vöröskereszt szervezet tagjaitól kapták a
nyugdíjasok, melyért ezúton is köszönetet mondunk nekik. A
megpályázott összegbõl valamint önrészbõl több programot
valósítottunk meg az elmúlt 3 hónapban.
A mozgást kedvelõk az iskola tornatermében tartott
ETKA-jóga foglalkozásokon, illetve gerinctorna bemutatókon
vehettek részt 6-6 alkalommal pályázati támogatással. A
gerinctorna foglalkozások hatékonyabbá tételéhez 10 db
gimnasztikai labdát is vásároltunk.
Két alkalomra terveztünk kirándulást: február 9-én az
agárdi gyógyfürdõben tapasztalhattuk meg a gyógyvizek, a
vízben végzett mozgás jótékony hatását, majd április 20-án
egy hegyvidéki kirándulóhelyen – Abaligeten – kaptunk
ízelítõt különbözõ kommunikációs és konfliktuskezelési
technikákból.
Nyugdíjasaink bekapcsolódtak az iskolai diákönkormányzat mûvelõdési házban szervezett vetélkedõjébe, elmélyítve
ezzel is a fiatalabb és idõsebb generációk közötti együttmûködést.
Végül, de nem utoljára nagyon hasznos tanácsokat
kaptunk az ETKA-jógát vezetõ szakembertõl, hogy milyen
táplálékokkal, hogyan õrizhetjük meg jobban egészségünket.
A bemutatott reformételektõl kicsit idegenkedtünk, de a
kipróbálás eloszlatta kételyeinket.
A programokba bekapcsolódó fiatalabb és idõsebb
emberek egyhangú véleménye volt, hogy szükség van ilyen
és ehhez hasonló programokra, amikor kiszakadva a
mindennapi megszokott életritmusból jobban odafigyelhetünk egymásra, megismerhetjük egymást, más oldalról is,
érzelmileg feltöltõdünk, s ezáltal reményteljesebbnek látjuk
a jövõt is.
Az idõsebb emberek ismét megtapasztalhatják, hogy
szükség van még munkájukra, tudásukra, az évek során
felhalmozott tapasztalataikra, a településen mûködõ, különbözõ életkorú embereket magukba tömörítõ szervezetek
megismerhették saját és mások erõsségeit és gyengeségeit,
valamint azt, hogy együtt eredményesebbek lehetnek, s ez
még inkább motiválja õket egy-egy közösségi feladatba való
bekapcsolódásba.
" Sovány Dénes
nyugdíjasklub elöke

" Pernecker Antalné
a pályázat készítõje
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Bûnügyi vonatkozásban Balatonvilágos az elmúlt hónapban a
nyugalom szigete volt. Néhány kisebb bûncselekményrõl érkezett bejelentés a Rendõrségre, melyek
során a hívatlan vendégek színesfém tárgyakat tulajdonítottak el.
Mindezen cselekmények megakadályozása, megelõzése érdekében
fokozott járõr-szolgálatot teljesítettünk az éjszakai órákban, mely
során a helyi körzeti megbízott Buzsáki László r. zls. úr és társa
Adamik János r. zls. úr tetten értek egy a szomszédos településrõl
érkezett fiatal férfit, amint feszegeti az alumínium borítást a Zrínyi
utcában található távhõ-vezetékrõl. A férfi megpróbált elmenekülni, de kollégáim némi futással utolérték õt és elfogták. A Rendõrkapitányság nyomozói kihallgatták a nevezett személyt, majd ezt
követõen lefoglalásra kerültek az alumínium lemezek is.
Az ilyen jellegû cselekményekhez tartozik még az a hír, hogy a
múlt havi cikkben megjelent értesítés alapján, – miszerint alumínium kandellábereket tulajdonítottak el – állampolgári bejelentést
kaptunk, mely alapján megtaláltuk azokat. Az oszlopokat az
ismeretlen elkövetõ összefûrészelte és így próbálta meg elszállítani
a helyszínrõl.
A múlt hónap közepén történt még egy olyan eset, mely alkalommal egy az udvaron parkoltatott tehergépkocsiból loptak el
személyes iratokat és nagyobb összegû készpénzt, mely során a
sértett még látta az elkövetõket amint elfutnak és egy szûrkés színû
Audi személygépkocsiba beugorva sietõsen távoznak. Mindezzel
kapcsolatban megállapítottuk, hogy a gépkocsi egy új típusú grafit
metál szürke színû Audi A4 típusú. Ezzel a gépkocsival általában
három-négy roma származású férfi utazik, akik besurranásos lopásokra, autó feltörésekre szakosodtak. A bûncselekményeik elkövetése során csak pénztárcát, készpénzt, ékszereket tulajdonítanak

el. Ennek érdekében a kerítésen átmászva és a lakásba behatolva
fizikai erõszak nélkül követik el cselekményüket. Kérem Önöket,
hogy amennyiben ilyen vagy hasonló gépkocsit látnak, és abban
gyanús személyek tartózkodnak, arról értesítsék a rendõrséget.
Az elmúlt néhány nap igen sok érdekességet mutatott az
idõjárás tekintetében, amely mindenkit próbára tett mind egészségileg, mind pszichésen. Az ilyen idõjárás egyébként szinte nagyobb veszélyforrást jelent az úton lévõknek, mint a kimondottan
téli idõszak, mivel változatosságának köszönhetõen néhány
kilométeren belül találkozhatunk mind párás, ködös útviszonyokkal, mind verõfényes napsütéses területekkel. Mindezekre tekintettel kérem Önöket, hogy megfelelõ körültekintéssel járjanak el a sebesség megválasztása tekintetében, a balesetek elkerülése érdekében.
A tavaszi szünet után újabb bûnmegelõzési elõadások kerülnek
megtartásra az általános iskolában, ahol a témák között szerepel a
közlekedési balesetek megelõzése, az áldozattá válás elkerülésének
lehetõségei, illetve a kábítószeres bûncselekmények elkövetése,
azok szankciói, illetve a kábítószerek egészségkárosító hatásai. Az
oktatások fõ célja az ismeretterjesztés, illetve a fiatalok olyan felvilágosítása, amelyet a késõbbiekben a továbbtanulásuk folyamán
hasznosítani tudnak.
Hasonlóan az elmúlt évekhez mi már április elejétõl elkezdjük a
felkészülést az idegenforgalmi idõszakra, amely abban nyilvánul
meg, hogy több és mindig más - más helyen és idõpontban végrehajtásra kerülõ akciókat szervezünk, melynek a fõ célja a demonstratív, jól látható közterületi jelenlét. Ezen sorozaton belül nagyobb
számban kívánjuk használni a sebességellenõrzõ traffipax készüléket, melyet mind lakott területen, mind azon kívül használni
fogunk. Kérem Önöket, hogy munkánkat ötleteikkel, véleményükkel segítve közösen tegyünk a településünk közbiztonságáért.
Tisztelettel:

" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Horgászoknak...
A Balatoni Halászati Rt. a kezelésében
lévõ vízterületeken történõ horgászatra ad
ki engedélyeket. A részvénytársaság kötelessége a halállomány gondozása, védelme és gazdagítása, így arra kér mindenkit,
hogy sporthorgászhoz méltó fegyelmezettséggel tartsa be a vonatkozó elõírásokat,
a tilalmi idõket, a faji, mennyiségi és
méretkorlátozásokat, fogási eredményeit
írja be a fogási naplóba és legkésõbb
2007. január 10-ig jutassa el a Halászati
Rt. címére.

Fogási tilalmak:
Sebes pisztráng
október –
Csuka
február 15 –
Balin
március 1 –
Fogassüllõ
március 1 –
Kõsüllõ
március 1 –
Ponty
május 2 –
Márna
május 2 –
Harcsa (10 kg alatt) május 2 –

december 31.
március 31.
április 30.
április 30.
április 30.
június 15.
június 15.
június 15.

Méretkorlátozások:
Tilos kifogni:
– a 20 cm-nél kisebb kõsüllõk,
– a 22 cm-nél kisebb sebes és szivárványos
pisztrángot,

– a 30 cm-nél kisebb fogassüllõt, pontyot,
pisztrángsügért,
– a 40 cm-nél kisebb balint, amurt, márnát és
csukát,
– az 50 cm-nél kisebb harcsát,
– azt a 40 cm-nél kisebb (nyurga) pontyot,
melynek testmagassága kevesebb, mint 12 cm.

Mennyiségi korlátozások:
A felnõtt területi horgászengedélyt
váltott horgász a fent felsorolt halakból –
beleértve a kõsüllõt is – 2 horgászbottal
fajonként 3 db-ot, de összesen legfeljebb
5 db-ot foghat ki. Az egyéb fel nem sorolt
fajokból összesen 10 kg-ot foghat ki. Ezen
belül a méretkorlátozással nem védett
fajból kifogott 10 kg-on felüli példányt a
horgász
megtarthatja,
de
a
méretkorlátozással nem védett halfajokra
a horgászatot az adott napra be kell
fejezze.
Az ifjúsági területi horgászengedélyt
váltott horgász a fent felsorolt halakból
–beleértve a kõsüllõt is 1 horgászbottal
fajonként 2 db-ot, de összesen legfeljebb
3 db-ot foghat ki. Az egyéb fel nem sorolt
fajokból összesen 10 kg-ot foghat ki. Ezen
belül a méretkorlátozással nem védett
fajból kifogott 10 kg-on felüli példányt a

horgász megtarthatja, de a méretkorlátozással nem védett halfajokra a horgászatot az adott napra be kell fejezze.
A gyermek területi horgászengedélyt
váltott horgász a méretkorlátozás alá tartozó fajokból naponta összesen 1 db-ot, a
korlátozás alá nem esõ fajokból 1 úszós
készséggel naponta összesen 5 kg-ot
foghat ki. Ha a méretkorlátozás alá nem
tartozó fajokból olyan példányt fog,
amellyel az 5 kg-os korlátozást túllépi, a
halat megtarthatja, a horgászatot azonban
a méretkorlátozás alá nem tartozó
halfajokra köteles arra a napra beszüntetni. A méretkorlátozás alá tartozó halat a
megfogást követõen a fogási naplóba
azonnal be kell vezetni. A Balaton vízgyûjtõjén haljelöléses vizsgálatok folynak.
Amennyiben jelölt halat fognak, kérjük,
küldje meg címünkre a hal súly és testhossz méretét, a fogás helyét és idejét,
valamint a jelszámát. Az adatküldõk jutalomban részesülnek.

Az engedély ára:

38’400 Ft

60. életévét betöltött 30’700 Ft
14-18. életév közötti 23’000 Ft
14. életévig 15’400 Ft
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Tudunk tenni a szemetelõk ellen!
Állandó és visszatérõ problémát jelent a közterületre kitett szemét. Ki tette ki?
Hogyan került oda? Ha észrevesszük, és szóvá tesszük, ordenáré a válasz.
A szemetelés – S z a b á l y s é r t é s ! A közterület-felügyelõ, mint hatósági személy
eljárhat ezen személyek ellen joga és kötelessége adott esetben büntetést kiszabni.
A tettenérés a legfontosabb, amikor egyértelmûen bizonyított a cselekmény és az
elkövetõ személye.
Kérem, ha ilyet látnak, hívják Veréb Mihály közterület-felügyelõt a (30) 552-0780
telefonszámon.
A fényképezés is megoldás lehet, az újságunkban közzé tudjuk tenni, szembesüljön
magával, aki nem akarja tudomásul venni, nekünk is jogunk van a tiszta utcához,
ligethez. Készítsenek f otókat, m egjelentetjük!!!
Együtt tudunk hatékonyak lenni környezetünk tisztasága érdekében.
" Fekete Barnabás
polgármester
Fotók: Krutzler Adrienn

Takarítottunk.
Április 22-én
takarítottunk.
Két teherautónyi
szemetet szedtünk össze!

2006. április
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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.
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