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Hagyományos  Falunapi  rendezvényünket  az  idén  július
8 - 9-én rendeztük meg. 

Hagyományosan már péntek este megkezdõdtek a
mûsorok, látványos az ökörsütés elõkészítése és megkezdé-
se. A Váckisújfalui Kisharang néptánc együttes bemutatójá-
val jó hangulatot teremtett és táncházával megmozgatta a
közönséget.

A helyi színjátszókör elõadásában a „Valahol
Európában“ nagy sikert aratott, a lelkes közönség vastaps-
sal értékelte a közremûködõk teljesítményét. Diszkózenével
zárult a nap.

A pénteken már kitelepült árusok mellé a kora reggel óta
érkezõk hamar megtöltötték az Iskola utcát, ahol a
pultsorok között egész nap folyamatosan fel-alá sétáltak,
mustráltak és olykor vásároltak is az érdeklõdõk.

Szombaton a Várpalotai Bányász Fúvószenekar
harsány zenéjére ébredtünk.

A rendezõi sátornál megkezdõdött a nevezés a
különbözõ sport rendezvényekre, kispályás foci- street ball-
teniszversenyen dõlt el: kié lesz a trófea?

A mûsort a várpalotai Mazsorett csoport bemutatója
után a falunapi mûsorokat a Világosi Dalkör nyitotta meg,
a szlovákiai testvértelepülés hagyományõrzõ csoportjainak
színpompás elõadásával. 

A délelõtt folyamán az iskola tornatermében többféle
kiállítás nyílt, volt csipke, kézmûves tárlat és Balatonvilágo-
son elõször századeleji képeslapok községünkrõl.

A változatos, pergõ mûsor kedves színfoltja volt az ifjú
színjátszóink által elõadott „Dzsungel könyve“ musical. A
falunapi hagyományos humor, gyermekmûsorok mellett
természetesen idén is helyet kapott a közkedvelt Balaton
Xylofon együttes. 

A Pikáns Nõvérkék után Postás Józsi kézbesítette a
zárómûsort…

Köszönet a szervezõknek, az önzetlen segítõkész
társainknak, kiknek munkáján alapult a sikeres rendezvény.

Jövõre veletek ugyanitt!
Képes összeállításunkat a negyedik-ötödik oldalon

láthatják.
Fekete Barnabás
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Lakossági fórum 2. oldal
Falunapi képek 2006 4-5. oldal
Napközis tábor az iskolában 6. oldal
Rendõrségi hírek 7. oldal
Épülnek a járdák Balatonvilágoson 7. oldal
Balatoni Halak Napja 8. oldal
Augusztusi programok 8. oldal

MMMM
inden nyári szombat este szórakozást kínált az
arra sétálóknak. Július elsején a Gyöngyhalász
latin trió vette birtokba a színpadot. Július 15-

én hangulatos zenéjükkel a perui indiánok, az Americante
együttes varázsolta el a nézõközönséget. Július utolsó

szombatján a balatonvilágosi Rendezvényparkban az
Apáti Dixiland Band vendégeskedett. Augusztus 5-én
afrikai négerek muzsikájára várunk mindenkit sok
szeretettel.Augusztus 12-én az Alig(h)a színjátszókör mutat-
ja be újabb darabját a Hegedûs a háztetõn címû musicalt.
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Elhangzott a 2006. július hetedikei lakossági fórumon:

Tisztelt Hölgyeim!
Tisztelt Uraim!

Megbízatásunk idõszakának vége felé a
képviselõ-testület kötelességének érzi, hogy tájé-
koztassa közösségünket az elmúlt négy évben vég-
zett munkájáról. Erre a legkötetlenebb forma a
lakossági fórum, amely mindenkinek vélemény-
nyilvánítási lehetõséget biztosít.

A választás óta a képviselõ-testület 79
alkalommal ülésezett, 117 rendeletet alkotott,
1575 határozatot hozott. 

A képviselõ-testület a ciklus elején elfogadott
„Gazdasági program 2002 – 2006” dokumentum-
ban meghatározott célok megvalósítása érdeké-
ben dolgozott. A folyamatosan romló gazdasági
környezet ellenére, a ciklus programban kitûzött
célokat teljesíteni tudtuk. 

Sajnálatos módon az önkormányzatok finanszí-
rozása a megalakulásuk idején sem nyújtott
fedezetet a kötelezõ feladatok ellátására és a 16
év alatt ez a támogatás folyamatosan csökkent,
arányában is és mértékében is. Mára sikerült
elérni, hogy az úgynevezett normatív támogatás a
személyi jellegû kifizetésekre sem elegendõ.

A kötelezõ és önként vállalt feladatok mind
teljesebb ellátása érdekében a normatív
támogatás (amely költségvetésünk egyharmada)
mellett, saját bevétellel kell kiegészítenünk az
éves költségvetésünket. A központi, normatív
támogatás az állandó lakos-szám alapján kerül
megállapításra, mely alapján nálunk 450-500
ingatlan lehetne. Azonban Balatonvilágoson 2245
ingatlan van, mely több mint négyszerese a
támogatottnak. Nagyobb az úthálózat, a
zöldterület, amelyet karban kell tartani, felújítani,
ez sok pénzbe kerül. Ennek fedezetéül kell a saját
bevételünket biztosítani. Az önkormányzati vagyon
mûködtetése, bérleti bevételek és nem
utolsósorban a helyi adók képezik a költségvetés
forrását.

Az építményadó mértéke 600 Ft/m², (a
megállapítható maximum 900 Ft/ m²), másik
fontos meghatározó adónem lenne a vendégéjsza-
kák után fizetendõ adó, mértéke 300 Ft/vendégéj-
szaka – ez a maximum mérték – ezt a bevételt
támogatja a központi költségvetés minden besze-
dett forinthoz, 2 forintot tesz. Azért használtam
feltételes módot, mert a magánszállásadók
részérõl, a folyamatos ellenõrzés ellenére csak
töredék folyik be. Jó lenne, ha megértenék végre,

hogy ez a község fejlõdésére szolgáló befizetés az
õ érdeküket is szolgálja. Jelentõs bevétel kiesést
eredményez a Club Aliga alacsony kihasznált-
sága. Ennek költséghatása a központi támogatás-
sal együtt meghaladja a 20 millió forintot. 

Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a
kitûzött fejlesztéseket meg tudtuk valósítani,
mûködési hitel felvételére nem kényszerültünk.

A legjelentõsebb fejlesztéseket említve:
Befejezõdött a szennyvízcsatorna építés, ezzel a

község belterületének 95%-a csatornázottá vált. A
bekötések 90 %-os aránya azt mutatja, hogy az
ingatlantulajdonosok jelentõs része felelõs, kör-
nyezetszemléletû ember. Meg kell jegyeznem,
hogy a jogszabályok disszonanciája, rendezetlen-
sége miatt nem folyósította a Kincstár a korábban
megítélt teljes céltámogatást, hiába fordultunk
bírósághoz, elestünk 31 millió forint
céltámogatástól. 

Járda épült a Dózsa utcán, a Mathiász telep felé,
épül az Aligai utcán, a Dobó utcán és az Ady utcán,
régi hiányt pótolva.

Játszótereken lecseréltük a régi
balesetveszélyes játékokat a biztonságtechnikai
elõírásoknak megfelelõ eszközökre.

Útburkolatot újítottunk fel tizennégy utcában.
A régi óvoda épületben 10 bérlakást alakítottunk

ki, melyre 29 millió Ft fejlesztési hitelt vettünk fel,
a beszedett lakbérbõl tudjuk törleszteni. 

Összközmûves lakótelkeket alakítottunk ki a
Hétvezér utcában és a kertészeti területen, ezek
nagy részét értékesítettük letelepedõ fiatal
családok részére. Szívet melengetõ látvány látni,
ahogy beépülnek ezek az utcák, egyik napról a
másikra nõnek ki az új házak, költöznek ide fiatal
családok, illetve maradnak helyben a fiatalok. 

Ennek köszönhetõen a lakos-számunk örvende-
tesen növekedett, a 2001. évi 1293 lakos-szám
mára 1369-re növekedett, míg 2001-ben három
éves korig 31 babát számoltunk, ma ez a
korosztály 47 ifjú világosi polgár.

Ez a tendencia remélhetõleg erõsödni fog, ha a
Club Aligát oly módon értékesítik, amely a község
fejlõdését segíti. Olyan befektetõ lesz, aki az
önkormányzaton keresztül a települést partnernek
tekinti, a szerzett jogainkat, mint a kedvezményes
bejutást, a horgászati lehetõséget, a vízparti sétát,
elfogadja, és ennek tudatában fejleszt. 

Senkinek nem jó, ha Aliga nem mûködik, nincs
munkahely, az önkormányzat szerényen számítva
évente 40-50 millió forintos bevételkiesést
prognosztizálhat. Megjegyzem, amennyiben a Club
Aliga normálisan mûködne évente legalább 150
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millió Ft-ot fizetne a község költségvetésébe.
Felháborító, hogy a valamikor oly rendezett és

csodálatos terület az enyészeté.
Mindenáron meg kell akadályozni, hogy ez a

páratlan természeti kincs telekspekuláció áldo-
zata legyen, ezt összefogással, nyilvánossággal el
tudjuk érni. Feltett szándékunk, ha a jelenlegi
pályázat is eredménytelenül zárul, ismételten
kérjük a Club Aliga önkormányzati tulajdonba
adását. Követelésünknek akár tüntetéssel, vagy
más demonstrációval érvényt fogunk szerezni. 

Tûrhetetlen, ahogy felelõtlenül, cinikusan lezül-
lesztették a Balaton egyik gyöngyszemét.

Ebben az esetben is csak összefogással tudunk
eredményt elérni, mint ahogy minden másban,
ami a község életéhez tartozik. Elsõsorban a
közterületeink tisztasága, amely sok kívánnivalót
hagy maga után, sokan a közterületet koszterület-
nek tekintik, ahol megszabadulhatnak a mûanyag-
flakontól, a mekis csomagolóanyagtól, cigarettás-
doboztól, ott hagyhatják a kutyasétáltatás „ered-
ményét”. 

Teszik mindezt annak ellenére, hogy az
önkormányzat felvállalta a háztartási hulladék
kezelési díjának fizetését, a lakosságot csak a
kuka beszerzés költsége terheli, de vannak, akik
még ezt sem vállalják, vasárnap délután,- mikor a
kukásautó elment – vékony fóliazsákban teszik ki
szemetüket, amely könnyen kiszakad és a
szétszórt szemét napokig ott díszeleg, élen jár a
Csalogány utca környéke.

A kertben keletkezett zöldhulladékot –
amennyiben fóliazsákban ki van helyezve az
ingatlan elé – kéthetente szerdánként díjtalanul

elszállítjuk. Nem kell a fák közé eldugni. 
A Westel torony melletti zöldhulladék lerakóba

szintén díjtalanul lehet elhelyezni a beszállított
nyesedéket, füvet és egyéb zöldhulladékot. 

Egyedül sem a polgármester, sem a testület
nem boldogul, csak összefogva egymással
egymásért tudunk eredményt elérni.

Az összefogásra jó példa a jelenlegi testület,
ahol viták után meghozott határozatot mindenki
sajátjának tekinti, kiáll érte, a közös célnak
rendeli alá egyéni érdekeit. Sokkal hatékonyabb
mûködése, mint bármely korábbi testületé. 

Szerencsésnek, választói bölcsességnek tartom,
hogy a pártpolitika távolmaradt a község életétõl,
nem mérgezi a légkört, és nem  lehetetleníti el a
cselekvést.

A kedvezõtlen körülmények ellenére nem
léphetünk vissza az oktatásban, a településtisz-
taságban és az ügyfélbarát szolgáltatásban, mert
ezek jogos elvárása a településünkön élõknek, az
üdülõingatlan tulajdonosoknak, vendégeinknek.

A 2004. évben bevezetett minõségbiztosítási
rendszer valamennyi intézményünknél szavatolja
a szakszerû ügyintézést.

Természetesen nem sikerül minden elvárásnak
megfelelnünk, vannak még olyan utcáink, ahol
hiányzik a burkolat, a közvilágítás. Terveket
készíttettünk, megvalósítását a következõ testület-
re hagyjuk

Célunk továbbra is az élhetõ, tiszta nyugodt
környezet biztosítása, de ez csak Önökkel együtt
valósítható meg!

2006. 07. 06.
Fekete Barnabás

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkíj:
„Egy szellemi lénynek egyszer a sem idõvel, sem

térrel nem mérhetõ végtelen létben megadatott,
hogy megjelenjék a földön, és azt mondhassa ma-
gának: „Vagyok és szeretek“. Egyszer csupán egy-
szer adatott meg neki a cselekvõ, az élõ szeretet-
nek az a pillanata, e célra pedig a földi élet, azzal
a együtt meg az a bizonyos megszabott idõ“

Most búcsúzom, mert közülünk valakinek,
Zsoldos Ferenc tanár úrnak az a bizonyos megsza-
bott idõ letelt. Ereje teljében, telve energiával, ter-
vekkel, a legszebb férfikorban ragadta el tõlünk a
kegyetlen végzet. A döbbenet, a szívszorító érzés
a hír hallatán: „meghalt Apu“, leírhatatlan, az
együttérzés könnyei, csak felszínét jelzik bána-
tunknak. Elment, hirtelen, búcsú nélkül egy igaz
sportember, aki tudását önzetlenül, szabadidejét
feláldozva adta nekünk. Aki fáradhatatlanul

szervezte a mi tenisz tornánkat, több fordulós
bajnokságot vezetve, irányítva,  a Falunapon
örömmel adta át a teniszbajnokság díjait, és más-
nap hajnalban … 

Most, megkésve ébredünk rá: talán nem kellett
volna elfogadnunk tõled ezt az áldozatot, de ahogy
ismerlek, ezzel megbántottunk volna, mert amit
adtál azt igaz szívbõl, megbecsülésbõl, szeretettel
adtad. Fontos ajándékot adtál nekünk emberség-
bõl, sportszeretetbõl, tisztességbõl.

Ránk az maradt, hogy tisztességgel és méltó-
képp elbúcsúzzunk Tõled, kis közösségünk meg-
becsült és aktív tagjától.

Távozásod pótolhatatlan veszteség. 
Csak az ad némi vigasztalást, hogy a szívünkben

velünk élsz tovább. 
Tanár úr!

Nyugodjál békében.

BB úú cc ss úú zz áá ss



CMYK
CMYK

Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó4. 2006. július

FFFF aaaa llll uuuu nnnn aaaa pppp   2222 0000 0000 6666



CMYK
CMYK

Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó 5.2006. július

kkkk éééé pppp gggg aaaa llll éééé rrrr iiii aaaa

Fotók: Pataki Attila Pap Zsuzsanna
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Folytatás a következõ számban...

Iskolánkban az elõzõ tanévben szerveztünk elõször nyári szünidei
programokat, mivel sok  szülõ jelezte, hogy a több, mint tízhetes nyári

idõszakban nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Az igény a
szülõk részérõl különösen indokolt, hiszen a Balaton-parti kistelepüléseken
szinte csak a nyári idõszakban jutnak munkalehetõséghez. Alkalmazkodva a
szülõi igényekhez, felhasználva a tavalyi év tapasztalatait, a hagyományos
bentlakásos tábor (Balatonakali) mellett különbözõ programokkal
hirdettünk meg nyári napközis táborokat. Térítési díjaink messze a piaci
kínálat alattiak: a mi táboraink általában 6-7,5 ezer forintért vehetõk
igénybe, míg másutt egy sport vagy egy nyelvi táborért legalább 12-18 ezer
forintot kérnek. Vitorlástáborunk ugyan drágább volt a többinél, de még
kedvezmény nélkül is feleannyiba került, mint más helyeken. 

Külön öröm, hogy a jelentkezõk száma a tavalyi évhez képest
megduplázódott, vagyis egyre több szülõ próbált - a sokszor szûkös családi
kasszából -kiszorítani gyermekének egy programokban gazdag hetet. A
szociálisan rászorulóknak sem kellett kimaradni a programokból, hiszen
igény esetén - az iskola nyári bevételének terhére - támogatást
biztosítottunk az anyagilag nehezebb helyzetben élõknek. A tanév során
kiemelkedõ versenyeredményt elért tanulóink jutalomként kaptak egy-egy
hetes tábort.

Közös jellemzõje a napközis táboros heteknek, hogy hétfõtõl péntekig
tartanak, általában reggel 8 órától 16 óráig vehetõk igénybe, a gyermek
helyszínre juttatása a szülõ feladata, az étkezés megoldható az iskolában.
Elsõdleges célunk, hogy a gyermek jól érezze magát, játszva, szinte
észrevétlenül tanuljon, sokat legyen szabad levegõn, mozogjon, a változatos
programok legalább egy hétre feledtessék velük a tévét és a számítógépet.

Az elsõ táborra – kirándulások – közvetlenül a tanévzárót követõ héten,
június 19-étõl került sor.

A helyszínek kiválasztásánál szempont volt, hogy lehetõleg
tömegközlekedési eszközzel elérhetõ legyen, vagy ne kelljen 50 km-nél
messzebbre menni különjáratú busszal. Elsõ nap a Velencei-tavon
kajakoztak a gyerekek, majd Balatonfüreden Koloska-völgyben túráztak.
Ezután két „városi“ nap következett: Székesfehérváron a Bory-várat nézték
meg, majd Budapesten a Természettudományi Múzeumban vettek részt egy
úgynevezett múzeumi órán. A záró napon délelõtt Fülén érdeklõdéstõl
függõen lovagolhattak vagy sétakocsikázhattak, majd táborzárásként  már

itthon strandolás következett. 
Második táborunk, a Tenisztábor június 26-án kezdõdött. Délelõttönként

két órán keresztül ismerkedtek a résztvevõk a teniszezés alapjaival az iskolai
pályákon két csoportban. Ezután az ebédig tartó pihenõidõszakban
kézmûves foglalkozásokkal kínáltuk meg az érdeklõdõket. Ebéd után,
amikor csak az idõ engedte strandolás következett, majd a Balaton-parton,
kellemes környezetben a Reneszánsz Panzió teniszpályáján folytatódott az
oktatás még egy órát. Köszönettel tartozunk a panzió vezetõjének Bogdán
Zsuzsannának, aki térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre a két
salakborítású pályát a tábor ideje alatt.

Táborzáráskor minden résztvevõtõl emléklappal, majd egy közös
fagyizással köszönt el a teniszedzõ.

A balatonakarattyai helyszínû Vitorlástábor – a harmadik napközis
jellegû táborunk –, már kétéves múltra tekint vissza. Idén csak nagyon
nehezen sikerült összetoborozni a résztvevõket, de aki jelentkezett, nem
csalódott. Az elõzõ évektõl eltérõen a vitorlázás elméleti és gyakorlati
alapismereteinek elsajátítása mellett a pihenõidõszakra is gazdag
programot kínált a Balatonfõi Yacht Club két oktatója: Tóth Róbert és
Györei Bernadett.

A táborozást- csapatépítõ vetélkedõsorozat kísérte végig: vízi
sorverseny, evezés, homokvár építés, rajzverseny, az elméleti ismeretek
elsajátítását mérõ játékos feladatlap és totó megoldása.

A napi rendszeres programok kiegészültek egy „nagyhajós“
kirándulással, ahol a gyerekek a Balaton „közepén“ próbálhatták ki
úszástudásukat. Az utolsó napon természetesen vitorlásversennyel fejezték
be a tábort. A záró napra meghívást kaptak a szülõk is, és megnézhették,

hogy milyen szinten sajátította el gyermekük a tanultakat. Táborzáráskor
tízféle versenyben hirdettek eredményt, és minden résztvevõ  apró emlék-
tárgyat vihetett haza.

Angoltábort elõször hirdettünk az idén. A szakkörök túlzsúfoltsága
alapján arra számítottunk, hogy akár több csoportba kell osztani a
jelentkezõket. Végül a csekély érdeklõdés miatt rövidítettük a tábort, és csak
félnaposakra szerveztük a programokat, mert nem akartunk csalódást
okozni a jelentkezett hét gyereknek. 

A közlekedés, tájékozódás, helységnevek, strandfelszerelések, ennivalók,
testrészek, állatok témakörök a játékos foglalkozásai nem a tanteremben
zajlottak, hanem zömmel a Balatonparton. Változatos feladatok keretében
(memóriajáték, twister, ujjbáb készítése, plüssállat keresés, üveggolyó
gyûjtése lábujjal, tábori élmények gyûjtése rajzolással, betûrejtvény nádból
vitorlás készítése) a gyerekek elé kitûzött cél kilométerek gyûjtése volt azért,
hogy „körbeérjék a Balatont“ s ha ez sikerül, akkor kerülhet sor a pénteki
meglepetés hajózára.

Szinte észre sem vették, hogy ez egy „tanulós“ tábor. A hetet
természetesen hajókirándulással zárták: a Club Aliga kikötõjébõl induló
hajóval Balatonalmádiig utaztak. 

Úszótáborunk még nem értékelhetõ, hiszen csak július utolsó hetében
kezdõdik, de a tervezett program alapján bizonyára nem fognak csalódni a
gyerekek

Pernecker Antalné
igazgató
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Tisztelt Olvasók!
Júliusban mint általában

minden évben a nyári idegen-
forgalmi idõszak legtelítet-
tebb hónapjában, megnõnek

és egyben át strukturálódnak az elkövetett bûncselek-
mények az év többi hónapjához képest. Az elmúlt
években a legjellemzõbb bûncselekmény Balatonvilá-
goson a besurranásos lopás volt, mely során az elkö-
vetõk a nyitott nyílászárókon keresztül hatoltak be a
nyaraló ingatlanokba és onnan eltulajdonítottak min-
den könnyen mozdítható értéket, de legfõképpen kész-
pénzt, ékszereket, kisebb mûszaki berendezéseket. Jú-
liusban ez idáig ilyen cselekmény nem történt a telepü-
lésen.   

A Club Aligában történt egy olyan eset, amikor a
kollégáimat kérték segítségül három fiatalember
viselkedése miatt, ugyanis az étteremben elfogyasztott
ebédért nem kívántak fizetni. Nevezettek ellen meg-
tettük a szabálysértési feljelentést az illetékes Önkor-
mányzat irányába. Ugyancsak itt a Club Aligába történt
egy betörés, mely során személyes okmányokat
mobiltelefonokat tulajdonítottak el. Itt az ismeretlen
elkövetõk a nyitott, ám szúnyoghálóval ellátott ablakon
keresztül hatoltak be. 

A júliusi hónapban több nagyobb tömeget megmoz-
gató rendezvény is megrendezésre került Balaton-
világoson, melyek egyikén sem történt bejelentés az
irányunkba elkövetett bûncselekményrõl vagy szabály-
sértésrõl. Mindez azért fontos, mert ezek szerint sikerül
úgy együtt élnünk a településsel, hogy már-már termé-
szetes a rendõri jelenlét, amely megelõzi a bajt. 

Sajnos, nem így van ez a közútjainkon. Sok a notó-
rius szabálysértõ, illetve egy-egy esetben bûncselek-
ményt elkövetõ gépkocsi vezetõ, aki veszélyezteti a
többi közlekedõt. Mint a médiában is hallhatták
szeptember hónap végéig minden péntektõl vasárnapig
fokozott ellenõrzést, akciót szervezünk a települések
fõútjaira melyekbe motoros rendõrök, tarffipax készü-
lékek és egyéb a közlekedésbiztonságot javítani szán-
dékozó felszerelések, készülékek kerülnek bevonásra.
Minderre azért van szükség, hogy a jogszabályi elõírá-
sok kikényszerítésével megelõzhessük a baleseteket.
Kérem Önöket, hogy tekintettel a nagy melegre
óvatosan és sokkal körültekintõbben vezessenek mint
normál körülmények között.

Tisztelettel:

Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

A csapadékos tavasz elmúltával lendületesen
megkezdõdött községünkben a járdák építése, olykor
egymással egy idõben három helyen is dolgoznak. 

Régi és jogos igényünk teljesül, mert a korábban
gondosan lerakott betonlapokból épített gyalogjáró sok
helyen elbontásra, eltakarásra került. A megbillent la-
pokon közlekedni nehezen lehetett, a gyalogosok a for-
galmas úttestre kényszerültek. Szerencsére, a Gondvi-
selés jóvoltából komolyabb baleset nem történt, annak
ellenére, hogy a gyerekek és az idõsek mellett szágul-
doztak az autók, a motorosok.

A Dobó István utcai járda tervei már 1997. évben
elkészültek, azonban a szükséges fedezetet nem
tudtuk biztosítani, valamint a terület Önkormányzati
tulajdonba adására csak az év elején kerülhetett sor.
Több árajánlat ismeretében, a költségtakarékosság
szem elõtt tartásával döntöttünk a saját kivitelezésben,
helyi vállalkozó bevonásával történõ megvalósításról.
Itt mondok köszönetet Schneidler József vállalkozó-
nak, hogy a helyi munkaerõ megmozgatásával jó ütem-
ben építi a Dobó István utcai járda szakaszt.

Az Ady Endre és Aligai utca melletti járdák tervei a
tavalyi évben készültek el, az építés-hatósági engedé-
lyezési eljárás tavasszal zárult. A Balatoni  Fejlesztési
Tanács többek között pályázatot hirdetett a
településkép javítását szolgáló beruházások támo-
gatására. Kiemelt jelentõségû volt az akadálymentes
közlekedés kialakítása.

„Balatonvilágos közterületek fejlesztése, akadály-

mentes közlekedés kiépítése“ címen állítottunk össze
pályázatot, mellyel  9,6 millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatást nyertünk. Mivel a közbeszerzési eljárást
már korábban lefolytattuk, a pályázat eredményének
kihirdetését követõen június 9-én átadhattuk a
munkaterületet a PRACTICAL Kft.-nek. 

Vannak ingatlantulajdonosok, akiket zavar az
építkezéssel együtt járó nagyobb forgalom, a munka-
gépek zaja, tõlük türelmet, toleranciát kérek, de minél
elõbb be akarjuk fejezni a munkákat és a nyár hátra
lévõ részében végre zavartalanul használhatjuk a
megépült járdákat.

Fekete Barnabás
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Foto: Krutzler A.
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Hagyományte remtõ
szándékkal indult útjára a
július 22-i Balatoni Halak
Napja Balatonvilágoson. A program szombat
reggel kezdõdött hajnali öt órakor, mikor a hor-
gászok felkerekedtek, hogy horgászverseny kere-
tében mérkõzzenek meg a nagy ho-ho-horgász
címért. A reggeli megmérettetést délután halász-
léfõzõ verseny követte. Tizenegy órától estig
zajlottak a családi vetélkedõk, ahol volt lángos és

palacsintaevõ verseny, de természetesen a

hideg sört kedvelõk is
összemérhették erejüket;
szívószállal. A nagy hõség

ellenére többen választották a focipálya környéki
rendezvényt, és ahogy a meleg enyhült úgy bújtak
elõ a szórakozni vágyók is. Az estét az LGT
emlékzenekar koncertje és diszkó zárta. Kaló
István a rendezvény ötletgazdája reményét
fejezte ki, hogy a program valaminek a kezdetét
jelenti. Hiszen Balaton hal-rendezvény nélkül nem
létezhet!
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Augusztus 20.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

nemzeti ünnep programsorozat

1700 községi ünnepség a magasparton
1800 Musical-parádé
1930 Détár Enikõ lesz a vendégünk a

Rendezvénypark színpadán
2030 Tábortûz gitárszóval magasparton
2130 Tûzijáték

Részletesebb programról
illetve helyszínekrõl szórólap-

jainkról, plakátjainkról
tájékozódhat.Foto: Pap Zsuzsanna


