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Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a megyei közgyûlés tagjainak választásával
kapcsolatosan számos újságcikk, hirdetmény jelent
meg, így csak néhány gyakorlati dologra hívom fel a
figyelmüket.

Balatonvilágos egy szavazókörös település, így csak
egy helyen, a Polgármesteri Hivatalban lehet szavazni.
A szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet szavazni. Ez
azt jelenti, hogy a Helyi Választási Bizottság 6 órakor
nyitja ki a szavazóhelyiséget, és 19 órakor bezárja.
Tehát este 7 óra után semmiféle indokkal nem lehet
szavazni.

A polgármesterek szavazólapján 2 jelölt neve
szerepel. Érvényesen szavazni úgy lehet, hogy az
egyik név melletti körbe két egymást metszõ vonalat
teszünk. 

A képviselõjelöltek szavazólapján 17 jelölt neve
szerepel. A megválasztható képviselõk száma 9 fõ.
Ennek megfelelõen érvényesen szavazni maximum 9,
a jelöltek neve mellett elhelyezett körbe tett két
egymást metszõ vonallal lehet. Konkrétabban ez
annyit jelent, hogy a szavazó állampolgár döntése
szerint 9-nél kevesebb jelöltre is szavazhat
érvényesen, többre azonban nem.

A megyei listákra a választópolgár úgy szavazhat,
hogy a szavazólapon lévõ jelölõ szervezetek közül
csak egyet jelölhetnek meg a két egymást metszõ
vonallal.

Igazolással szavazni csak a választás kitûzése elõtt
létesített (2006.július 20.), és a szavazás napján is
érvényes tartózkodási helyen elõzetesen kért
igazolással lehet.

Kovács Béla jegyzõ

E havi lapszámunk legfontosabb témája az októberi
önkormányzati választás. A polgármester- és
képviselõjelöltek bemutatkozásának szenteltük a
Hírmondó jelentõs részét. Ismerjék meg õket és
döntsenek!

Polgármesterjelöltek

Fekete Barnabás József
Rack Flórián

Képviselõjelöltek

HírmondóHírmondó
2006. szeptember XVI. évfolyam, 9. szám

VilágosiVilágosi

Bóta Györgyi
Gallai Péter

Király Ferenc
Kormos Gábor
Kõszegi Mihály
László József

Matuscsák Sándor László
Melisek János Ádám

Mihalovics Miklós

Molnár János
Dr. Nagy Miklós
Pernecker Antal
Soltész Lajosné

Szabó István
Töttössy Péter

Varga Géza 
Viszt Attila
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Iskolakezdés
– Pernecker Antalné írása  . . . . . 6. oldalon

Utak, célok, keresztutak
– Dr. Balázs Pál tollából . . . . . . . 7. oldalon

Fekete Barnabás polgármester
levele Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöknek . . . . . . . . . . . 8. oldalon

Keszthelyi ZZoltán
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Mikor elõször mennek iskolába
Az elsõ osztályos kisgyerekek,
Illatot hint az õsz minden virága,
Amerre lépnek, dalok csengenek,

Mikor elõször mennek iskolába,
Szívükben bûvös áhítat terem,
Kitárul nekik a mesék világa,
Hol betûk nyílnak kéklõ tengeren.

Mikor elõször mennek iskolába,
Nekik köszön a szeptemberi ég
Õket kísérik, arany fényben ázva,
A szõlõfürttel terhes venyigék.

Mikor elõször mennek iskolába,
A tûcsök tüzes, friss nótába kap,
Mind hevesebben szól a citerája,
Megsimogatja hajukat a nap.

Mikor elõször mennek iskolába,
És izgalmukban könnyük megered,
A kicsinyeket féltõ gonddal várja
A tanító,- a gyengéd szeretet.

Mikor elõször mennek iskolába,
A kerek földön öröm suhan át,
Új világ küldi fiúra és lányra
A reménység tündöklõ sugarát.

A verset Fekete Józsefné nyugdíjas tanárnõ küldte be.
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Az elmúlt négy év bizonyította, hogy összefogással,

együtt gondolkodással-dolgozással mindent meg lehet
valósítani. A község gazdálkodásában meghatározó a
képviselõ-testület összhangja, de eredményeket csak
Önökkel, választókkal, lakosokkal, ingatlantulajdono-
sokkal közösen összefogva lehet elérni.

A következõ ciklusban megvalósítjuk: 
o Szennyvízcsatorna hálózat építés befejezése
o Járda a Mathiász lakótelep és a buszforduló között,

vasúti gyalogos átjáró kiépítésével
o Játszótér a Hétvezér utcában 
o Buszmegálló az Aligai úton
o Buszöböl a Hársfa vendéglõ elõtt
o Önkormányzati (települési) érdek minél szélesebb

mértékû érvényesítése a Club Aliga értékesítése során
– tulajdonszerzés

o A miniszteri rendelettel kijelölt, jogerõs szabad
parti sávok (BM üdülõ, Club Aliga) önkormányzati
tulajdonba adása, parti sétányok kialakítása.

o Strand épület építése a világosi, (egyelõre fizetõs)
strandon.

o Világosi gyalogos lejárók kiépítése, megvilágítása.
o Nagyfelületû napozó stég a szabad-strandon
o Szabadidõ kultúrált eltöltés feltételeinek megterem-

tése
o Útburkolat felújítás – építés, elsõsorban a burkolat

nélküli utcákban.
Köszönjük Önnek, és a településünkön mûködõ

civilszervezetek tagjainak önzetlen munkáját, mellyel
Balatonvilágos fejlõdését segítik.

Kérjük Önt, hogy szavazófülkében Balatonvilágos
érdekeit tartsa szem elõtt, olyan polgármesterre és
képviselõkre adja szavazatát, akik már bizonyították: a
közös együttmûködõ munka lehet eredményes.

Balatonvilágos, 2006. szeptember 12.

Fekete Barnabás  – Melisek János – Pernecker Antal 
Molnár János  – Király Ferenc – Bóta Györgyi – Kõszegi Mihály
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8171 Balatonvilágos, Kinizsi utca 6.

1974. óta élek Balatonvilágoson.
Kezdetben az Autópálya Mérnökségen
laktam és dolgoztam. 1993-tól - 2004-
ig – nyugdíjazásomig – az Önkor-
mányzat Településüzemeltetési Intéz-
ményét vezettem. 2002-tõl a Kinizsi
utcában lakom családommal együtt.

Megválasztásom esetén legfõbb céljaim:Megválasztásom esetén legfõbb céljaim:

– Az Önkormányzatnál eltöltött  11 év  tapasztalatait  fel-
használva  Aliga és Világos szebbé, élhetõbbé tételén
munkálkodni.

– Tevékenykedni az intézmények hatékony, gazdaságos
és ésszerûen takarékos mûködése érdekében.

– Dolgozni  azért,  hogy – pályázatok  útján  elnyert
pénzeszközök  ésszerû felhasználásával – a község
fejlõdése biztosítható legyen. 

– A konkrét programomról annyit, hogy – bár  megvannak
az elképzeléseim – tudom, hogy testületi mûködés esetén a
közös döntés határozza meg a cselekvést. A község
érdekében együtt akarok és együtt tudok dolgozni a többség
által megválasztott képviselõkkel. Ígérem, hogy
megválasztásom esetén kellõ odaadással fogom kezelni pol-
gártársaim gondjait,  ezért ha  megtisztelnek  bizalmukkal,
kérem szavazzanak rám.

Tisztelettel:

Varga Géza
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falugondnok

A nevem László József, harminc éves vagyok, születésem
óta Balatonvilágoson lakom.

2006. március 1-je óta a balatonvilágosi önkormányzat-
nál dolgozom, falugondnokként.

Munkám során sok emberrel találkozom, sok véleményt
hallhatok. Képviselõi jelöltetésem egyik fõ oka az, hogy ne
csak meghallgassam ezeket a véleményeket, hanem tenni is
tudjak azért, amit a község lakói szeretnének. Olyan
képviselõ szeretnék lenni, aki a hétköznapi emberek
számára elérhetõ, nem pedig egy megfoghatatlan valaki, aki
„ott fenn a Hivatalban“ ki tudja, mirõl dönt.

Tenni szeretnék a nyugdíjasokért, a rászorulókért, hiszen
munkám során velük találkozom nap, mint nap, és nekik
van a leginkább szükségük támogatásra.

A helyi fiatalok képviseletét is fontosnak tartom, õk a
„község jövõje“, és mindenképp fontos, hogy itt marad-
janak Balatonvilágoson, ne kelljen munka, megélhetés vagy
akár szórakozás miatt elhagyniuk a települést.

A harmadik ok, amiért indulok a választáson, egy szemé-
lyes vélemény: egy döntéshozó testületnek nem tesz jót, ha
mindig ugyanazok a tagjai. Idõnként változtatni, fiatalítani
kell.

Kérem Önöket, ha a fenti elképzeléseimmel egyetérte-
nek, szavazzanak rám.

Tisztelettel:

László József



Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó 3.2006. szeptember

Rack Flórián vagyok. Itt születtem, 46 éve itt élek.
Két gyermekem van, akik már kirepültek a családi
fészekbõl. Majdnem 10 éve vállalkozó vagyok, jól
ismerem a helyi vállalkozók gondjait. Polgármesternek
barátaim biztatására indulok, akik szerint változtatásra
van szükség. 

A programomról röviden
Községünk Balatonvilágos táblától Balatonaliga

tábláig tartana, ne csak a község bizonyos részei
fejlõdjenek. A meglévõ parkokat és épületeket meg
kell óvni, karbantartani, legtöbbjük felújításra szorul. A
sétányok nagy része eltûnt, nem lehet a rendeltetésé-
nek megfelelõen használni.

A község nagy része idegenforgalomból él, ezért
szeretnék tenni annak érdekében, hogy a vendégek, a
nyaralók kultúráltan tudják eltölteni szabadidejüket,
még rossz idõ esetén is. 

A fiatalokat nemcsak a „kedvezményes“ telkekkel
kellene itt tartani, támogatni kell õket abban, hogy
vállalkozóként tudjanak érvényesülni, ha nem találnak
a közelben munkahelyet. Fontos, hogy itt tartsuk õket,
hogy ne öregedjen el a falu. Tenni kell azért, hogy
szívesen maradjanak a faluban és a munka mellett
kellõ szórakozást találjanak maguknak a községen
belül.

Fontos, hogy az iskola továbbra is megmaradjon,
minden támogatást, pályázatot ki kell használni, hogy
ugyanilyen színvonalon mûködhessen tovább.

Nemcsak a fiatalok szórakozásáról kell gondos-
kodnunk, hanem egy ledolgozott élet után biztosíta-
nunk kell nyugdíjasaink számára a hozzájuk méltó
éveket, a kulturált szórakozást, pihenést elõtérbe
helyezve.

Kérem, szavazzanak rám!

MM
ielõtt bemutatkozom, tiszte-
lettel megköszönöm a ré-
szemre leadott ajánlószelvé-

nyeket, melyek az elõírt mennyiségnél
jóval több számban kerültek birtokom-
ba, így lehetõség nyílt a képviselõ jelölt-
ségemre...

Töttössy Péter vagyok, 1980-ban
kerültem Balatonvilágosra családom-
mal, azóta itt élek, itt dolgozom, azaz
Önökkel együtt „húzom az igát“.

52 éves nõs, nyomdász vállalkozóként tevékenykedek.
Elõzõ házasságomból született két gyermek, kik közül az
egyik már kirepült a családi fészekbõl. A másik gyermekem
jelenlegi házas kapcsolatomban vállalt három kiskorú gyer-
mek mellett szülõi gondoskodás alatt áll, feleségemmel
együt neveljük.

1998-tól 2002-ig bizalmat kaptam a falu lakóitól az akkori
képviselõi teendõkre. Úgy érzem, hogy akkor tudásom leg-
javát adtam. Akkor is azon voltam, hogy a testület a falu
lakosságának megelégedésére munkálkodjon. Az indíttatás
és odafigyelés abból fakad, hogy mint vállalkozó magas
iparûzési adót fizetek, magasnak tartom ahhoz képest, hogy
más adókat is fizetek e mellett. Ez a téma is kérdés volt a ‘98-
2002-es képviselõi ciklusom tartama alatt is, mely idõszak-
ban a költségvetési tételek indokolatlanul magas értékét
némely képviselõ társammal együtt szavazatok alapján
igyekeztem lefaragni.

Az ilyen és hasonló kérdések megvitatása, súlyozása alkot-
ja a képviselõi teendõim lényegét, mely a falu életének elõre-
haladását, fejlõdését igyekezne elõsegíteni.

A pénzügyi igények a falu mûködéséhez, jobbá tételéhez
természetesen szükségesek, de a különbözõ ren-
dezvényeknek csak a befolyt adókból való finanszírozása a
falu aktív keresõ rétegének, dolgozó társadalmának adóbe-
fizetését növeli, kénytelen növelni.

A társadalmi rendezvények okos elõrelátó szervezése –
sajnos itt kell megemlíteni – tételes elszámoltatása meg-
nyugtatólag hat a falu adózó állampolgáraira. A pénzügyi
kérdések átláthatósága nemcsak a különféle rendezvényekre
vonatkozik, hanem a különbözõ beruházásokra, kötelezõ és
adható juttatásokra, – ide vonatkozik az intézmények, óvoda,
iskola, orvosi rendelõ, polgármesteri hivatal – közületi
értékeinek fizetése, felhasználása. A nyugdíjasok támogatá-
sának is egyik fontos feltétele a pénzgazdálkodás ésszerû
megoldása.

A felsoroltak összessége a képviselõ-testület hivatalos
testületi ülésein való megbeszélése, megvitatása, a tárgyalt
feladat ízekre bontása, minden oldalról való megvilágítása a
testület közös és jól értelmezett érdeke, hogy a tárgyalt
kérdésbõl a lehetõ legjobbat, a legmegfelelõbb döntést
hozza meg a közösség minden polgárának érdekében. Az
elõbbiek elmondása alapján a leendõ képviselõi munkát úgy
óhajtanám ellátni, elvégezni, hogy az a választópolgárok tel-
jes megelégedését szolgálja.

Kérem Önöket, hogy, ha igéretmentes elképzelésemmel,
„programommal“ egyet értenek, úgy a helyi választások alkal-
mával tegyék nevem mellé a jelölõ voksukat...

Tiszteletteljes köszönettel:
Töttössy Péter

független képviselõ jelölt 
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vállakozó

57 éves balatonvilágosi (Dobó út 71.) lakos vagyok,
három gyermek apja. Születésem óta (1949. 08. 11.) a falu-
ban élek, egyéni vállalkozóként díszfaiskolát mûködtetek.

Már a szüleim is a faluban éltek és dolgoztak. A három
gyermekem (István, Csaba és Péter) is itt születtek, õk is a
faluban élnek és dolgoznak. 1998-2002 között már négy
évig voltam képviselõ. Azért vállalnám az elkövetkezõ négy
évet, mert szeretném a legjobb tudásom szerint a
faluközösség ügyeit intézni. Minden eszközzel azon leszek,
hogy mindent megtegyek a takarékos, ésszerû pénz fel-
használásra, pályázatok teljes körû kihasználására, a
környezet a zöldterületek (fásítás) rendben tartásában.
Fontosnak tartom még a minél jobb faluközösség
összekovácsolását és a már meglévõ közösségek támo-
gatását.

Balatonvilágosért felelõsséggel.

Tisztelettel:

Szabó István
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1952-ben születtem Miskolcon. 1986-tól élek Balatonvilá-
goson, a MAT-LAN Bt. tulajdonosa illetve ügyvezetõjeként. 

Amint azt a lakosság nagy része már tudja, cégem
alapvetõ környezetvédelmi tevékenységet végez, a pozitív
visszajelzések szerint a lakosság megelégedésére.

Amennyiben az Önök bizalmából képviselõnek válasz-
tanak, úgy továbbra is hangsúlyos szerepet kap – képviselõi
munkámban – a környezetvédelem, a tiszta egészséges
lakókörnyezet kialakítása és megóvása.

Mint balatonvilágosi lakos látom és érzékelem, azokat a
problémákat környezetünkben, üdülési szezon alatt illetve
szezonon kívül, melyek rontják a lakosság hangulatát és
melyek megoldása nagyobb odafigyelést igényelnek a
képviselõk részérõl.

Kiemelt fontosságúnak tartom a mindannyiunk számára
ismert Club Aliga körüli anomáliákat.

E problémák megoldása megegyeznek képviselõi cél-
jaimmal, azaz a tevékeny részvétel a közéletben.

Kérem Önöket, hogy ebben támogassanak, én, pedig
tudásommal, tapasztalatommal az Önök érdekeit fogom
képviselni.

Tisztelettel:
Matuscsák Sándor László 
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kertészmérnök, vállalatgazdasági szakmérnök

Mihalovics Miklós vagyok 52 éves, 4
gyermek édesapja. Feleségem a pol-
gármesteri hivatal dolgozója, együtt
neveljük 3 gyermekünket, legidõsebb
fiunk már önálló családot alapított.

1979 óta élek Balatonvilágoson,
végzettségem kertészmérnök, vállalat-
gazdasági szakmérnök. Iregszemcsén a
Kaposvári Egyetem Takarmányter-
mesztési Kutató Intézetében dolgo-
zom, mint kutatási osztályvezetõ.

Képviselõvé választásom esetén elsõdleges feladatom-
nak tartom a közösségformálást, a civil kezdeményezések
támogatását valamint az élhetõ, barátságos lakókörnyezet
kialakítását és fenntartását. A megváltozott, szigorodó gaz-
dasági környezetben fokozott figyelmet kívánok szentelni az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, az önkor-
mányzati intézmények, az igazgatás hatékony mûködteté-
sének. Mindemellett fontosnak tartom még a környezet-
védelmet és a településfejlesztés hosszútávú koncepciójá-
nak kialakítását. Szakmai beállítottságomból kifolyólag
szeretném elõsegíteni a helyi idegenforgalmi, turisztikai
fejlesztéseket különös tekintettel a szõlõtermesztésre és
borászatra.

Feladataim megoldásában pártpolitikai tekintet nélkül
mindenkivel együttmûködöm, aki a közösség, a falu javát
tartja szem elõtt.

Kérem, támogasson szavazatával.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várok
szeptember 28-án délután 17 órakor a kultúrházban
egy baráti beszélgetésre.

Tisztelettel:
Mihalovics Miklós
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vállakozó

Feleségemmel és két lányommal egy boldog családot
alkotunk.

22 éve élek a településen, szinte mindenkit ismerek.
Ismerem a lakók ügyes-bajos dolgai nagy részét. Kedvet és
tehetséget érzek magamban, hogy az emberek problémáin
segítsek.

Mint polgárõr már 10 éve (társadalmi munkában)
tevékenykedem a település békés életéért és az éjszakai
nyugalmáért, ezenkívül még több kulturális és egyéb tevé-
kenységben aktívan részt veszek.

Régi vágyam, hogy a közösségért érzett felelõsségemet
nagyobb területen is ki tudjam fejezni. Bízom pozitív dön-
tésükben.

Tisztelettel:

Gallai Péter

KKKK oooo rrrr mmmm oooo ssss   GGGG áááá bbbb oooo rrrr

balatonvilágosi lakos. 20 éve lakom

a faluban, itt is szándékozom

letelepedni és késõbb családot alapí-

tani. A jövõben szeretném, mint önko-

rmányzati képviselõ a falu és a faluban

élõ emberek lehetõségeit, fejlõdését

és céljait a lehetõ legnagyobb mérték-

ben megvalósítani! Én, mint helyi

fiatal, szeretném az itt élõ fiatalokat mindenben támogatni.

Mindent elkövetni, hogy a rendelkezésre álló lehetõségek

minél jobban ki legyenek használva, a falu minél jobban

fejlõdjön, az itt élõk részére minél több lehetõséget és szol-

gáltatást nyújtani. Mindenek elõtt a falu és az itt élõk

érdekeit a magamé elõtt tartva szeretnék részt venni a falu

életében! Ezért kérek minden itt élõ tisztelt választópolgárt,

hogy tiszteljen meg a bizalmával és azzal, hogy rám szavaz!

Tisztelettel:

Kormos Gábor
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Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Nevem: Soltész
Lajosné (talán úgy többen ismernek: Soltészné Erika)

Férjem itt született, így a községben telepedtünk le,
három gyermekünk (Lali, Erika és Ildikó) már itt született, itt
nõttek fel, s erre nagyon büszkék. 1975-ben kerültem a
községbe. A Volán Üdülõben kezdtem, mint kultúrfelelõs,
továbbá dolgoztam utazási irodáknak képesített idegen-
vezetõként magyar és német nyelven. 17 év után
munkanélküli lettem, megismertem mit jelent egyik napról a
másikra munkanélkülinek lenni, a kisgyerekes anyák gond-
ját-baját a szezonális munkával kapcsolatban – dolgozni
látástól – vakulásig, a gyerekeket meg a nagyszülõkre bízni,
feltéve, ha van rá lehetõsége! 1994-ben kerültem az Önkor-
mányzathoz, mint köztisztviselõ képesített könyvelõként
pénzügyre. Az Önkormányzat tanítatott, munka és a három
gyerek mellett elvégeztem a mérlegképest államháztartási
szakon. Átszervezés folytán kikerültem a Település-
üzemeltetési Intézményhez gazdasági ügyintézõnek, mint
közalkalmazott. – Jelenleg is itt dolgozom. – Miért jelen-
tkeztem képviselõnek? A válasz nagyon egyszerû! Szeretem
ezt a községet, a mi községünket, – falunkat. Jó lenne tenni
is érte valamit! A gyerekeim felnõttek, így idõm van bõven,
miért ne használnám a szabadidõmet a község javára? – Ha
önök is egyet értenek vele – Úgy érzem, hogy elég jól
ismerem a rendszer mûködését, melyben rejlenek még
olyan lehetõségek, amit jobban ki lehetne használni, a
községfejlesztés hatékonyságának érdekében, szem elõtt
tartva, az Önkormányzat anyagi lehetõségeit.

Célkitûzéseim:

– A Club Aliga privatizációja esetén, minden képen el
kell érni a képviselõ-testületnek, hogy a község lakossá-
ga ugyanúgy lejuthasson a vízpartra, mint ma.

– A munkahelyteremtés lehetõségének kiaknázása,
például:

A Club Aligában:

– A privatizáció után megindulhat a fejlesztések,
felújítások, segítsük az új tulajdonosokat. – Jó kapcsolat
kialakítása révén – Ismertessük meg velük kik a község-
ben a számla képes iparosok, nem kell, hogy máshonnan
hozzanak ide, itt is van munkaerõ. Ha az üdülõ üzemel-
tetési fázisba, kerül, a munkahelyteremtés egyik bázisa
lehet.

– Próbáljunk meg gyárakkal, üzemekkel kapcsolatot
teremteni, adjunk helyet, hozzanak ide üzemrészt.

– Nem kvalifikált munkahelyekre gondolok! Miért él
meg a körülöttünk lévõ községekben, vödörüzem, papír-
doboz üzem, de kefe- és seprûgyártó üzemet is említhet-
nék, nálunk miért nincs?!

– De nemcsak az aktív korúakra gondolok, hanem
a nyugdíjasokra is. Azt gondolom, az Önkormányzat a
szerény anyagi lehetõsége ellenére, a jelenlegi szociális
szolgáltatások rendszerének fenntartása és fejlesztése
továbbra is kiemelt feladat.

– Községünk iskolájának megtartása: Fel kellene
venni további községekkel, falvakkal a kapcsolatot, hogy
itt járjanak a gyerekeik iskolában, hogy ez a korszerû
iskola kihasználva legyen, ami fejlõdik ma is, például új
sportpálya, számítástechnikai eszközökkel gyarapszik.

– Távlati feladatok:

– A tervezett M 8-as autópálya valahol Aliga és Lepsény
között fogja az M7-t metszeni, mivel nekünk van lejárónk
az M 7-rõl, célszerû lenne kihasználni, két autópálya
keresztezõdése adta lehetõségeket.

– Pl. – Logisztikai központ, Ipari park stb. létrehozása,
vállalkozók bevonásával. Ha ezekkel a lehetõségekkel
élünk, nem csak a munkanélküliség csökken, hanem az
iparûzési adó is nagymértékben nõ. Hiszen, az Önkor-
mányzatok egyik bevételi alapja az adók!

Köszönöm, hogy elolvasták a bemutatkozásomat, s ha
egyet értenek céljaimmal, szavazataikkal, erõsítsenek meg,
hogy a fentieket megvalósíthassuk.

Tisztelettel:
Soltész Lajosné

DDDD rrrr ....   NNNN aaaa gggg yyyy   MMMM iiii kkkk llll óóóó ssss

házi orvos

Huszonöt éve élek a községben. A helyi közéletben,

közügyekkel kapcsolatos feladatokban részt vállaltam.

Tisztában vagyok a ránk váró feladatokkal és azok nagysá-

gával. Megválasztásom esetén elsõsorban az alábbi közfe-

ladatok megoldására kívánom a fõ figyelmet fordítani.

1. Természetvédelem, környezetvédelem községünkben 

2. Település fejlesztés, település esztétikai kérdések 

3. Vagyongazdálkodás 

4. Balaton parthoz korrekt lejutás ügye 

5. Helyi gyógyszerellátás javítása 

6. Község locsolóvízzel való ellátása nyers vízbõl 

7. Helyi idegenforgalom elõmozdítása 

8. Költséghatékony igazgatás és intézmény mûködtetés

Ezen feladatokkal kapcsolatosan 2006-09-28-án 17 óra-

kor a helyi kultúrházban várom a lakosság kérdéseit, javas-

latait, észrevételeit.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Miklós
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Az iiskola sszervezeti éés mmûködési sszabályzatának mmegfelelõen aa ttanév eelején

összevont sszülõi éértekezletet ttartottunk. AA nnyári ttáboroztatásról sszóló iigazgatói bbeszá-
moló uután aa sszülõk ttájékoztatást kkaptak aaz iiskola sszolgáltatásairól, aanyagi fforrásairól,
az iiskola éés sszülõi hház kkapcsolattartásának hhelyi llehetõségeirõl éés aa kközoktatást éérin-
tõ jjogszabályi vváltozásokról.

Nyári táboroztatás
A nnyár ffolyamán hhat hhétre kkínáltunk sszervezett pprogramokat iiskolánk ttanulóinak. AAz

egy hhét hhagyományos bbentlakásos ttáborozás mmellett 55 kkülönbözõ úún. nnapközis ttábori
héten bbiztosítottunk sszervezett eelfoglaltságot ((kirándulások, ttenisz, vvitorlázás, aangol,
úszás) aaz éérdeklõdõ ggyerekeknek ááltalában rreggel 88 óórától 116 óóráig.

Az iiskola hhelyiségeit jjúnius vvégétõl aaugusztus eelejéig aadtuk kki mmás ttelepülések
diákcsoportjainak ttáboroztatásra aazzal aa ccéllal, hhogy –– ffenntartói jjóváhagyás uután –– aa
bevételt ffelhasználhassuk aa kkövetkezõ ttanév pprogramjai ttérítési ddíjának ccsökken-
téséhez. IIskolai ttámogatással kkívánjuk mmegvalósítani –– aaz eeddigi éévekhez hhasonlóan ––
a bbentlakásos ttáboroztatást (( nnyári ttábor éés ssítábor), aa ssporttagozatot vválasztók nnyári
sporttáborát, eegy-eegy ttagozati kkirándulást. UUgyancsak eez aa bbevétel aa fforrása aaz iiskolai
házirendben sszabályozott, sszülõ ááltal iigényelhetõ iiskolai sszociális ttámogatásoknak iis.

Az iskola szolgáltatásai
Iskolánk 1118 ttanulóval kkezdte aa ttanévet. AA ttanórai ffoglalkozásokat sszinte 1100%-

ban( aaz éének kkivételével) mmegfelelõen kképzett, sszakos ppedagógusok ttartják. 
A kkötelezõen eelõírt aalapszolgáltatást sszámos sspeciális kkínálat eegészíti kki. AAz 11-55

évfolyamon eemelt óóraszámú ttestnevelésen vvehetnek rrészt aa ssport iiránt éérdeklõdõ
gyerekek. AA nnegyedik éévfolyamtól kkét iidegen nnyelv kközül ((német, aangol) vválaszthatnak
a sszülõk. AA vválasztást mmegkönnyíti, hhogy nnyelvi eelõkészítõ sszakköri ffoglalkozásokat
tartunk mmindkét iidegen nnyelvbõl aaz 11-33 éévfolyamon. 

A ffelsõ ttagozaton aa ddélelõtti iidõsávban kkülön ttanóra kkeretében ffejlesztjük aa ttanulók
önismeretét, iilletve ttanítjuk õõket aarra, hhogy hhogyan ttanulhatnak hhatékonyabban.

Elõzetes iigényfelmérés aalapján kkínálunk aa ddélutáni iidõsávban ffoglalkozásokat: nnapi
2 ssportfoglalkozást ((torna, ttömegsport, aatlétika, ffoci, kkosár-,, kkézi-éés rröplabda,
sportjátékok, úúszás, aatlétika), kkönyvtári nnyitva ttartást, nnémet éés aangolszakköröket,
kézmûves sszakkört, 88. oosztályosoknak ffelvételi eelõkészítõket kkínálunk mmatematikából
és mmagyarból.

Felzárkóztató éés ffejlesztõ ffoglalkozások ssegítik aa ttanulási nnehézségekkel kküszködõ
tanulókat: aaz aalsó ttagozaton kkiscsoportos, eegyénre sszabott ffejlesztési pprogram mmellett
logopédus ffoglalkozik aa ppapírral rrendelkezõ ggyerekekkel. AA ffelsõ ttagozaton sszöveg-
értés-ffejlesztéssel éés 33 kkülönbözõ nnapon mmatematika kkorrepetálással ssegítjük aa ttanu-
lók eegyéni ffelkészülését.

Napközis ffoglalkozásainkat 22-22 ccsoportban ttartjuk ttagozatonként.
A rrendszeres nnapi eelfoglaltság mmellett ttagozatonként kkülön iilletve oosztálykeretben

szervezünk sszabadidõs pprogramokat aa ggyerekeknek.
Nem pedagógiai jellegû szolgáltatásaink:

kedvezményes ((legalább 330%-oos) éétkezés mminden ttanulónak, 
térítésmentes ttankönyvcsomag- áállagmegõrzési kkötelezettség mmellett
a nnem hhelyben llakók ttérítésmentes bbejárásának bbiztosítása
iskolatej ((amennyiben llesz oolyan sszolgáltató, aaki vvállalja aa sszállítást)

Anyagi forrásaink
A ffenti sszolgáltatások mmegvalósítását nnagyrészt ((kb. 880%-bban) ffenntartói fforrásból

valósítjuk mmeg. EEmellett jjelentõs ppályázati ttámogatást ssikerült aaz iidén sszereznünk,
közel 119 mmillió fforinttal eegészítjük kki aaz öönkormányzati fforrást. AAz éépület hhelyiségeinek
bérbeadása  iilletve  aa sszülõi mmunkaközösség  éés eegyéb ttámogatók  hhozzájárulása mmint-
egy 11%-áát tteszi kki aaz iintézmény ééves kköltségvetésének.

Az iskola és a szülõi ház kapcsolata
Az iintézmény nnevelõtestülete ttörekszik aarra, hhogy aa sszülõk ttájékoztatása rrendszeres

és éérdemleges llegyen, bbevonjuk õõket ddöntéseink eelõkészítésébe, kkikérjük
véleményüket aa ggyermekek nnagyobb ccsoportját éérintõ ddöntéseink eelõtt. 

A kkapcsolat ttartás mmódja ááltalában kkétféle: íírásos iilletve sszemélyes 
Ellenõrzõ vvagy llevél úútján ttájékozatjuk aa sszülõket aa ggyermekek ttanulmányi

elõmenetelérõl, rrendezvényeinkrõl. ÉÉvente ttöbb aalkalommal mmérjük ffel iigényeiket
(napközi, ffelügyelet ttanítás nnélküli nnapokon, sszakkörök, éétkezés, sstb…), iilletve
elégedettségi mmérést vvégzünk éévente eegyszer.

Havi rrendszerességgel ttájékozódhatnak iiskolai eeseményekrõl, bbelsõ sszabályzat-vvál-
tozásokról aa hhelyi úújság úútján.

Hirdetõtábláinkon ffényképek, ooklevelek ttudósítanak ssikereinkrõl, aalkalmi rren-
dezvényeinkrõl.

Évente 44 aalkalommal ttájékoztatjuk sszemélyes fformában aa sszülõket sszülõi éértekez-
leten, iill. ffogadóórán. NNovemberben nnyílt nnapon iis mmegnézhetik, hhogyan ddolgoznak
gyermekeik aa ttanórán.

Mindemellett sszívesen llátjuk aa sszülõket aaz iiskolai rrendezvényeken: kkarnevál, ggyer-
meknap, éévnyitó, éévzáró, sstb…

Az iiskolai ddöntés-eelõkészítõ mmunkába, aa nnevelõ-ooktató mmunka éértékelésébe aa ttanu-
lói jjogok éérvényesülésének ffigyelemmel kkísérésére sszervezetet hhozhatnak llétre. EEz aa
szülõi sszervezet nnálunk aa sszülõi mmunkaközösség.

Szülõi munkaközösség létrehozása aa sszülõk ttörvény aadta joga, vvagyis eegy
lehetõség, aamellyel éélhetnek, hha aakarnak.

Célszerû ttehát aa sszülõi mmunkaközösséget llétrehozni aazért, hhogy bbefolyásolni ttudják
a ggyermekeiket, éés ssokszor aa sszülõk ppénztárcáját iis kkeményen éérintõ iiskolai ddön-
téseket. ÉÉljenek aa kkezükbe aadott llehetõséggel!

A közoktatást érintõ jogszabályi változások
Bizonyára mmindenki eelõtt iismeretes, hhogy aa kközoktatási ttörvény 22006. nnyári vvál-

tozása eelõírja aaz öönkormányzatoknak, iiskoláik áátszervezését.
Kikre vvonatkozik eez aa mmódosítás?
Minden oolyan ttelepülésre, aahol két eegymást kkövetõ éévben nyolcnál kkevesebb

évfolyamon ttud oosztályt iindítani, aazaz nnem éérik eel aaz oosztálylétszámok aa 7-88. oosztály-
ban a 115 ffõt. Jelenleg ez aaz eelõírás nem éérint bbennünket, leghamarabb aa 22010/11-ees
tanévben llesz kkét eegymást kkövetõ kkis llétszámú 77-88. oosztály.

Milyen llehetõségei vvannak aa ffenntartóknak?
Megteheti, hhogy aaz iiskoláját eegy kközépiskola ttagiskolájaként mmûködteti

tovább, ss eezzel uugyan eelveszítheti jjelenlegi sspecialitásait aaz iiskola, dde mmegkönnyíti
egy bbizonyos rréteg ttovábbtanulását.

Létrehozhat eegy ttársulást vvagy bbeléphet eegy mmár mmûködõ ttársulásba. EEkkor
a ttársulás ((több ttelepülés kközösen) llesz aaz iiskola ffenntartója, aaz iintézmény
épületei, bberendezései, eeszközei aa ttársulás kkezelésébe kkerülnek. AA ggyermekek
számára kkét llehetõséget kkínálhat aa ttársult öönkormányzat: hhelyben mmaradnak éés
„csak“ aa ppedagógus uutazik ttovább vvagy iiskolabusz bbeállításával sszállítják õõket eegy
másik ttelepülés iiskolájába. 

A ttársulás eelõnyeként hhozható ffel, hhogy
– aa ffenntartónak aanyagilag eelõnyösebb ((bár eerre sszámos eellenpélda vvan)
– eelméletileg mmagasabb sszínvonalú eellátást kkaphatnak aa ggyerekek, mmert eegy jjobban

felszerelt, jjobb sszakember eellátottságú iiskolában ttanulhatnak.
A veszélyeirõl ssenki ssem bbeszél:
– aaz oországban jjelenleg mmûködõ ttársulások ffenntartásához nnem eelegendõ aaz áállami

támogatás, íígy aaz öönkormányzatoknak ttovábbra iis hhozzá kkell jjárulni aa kkiadásokhoz
– mminden rrésztvevõ sszempontjából eeredményesen mmûködõ ttársulás kkevés vvan,

többnyire aaz aanyatelepülésnek sszármazik eelõnye aa kközös mmûködtetésbõl
– hha aa ttársulás ppedagógusa uutazik, nnyilvánvaló, hhogy aaz aanyaintézmény aazon

pedagógusai uutaznak mmajd, aakiknek oott hhelyben nnem mmár sszívesen aadnak mmunkát, mmert
olyan aa sszakmai sszínvonaluk, vvagyis nnem vvalószínû, hhogy jjobb sszakemberekhez kkerül-
nek aa ggyerekek

– hha aa ggyermek uutazik, bbekerül eegy kközel 330 ffõs oosztályba, aahol eegyéni oodafigyelést
alig kkaphat

– aa ssaját vvagy ppályázati fforrásból bbeszerzett eeszközök eegy rrésze eelvándorolhat eegy
másik iintézménybe, aaz eeddig mmegszokott eextraszolgáltatásoktól eelesnek aa ggyerekek

Van eegy hharmadik llehetõsége iis aa ffenntartónak: ttovább kkívánja mmûködtetni ssaját
iskoláját. EErre eengedélyt kkérhet –– mmegfelelõ iindoklással aalátámasztva –– aaz OOrszágos
Értékelési éés VVizsgaközponttól.

A ddöntés jjoga éés ffelelõssége aa mmindenkori kképviselõ-ttestület kkezében vvan, eezért
nem mmindegy, hhogy aaz eelkövetkezõ nnégy éévben hhogyan ddöntenek aaz ÖÖnök ggyermekei
sorsáról. AA ffelelõsség aa llehetõség mmost aaz ÖÖnök kkezében vvan: kkérdezzék mmeg aa
képviselõ-jjelöltektõl, hhogy aa pprobléma mmegoldására mmilyen tterveik vvannak, éés
válaszuk iismeretében sszavazzanak bbizalmat nnekik.

Mi ppedagógusok eelköteleztük mmagunkat aamellett, hhogy ggyermekeiket aa mmai kkor
követelményeinek mmegfelelõ, hhasználható ttudással eengedjük kki iinnen aaz iiskolából.
Ennek éérdekében ppróbálunk eelsajátítani úúj mmódszereket, mmegragadunk mminden
pályázati llehetõséget, hhogy aaz ooktatás kkörülményei, eeszközellátottságunk ffelvegye aa
versenyt aa vvárosi iiskolákéval. OOktatásunkban eelõtérbe kkerül aaz eegyéni bbánásmód, aa
képességfejlesztés, aa sszemélyre sszabott éértékelés. MMindezeken ffelül hhangsúlyt
helyezünk aa nnevelésre, sszabadidõs pprogramokat sszervezünk ggyermekeiknek, ssegítve
ezzel iis aaz ÖÖnök ggyermeknevelési mmunkáját.

 Pernecker Antalné
igazgató
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Manapság az utak, célok és keresztutak dzsungelében csak

ritkán gondolkozik el az ember azon, hogy merre is tart
valójában. Többnyire csak akkor teszi ezt meg, amikor homok-
szem kerül a gépezetbe, s az olajozottnak tûnõ mindennapi
taposómalom nehézzé, kényelmetlenné vagy kínossá válik
számára, esetleg megálljt parancsol valami külsõ erõ, vagy a
természet rendje. Szerencsés esetben egy-egy szabadságos
kikapcsolódás ajándékba kapott csöndes délutánja jótékony
tûnõdésbe segíti szellemünket és lelkünket. 

Szóval az utak. Milyen utakon is járok jómagam?
Leggyakrabban néhány utcán a munkahelyemig, az üzletbe, az
orvoshoz, a templomba meg haza. Minden hepehupáját ismeri
már a lábam is. Ha nem lenne akkora forgalom, akár behunyt
szemmel is végigmehetnék rajtuk. Ugyanez a helyzet jármûves
útjaimmal is. No persze idõnként teszek fölfedezéseket is,
hiszen a jótékony kíváncsiság bennem is motoszkál…; mint
most is, amikor itt ülök a természet lágy ölén, s gondolkodom.
Fák, ligetek, rétek és mezõk között  kanyargó keskeny
ösvényen merészkedtem idáig, s most egyszerre gondolatok
sokasága lep meg útjaim értelmét keresve. A gyalogosan vagy
jármûvekkel megtehetõ utakat még gondolatban is magam
mögött hagyom. Szellemem szárnyaival fölszállok a magasba,
és a magam életútján száguldozom vissza a múltamba, majd
egy gyors váltással a jövõmbe, s mindez képszerû villódzással
játszódik le bennem, miközben idilli környezetben madarak
énekelnek a fejem felett, és egy tücsök ciripel mellettem a
fûben. 

Honnan jövök? – Képfoszlányok jelennek meg elõttem
egészen kicsiny koromból, melyeket anyám és apám arca,
hangja és gesztusa foglal keretbe. Majd jó és elhibázott tet-
teim, utjaim és választásaim köszönnek vissza, és mindezt
sok-sok ember arc finom mimikája tükrözi vissza.
Kacskaringós, de mégis egyetlen és megismételhetetlen életu-
tam van (mint mindenki másnak). Olyan, amelyik csak az

enyém. Emberek között jártam, de belsõ szabadságom felelõs
döntésébõl kifolyólag mégis magányosan. A lényegét tekintve
titok vagyok még a legközvetlenebb hozzátartozóim számára
is, mint õk is titkok az én számomra.

Igen, most gondolataim elhoztak a jelenbe. Nos, hogyan
tovább? - Mert az igaz, hogy múltamat tekintve az életutam egy
megváltoztathatatlan vonalban foglalható össze, de a jövõm
kijelölése tõlem is függ. Vagyis látom-e a CÉL-t, hogy a
lehetõségek keresztezõdésében jól választhassak? A múltam
hibás és jó döntése többé-kevésbé világos elõttem. Remélem,
tanulok belõlük, és most segítségemre is lesznek, és persze
segít sok mértékadó embertársam is, de döntenem mégis csak
nekem kell egy száll egyedül, felelõsséggel és jól. Az én
bõrömre megy a játék: a nyereség vagy a vesztesség nem a
tanácsadóké lesz, hanem kizárólag az enyém. De ház mi is a
Célom, és hogyan illeszkednek bele a célocskáim? Ez itt a
kérdés, ami minden döntésem, vagyis útkeresztezõdésbe
érkezésem során életbevágóan fontos. 

A kérdésre szubjektív (de meggyõzõdésem szerint nagyon is
objektív) választ adok. Bevallom, hogy a magam erejébõl a
múltam is, meg a jövõm is ködbe vész. Szellemi lámpásom
hatósugara túl szûk ahhoz, hogy egész életutamat bevilágítsa.
Mások lámpása se különbözik lényegesen az enyémtõl, hiszen
azok is emberi léptékûek. Viszont meggyõzõdésem, hogy a
föltámadt Krisztus fénye a Cél felöl világít be minden utat, dön-
tési keresztezõdést és lehetõsége; de Õ nem dönt helyettem,
és nem is járja helyettem az én utamat, csak hív, bíztat és
segít. 

Szóval ülök a fûben…, s a madarak még mindig énekelnek,
és a tücsök is ciripel, s bennem letisztulni látszik egy nagyon
lényeges kérdés: döntéseimben engedjem, hogy az Örök
Személyes Bölcsesség világosítsa meg lépteimet.

Dr. Balázs Pál

Szüreti bál
Balatonvilágoson

2006. szeptember 23-án
19 órától a Kultúrházban

Belépõjegy: 500 Ft

Zene, tánc, tombola
Már délutántól fõ bográcsban

a finom vacsora, mely megvásárolható!
(adagonként: 300 Ft)

Az Idõsek Világnapja
alkalmából szeptember 29-én

pénteken 17 órakor megvendégeljük
a község nyugdíjasait.

Mûsort adnak az Alig(h)a Színjátszókör
tagjai, a Világosi Népdalkör illetve a

Mészöly Géza Általános Iskola diákjai!
SS oo kk   ss zz ee rr ee tt ee tt tt ee ll   vv áá rr uu nn kk   mm ii nn dd ee nn

nn yy uu gg dd íí jj aa ss tt   aa   KK uu ll tt úú rr hh áá zz bb aa nn
aa   kk öö zz öö ss   vv aa cc ss oo rr áá rr aa   éé ss   ee gg yy
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TTTT áááá nnnn cccc tttt aaaa nnnn ffff oooo llll yyyy aaaa mmmm
szerdánként a Kultúrházban!

Már szeptemberben indul a tánctanfolyam három
korcsoportban is!

Az egyik csapatban az ovisoknál is fiatalabbak, a
második csoportban ovisok, a harmadik korcso-
portban általános iskolások perdülnek táncra.

Továbbra is várjuk sok szeretettel a jelentkezõket!
A felnõttek tanfolyama szerda este 20 órakor
kezdõdik, ide még nagyon várunk táncos lábú

párokat illetve „páratlanokat“ is! 
Érdeklõdni a 06-30-456-86-12-es telefonszámon

lehet!

1956 - 2006
55 00   éé vv
Emlékév

Október 23-án 18 órától ünnepi
megemlékezés a kultúrházban!
Jöjjön el, emlékezzünk együtt

1956 hõseire!
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Magyar KKöztársaság MMiniszterelnöke
Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnök úúr
Budapest

Tisztelt Miniszterelnök úr!
Az ÖÖn bbeszédeit hhallgatva, aa pprogramját oolvasva úúgy éérzem: ÖÖn aaz, aaki

támogatja aa mmunkahelyek llétesítését, aa rrosszul mmûködtetett áállami vvagyon
önkormányzati ttulajdonba aadását, aa nnagy vvolumenû –– nnem áállami fforrásból ––
megvalósuló ffejlesztéseket, aaz öönkormányzat kkezdeményezõ kkészségét, dde
ellenzi aaz áállamnak kköltséget, rráfizetést jjelentõ ""hasznosítást". 

Ám aamikor aa vvalósággal, aa bbürokratikus aapparatcsikok kkicsinyességével
szembesülve ffalba üütközünk, ééreztetik aa rrideg vvalóságot: kkerül, aamibe kkerül aaz
állami vvagyon ffeletti rrendelkezés aa mmi kkezünkben vvan, aa hhelyi öönkormány-
zatnak mmég bbeleszólási llehetõséget ssem bbiztosítunk.

Ismételten, iimmár ssokadszor aa CClub AAliga üüdülõkomplexum éértékesítésével
kapcsolatban ffordulok ÖÖnhöz. 

Nekünk, aaz iitt llakóknak, iingatlantulajdonosoknak, aa ttelepüléshez kkapcso-
lódó ttöbb ttízezer eembernek ffájdalmas llátni aaz éértékes tterület ppusztulását,
nemtörõdömség kkövetkezményeként sszemünk eelõtt mmegy ttönkre aa nnemzeti
vagyon, eegy ccsodálatos ttermészeti éértékként kkezelendõ tterület.

A hharmadszori éértékesítési kkísérlet kkudarca uután kkincstári ooptimizmussal kki
lesz íírva aa nnegyedik, öötödik éés mmég kki ttudja hhányadik ppályázat, hha ttovábbra iis
ragaszkodnak aa ttöbb mmilliárdos eeladás iillúziójához. UUgyancsak iillúzió aa
gazdaságos mmûködtetés, mmert nnincs eelegendõ sszemélyzet, ((augusztus 331-één
további ttizenöt ddolgozó vveszítette eel mmunkahelyét) aa lleromlott éépületek
dohosak, ppenészesek, aaz aagyonhasznált áágynemûvel, ttörölközõvel, mmég aaz
Aligához rragaszkodókat iis ssikerült eelriasztani.

Jellemzõ aadat aaz éévi nnévlegesen 2220 eezer vvendégéjszaka kkapacitású üüdülõ
az iidén ((2006. aaugusztus 331-iig) 88701 ééjszakát éértékesített, aaz ééves tteljesítése
jóval aalatta mmarad aaz 55%-nnak, ((öt sszázalék!) ffelmerül aa kkérdés vvan-ee eennél
rosszabbul hhasznosított áállami vvagyon, mmiért kkell mmindenáron eeladni aaz
egyedülálló éértéket. AAz ÖÖn pprogramja aa rrosszul hhasznosított vvagyon áátadását
ígéri aaz öönkormányzatnak, hha vvállalja aa hhasznosítást. MMi vvállaljuk!

Tisztelt Miniszterelnök úr!
Kérem ÖÖnt, ttámogassa aa CClub AAliga áállami vvagyon öönkormányzati

tulajdonba aadását, ttegye llehetõvé, hhogy mmunkahelyeket –– eelsõként llegalább
300 –– llétesíthessünk, mmegkezdhessünk eegy eeurópai vviszonylatban iis jjelentõs
fejlesztést, ((20 mmrdFt) vvállalkozói ttõke bbevonásával. VVan oolyan bbefektetõ
csoportunk, aaki aaz öönkormányzati ttulajdonban, kközremûködésben llátja
biztosítékát bbefektetésének.

Jogszabályi mmegalapozottságot aaz öönkormányzatokról sszóló 11990. éévi LLXV.
tv 11.§. ((3) bbekezdése, iilletve aa 88.§. ((1)-((2) bbekezdése hhatározza mmeg:

„a hhelyi öönkormányzat –– aa ttörvény kkeretei kközött –– öönállóan sszabályozhatja,
illetõleg eegyedi üügyekben sszabadon iigazgathatja aa ffeladat- éés hhatáskörébe
tartozó hhelyi kközügyeket. AA ttelepülési öönkormányzat ffeladata aa hhelyi
közszolgáltatások kkörében kkülönösen: aa ttelepülésfejlesztés, aa ttelepülés-
rendezés, aaz éépített éés ttermészeti kkörnyezet vvédelme,…, aa hhelyi kközutak éés
közterületek ffenntartása,…, aa kköztisztaság éés ttelepüléstisztaság bbiztosí-
tása,…, aa kközösségi ttér bbiztosítása; kközmûvelõdési, ttudományos, mmûvészeti
tevékenység, ssport ttámogatása;…, aaz eegészséges ééletmód kközösségi
feltételeinek eelõsegítése. AA ttelepülési öönkormányzat mmaga hhatározza mmeg –– aa

lakosság iigényei aalapján, aanyagi llehetõségeitõl ffüggõen ––, mmely ffeladatokat,
milyen mmértékben llát eel.“

Továbbá aaz üüdülõhelyi ffeladatok eellátása, mmely öönként vvállalt kkötelezettsége
az öönkormányzatunknak.

Meg aakarjuk õõrizni aazt aa ttermészeti aadottságot, aamely eegyedülálló, nnem
eladni aakarjuk, hhanem hhasznosítani úúgy, hhogy aa kkésõbbi nnemzedékek iis
élvezhessék eezen tterület ppáratlan aadottságait.

Ha aaz áállam mmeg aakar sszabadulni aa CClub AAligától, mmiért nnem aa kköz éérdekébe
teszi?

A ffolyamatos aanyagi éés eerkölcsi rromlása mmiatt aa 88 mmilliárd fforintos
értékesítés aaz áálom kkategóriába ttartozik, aa kkáros ffolyamat mmegállítása
érdekében kkérem hhathatós iintézkedését, mmert aa 33-44 mmilliárd FFt bbevétellel
szemben aaz aalábbi eelõnyökkel llehet sszámolni:

· AA ttartós hhasználatba aadott tterületek ttisztázatlan jjogi hháttere –– aakár éévek
múltán –– bbeláthatatlan éés eelõre nnem sszámolt kkötelezettséget rró aa ttulajdonos
Magyar ÁÁllamra, eez öönkormányzati ttulajdon eesetén eelmarad.

· NNem kkell aaz áállami kköltségvetésbõl éévi 2200 - 2250 mmillió fforintos vvesztesé-
ges mmûködtetést ffinanszírozni.

· AAz öönkormányzat vvégre hhozzájut aa 115 ééve íígért aadóbevételeihez. 
· AA pprivatizáció eelhúzása aaz öönkormányzatnak iis ttetemes kkárt jjelent, sszeré-

nyen sszámítva éévente 445-550 mmillió FFt aaz eelmaradt bbevételünk
· EEgy-kkét hhónapon bbelül llegalább hháromszáz, aa kkésõbbiek ssorán eezret

meghaladó mmunkahely llétesül.
·Feloldódik aa hhelyi ttársadalmi ffeszültség, aamely aa vvagyon ppusztulása kkövet-

keztében eerõsen nnövekszik.
· AAz öönkormányzati ttulajdonba aadás aa llegszélesebb ttársadalmi rrétegek iigé-

nyének iis mmegfelel, nnincs ppolitikai ffelhang.
· A ffejlesztés, aa ffoglalkoztatás nnem eelhanyagolható áállami bbevételeket jjelent.
· AA ssokadik, iindoklás nnélkül eeredménytelenné nnyilvánított ppályáztatás kko-

molytalanná tteszi aaz éértékesítési sszándékot, ppresztizsveszteséget ookoz, ssajnos
nem ccsak aa kkincstárnak.

· AAz éértékesítési sszándék ttöbb jjogszabállyal üütközik ((természetvédelemrõl
épített kkörnyezet vvédelmérõl sszóló ttörvény, BBalaton-ttörvény, sstb.)

Kérem, sszíveskedjen éérdemben éértékelni jjavaslatomat, éés nne hhivatkozzanak
a ssürgõsségi bbetegellátás ffinanszírozási ggondjaira, mmert aaz eebben aa
vonatkozásban ddemagógia éés aaz eelmúlt hhárom éév aazt mmár ttúlhaladta.

Amennyiben aa ffentiek eellenére úúgy íítélik mmeg, hhogy aa rrosszul mmûködtetett,
évi 2200 mmillió fforintot mmeghaladó vveszteséget ookozó, áállami vvagyon nnem
adható áát ttérítésmenetesen aaz öönkormányzat rrészére, úúgy kkérem, kközöljék aa
valós vvételárat, mmelyet eelõ ffogunk tteremteni. EEbben aaz eesetben kkérni ffogjuk aa
mûködõképesség hhelyreállítását, aa ppénzügyi nnehézségek mmiatt éértékesített
gépek, bberendezések, eeszközök ppótlását, aaz eelszállított éértékes oolajfestmények
visszaadását, aa ttöbb éévre kkötött hhajóhely-bbérleti sszerzõdések
érvénytelenítését.

Tekintettel aa ttöbb ééve hhúzódó, mmind aaz áállamnak, mmind aaz öönkormányzatnak
tetemes kkárt ookozó llétesítmény üügyérõl vvan sszó, sszíveskedjen ssoron kkívül
kezelni kkérésemet.

Tisztelettel:

Balatonvilágos, 22006. sszeptember 112.
Fekete BBarnabás

polgármester
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