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Megnyitottuk a szezont!
2007. június 16-án megnyitottuk az idei szezont. Ebben az évben korán köszöntött be hozzánk a nyár. Májusban
sokszor már olyan meleg volt, mint olykor a legforróbb nyári napokon. A szezont családias hangulatban nyitottuk
meg, így történhetett meg, hogy az idén mindenkit Szezon Szépének választottunk. Hiszen minden bébi, minden
gyermek és minden szépség valóban a szezon szépe volt.
Valahol Európában, a színjátszókör elôadásából
Ezúton is gratulálunk neki. Az est záróakkordjaként az
Alig(h)a színjátszókör bemutatta a Valahol Európában
címû musicalt. Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt
minket a jelenlétével, hiszen számunkra a legnagyobb
öröm, ha sok ember elôtt mutatjuk be a színdarabokat.
De a szereplôk dicsôségére legyen mondva, ugyanolyan
lelkesedéssel játszanak két embernek és kétszáznak is.
Köszönet nekik.
Még véget sem ért a június, az idén nyáron már
háromszor lépett színpadra az Alig(h)a Színjátszókör és
Kovács Gábor
ráadásul mind a háromszor ugyanazzal a darabbal. A
Valahol Európában címû musical méltán népszerû a mi
községünkben is. A háborúról szól, és azokról a
legnagyobb áldozatokról és hôsökrôl, akikrôl nem
szólnak a történelemkönyvek. A gyerekekrôl. Hosszú és
Suhanc története ez és Kuksi és a holnapé, amelyet Kuksi
Testületi ülések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. oldalon
annyira várt. A holnap, ami egyszer nem érkezett el…
Sajtóanyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. oldalon
Tavaly az EurópaZita Dance Tánccsoport . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. oldalon
napon mutattuk be
Tájékoztató – Üdülôközösségrôl . . . . . . . . . . . .5. oldalon
elôször a darabot,
Biztonságban a nyári szünetben . . . . . . . . . . .6. oldalon
majd még egyszer
Rendôrségi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. oldalon
Primiciák hava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. oldalon
2006
nyarán,
a
Ballagási búcsúzó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. oldalon
falunap elôestéjén.
Tavaly óta azonban
Hanák Attila, a kis Kuksi felnôtt és nagyon mulatságosan mutatott az elsô
próbán Hosszú (Farkas Milán) mellett. Így új Kuksit (Mokány Bence) kellett
keresnünk. A két fiú teljesen más karaktert valósított meg a színpadon és
szerintünk mindegyik kitûnô alakítás volt.
Elôször történt meg a csapattal az az örvendetes esemény, hogy nem hazai
színpadon játszottunk. Györfi Károlyné, Mariann meghívott minket az új
akarattyai körszínpad avatására. Nagyon izgultunk, hiszen ez volt az elsô
alkalom, hogy külhoni deszkákon is sikert kellett aratnunk. A hatás nem
maradt el, szerencsére. Többen, ismeretlenek jöttek gratulálni az elôadás
után.
A következô elôadásunkra Balatonkenesén kerül sor, a Balatoni Kapunyitó
nyitóestjén fogunk fellépni egy dallal és egy Karinthy novellával. A Falunap
elôestéjén hazai színpadon is bemutatunk Karinthy novellákat. Majd a Falunap
másnapján, vasárnap este megismételjük a Hegedûs a háztetôn címû darabot.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
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Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
2007. május 15.
Napirendek:
1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balatonvilágos
község közrendjérôl, közbiztonságáról
Elôadó: rendôrôrs parancsnoka, helyi körzeti megbízott
2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
Elôadó:
Krutzler László vezetô
3./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2007. május 15-én tartotta munkaterv
szerinti ülését. A napirendek tárgyalása elôtt, a polgármester
tájékoztatta a képviselô-testületet az elôzô testületi ülés óta
eltelt idôszak fontosabb eseményeirôl, valamint a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatás keretében a képviselô-testület felfüggesztette a
8/2007. (I. 23.) számú határozatának végrehajtási határidejét
a Településfejlesztési-, Vagyongazdálkodási-, Természet- és
Környezetvédelmi Bizottság mûködésének megkezdéséig.
2007. május 31-ére módosította a 48/2007. (II. 20.) számú
határozat végrehajtási határidejét, melyben a Mészöly Géza
Általános Iskola és Óvoda intézmény konyhája közmûveinek
leválasztására, a tûzcsap mûködésének biztosítására ajánlat
megkérésérôl döntött. Visszavonta 89/2007. (III. 20.) számú
határozatát, melyben a Balatonvilágos, 741/5 hrsz-ú 647 m2
térmértékû beépítetlen terület vevôjét jelölte ki. Ezt követôen
elfogadta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
Elsô napirendként megtárgyalta és elfogadta a Balatonkenesei Rendôrôrs által elôterjesztett Balatonvilágos területének
közrendjérôl és közbiztonsági helyzetérôl szóló tájékoztatóját.
Ezt követôen a Polgárôrség 2006. évi tevékenységérôl szóló
beszámolóját tárgyalta meg, és fogadta el.
Következô napirendként módosította a Szervezeti és
Mûködési szabályzat 40. § (2) bekezdését, ezzel helyt adva a
Balatonaligai Üdülôközösség Egyesülete kezdeményezésének,
hogy a Településfejlesztési Bizottságban részt vegyen.
Vegyes ügyek keretében pontosította a 90/2007. (III. 20.)
számú határozatát, melyben a Cseresznyés utcai telekrendezésrôl döntött.
Elfogadta a Zöldfok Településgazdálkodási és
Kommunális Rt. 2007. június 1-tôl 2007. december 31-ig terjedô idôszakra, a szelektív hulladékgyûjtésre (papír, mûanyag,
üveg frakció) vonatkozó 120'000 Ft /hó +Áfa ajánlatát.
Szelektív hulladékgyûjtô telepítési helyek: Zrínyi utca –
Csalogány utca keresztezôdés, Zrínyi utca, Mészöly Géza
forrás, Balatonvilágos, vasútállomás feletti parkoló, Ady Endre
utca M7 híd, Engel út, zöldhulladék lerakó, Dózsa György utca
1. parkoló, Aligai u. 1. Club Aliga felsô kapu, Gagarin lakótelep, Dózsa György utca – Jászai Mari utca keresztezôdés,
Óvoda utca – Hunor utca keresztezôdés, Aligai út vége
(gázfogadó), Mathiász lakótelep vége.
A Zöldgömb Sport Klub részére a 2007. június 21-24. között
megrendezésre kerülô Balaton Kör elnevezésû sportrendezvény lebonyolításához biztosította egy tanterem használatát a
Mészöly Géza Általános Iskolában.
Használatba adta az Aranycsapat Alapítványnak, a
2007. június 25-30. között megrendezésre kerülô Kárpát-medencei Össz-magyar Diákbajnokság dunántúli selejtezôinek
résztvevôi számára az önkormányzat tulajdonában lévô
Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan beépítetlen területrészét
sátorhely kialakítására, valamint a Nádfedeles Vendégházat.
Felkérte az intézményvezetôket, hogy kísérjék figyelemmel a
pályázati lehetôségeket, és 2007. május 31-ig dolgozzák ki, és
terjesszék elô a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elé, hogy
intézményükre vonatkozóan mire kívánnak pályázatot benyúj-

tani, ahhoz mekkora összegû pályázati önrész szükséges.
Döntött a Balatonvilágos, Csokonai utca Ponty utca
keresztezôdésében a behajtást tiltó tábla visszahelyezésérôl.
Elfogadta a 2007. július 13-án, és 14-én megtartandó Falunapi rendezvény programjait.
Támogatást biztosított Balatonvilágos település
helytörténeti dokumentumainak felkutatása céljából végzett
utazás költségéhez 2007. május 1-tôl 2007. december 31-ig,
havonta 10'000 Ft erejéig.
A „Világosi Hírmondó“ helyi újság szerkesztô-bizottsága tagjának megválasztotta Heinrich Pál Balatonvilágos,
Csók István sétány 8. szám alatti lakost.
Felkérte a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot, hogy a
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda 2007-2008-as tanévtôl történô továbbmûködésére vonatkozóan elôzetes számítást végezzen.
A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda iskolaigazgatóját felkérte, hogy a Pedagógiai Programot vizsgálja felül, és annak módosítására vonatkozó javaslatait terjessze elô.
A képviselô-testület a további, állásfoglalást igénylô személyi
ügyek tárgyalására zárt ülést tartott, melynek keretében
hozzájárult, hogy a 303/14 hrsz-ú ingatlan vevôje az ingatlan
kedvezménnyel csökkentett vételárát (6 millió Ft) két
részletben fizethesse meg.
Kijelölte a Balatonvilágos, 741/5 hrsz-ú 647 m2
térmértékû beépítetlen terület vevôjét. Az ingatlan vételárát
6'470 ezer Ft + Áfa összegben határozta meg, melybôl 4.670
ezer Ft + Áfa kedvezményt biztosított. A kijelölt vevô által
befizetendô - kedvezménnyel csökkentett- vételár 1.800 ezer
Ft + Áfa, mely összeg két részletben fizethetô meg.
Elutasította egy Mathiász lakótelepi ingatlantulajdonos
csatornázás plusz költségeinek támogatására vonatkozó
kérelmét.
Egy Kht. részére Balatonvilágos, Csokonai utca, és
Kisfaludy utcákban, az üdülôt körbevevô kerítés mellett 40 db
személygépkocsi parkolóhelynek megfelelô nagyságú közterületet, valamit az üdülô étterme elôtti közterületbôl 16 m2 közterületet használatba adott a 9/1999. (IV. 01.) közterület
használatáról szóló rendeletben foglalt területhasználati díjért.
Nem támogatta egy kérelmezô Balatonvilágos, (Zrínyi
u. 1.) 1417 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon a tulajdonát képezô építmény alatti 8 m2 területrész használatára
vonatkozó kérelmét esztétikai megfontolásból, annak elbontására kötelezte 2007. június 30-ig.
2007. június 5.
A képviselô-testület 2007. június 5-én rendkívüli testületi
ülést tartott, ahol az alábbi napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:
A Multibaal Trade Kft. részére a balatonvilágosi
Tourinform Iroda helyiségében egy munkaállomást biztosított
2007. június 6-tól 2007. szeptember 30-áig, 100'000 Ft + Áfa
használati díjért a Club Aliga területére történô belépésre jogosító kártyák kiadása, a gyalogos beléptetés megkönnyítése
céljából.
Utólagosan hozzájárult, hogy a Multibaal Trade Kft.
Balatonvilágos Község Önkormányzat címerét – melyet a
balatonvilágosi honlapról letöltött – Balatonvilágos, Club Aliga
területére történô belépés biztosítására kiállított belépôkártyákon szerepeltesse.
Hozzájárut, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat a 22 önkormányzat által megalakítandó kft-be alapító
tagként belépjen, abba apportként bevigye a Balatoni Hajózási
Zrt. részvényeibôl tulajdonában álló teljes 9'100'000Ft
névértékû részvénycsomagot.
A Balatonvilágos, Kodály Zoltán utcai, 1079/39 hrsz-ú
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ingatlan visszavételével kapcsolatban, 600 ezer Ft elôirányzatot biztosított a peren kívüli egyezség során kialkudott vételárra.
Hozzájárult, hogy a balatonvilágosi 1417 hrsz-ú
ingatlan területébôl 57,54 m2 épület alatti terület 172'620 Ft
összegû területhasználati díj két részletben történô megfizetéséhez.
A Pedagógus Nap méltó megünneplés költségének
fedezetére 100 ezer Ft elôirányzatot biztosított.
A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda iskolaigazgató helyettese Fekete Barnabásné részére, nyugállományba
vonulása alkalmából, munkája elismeréseként elismerô
A Balatoni Regionális
Idegenforgalmi Bizottság, a Balaton Fejlesztési
Tanács és a Balatoni Szövetség immár negyedik alkalommal hirdeti meg a „Virágos Balatonért“ környezetszépítô versenyt. A verseny
célja a Balaton Régió környezetszépítésének fokozottabb ösztönzése, ennek keretében – figyelembe véve a
Balaton régióra jellemzô turizmus jellegét – a turisztikai
szolgáltatások virágosításának, magas színvonalú
esztétikai megjelenésének támogatása.
A versenyen valamennyi Balaton Kiemelt Üdülôkörzetbe tartozó település, valamint az ott mûködô turisztikai
vállalkozás, szervezet, egyesület részt vehet.
„A Balaton Régió legvirágosabb közforgalmú és
vitorláskikötôje“,
„A Balaton Régió legvirágosabb közforgalmú
strandja“,
„A Balaton Régió legvirágosabb kereskedelmi szálláshelye“, valamint
„A Balaton Régió legvirágosabb magánszálláshe-

oklevél és emléktárgy adományozásáról döntött, melyhez 20
ezer Ft elôirányzatot biztosított.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô
ülését 2007. június 19. kedd, 1600 órai kezdettel tartja.
Napirendek:
1./
Balatonvilágos
Jövôjéért
Közalapítvány
beszámolója
2./ Rendeletek módosítása
3./ Közoktatás átszervezése
4./ Vegyes ügyek
Kovácsné Rack Mária
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Felhívás!
Szeretnénk megkérni mindazokat, akik bármilyen írásos
feljegyzéssel, régi fényképpel vagy dokumentummal rendelkeznek a Balatonvilágoson a vízparton üzemelô Party
Borozó nevû üzletem múltjáról; kérem keressenek,
jutassák el részemre!
Köszönettel: Csobai Zoltán
(30) 319-5566

Töltô Banda
A Töltô Banda bemutatkozik, akik a bográcsfôzô verseny elsô
helyezését érték el. A zsûri elbírálása alapján a töltött káposzta
hozta meg az eredményt, amit a publikum is elfogadott, hiszen
mindenkinek nem jutott. Szeretnénk a zsûrinek, valamint a publikumnak megköszönni a döntésüket. A publikum által fizetett
összeget, 21'000 Ft.-ot az óvodának ajánlottuk fel, amibôl
játékokat vásároltunk és az óvodának átadtunk. Ha erôben,
egészségben a következô versenyen részt veszünk, továbbra is az
óvoda számára fogunk igyekezni jó teljesítményt elérni.

Megnyílt az
Erika kozmetika!
Szeretettel várok minden szépülni vágyó kedves vendéget,
bôrtípusokhoz igazodó arckezelésekkel fantasztikus
bôrápoló programokkal!

Újdonságok:
szempilladauer, fülbelövés, aloe vera kozmetikumok

(30) 6849-765
Balatonvilágos, Iskola u. 3.
Vasárnap, kedd, csütörtök: 900-1900

lye“kategóriában indulók
a mellékelt „Jelentkezési
lap“határidôre
történô
beküldésével
(jogszerû

aláírásával) nevezhetnek.
A Virágos Balatonért verseny emelkedô színvonalát
nemcsak a pályázók számának folyamatos növekedése,
hanem a szponzorok is fémjelzik. 2007-ben a verseny
támogatói:
Zöldövezet Kft. (Komárom)
Vitaflóra Kft (Nemesvámos)
Etter Kft (Budapest)
Bartus Gyula (Almásfûzitô)
KITE Zrt (Nádudvar)
Alsótekeresi Faiskola (Enying - Alsótekeres)
A jelentkezési határidô 2007. július 6.
A részletekrôl bôvebb információ kérhetô a Balatoni
Regionális Turisztikai Projekt Irodától, (87) 342-801-es
telefonszámon, illetve a jelentkezési lap letölthetô lesz
a www.balaton-tourism.hu weboldalról.
Balatonfüred, 2007. június 25.

Tinitábor
A Magyarországi Biblia Szól egyház székesfehérvári gyülekezete
2007. augusztus 7-tôl 11-ig "Bibliai kincskeresô tábor"-t szervez
tizenévesek számára Balatonvilágoson. Körülbelül 15 fehérvári
résztvevô a Mészöly Géza 17 sz. alatt fog táborozni. Helyi
tizenévesek részt vehetnek napközi tábor alapon. Számukra
ebédet biztosítunk. A tábor ingyenes, csupán egy esetleges
hajókirándulás költségét kell a résztvevônek fedeznie. A programban a bibliával való ismerkedés mellett lesz játék, sport, fürdés,
kirándulás, szalonnasütés. További információ és jelentkezés a
(88) 446-271 telefonszámon.

Balatonvilágos Község Önkormányzat
Polgármesterétôl
8171. Balatonvilágos Csók István sétány 38.

Meghívó
Balatonvilágos Községi Önkormányzat Képviselôtestülete
2007. július 7-én (szombat) 18.00 órakor

Lakossági Fórumot
tart, melyre tisztelettel meghívom.
A Lakossági Fórum helye: Kultúrotthon
Napirend:
Beszámoló az eltelt idôszak eseményeirôl, a
képviselô-testület munkájáról.
Elôadó: polgármester, képviselô-testület
Balatonvilágos, 2007. június 20.
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"Ha a táncunkat nézed,
a szívünk szavait hallod."
A Zita Dance Táncsport Egyesület mottója ez a táncos idézet, melyet Király Zitától, az egyesület
elnökétôl és mûvészeti vezetôjétôl hallhattunk 2007. június 29-én, ahol többek között felléptek a tánciskola „növendékei“és profi versenytáncosok is. Az est különlegessége abban rejlett, hogy az elôadók,
a táncosok többsége a község aktív és lelkes tagjai; általános és középiskolás diákok és táncot kedvelô
felnôttek. Láthattuk az ifjúsági lánycsoport bemutatóját és a kezdô felnôtt tánccsoportot.
A társastánc ízelítôben láthattunk angol és bécsi keringôt, tangót, slow-foxot, quick-step-et, cha cha
chát, sambát, rumbát, rockyt, jive-t és mambót. Hiába a képek, hiába a szöveges tudósítás, ezt az estét
képtelenség leírni. A táncok kavalkádját láttuk a színpadon, mely annyira magával ragadó volt. A bátrabbak sambatanulásra jelentkezhettek rögtön a bemutató után.
További érdekes történetek is szerepeltek a színpadon, hiszen megtekinthettük Tarzant és azt is megnézhettük, hogy milyen egy táncos sztriptíz.
Akik az est jó hangulatáért felelôsek voltak:
Méhes Ágnes, Király Vivien, Jakab Mariann, Pap Daniella, Takács Rebeka, Gallai Csilla, Tasnádi Attila,
Molnár Katalin, Mézes Balázs, Pap Zsuzsanna, László József, Scheff Diána, Molnár Imre, Molnárné Csekô
Irénke és a versenytáncosok: Pemmer Péter, Stefán Dóra, Kiss Dániel, Budai Zsuzsa és a Molnár testvérpár, Molnár Péter és Molnár Zita, ôk a helyi tánciskolába járó Molnár házaspár gyermekei.
És nem utolsósorban az est házigazdái, szervezôi, kivitelezôi és megálmodói: Király Zita és Király
József.
Köszönet mindenkinek a munkájáért!

Foto – Takács Alexa
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Tájékoztató
a Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület
2007. évi rendes közgyûlésérôl
Az Egyesület közgyûlésére ez év június 10-én került sor a
Hársfa étteremben, nagy érdeklôdés mellett. Az egyetlen napirendi pont a tagságot legjobban érdeklô ügy volt, azaz, hogy
mi lesz az év elején eladott Club Aliga sorsa, hogyan tovább?
Mint köztudott, a terület a múlt év óta le volt zárva, és senki
sem tudta, hogy idén egyáltalán kinyit-e. A lakosság és az üdülôk számára sorsdöntô ügy megbeszélésére a vezetôség meghívta az új tulajdonos és az üzemeltetô képviselôi mellett támogatóinkat, Dr. Bóka István és Nagy Jenô országgyûlési képviselôket, Fekete Barnabás polgármestert és a sajtó képviselôit is.
Veres Lászlóné tiszteletbeli elnök nyitotta meg a közgyûlést, összefoglalta az elôzményeket, és javaslatot tett a
hozzászólások sorrendjére vonatkozóan.
Elsôként Dr. Cseh József, Egyesületünk elnöke tartotta
meg beszámolóját, kiemelve, hogy a privatizáció nem úgy
történt, ahogy szerettük volna, mert az Önkormányzat a Club
Aligára vonatkozó rendezési tervet kérésünk ellenére –
kártérítési perektôl tartva – nem fogadta el, a közterületek
kijelölése nem történt meg, és az eladás során nem kérték ki
az Üdülôközösség véleményét. Külön hangsúlyozta az Aliga II-

Világosi Napok
Balatoni Kapunyitó Rendezvény
Július 13. Péntek
20:00 Ökörsütés kezdete
21:00 Színpadon az Alig(h)a színjátszókör és a
Kisharang táncegyüttes
22:00 Utcadiszkó a Kultúrház parkolójában
Július 14. Szombat
07:00 Reggeli ébresztô a várpalotai fúvószenekarral
09:30 Térzene mazsorettekkel
10:00 Megnyitó a Világosi Népdalkörrel (Helytörténeti kiállítás)
10:30 Garagulya gólyalábak vásári komédia gyerekeknek
11:00 Peti és Pajti, a lufihajtogató bohócok
12:00 Jó ebédhez szól a nóta
13:30 India bemutatkozik
14:00 Bemutatkoznak a
Mészöly Géza Általános Iskola diákjai
15:00 Farkasházi Réka gyermekmûsora
16:00 Hollósi Lajos és zenekara a színpadon
17:00 India bemutatkozik
17:30 Szalontánc-bemutató
18:00 Karatebemutató
18:30 Sergio Santos
19:30 Balaton Xylofon
20:00 Sahira hastáncosok
20:30 Humorvadászat a színpadon,
a Mikroszkóp Színpadról: Heller Tamás
21:00 Sztárvendég: Gáspár Laci
22:00 Tûzijáték
22:30 Tûzlovagok – tûzzsonglôr show
Egésznapos programok:
Kirakodóvásár, Borkóstoló, Sportversenyek,
Portrérajzoló, Üvegfúvó, Véradás, Hajnalig utcabál!
Július 15. Vasárnap
20:00 Hegedûs a háztetôn
az Alig(h)a Színjátszókör elôadásában

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

nél kialakítandó lejáró fontosságát. Bukovszki András szakértô megerôsítette, hogy a rendezési terv elfogadása megoldotta volna a partra való lejutást.
Fekete Barnabás válaszában elmondta, hogy a privatizálási tárgyalásokba az Önkormányzatot sem vonták be. A
kárpótlási perek költségét 200-300 millió Ft-ra becsülte, amit
a község nem tud felvállalni. A lejáró rendbehozása kb. 50
millió Ft-ba kerülne, de a magas költségek mellett probléma az
is, hogy a terület részben Balatonfôkajárhoz tartozik, részben
pedig magántulajdonban van. A község nem kíván strandot
mûködtetni a megjelölt helyen.
Maukner Krisztián ingatlangazdálkodási vezetô, az új tulajdonos, az izraeli tulajdonban lévô SBI Real Estate
Developing képviseletében elnézést kért, hogy az ügyvezetô
igazgató nem tudott eljönni. Tájékoztatott, hogy a tulajdonos
barátságos környezetet és jó kapcsolatokat kíván létrehozni,
és ennek érdekében a közeljövôben egy két- vagy háromoldalú megbeszélés megszervezését javasolta (az Önkormányzat és az Üdülôközösség részvételével), ahol a
résztvevôk megismerhetik az adás-vételi szerzôdés tartalmát.
Németh Balázs az üzemeltetô, a BAAL Multi Trade Kft.
ügyvezetô igazgatója elmondta, hogy a terület június 1. utáni
átvételét követôen elindult a helyzet felmérése, de arról azonnal döntés született, hogy a Club Aliga kinyit. A végleges belépési feltételek kialakításáig a tavalyi rendszer szerint fog üzemelni, vagyis a bejáratoknál továbbra is fizetni kell (600 Ft),
de délután 5 óra után (eddig ez 6 óra volt) a belépés díjtalan.
Az állandó lakosok és az üdülôtulajdonosok is vonalkódos igazolványt válthatnak a Tourinform pavilonjában, amivel a világosi lakosok ingyen bemehetnek, az üdülôk pedig félárú belépôt válthatnak. A diákok és a nyugdíjasok további kedvezményt kapnak. A gépkocsikra a felsô parkolókban 500 Ft-ot, a
parti parkolók esetén pedig 3500 Ft-ot kell fizetni.
Mindkét országgyûlési képviselô biztosította a jelenlévôket
legmesszemenôbb támogatásáról, és a Balaton törvénnyel
kapcsolatos – jövô év elejére várható – jogszabály létrejöttének
sürgetésérôl.
Dr. Bóka István példát hozott arra, hogy az Önkormányzati Minisztérium más balatoni helységeknél, ahol a rendezési
tervet egyes ingatlan tulajdonosok kárára elfogadták, megtérítette a tulajdonosok kárát, ugyanakkor egyetértett az Önkormányzattal, hogy nem vállalta fel a kártérítés rizikóját.
Hozzászólások:
Dr. Cseh József és mások meg nem értésüknek adtak hangot, hogy miért nem lehetett kivenni a parti sáv kijelölésénél
az érintett 8 telket. A polgármester válaszában hangsúlyozta,
hogy ezek nem vehetôk ki a tervbôl, amihez Dr. Bóka István is
csatlakozott.
Minden jelenlévô egyesületi tag egyetértett abban, hogy az
aligai részen lakók részére meg kell oldani a partra való
lejutást.
Zárszavában Dr. Cseh József kérte a tagságot, hogy továbbra is hatalmazza fel a vezetôséget az érdekeik képviseletére,
amivel minden jelenlévô egyetértett. És kiket képviseljen a
vezetôség? – volt az elnök kérdése. A tagok nézetei szerint
alapvetôen az ingatlantulajdonosokat és legközelebbi rokonaikat kell képviselni. Veres Lászlóné hozzátette, hogy emellett
továbbra sem mondtunk le arról a követelésünkrôl, hogy a
közterületek minden állampolgár részére szabadon használhatók legyenek!
Összeállította:
József István
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Biztonságban a nyári szünetben
Iskolánkban már 3. éve szervezünk nyári szünidei programokat, mivel sok szülô jelezte, hogy a több, mint tízhetes nyári idôszakban nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Az igény
a szülôk részérôl különösen indokolt, hiszen a Balaton-parti kistelepüléseken szinte csak a nyári idôszakban jutnak munkalehetôséghez. A faluban egyéb szervezésû programok nincsenek gyermekek számára, tehát ezt a feladatot szinte kizárólag az iskola
tudja felvállalni. Alkalmazkodva a szülôi igényekhez, a hagyományos bentlakásos nyári tábor mellett 2007. nyarára is különbözô
programokkal hirdettek nyári napközis tábort, az alábbi módon:
a napközis tábor 8 órától legfeljebb 16 óráig vehetô igénybe
a gyermek helyszínre juttatása a szülô feladata
a programmal indított táborokat csak 5 napos (hétfôtôl péntekig tartó) hetekre lehet igényelni
Ezek a táborok – más szervezéshez képest – minimális térítési
díjért vehetôk igénybe: 7'500 Ft/hét illetve a vitorlástábor 23'000
Ft/hét, melybôl a sportosztályosok 10'000 Ft kedvezményt kaptak. Indokolt esetben a térítési díj befizetéséhez - egyedi elbírálás
alapján - támogatást kaptak a gyerekek.
A visszaérkezett igények alapján, valamint az elôzô tanév
tapasztalatait is felhasználva 2007. június 25. és július 27. között
tervezükk a következô csoportok indítását:
tenisz
kirándulások
vitorlástábor (ellátással)
kerékpártúra
Programok
– Tenisztábor
Helyszín – iskola épülete; aszfaltos sportpályája/tornaterem
illetve strand és egy vízparti salakos teniszpálya
Idôszak
Program
sport
8- 9
Gyülekezés, játékok tízórai
9 - 11
Teniszfoglalkozás
11 - 15
Ebéd, csendes pihenô, kézmûves
foglalkozások, strandolás,
15 - 16
Tenisz
– Kirándulások
A programok a jelentkezett gyerekek igényeihez igazítottak,
ezért a tavalyi év tapasztalatai alapján három napon lesz kirándulás és két napot töltenek a gyerekek a lakóhelyen, feldolgozva
a kirándulási tapasztalatokat.
Tervezett úticélok:
Helyszín
Program Közlekedési eszköz
Velencei-tó
túrakenuzás
vonat
Bakony
gyalogtúra
különjáratú
(Dudar-Csesznek)
(Ördög-árok)
autóbusz
Tihany
gejzírkúpok,
vonat, komp
belsô-tó
– Vitorlástábor
Helyszín: Balatonakarattya
Idôszak
Program
8:00 - 8:30
Gyülekezés az iskolánál, utazás
8:30 - 10:00
Elméleti foglalkozás és
víz nélkül végezhetô gyakorlatok
10:00 - 12:30
Vitorlázás
12:30 - 14:00
Ebéd, strandolás, pihenés
14:00 - 17:00
Vitorlázás
17:00 - 17:30
Utazás
A napi rendszeres programok kiegészülnek egy egész napos
„nagyvitorlással“tett kirándulással. A záró napra meghívjuk a
szülôket is, és megnézhetik, hogy milyen szinten sajátította el
gyermekük a tanultakat.
Kerékpáros tábor (csak felsôsöknek)
Tervezett idôszak: július 23-27.
Várható úticélok:
Velencei-tó, Balaton-felvidék,
Sió-csatorna menti kerékpárút
Rövidített Balaton-kör két napos:
Balatonvilágos – Szántód – Tihany
– Balatonalmádi – Balatonvilágos
Bízunk abban, hogy minden jelentkezô élményekben gazdagon tölti el a szünidô általunk szervezett részét, és jövôre még

többen döntenek a számítógépezés, tévézés vagy unatkozás és
céltalan csellengés helyett velünk a nyarat.
Tanulni nem kizárólag tanórán lehet
Iskolánkban az utolsó tanítási napokon nem hagyományos
tanórai és osztálykeretben folyik a tanítás a felsô tagozaton. Az új
munkaforma: projektmunka, téma a Balaton. A téma szinte az
összes tantárgyat lefedte Nyolc témakör címet választottunk, ezek
ismeretében írásban jelentkeztettük a tanulókat (a nyolcból hármat választhattak ki és rangsoroltak), majd megtörtént a csoportba sorolás. A gyerekek 8-10 fôs csoportokban dolgoztak az
ôket legjobban érdeklô egy témakörön tanári segítséggel. A projekt zárónapján be kellett mutatni minden csoportnak saját
témakörét kiselôadás, tabló, film, kiállítás, modell, stb… formájában. Május végéig elkészültek a csoport-projekttervek.
A tanulók által választott témakörök:
Földtani és éghajlattani érdekességek a Balatonnál és
környékén
Regélô Balaton
A Balaton élôvilága
Balatoni túra utak
A Balaton mûvész szemmel
„ Van egy hely a Nap alatt...“címmel Balaton 2007-kiállítás
Vízi közlekedés
Célunk volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek:
a Balatonnal, mint természetvédelmi területtel
a tó kialakulásának körülményeivel, jellegzetes kôzetfajtákkal
idôjárási jellegzetességekkel
a vízgazdálkodás és a turizmus összefüggéseivel
a tó körüli érdekes várromok épületek, helyek történetével,
híres emberekkel, híres balatoni mesterségekkel
a tóban és a tó körül élô növényvilággal és állatvilággal
a balatoni hajózás múltjával és jelenével, a fürdôzés, a vízi
közlekedés szabályaival,
A különbözô közlekedési eszközök menetrendjének használatával
Továbbá annak bemutatása, hogy hogyan látják a külföldiek a
Balatont, milyen lehetôségeik vannak szállás, étkezés (étel- és
italspecialitások), szórakozás terén, valamint megismerni és készíteni Balatonhoz kapcsolódó mûvészeti alkotásokat.
A témakörök feldolgozásához a helyszínt a csoportok választhatták meg. Voltak, akik az iskolában dolgoztak, többen kirándulások során gyûjtöttek ismereteket saját témájukhoz. Környezetvédelmi és túrázási alapismeretek elsajátítása kapcsán egyik csoportunk Balatonkenesére látogatott. Köszönettel tartozunk
Györgydeákné Takács Hajnalkának, akivel a Soós-hegyre túráztunk, s közben megismerték a gyerekek a tátorjánt, bekukkanthattak egy tatárlikba, tiszteletüket tették Soós Lajos sírjánál.
A projekt zárónapján bemutatták a csoportok, hogy mivel
foglalkoztak. A módszer sikerességérôl tanúskodnak a nagyszerû
produktumok:készült egy terepasztal a Balatonról, egy társasjáték, a Tihanyi apátság makettje agyagból, különbözô vízi
közlekedési eszközök, plakátok, bemutatók, számtalan rajz, sôt
még zenei alkotás is.
A gyerekek saját bevallása szerint, ezen a héten többet dolgoztak, mint amikor a tanórákon ülnek. Nagyon sok gyakorlatban
jól használható ismeretet sajátítottak el, (pl. tájékozódás a
terepen, menetrend használata, útiköltség kiszámolása.
Szükségük volt azokra az ismeretekre, amelyeket a tantárgyi
órákon sajátítottak el, és tapasztalataink szerint remekül alkalmazták ezeket (pl. Power Point bemutató készítése, távolságszámítás térkép alapján, stb)...
Mint intézményvezetô, azt láttam, hogy a pedagógusoknak
nagyon sok munkájába került az elôkészítés, de megérte, hiszen
az utolsó tanítási napokon már nehéz a hagyományos módon koncentrációra bírni a gyerekeket, nálunk pedig a többség lelkesen
dolgozott még délután otthon is a feladatán. A gyerekek az erdei
iskolához hasonló élet közeli ismeretszerzésben részesültek, s
mindez iskolának és szülônek is sokkal költségtakarékosabb volt.
Pernecker Antalné
igazgató
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Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
A májusi hónap végén és a
júniusi hónap elején néhány
esôs nap kivételével folyamatosan nyári meleget, forróságot
mérhettünk. A meleg komoly
kihatással volt a közutakon közlekedôkre. Sajnos, a megnövekedett forgalom és a meleg hatására sokkal több
baleset történt a 71. számú fôúton, mint tavasszal. Önök
is tapasztalhatták, hogy az elmúlt néhány héten a városi
emberek szinte elözönlötték a Balatonpartot és szinte
minden nyaraló, étterem, strand telt házzal üzemelt.
Mindennek köszönhetôen sokkal nagyobb eséllyel dolgozhattak a bûncselekmények elkövetôi, ugyanis a nagyszámok törvénye alapján nagyobb volt az esély az eredményes elkövetésre. Balatonvilágos tekintetében néhány
kisebb súlyú bûncselekmény történt, melyek között szerepelt nyaralóbetörés, besurranásos-lopás és színesfémlopás egyaránt. A helyi polgárôrség munkájának köszönhetôen nincs olyan éjszaka amikor valaki ne vigyázná az
Önök álmát még akkor sem amikor minket más
településre hív a kötelességünk.
A júliusi hónaptól minden nap kerékpáros szolgálatot
látnak el kollégáim, melynek fô célja a bûncselekmények

megelôzése a strandokon, a nyaralóterületeken, s az
ezekkel közvetlen összefüggésben lévô belterületeken.
Fontos megjegyeznem, hogy a kerékpáros szolgálaton túl
folyamatos 24-órás közterületi szolgálat is vezénylésre
kerül a Rendôrôrs illetékességi területén. A járôrkollégák a
nap 24 órájában a rendelkezésére állnak az idelátogató
turistáknak, illetve a helyi lakosoknak. Kérem Önöket,
hogy amennyiben bármilyen gyanús személyekkel találkoznak, azt az irányunkba jelezzék. Ígérem, hogy a tôlünk telhetô leggyorsabb reagálási idôvel leellenôrizzük a kapott
információt. Így történt ez a minap is, amikor egy helyi
építész, arra lett figyelmes, hogy a gépkocsija ajtaja csapódik, s két fiatal távozik onnan az egyik szomszédos utca
irányába. Ezt követôen értesítésre került a rendôrség,
illetve a gépkocsi tulajdonosa lekövette az akkor még csak
vélt elkövetôket. Ezt követôen a kollégáim a helyszínre
érve elszámoltatták nevezetteket, majd a Rendôrôrsre
elôállították mindkét személyt. Mint a kihallgatás során
kiderült, a két fiatal az elôbb említett gépkocsiból digitális
fényképezôgépet tulajdonított el.
Kérem Önöket, hogy értékeikre az idegenforgalmi idôszakban fokozottan figyeljenek.
Tisztelettel:

Angyal Gábor
r. fhdgy ôrsparancsnok

Primiciák hava
A primicia szó az ôsi latin világból származó kifejezés,
amely a korai tavasz elsô zsenge termését jelenti. Ezek nem
olyanok, mint az alaposan megérett ôszi gyümölcsök, mert
nem halmozódhatott föl bennük annyi tápérték, íz, energia és
zamat, mint azokban, de frissek és kívánatosan üdék, vitamindúsak és nagyon kellemesek. Van bennük valami olyan,
ami csak a fiatalság sajátossága: a varázslatos jövô reménye.
Primicia minden gyermek és fiatal is...!, akik zsenge életük
elsô termésével érkeznek haza, befejezve az általános iskolát, leérettségizve, vagy diplomásan. Most ôk – tanult dolgaikból – többet tudnak mindenki másnál. A megszerzett friss
energia mûködôképes bennük. Értékes eredményeket hozhat
létre a külvilág számára, és gazdagon kimûvelhetik általuk
saját személyiségük lelki világát is. Ezért most a családokban
valódi ünnep van, az elsô termés és a jól megalapozott jövô
ígéretének ünnepe; és ugyanakkor a köszönet és hála ünnepe
is, melynek címzettjei a szülôk és nagyszülôk, a tanárok,
nevelôk és mindazok, akik áldozatot hoztak a fiatalokért, és
rajtuk keresztül mindannyiunk boldogabb jövôjéért.
Van a primicia szónak egy egészen sajátos értelme, mely
sokmindenben hasonlít a fentiekhez, de lényegesen különbözik is azoktól. Primiciának hívják ugyanis a felszentelt pap
elsô szentmiséjét.
Hogy mi a hasonlóság...? – Szinte minden, ami emberi
világunkhoz tartozik: a munka, a törôdés, az emberi segítség
és támogatás, a tanulás, a kudarcok és a sikerek, és ennek
a hosszú útnak kézzel fogható eredménye, a megszerzett
diploma. – Hát akkor mi a különbözôség...? – Egy olyan szellemi valóság, amelyet szimbólumok jelein és tanúvallomások
sokaságán keresztül képes érzékelni minden ember.
Nevezetesen: ez a hivatás eredetében különbözik minden
más hivatástól, mert valamennyi viselôje Isten meghívására
hivatkozik, és egyedül ôt akarja szolgálni; célja pedig túl van
az evilági kereteken. Mûködése során használ ugyan materi-

ális eszközöket, melyek kulturális remekmûvekké válnak
kezei között az emberiség javára, de valódi szerszáma inkább
a szellem, a lélek és az igazság, vagyis Isten ereje, amely minden eszköz nélkül is mûködik bennük, általuk, sôt nélkülük
is. Mert ez a hivatás valójában nem emberi hivatás, hanem az
embernek adott jel, amely mögött az a Valaki áll, akit elfogadva Istennek, megsejtve pedig titokzatos szellemi valóságnak neveznek az emberek.
Júniusban – bárki megteheti – hogy részt vesz frissen szentelt pap elsô szentmiséjén. Ilyenkor a fent leírtak tetten érhetôk mindenki számára. Tulajdonképpen nem is a mélyen
hívô emberek magatartása az igazán érdekes, hiszen ôk a
már megélt hitükben vesznek részt a szakrális cselekményben. Sokkal figyelemreméltóbb a lelki értelemben távolról
jött osztálytársak, ismerôsök, hajdani munkatársak viselkedése. A primicián megsejtenek valamit Isten jelenlétébôl, és
a szoros értelemben vett hit nélkül is legalább ideig-óráig
jóérzésû hatással van rájuk, amit egy áhítatos csend jelez.
Végezetül egy rövid történettel egészítjük ki a fentiekben
leírtakat: Miután elhallgattak a II. világháború fegyverei, és
Európa testi, lelki és fizikai romokban hevert, Illyés Gyula az
egyik író barátjával útra kelt, hogy a világégés után Európa
jövôje felôl tájékozódjék. A két magyar író eljutott Párizsba,
ahol találkoztak a híres francia íróval, François Mauriac-kal.
Beszélgetésük során a szellem erejével kutatták a jövôt.
Egyszer csak Mauriac azt találta mondani: Uraim, Európa
jövôje és lelki egészsége azon múlik, hogy lesznek-e papjai.
Mit akart ezzel mondani Mauriac? Nem kevesebbet, mint
hogy a gonoszság lelkének pusztításait csak a lélek
újjászületésével lehet legyôzni. Nem elegendô a fizikai
újjáépítés, mert attól még a lélek meghalhat...! – Júniusi
zsenge áldozatok, újítsátok meg a világot!
Dr. Balázs Pál
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Kedves Tanáraim, Iskolatársaim!
Kedves Szülôk, Vendégek!
Elhangzott 2007. június 9-én a Mészöly Géza
Általános Iskola ballagásán:
A búcsúzó 8. osztály nevében szólok.
Köszönjük, hogy ennyien eljöttek ünnepelni minket,
emlékezetessé tenni számunkra ezt a napot. Utoljára
jártuk végig iskolánkat. Mintha csak tegnap lett volna
amikor remegô lábakon elôször beléptünk e falak közé.
Kedves Tanítóink, Tanáraink!

Önöknek mondok elôször köszönetet a társaim
nevében.
Önöknek, akik kézen fogtak bennünket és megtanítottak írni, olvasni. Nagy türelemmel vezettek be bennünket az új ismeretek rejtelmeibe.
Közben mi felcseperedtünk. Már nem azoknak a
félénk csemetéknek a kezét kellett fogni, hanem olykor
féktelen gyermekekét. A segítségükért sokszor nem
köszönetet kaptak tôlünk, hanem vállrándítást, szájhúzogatást. Kérem, ezt nézzék el nekünk.. Maradjon meg
emlékezetükben a szép és a jó, a kellemesen együtt
töltött órák, kirándulások, az együtt átizgult versenyek
emlékei és élményei. Jó tanáraink köszönet néktek
mindenért.
Köszönetet mondok a civil szervezeteknek, a Nôegyletnek, a Vöröskereszteseknek a támogatásukért.
Köszönet a Szülôi Munkaközösségnek a karneválok és
gyermeknapok szervezéséért, a karácsonyi meglepetésekért, ajándékokért, minden segítségért és támogatásért. Külön köszönet a Nyugdíjas Klub tagjainak. Sose
felejtjük el a gyereknapra sütött palacsinta hegyeket.
Mindannyiukra szeretettel emlékezünk majd.
Megköszönjük a technikai személyzet munkáját is.
Köszönet a finom ebédekért, a sok kedves szóért,
törôdésért. A spenótot igaz nem szerettük meg, de
mindig szívesen gondolunk majd a kedvenc falatokra.
Köszönjük a fenntartónak, az Önkormányzatnak és a
Képviselô-testületnek, hogy biztosította a feltételeket a
tanulásunkhoz. Köszönjük a számunkra nyújtott soksok támogatást, segítséget.
Búcsúzunk az iskolatársaktól is. Elsôsorban tôletek
hetedikesek. Most talán irigykedve néztek ránk, de
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meglátjátok gyorsan elszalad egy év és jövôre már ti álltok a helyünkön. Köszönjük nektek ezt a mai napot, a
szépen feldíszített iskolát, a felejthetetlen búcsúztatást.
Búcsúzunk a többi osztálytól is. Reméljük jó példa
voltunk számotokra. Ne feledjétek, hogy együtt koptattuk az iskola padokat.
Búcsúzunk hát. Vége az évnek. Holnaptól új nap
ragyog felettünk. Nem tudjuk, mit hoz a jövô. Nem ígérem, hogy mindig jók leszünk, de azt biztosan megígérhetem, hogy mindig szeretettel fogunk gondolni néhai
iskolánkra, Tanárainkra, Társainkra , Barátainkra.
Utoljára szüleinkhez szólok Drága Szüleink!
Itt vagytok most ti is velünk a búcsú perceiben, mint
sokszor életünkben, ha bánat és öröm ért.
Hogy milyen sokat köszönhetünk nektek, nem tudom
szavakkal kifejezni, nincs rá elegendô szó. Kérünk benneteket, még ne hagyjatok magunkra minket. Kellenek
még a jótanácsok, a figyelmeztetések, ha néha talán
nem is örülünk neki.
Köszönjük mindazt, amit eddig értünk tetteket és
tenni fogtok. Igyekszünk majd szorgalmunkkal, becsületes életünkkel meghálálni mindezt.
Befejezésül a ballagási dal néhány sorával búcsúzom:
Tanáraink, diáktársak, a szívünk nem feled,
Te kedves osztály, víg tanyánk immár Isten veled.
Mihalovics Márk
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