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XVIII. évfolyam, 11. szám

1956. okt óber 23. – 2008. okt óber 23.

Álmodni újra
Az idei évben is az Alig(h)a Színjátszókör készült
mûsorral az 1956-os áldozatok emlékére. Az idén egy
kicsit szakítva a hagyományokkal nem verses – zenés
produkcióval emlékeztünk.
Az Álmodni újra címû mûsorunkat az István, a király
címû rockopera zenei betéteivel indítottuk, majd
Scheff Diánától elhangzott Jókai Anna Ima Magyarországért címû verse. Elôször láthattuk a színjátszókör
színpadán Nógrádi Évát. A fiatalabb korosztály is ismét
helyett kapott mûsorunkban, ezúton mondunk köszönetet Mokányné Györgyinek, aki minden alkalommal
eleget tesz kérésünknek és akármilyen késôig is húzódik a próba, szívesen hozza-viszi a kis színészpalántákat.
A színdarab forgatókönyve Déry Tibor Szerelem címû
novellája, Faludy György Pokolbeli víg napjaim címû
regénye, valamint Márai Sándor Halotti beszéde
alapján készült.
Az új világításrendszer nagy segítséget nyújtott az
elôadás kivitelezésében, az álmok és a valóság érzékeltetésében.
Az elôadás szereplôi: Bencsik Pál, Boda Marcsi,
Hollósi Évi, Krutzler László, László József, Mokány
Bence, Mokány Petra, Nógrádi Éva, Scheff Diána,
Simon Katalin, Takács Renátó, Verébné Nóri, Wimmer
Ágnes, Wimmer Péter és a hangtechnikus: Szabó
István.
Az ismét családias hangulatú rendezvény a közönség
visszajelzései alapján jól sikerült. Köszönetet mondok
mindazoknak, akik eljöttek, megtiszteltek minket és
köszönetet mondok azoknak is, akik méltatták az elôadást, mert azt hiszem, hogy a színjátszókör csapatának az elismerés, a visszajelzések adnak erôt a
rengeteg szövegtanuláshoz, az éjszakába nyúló próbákhoz és a további munkához.
Köszönjük.
 Krutzler Adrienn
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Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
2008. október 21.
Napirend:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek
beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Egészségügyi szolgálat beszámolója
Védônôi szolgálat beszámolója
Szociális gondozói szolgálat beszámolója
Tourinform Iroda beszámolója
Falugondnoki Szolgálat beszámolója
Építéshatósági feladatok ellátásáról szóló beszámoló
2./ 2008. évi belsô ellenôrzési terv elfogadása
3./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2008. október 21-én tartotta munkaterv
szerinti ülését. A napirendek tárgyalását megelôzôen a polgármester úr tájékoztatást adott a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, melynek keretében a képviselô-testület a
pályázat eredménytelensége miatt visszavonta azon határozatát,
melyben hozzájárult, hogy Siófok Város Önkormányzata, illetve
Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása pályázatot
nyújtson be a Beszédes József Általános Iskola Mészöly Géza
Általános Iskola Tagiskola nyílászáró cseréjére vonatkozóan a
„ kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javításával kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénybevétele” pályázati felhívásra. Egyben a biztosított 9 millió Ft pályázati önrészt a
fejlesztési tartalékba helyezte. Továbbá visszavonta vevô kijelölô
határozatát a Balatonvilágos, Barackos utca 303/30, illetve a
303/11 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. Elôirányzatot biztosított a
Balatonvilágos, Bacsó Béla utcai csapadékvíz elvezetése engedélyezési tervének elkészítésére 504000Ft, valamint az iskola
épületében a szennyvízcsövek javítására, cseréjére 650000Ft
összegben.
A képviselô-testület elsô napirendként megtárgyalta Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolóját,
és elfogadta az építéshatósági feladatok ellátásáról, a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról, a Tanyagondnoki Szolgálat
mûködésérôl szóló beszámolókat. Ezt követôen a Védônôi
Szolgálat mûködésérôl szóló beszámolót fogadta el, valamint
döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a védônôi szolgálatnál
lévô, nulla forint értéken nyilvántartott, és leselejtezett laptop
számítógépet 2000Ft maradványértéken értékesíti a védônô részére. Majd áthelyezéssel, 2008. október 31. napjával megszüntette a védônô közalkalmazotti jogviszonyát, a védônô családalapítás folytán bekövetkezô költözésével indokolt kérelmére.
Ezután tárgyalta és fogadta el Balatonvilágos község egészségügyi
ellátásának helyzetérôl, a folyamatos ellátásról, a tárgyi feltételek
állapotáról, a lehetséges változásokról szóló beszámolót. Majd a
Tourinform Iroda és a Polgármesteri Hivatal tevékenységérôl
szóló beszámolót fogadta el.
Következô napirendként Balatonvilágos Község Önkormányzat
2009. évi ellenôrzési tervét tárgyalta meg, és határozatba foglalta azt.
A képviselô-testület harmadik napirendként a vegyes ügyeket
tárgyalta, melynek során az alábbi döntéseket hozta:
A Balatonvilágos, Belsô, Barackos, Körte, Zalán, Béke, és Petôfi
utcákra tervezési ajánlat megkérésérôl döntött.
Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét, hogy
mérje fel a településen az utak útburkolat javításának szükségességét, különös tekintettel a Felszabadulás utcára, kerékpár
út Klapka utca környékére vonatkozóan, és igényét terjessze elô,
a képviselô-testület következô ülésére.
A Balatonvilágos, Szélsô utca felmérésével, digitális tervezési
alaptérképének elkészítésével megbízta a Fókusz Geodézia Kft-t
156000Ft vállalási árért. Egyben felkérte a polgármestert a tervezési ajánlatok megkérésére, a fenti területre, sétány terveinek
elkészítésére.
Kezdeményezte a település jogszabályban elôírt vezetékes
ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos
feladatainak elôsegítése érdekében, hogy a Dunántúli Regionális
Vízmû Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban lévô részvénycso-

magja a települési önkormányzatok tekintetében fogyasztószám
arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli
vagyonátadással.
Pályázat benyújtásáról döntött az „ Európa a polgárokért” program keretein belül a testvérvárosi találkozó – Balatonvilágos,
Gímes, Telekfalva települések között – megvalósulása költségének támogatására. A megvalósulás idôszakának 2009. június 1. 2009. július 31. idôszakot jelölte meg. A pályázat összeállításával, és benyújtásával az M27 ABSOLVO Consulting ajánlattevôt
bízta meg, bruttó 132000 Ft pályázatkészítési díjért.
Nem kívánt részt venni az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Cím elnyerésére kiírt pályázaton.
Anyagi forrás hiányában a Reménysugár Alapítvány kérelmét
nem támogatta.
Módosította a közmeghallgatás idôpontját 2008. november 7.
(péntek), 17 órára.
Nem kívánta megvásárolni Balatonmáriafürdô Község Önkormányzata által, értékesíteni kívánt 1 db 10 ezer Ft névértékû
Zöldfok törzsrészvényt 7800Ft vételárért.
Elôirányzatot biztosított a Harmat utcai vízhálózat bôvítésének
vízjogi engedélyezésének eljárási díjára 80 ezer Ft, a SIOK
Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola tanulói úszásoktatására,
szakkörére 254 ezer Ft, a gyógyszertár kialakításához szükséges
két ajtó költségére bruttó 48 ezer Ft, valamint a Nádfedeles
Vendégháznál a vízpart felé nézô ajtó, és a Club Aliga felé esô
bejárati ajtó kicserélésére bruttó 444 ezer Ft összegben.
Tudomásul vette, hogy a Balatonvilágosi Beruházó Víziközmû
Társulás 2008. június 30. napjával a küldöttgyûlés határozata
értelmében megszûnt. Jogutódja Balatonvilágos Község Önkormányzata. A Víziközmû Társulat záró mérlegében szereplô adatok
alapján, Balatonvilágos Község Önkormányzata az eszközöket és
forrásokat átvette, melyek 2008. július 1. napjától képezik az
önkormányzat mérlegadatait.
Döntött a Polgármesteri Hivatal épületére kaputelefon felszerelésérôl, mellyel lehetôvé kívánja tenni az érdeklôdôk nyilvános képviselô-testületi ülésre történô bejutását.
A Fehér-partok Turisztikai Egyesület részére, évente, a
mûködési költségének támogatására az éves befizetett idegenforgalmi adó 30%-át, maximum 3,6 millió Ft-ot biztosított. Egyben módosításokkal elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat, és a Fehér-partok Turisztikai Egyesület között kötendô
megállapodás tervezetet.
A megyeváltással kapcsolatban a helyi választópolgárok
véleményének megismerése végett népszavazást tûzött ki, az
alábbi kérdés feltételével: „ Egyetért Ön azzal a kezdeményezéssel, hogy Balatonvilágos elváljon Veszprém megyétôl, Balatonalmádi Területfejlesztési Többcélú Kistérségi Társulástól és Somogy megyéhez, Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társuláshoz csatlakozzon? Igen – Nem”, melynek idôpontja tévesen
került meghatározásra. A jogszabályoknak megfelelô, pontos idôpont a 2008. december 2-ai testületi ülésen kerül meghatározásra.
A képviselô-testület a további, állásfoglalást igénylô személyi
ügyek, és az önkormányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalására zárt ülést tartott, ahol az alábbi napirendeket tárgyalta
meg, és az alábbi döntéseket hozta:
Megszüntette a védônô által bérelt, Balatonvilágos, Gagarin ltp.
6. 3. számú bérlakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyt 2008.
október 31. napjával. Egyben kijelölte a bérlakás új bérlôit 2008.
november 1-tôl 2009. június 30-ig, (53 m2 x 600 Ft/ m2) 31800
Ft/hó lakbér + bérlô általi rezsiköltség vállalásának terhe mellett.
Hozzájárult, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô Balatonvilágos, 303/41 hrsz-ú ingatlanra a kijelölt vevô az építési
engedélyt megkérje, a jogerôs építési engedély birtokában az
építkezést megkezdje, az ingatlant bekerítse, azzal a feltétellel,
hogy a fenti tevékenységet kijelölt vevô a saját kockázatára
végezheti el, az ingatlan adásvételének meghiúsulása esetén a
fentiekbôl fakadó kártérítési igénnyel nem élhet.
Értékesítésre kijelölte az önkormányzat tulajdonában lévô balatonvilágosi 303/23, illetve a 303/24 hrsz-ú ingatlanokat. Az ingatlanok vételárát 10000Ft +Áfa/m2 összegben határozta meg, mely-
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bôl a képviselô-testület kedvezményt biztosíthat a lakásépítési és
vásárlási, valamint telekvásárlási támogatások szabályairól szóló
10/1999. (IV/01.) rendelete alapján.
Döntött a Balatonvilágos, Körte utca 303/23, illetve a 303/24
hrsz-ú, 840-840m2 térmértékû ingatlanok értékesítésérôl. A vételárat ingatlanonként 10080000 összegben határozta meg,
melybôl 7356000Ft kedvezményt biztosított. A kijelölt vevôk
által befizetendô – kedvezménnyel csökkentett – vételár ingatlanonként 2724000Ft.
Bérbe adta a Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatti, 23 m2
alapterületû helyiséget 2009. január 1-tôl 2011. december 31-ig
250000 Ft bérleti díjért, mely összeg 2010. évtôl a fogyasztói
árindex mértékével emelkedik.
Kijelölte a Balatonvilágos, Barackos utca 303/12 hrsz-ú, 707
m2 térmértékû ingatlan vevôit. Az ingatlan vételárát 8484000 Ft
összegben határozta meg, melybôl 6239000 Ft kedvezményt
biztosított. A kijelölt vevôk által befizetendô – kedvezménnyel
csökkentett – vételár 2245000 Ft. Egyben tájékoztatta a kijelölt
vevôket, hogy az ingatlant régészeti feltárási kötelezettség,
valamint 4 éves beépítési kötelezettség terheli. Egyben felhívta
a figyelmüket, hogy amennyiben 20 éven belül balatonvilágosi
állandó lakcímükrôl kijelentkeznek, illetve 20 éven belül az
ingatlant értékesítik, úgy a támogatás összegét a szerzôdés
aláírásának napjától számított jegybanki alapkamat kétszeres
szorzatával növelten, teljes egészében, egyösszegben kötelesek
visszafizetni az önkormányzat részére.
Ajánlatok bekérésérôl döntött azz önkormányzat számlavezetésére vonatkozóan a K&H, Erste, MKB, és CIB Bankoktól.
Felkérte a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságot – a Bizottság tagjai
kezdeményezésére – a Nádfedeles Vendégház éves hasznosításával kapcsolatban 2008-ra vonatkozóan ellenôrzés elvégzésére.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését
2008. november 18-án (kedd) 16 órakor tartotta volna.
Napirend:
1./ 2008. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésérôl szóló
beszámoló
2./ 2009. évi költségvetési koncepció
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az
önkormányzati támogatás felhasználásáról
4./ A 2009 évi fejlesztések
5./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testületének
2009. évi munkaterv javaslatának elôterjesztése
6./ Vegyes ügyek.
Több képviselô jelezte akadályoztatását, ezért az ülés elmaradt. A következô testületi ülés idôpontja 2008. november 24.,
hétfô, 17 óra.
 Kovácsné Rack Mária

Vé g r e n á l u n k i s…
A magyarországi turizmus egyik fô problémája, hogy hiányzik a
fogadóterületek turizmusának fejlesztéséért és mûködtetéséért
felelôs, egyértelmû felkészültséggel, szakismerettel, megfelelô
finanszírozással rendelkezô összehangolt rendszer. Ez alól nem
kivétel Balatonvilágos sem.
Balatonvilágos község egyik legfontosabb bevétele az idegenforgalomból, a turizmusból származó jövedelem. Az idegenforgalom piacán rendkívül nagy a kínálat, minden jelenlévô a turistát
akarja megfogni, érdeklôdését felkeltve, magához csábítani.
Az ember turistává válik, amikor elhagyja otthonát és felkeresi
utazásának célját, azt a helyet, ami megéri az utazást, élményt
nyújt, hisz az egészbôl az élmény marad meg. Amíg nálunk
tartózkodik, mindarra szüksége van, amire otthon: közlekedésre,
szállásra, étkezésre, tájékoztatásra, szórakozásra, biztonságra,
orvosi, kereskedelmi, pénzügyi és sok más szolgáltatásra. Az
utazás élményére mindez együtt hat, az összhatást bármelyik kis
részlet gazdagíthatja, vagy elronthatja. Ha az elôbbi sikerül a turista visszajön és jó hírünket kelti a világban. Ha csak egy kis részlet is csalódást okoz (gyenge szolgáltatást kap, udvariatlanul viselkednek vele, becsapják, meglopják), akkor az élmény egésze tor-

3.

zul, és a turista nem jön vissza, másokat is lebeszél arról, hogy
hozzánk jöjjön.
Az egyes elemek egymástól elkülönülnek, a szállás, vendéglátás, közlekedés, tájékoztatás, a kereskedôk, postai-, banki-, hivatali alkalmazottak, rendôrök, orvosok, hatóságok munkája és
viselkedése befolyásolja a rólunk kialakított képet, a turista személyén keresztül mégis kapcsolatban vannak egymással. Nem
véletlen, hogy a turisták azokat a helyeket kedvelik, ahol minden
rendben van, és barátságos, nyitott a helyi lakosság.
Ezért fontos, hogy a sok szereplô együttmûködjön, közös erkölcsi alapelveket valljon, jó turisztikai szemlélete legyen.
Sikeres turizmust csak együtt lehet csinálni!
Ezt felismerve, a felkért 36 vállalkozás közül, tízen összeültünk
és megalakítottuk a „ Fehér-partok Turisztikai Egyesületet”. Az
elôkészítô megbeszélések során személyesen találkoztak olyan
vállalkozások vezetôi, akik több éve mûködnek Balatonvilágoson, de eddig még nem ismerték egymást.
A Fehér-partok eredete az, hogy a XIX. század közepén iródott
útleírások így említik a Balaton aligai és világosi partszakaszát.
A megalakult egyesület célja:
• Balatonvilágos község idegenforgalmi szereplôinek összefogása,
• a térségben a vendégek számának növelése,
• vendégéjszakák számának növelése,
• termékfejlesztés, meglévô turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal
• magasabb fizetôképességû vendégkör megnyerése,
• minôségi és fenntartható turizmus fejlesztése,
• szezon meghosszabbítása, elô- és utószezon forgalmának növelése,
• a fô küldô országok mellett más célterületek arányának növelése.
Az Egyesület megvalósítandó feladatai a kitûzött célok elérése
érdekében:
• ellátja a települések turisztikai marketing feladatait,
• részt vesz a helyi turisztikai termékek fejlesztésében,
• közvetíti a turisztikai termékeket a haza és a nemzetközi piacra,
• szervezi, koordinálja turisztikai kiadványok létrehozását,
• on-line foglalási-közvetítôi rendszert hoz létre és mûködtet a
tagok részére,
• kapcsolatot tart a térség, a régió szakmai szervezeteivel,
• mûködteti információs irodáját,
• rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában szerepet vállal,
• kérdôíves felmérést végez a vendégek körében (utazási szokások, vendégek igényeinek felmérése, stb.),
• minôségbiztosítási rendszert dolgoz ki és mûködtet,
• növeli a részes települések turizmus-innovációs képességét,
• az ifjúság turisztikai nevelésében szerepet vállal,
• bekapcsolódik az oktatásba, képzésbe, tanulmányutakat szervez,
• megismerteti a kultúra sokszínûségét.
A fenti célok mind teljesebb megvalósulása érdekében az önkormányzat az egyesület kezelésébe adja a Tourinform Irodát, és
a tartózkodás (vendégéjszaka) után beszedett idegenforgalmi adó
és a hozzákapcsolt normatív támogatás évi összegének 10%-ával
támogatja az egyesület mûködését.
Az egyesület nyitott, tagja lehet természetes és jogi személy
egyaránt az alap tagdíj mértéke 15 000 Ft/év, az egyszeri belépési díj: 15 000 Ft, 2009. január 1-jétôl.
Azok, akik még az idén úgy döntenek, hogy az egyesület céljaival azonosulni tudnak és belépnek az egyesületbe, azoktól nem
kér az egyesület belépési díjat.
Az egyesület Alapszabálya megtekinthetô a polgármesternél, a
Tourinform Irodában, és a község honlapján:

www.balatonvilagos.hu
Mindenkit aki tenni akar Balatonvilágosért tagjai közé fogad a
Fehér-partok Turisztikai Egyesület.

Legyünk minél többen!
 Fekete Barnabás
polgármester

4.

Vi lá go si Hírmondó

2008. november

Akikre büszkék vagyunk...

Enying –Batthyány-napok –tanulmányi- és sportverseny

Mezei futóbajnokság 2008. október 16.

A siófoki Tojásfesztiválon, a siófoki mûvelôdési központban kiállított rajversenyen rajzszakkörös tanulóink alkotásait is láthatták az érdeklôdôk. Közös képpel elsô helyezést ért el:
Farkas Ádám és Völgyi Gergely 7. osztályos, valamint László János 5. osztályos tanulók alkotása, külön emléklapot kaptak alkotásukra László Bálint 7. osztályos és Hanga Bence 8. osztályos tanulók. Felkészítô tanáruk: Valiczkó Eleonóra.
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Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
2008. július 7.
Napirendek
– 1./ BAHART Zrt. részvényátadásának tárgyalása
– 2./ EON vezetékjog alapításának tárgyalása
– 3./ „ Belterületi utak fejlesztése” pályázati lehetôség
tárgyalása
– 4./ Urnafal készítésre vonatkozó ajánlat tárgyalása
– 5./ Óvoda udvarán, szélfogó kerítés költségbecslésének tárgyalása
– 6./ Építési törmelék felrakására, elszállítására érkezett ajánlat tárgyalása
– 7./ Szent István és Gizella emlékmû díszvilágítására
vonatkozó ajánlat tárgyalása
– 8./ Sport Egyesület területhasználati kérelmének tárgyalása
– 9./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítás
– Z/1./ Gyu-Pe 2008. Kft. bérleti díj fizetésre
vonatkozó kérelmének tárgyalása
– Z/2./ Oszlánczi Tibor és neje kedvezményes telek
iránti kérelmének tárgyalása
– Z/3./ Horváth Piroska kedvezményes telek iránti
kérelmének tárgyalása
– Z/4./ Bendéné Horváth Edit kedvezményes telek
iránti kérelmének tárgyalása
– Z/5./ Tóth Lajos bérlakás iránti kérelmének tárgyalása
– Z/6./ Tagóvoda-vezetô kinevezésének tárgyalása
A képviselô-testület 2008. július 7-én rendkívüli
testületi ülést tartott, ahol az alábbi napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:
Elfogadta a Balatoni Hajózási Zrt. részére átadott állami részvénycsomagból Balatonvilágos Önkormányzatának ingyenesen biztosított 440 db, részvényt, 8800000
Ft össznévértéken. Egyben jóváhagyta az ingyenes
részvény átruházási megállapodásban foglaltakat.
Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy értékesíteni kívánja 120 db Balatoni Hajózási Zrt. részvényét a szindikátusi szerzôdésben rögzített módon. A részvények
megvételét felajánlotta a Balatoni Szövetségen keresztül
a többi tulajdonosnak. A BAHART Zrt. 2007. évi mérlege
alapján a részvény névértéke 26510,85 Ft/részvény.
Hozzájárult, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô
Balatonvilágos, 295/2 hrsz alatt felvett, saját használati
út mûvelési ágú, 354 m2 összterületû ingatlanra az EON
Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. a biztonsági övezet
mértékében, az ingatlan terheként, az ingatlan-nyilvántartásba vezetékjogot jegyeztessen be.
Pályázat benyújtásáról döntött a belterületi utak
–Hétvezér, Barackos, Körte utca- aszfaltozására.
– Elôirányzatot biztosított 12 férôhelyes urnafal
kiépítésére 300000 Ft összegben.
Felkérte dr. Nagy Miklós képviselô urat, hogy az óvoda
szélfogó kerítésére tegyen javaslatot.
Döntött a Balatonvilágos 019, illetve a 018/8 hrsz-ú
ingatlanokon, az önkormányzat által felhalmozott
beton, bitumen törmelék összedaráltatásáról, a daráléknak külterületi utak rendbetételénél történô felhasználásáról. Egyben információt kért a 018/8 hrsz-ú

ingatlan bérbeadásával kapcsolatban. Továbbá megtiltotta a 019 hrsz-ú ingatlanra bárminemû anyag lerakását.
– Nem élt az ELMON Hungária Kft. Szent István és
Gizella emlékmû díszvilágítására tett ajánlatával.
– Az önkormányzat tulajdonában lévô Nádfedeles
Vendégház raktárhelyiségébôl 50 m2 nagyságú területet
térítésmentesen, vízi sporteszközök tárolására, 2008.
július 18-tól 2009. szeptember 30-ig használatba adott
a Mozdulj Világos Sport Egyesület számára.
– Egyetértett azzal, hogy a pénzügyminiszter úr a
játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú
koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek értelmében
Balatonvilágos közigazgatási területén I. kategóriába
sorolt játékkaszinó mûködhet.
– Döntött a Balatonvilágos, Iskola u. 2. szám alatt található Óvoda épületének balesetveszélyes nyílászáró elemei -12 db- kicserélésérôl 3120 ezer Ft ajánlati árért. A
költség részbeni fedezetére elfogadta Balatonvilágos
Jövôjéért Közalapítvány által felajánlott 1100 ezer Ft
támogatást.
– A balatonvilágosi fizetô strand területébôl 2 m2
nagyságú területet használatba adott kereskedelmi
–divatáru értékesítés- tevékenység végzéséhez 18 napra,
36 ezer Ft-ért.
Hozzájárult, hogy a részben önálló intézményként mûködô Közétkeztetési Intézmény a Falunapra kitelepüljön, és 40 m2 nagyságú területet térítésmentesen használjon. Egyben hozzájárult, hogy a Vöröskereszt, és a
Nôk Egyesülete a Falunap rendezvényen, általuk használt területet térítésmentesen használja
A balatonvilágosi 1417 hrsz-ú, Zrínyi utca területébôl
18 m2 területet használatba adott 2008. június 28.
napjától 2008. augusztus 25. napjáig, 74.340 Ft terület
használati díjért.
– Az Óvoda udvarára, játszótéri eszközök beszerzésére és telepítésére biztosított 1 millió Ft elôirányzathoz
42 ezer Ft pótelôirányzatot biztosított.
– Egyetértett azzal, hogy a Falunap rendezvényre a
vidámparkosok kitelepüljenek.
A képviselô-testület a további napirendeket zárt
ülésen tárgyalta, ahol az alábbi döntéseket hozta:
– Bérbe adta a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám
alatti 1. számú, 66m2 térmértékû bérlakást a korábbi
bérlônek 2008. július 1-tôl 2009. június 30-ig, 39600
Ft/hó lakbér + bérlô általi rezsiköltség vállalásának terhe
mellett.
– Döntött az alábbi ingatlanok értékesítésérôl:
Balatonvilágos, Barackos utca 303/10 hrsz-ú, 706 m2
térmértékû ingatlan. Az ingatlan vételára 7.060.000 Ft
+Áfa. Kedvezmény mértéke: 4.560.000 Ft +Áfa. A
kijelölt vevôk által befizetendô –kedvezménnyel
csökkentett– vételár 2.500.000 Ft +Áfa.
– Balatonvilágos, Barackos utca 303/30 hrsz-ú, 710m2
térmértékû ingatlan. Az ingatlan vételára: 7.100.000 Ft
+Áfa. Kedvezmény mértéke: 4.516.667 Ft +Áfa. A
kijelölt vevô által befizetendô –kedvezménnyel csökkentett– vételár 2.583.333 Ft +Áfa.
– Balatonvilágos, Barackos utca 303/41 hrsz-ú, 782m2
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térmértékû ingatlan. Az ingatlan vételára 7.820.000 Ft
+Áfa. Kedvezmény mértéke4.820.000 Ft +Áfa. A kijelölt
vevô által befizetendô – kedvezménnyel csökkentett –
vételár 3.000.000 Ft +Áfa.
– Üres bérlakás hiányában nem támogatott egy bérlakás iránti kérelmet.
– Egyetértett azzal, hogy a SIOK Balatonvilágosi tagóvodájába Mihályné Bertán Katalin kerüljön tagóvoda-vezetôként kinevezésre 2008. július 1-tôl 2009. június 30-ig.
– A Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található
7. számú, 26 m2 térmértékû önkormányzati bérlakásra
vonatkozó lakásbérleti jogviszonyt meghosszabbította
2009. június 30. napjáig.
– Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos 504/7 hrsz-ú
ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett
6.000.000 Ft jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését
megelôzôen kerüljön a Budapest Bank Nyrt. javára jelzálog bejegyzésre.
– Támogatta Balatonalmádi Város Rendôrkapitányának Pataki György r. alezredes kinevezését.
Továbbra is fenntartotta korábbi határozatát, hogy a
külterületi ingatlanok belterületbe vonása során a
magántulajdonú ingatlanok tekintetében 2.000.000 Ftban határozza meg, kialakult ingatlanonként az önkormányzatnak befizetendô közmûvesítési hozzájárulás
mértékét.
2008. szeptember 2.
A képviselô-testület 2008. szeptember 2-án rendkívüli
testületi ülést tartott, és döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a Polgármesteri Hivatalt, és a Közétkeztetési
Intézményt érintô létszámleépítés kapcsán jelentkezô
kiadások fedezetére a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérôl szóló 2007. évi CLXIX. Törvény és a
15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelete alapján támogatási
igényt nyújt be.
2008. szeptember 23.
Napirend:
– 1./ A 2008. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése–
–
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat
Intézményeinek beszámolója
Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési
Intézménye beszámolója
– – Településüzemeltetési Intézmény beszámolója
– – Kultúrház beszámolója–
– 3./ Vegyes ügyek
Munkaterv szerinti következô testületi ülését 2008.
szeptember 23-án tartotta a képviselô-testület.
A napirendek tárgyalását megelôzôen a polgármester
tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta eltelt
idôszak fontosabb eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl.
Ezt követôen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról számolt be, melynek keretében a képviselôtestület a Háziorvosi szolgálat 2007. évi mûködési költsége támogatására 86000 Ft elôirányzatot biztosított.
Elfogadta a Balatonvilágos, Bacsó Béla utcai csapadék-
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víz elvezetése engedélyezési tervének elkészítésére, a
Kristály Kft. által tett, bruttó 504000 Ft-os ajánlatot, és
a tervezési feladatok elvégzésével megbízta.
A napirendek tárgyalása során elsôként a képviselôtestület módosította a 2008. évi költségvetésrôl szóló
rendeletét, mely szerint a bevétel 358137 ezer Ft, a
kiadás 324489 ezer Ft, tartalék 33648 ezer Ft.
Majd elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat
2008. I. féléves pénzügyi teljesítésérôl szóló beszámolót 216.870 ezer Ft bevételi fôösszeggel, 126.504 ezer
Ft kiadási fôösszeggel. Egyben 37000 Ft elôirányzatot
biztosított a Nádfedeles Vendégház raktárhelyiségének
részbeni leválasztása költségére. Egy fûnyíró beszerzése
miatt, hozzájárult 70000 Ft elôirányzat átcsoportosításához. Továbbá elôirányzatot biztosított a 930932 Ft
máshová nem sorolható egyéb szolgáltatás szakfeladat
bevételeire, illetve kiadásaira 5 millió Ft összegben.
Elfogadta a Falunap rendezvény elszámolását.
Következô napirendként megtárgyalta, és elfogadta
Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek Közétkeztetési Intézmény, Településüzemeltetési
Intézmény, Kultúrház- mûködésérôl szóló beszámolóit.
Elôirányzatot biztosított a Településüzemeltetési
Intézmény dolgozói kirándulásának költségére 120000
Ft összegben.
Vegyes ügyek keretében az alábbiakról tárgyalt, és
döntött:
– Támogatást biztosított a Balatonvilágosi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete részére a
„ Kulturális programok a balatonvilágosi nyugdíjasok
részére” szervezett rendezvény sorozat költségeihez 400
ezer Ft összegben. Egyben a rendezvény sorozat lebonyolításához 2008. szeptember 26-án, október 1-én, és
október 3-án a Kultúrotthon, valamint október 3-án a
Nádfedeles Vendégház használatát térítésmentesen biztosította.
– Döntött arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
– Elfogadta az ARD Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti üzlethelyiségre
vonatkozó bérleti jogviszony felmondását 2008.
szeptember 30. napjával.
– Nem élt a KHVT Közlekedési-, Hírközlési és Vízügyi
Tartalékgazdálkodási Kht. önkormányzati adminisztrációs rendszer és ügyfélportál bevezetésére tett ajánlatával.
– Elutasította az EU Központ Kft. átfogó szolgáltatás
csomag biztosítására tett ajánlatát.
– A TV Nézô, Észak-Balaton média ajánlatával nem
kívánt élni.
– Felkérte a jegyzôt, hogy Balatonvilágos településen,
hulladék
kezelésével
foglalkozó
vállalkozók
tevékenységével kapcsolatban folytasson le ellenôrzést.
– Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Aligai út 1. szám
alatt lévô önkormányzati tulajdonú lakásnál a háziorvos
által létesített kisméretû pince, és fedett kocsi-állás építmények fennmaradjanak.
– Tájékoztatás megkérésérôl döntött a „ Testvérvárosi
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kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények” támogatására kiírt pályázat készítés feltételeivel kapcsolatban.
– A falugazdász ügyfélszolgálat biztosítására helyiséget
és szélessávú internet elérhetôséget biztosított térítésmentesen a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal
részére.
– Elfogadta a Mozdulj Világos Sport Egyesületnek a
Nádfedeles Vendégház raktárhelyiségébôl használatba
adott helyiségrészre vonatkozó szerzôdés tervezet
Egyesület által javasolt módosításait.
– Jóváhagyta a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú
Társulás 4. számú Társulási Megállapodás módosítását.
– Elfogadta a DRV Zrt. Balatonvilágos, szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére kötött 4. számú üzemeltetési szerzôdés módosítását a létesítmény jegyzék pontosításával.
– Nem fogadta el a DRV Zrt-vel a környezetvédelmi
beruházás támogatására vonatkozó megállapodás 1.
számú megállapodás módosítását azzal az indokkal,
hogy az üzemeltetési szerzôdés létrejötte óta eltelt idôszakban visszaadott -környezetvédelmi beruházás támogatására, elsôsorban a szennyvízelvezetéssel kapcsolatban keletkezô szaghatás csökkentésére- hozzájárulás
nem a célnak megfelelôen került felhasználásra,
Balatonvilágos közigazgatási területén továbbra is bûz
árad a csatornahálózatból.
– A 2009. évi költségvetés terhére 487000 Ft
elôirányzatot biztosított a Dél-Balaton és Sió-völgye
Hulladékgazdálkodási
Nagytérségi
Konzorcium
Tagjaként, a munkaszervezet 2009. évi mûködéséhez,
mûködési hozzájárulásaként.
– Elfogadta Kovács József vállalkozónak a balatonvilágosi iskola épületében a szennyvízcsövek
cseréjére tett bruttó 650000 Ft összegû ajánlatát, és
megbízta a munka elvégzésével 2008. október 30-ig.
– A Mészöly Géza Általános Iskola, mint a Siófoki
Integrált Oktatási Központ tagiskolájának pedagógus létszámát a 2008/2009-es tanévre 14 fôben állapította
meg azzal a feltétellel, hogy Balatonvilágos Község
Önkormányzatának az 1 fô létszámemelés a tanévben
többletköltséggel nem járhat.
– A képviselô-testület a további napirendek tárgyalását
zárt ülésen folytatta, ahol a következô döntéseket hozta:
– A Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye intézményvezetésével 2008. augusztus
1-tôl 2009. december 31-ig Farkas Lászlónét bízta meg.
– Hozzájárult a Balatonvilágos, 1079/17 hrsz-ú ingatlanra Balatonvilágos Község Önkormányzat javára bejegyzett 200000 Ft jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.
– Engedélyezte, hogy a Balatonvilágos 303/36 hrsz-ú
ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett
4.510.000 Ft jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését
megelôzôen kerüljön az AEGON Magyarország Hitel Zrt.
javára jelzálog, valamint és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre.
– Értékesítette a Balatonvilágos, Barackos utca
303/11 hrsz-ú, 700 m2 térmértékû ingatlant. Az ingatlan vételárát 7.000.000 Ft +Áfa összegben határozta
meg, melybôl 4.000.000 Ft +Áfa kedvezményt biztosí-
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tott. A kijelölt vevô által befizetendô – kedvezménnyel
csökkentett – vételár 3.000.000 Ft +Áfa.
– Hozzájárult az önkormányzat tulajdonában lévô,
Balatonvilágos 303/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az
építési engedély iránti kérelem benyújtásához, a jogerôs
építési engedély birtokában az építkezés megkezdéséhez, az ingatlan bekerítéséhez azzal a feltétellel, hogy
a leendô ingatlantulajdonosok a fenti tevékenységet
saját kockázatukra végezhetik el, az ingatlan adásvételének meghiúsulása esetén a fentiekbôl fakadó kártérítési igénnyel nem élhetnek.
– Engedélyezte a Balatonvilágos, 504/11 hrsz-ú ingatlan ingatlanilletôségének értékesítését azzal a feltétellel,
hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat javára az
eladás tárgyát képezô ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban
bejegyzett
6.000.000
Ft
jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési
és terhelési tilalom fennmaradnak.
– Elfogadta egy Zrt. bontásból keletkezett, ôrölt, útalapnak alkalmas anyagra vonatkozó felajánlását, és
annak lehelyezésére a külterületi utakon területet biztosított.
– Hozzájárult, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévô, Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatt található bérlemény helyiségébôl húsboltnak alkalmas helyiség
kerüljön kialakításra, a vállalkozó saját költségén. A
kialakítás költségének támogatásaként 2010. december
31-ig bérleti díjat nem állapít meg.
Elutasította a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
(TDM) rendszer kiépítéséhez való csatlakozást.
2008. szeptember 24.
A képviselô-testület 2008. szeptember 24-én rendkívüli ülést tartott, és megtárgyalta a Turisztikai
Desztináció Menedzsment (TDM) rendszer kiépítéséhez
való csatlakozást, és kinyilvánította szándékát, hogy a
Balatoni
Turisztikai
Desztináció
Menedzsment
Szervezetek támogatására kiírt pályázat regisztrációs
eljárásában
Balatonfûzfô,
Litér,
Balatonkenese
Turisztikai Egyesületeivel közösen kíván részt venni.
Egyben kezdeményezte a balatonvilágosi Turisztikai
Egyesület létrehozását.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron
következô ülését 2008. október 21-én (kedd) 16 órakor
tartja.
Napirend:
– 1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
– – Egészségügyi szolgálat beszámolója
– – Védônôi szolgálat beszámolója
Szociális gondozói szolgálat beszámolója
– – Tourinform Iroda beszámolója
– – Falugondnoki Szolgálat beszámolója
– – Építéshatósági feladatok ellátásáról szóló beszámoló
– 2./ 2008. évi belsô ellenôrzési terv elfogadása
– 3./ Vegyes ügyek
 Kovácsné Rack Mária
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Hyppolit, a lakáj
November 4-én ismét színházban voltunk Veszprémben.
A színdarabban Szulák Andrea, Balázs Péter és Szalma
Tamás alakították a fôszerepeket, látható még Módri
Györgyi, Kôrösi Csaba, Halas Adelaida, Szeles József,
Máté. P. Gábor, Benczédi Sándor és Dominek Anna. Az
elôadást Bujtor István rendezte.
„ Közös örömre készülhet nézô és színész egyaránt.” - Ezt
mondta Szalma Tamás a Hyppolit, a lakáj címû zenés
játék fôszereplôje. Ennek megfelelôn ô is nagy örömmel,
de fegyelmezetten, alázattal próbálta végig a darabot.
Minden mozdulatán látszott, hogy a könnyednek tartott
mûfajban a legnehezebb, legfelelôsségteljesebb egy
színész feladata. Szalma Tamás munkájáért Jászai Maridíjat vehetett át és ebben az évadban a színház nyitóelôadásában játszhatja Hyppolitot. A kedvelt színész nem
szeret sokat beszélni egy-egy szereprôl, inkább annak örül,
ha nézôk beszélnek szeretettel a teljesítményérôl, arról,
hogyan játszott.
Szulák Andrea már nem elôször formálja meg a
Hyppolit, a lakájnak a nôi fôszerepét. A népszerû énekesnô és elôadó a gyôri színházban szintén Bujtor István rendezésében néhány éve már nagy sikerrel játszotta
Schneidernét, azaz Arankát. Mint mondta: nagyon élvezi a
színpadi idôutazást és reméli, hogy a Veszprémi Petôfi
Színház közönsége is szeretni fogja ezt az elôadást. A

II. Adventi hétvége
Gyújtsuk meg együtt az adventi koszorú második gyertyáját is! Találkozzunk december 7-én vasárnap délután
14 órakor, ezen a napon többek között adventi vásárt,
kézmûvesházat szervezünk gyerekeknek és felnôtteknek!
Készítsen névre szóló bögrét szeretteinek! A bögre ára
200 Ft/darab! (ha szeretné, hogy Önnek mindenképpen
jusson bögre, kérem küldje el sms-ben dec. 5-ig (06-30456-8612) hogy hány darab bögrére van szüksége!
A kultúrházban idén jótékonysági vásár is lesz! Megunt,
alig használt játékot, használati tárgyakat értékesítjük
vagy saját részre vagy jótékonysági célra! Nincs vele más
dolga, mint december 7-én kitenni az asztalunkra és megmondani, hogy jótékonysági célra ajánlja fel vagy pénzt
szeretne érte. Ne feledje, lehet, hogy valakinek örömet
szerez vele!
És a délután folyamán lesz egy nagyon kedves vendégünk is: Maga a Mikulás személyesen!
A harmadik gyertyát a jótékonysági bálon december
13. fogjuk meggyújtani, a negyediket a községi karácsonyi ünnepségen december 20-án 18 órakor! Sok szeretettel várunk Mindenkit!

mûvésznô nagyon megszerette a veszprémi társulatot,
szerinte profi, jól felkészült, jó ízlésû társaság, akikkel
élvezet együtt dolgozni. Szulák Andrea szerint a darabnak
van üzenete a mai világnak is, de nem helyezték modern
köntösbe és ô nagyon élvezi a színpadi idôutazást, a
játékkal, a dalokkal együtt.
Balázs Péter a fôiskola elvégzése után a Petôfi
Színházban kezdte a pályafutását 43 éve. Az elmúlt évadban a Delila címû elôadás fôszereplôjeként újból visszatért
Veszprémbe. Balázs Péter jelenleg a szolnoki színház igazgatója, sok a munkája, mégsem tudott nemet mondani
Bujtor István invitálására, örömmel fogadta el a meghívást,
hogy a Hyppolit, a lakáj címû darabban Schneider
Mátyásként lépjen vendégként színpadra. Mint mondta,
Veszprémben játszani számára mindig óriási, lelkét
melengetô dolog. Nem szeretné Kabos Gyulát utánozni, s
tudja, hogy a nézôk nem is ezt várják tôle.
A Veszprémi Petôfi Színház épülete idén ünnepelte
százéves születésnapját. A teátrum 1908. szeptember 17én nyitotta meg kapuit, Csiky Gergely Nagymama címû
darabjával, Nádasy József rendezésében.
Forrás: www.petofiszinhaz.hu

Helyreigazítás...
Tisztelt Olvasóink!
Elôzô számunkban a „ Tájékoztató a Képviselô-testület munkájáról“ címû cikk április - május napirendjei jelentek meg,
a július - szeptemberi helyett...
Szíves elnézésüket kérve, most megjelentetjük a soronkövetkezô mellett, ezt is...
 Töttössy Péter
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A siker íze
Az enyingi gimnázium komplex tanulmányi versenyt
hirdetett általános iskolák 7-8 osztályosainak. Különösen
készülni nem lehetett versenyre, hiszen a kiírásból mindössze
annyit tudtunk meg, hogy több tantárgy általános iskolai
tananyagából összeállított feladatok lesznek, így mindössze
abban bízhattunk, hogy a nálunk tanultak egyenrangúak más
iskolákéval.
A versenyen matematika, magyar nyelvtan, történelem, földrajz, biológia, kémia és ének tantárgyakból összeállított feladatlapokat kellett megoldani a résztvevôk három fôs csapatoknak, majd informatika tantárgyból mérhették össze koncentrálóképességüket, ügyességüket, memóriájukat. A tantárgyi feladatlapokkal és az informatikai feladattal összesen 157
pontot gyûjthettek a csapatok.
A 18 résztvevô csapat mindegyike nagy izgalommal, a
sikerben reménykedve várta az eredményhirdetést. Elôször a
4-18. helyen végzô csapatok vehettek át emléklapot, majd az

elsô három helyezett tárgyjutalmai következtek.
Az utolsó két emléklap átadásakor már tudtuk, hogy nem
kell szégyenkeznünk, hiszen a mi csapatunkat még nem szólították. Aztán következett a harmadik, a második helyezett, és
a mi nevünket még mindig nem említették. Gyôztünk! –
nevettünk egymásra szavak nélkül – és ekkor hallottuk:
„ …és nagyon kiemelkedô eredménnyel, az elérhetô 157
pontból 120 ponttal elsô helyezett lett az „ Ôrült tudósok”
csapata Balatonvilágosról.”
Mint kevés órában tanító vezetônek, ritkán van részem
versenyeztetésben, a siker ízének megtapasztalásában.
Büszkeséggel tölt el, hogy a mi alig száz fôs iskolánkban olyan
színvonalú oktatás folyik, amely képes felvenni a versenyt a
nagyobb településekkel. Köszönet ezért az itt dolgozó
pedagógusoknak, a külön munkára kész gyerekeknek.
 Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

Apró Örömök…
„ – Anya! Még mennyit kell aludni a kirándulásig?”
Gondolom, sok gyermek tette fel a kérdést, míg elérkezett a
„ nagy nap”. Október 17-én reggel óvódásainkkal elindultunk
Székesfehérvárra, a Kölyöksziget játszóházba. (Sikerült jól
gazdálkodnunk a tavalyi év SZM pénzével, így most ezt a
kirándulást ebbôl finanszíroztuk.) Az úton a kicsik és persze a
felnôttek is nagyon izgatottak voltak, vajon mi vár majd
Ránk?! A borongós, esôs idôben boldogság volt megpillantani
a színes figurákkal dekorált játszóház épületét. A gyerekek
kiáltozva, izgatottan szálltak le a buszról, hogy végre
beléphessenek a játék, szórakozás birodalmába. Miután
beléptek szinte megszállták a játékokat, Halász Judit kedves
dalaira még boldogabb volt a játék. Színes, mókás falfestmények tették igazán hangulatossá az ott töltött órákat. A legnépszerûbb a labirintus volt, melynek kijárata egy hosszú
csúszdában végzôdött, de nem volt könnyû odáig eljutni,
csúszni - mászni kellett a célig. Mindezt átlátható és biztonságos körülmények között.
A lányokat babasarok várta konyhával, babaszobával,
kisággyal, szárítóval, vasalóval. A fiúknál népszerû volt a csocsó és a legós illetve vonatos terepasztal. Ha valaki hintázni
akart abban sem volt hiány, kényelmes hintákban tehette azt.
Volt egy sarok, ahol kis székeken, asztalok mellett ülve, különbözô logikai, készségfejlesztô játékokat játszhattak a

gyerekek és a felnôttek is. Az arcokon végignézve bebizonyosodott, ez az a hely, ahol a felhôtlenül boldog gyerekek
mellett, mi felnôttek is újra gyerekek lehettünk egy kicsit.
Sajnos hamar eltelt az idô és indulni kellett haza. Fáradt,
ugyanakkor mérhetetlenül boldog fejecskék néztek ki a busz
ablakán. A képek pedig magukért beszélnek!
 Bodáné Szöllôsi Erika SZM elnök

Fotók: Bodáné Sz. E.

Jótékonysági bál
Az iskola szülôi munkaközössége a helyi civil szervezetek
segítségével vacsorával egybekötött jótékonysági bált szervez. A bevételt egy iskolán kívül megvalósítható gyermekprogramhoz és modern televízió vásárlásához használjuk fel. Ha
Önök úgy érzik, hogy a gyermekek fejlôdését elôsegítik a tantermen kívül szervezett megismerési lehetôségek (pl. Millenáris Park interaktív rendezvényei, múzeumi órák), továbbá
az iskolának szüksége van egy modern televízióra, kérjük
járuljanak hozzá rendezvényünk sikeréhez részvételükkel,
támogatójegyek vásárlásával vagy tombolatárgy felajánlásával. A tombolatárgyakat Farkas Lászlóné veszi át az iskolában.
Idôpont: – 2008. december 13. szombat
Helyszín: – Balatonvilágos Kultúrház
Program:
nyitómûsor: 19 órakor helyi gyerekekkel
vacsora: 19:30-kor
meglepetés mûsor 21 óra után
tombolasorsolás éjfélkor

Vacsorajegyek kizárólag elôvételben vásárolhatók 2008.
december 6-áig az alábbi helyeken:
• Iskola – Farkas Lászlónénál
• Hanák ABC-ben
• Rózsakert ABC-ben
• Királyné Klárinál a postán
• Az Oázis ABC-ben
• A „ Vanda” Virágkuckóban
• Világoson Debreceni Jenôné ABC-jében
• Alsótekeresen-Vörösné Spergli Boglárkánál és az italboltban
• Balatonakarattyán Blaskiné Hanák Enikônél
Vacsorajegy: 2000 Ft
Támogatójegy: 1000 Ft
Támogatójegyek 1000 Ft-ért elôvételben és a helyszínen is
kaphatók folyamatosan. Vacsora nélküli belépôjegyek a
helyszínen vásárolhatók 1000 Ft-ért.
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Miért szükséges a településfejlesztési koncepció?
Az Épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló törvény
alapján, ahhoz, hogy egy település meghatározhassa hogy hol,
mit szeretne fejleszteni, hogy mi épülhessen rendezési
eszközökre van szükség.
Településrendezés eszközei:
– településfejlesztési koncepció
– településszerkezeti terv
– helyi építési szabályzat és szabályozási terv
Ezek egymásra épülô dokumentumok, melyek meghatározzák a település nagytávlatú mûszaki-fizikai szerkezetét, ezáltal
biztosítja a területi adottságok és erôforrások hosszú távú
hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a
mûszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és
a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi
szerkezetét.
Mi is a Településfejlesztési koncepció?
1. A településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum. A helyi önkormányzat
településpolitikai elképzeléseinek, célkitûzéseinek olyan foglalata, amely a település természeti, társadalmi, gazdasági, mûszaki
és környezeti adottságait figyelembe véve meghatározza a helyi
önkormányzat településfejlesztési cselekvési programját.
2. Mindazon a településre kiterjedô társadalmi, gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységek összessége, melyek a
lakosság életminôségének, ellátási és környezeti viszonyainak
javítását, a települések gazdaságának, mûszaki-fizikai állományának, kulturális feltételeinek gyarapodását, folyamatos megújítását, természetes és épített környezetének védelmét szolgálják. A
településfejlesztési koncepció általában 15-20 évre kitekintô, a
település fejlôdési irányait meghatározó tervdokumentum, önkormányzati állásfoglalás.
3. Az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a
térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési
programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplôi számára.
Alapjában véve egy olyan szöveges dokumentum, mely összegyûjti a meglévô adottságokat, fejlesztési elképzeléseket és
megfelelô rendszerbe foglalja. Fontos, hogy célkitûzéseket határozzon meg, melyek eléréséhez meghatározó feladatokat el kell
végezni. Ezek között van beruházás jellegû, együttmûködésre
irányuló, és egymásra épülô komplex fejlesztés is. Ezek rendszere alkotja a koncepció magját. A fô célok megfogalmazását
célpiramisban szokták megjeleníteni, míg az ezekbôl levonható

konkrétabb feladatok prioritás és intézkedés néven futnak.
A koncepció egyik, de szinte legfontosabb fejezete a cselekvési program. Ennek tartalma azon projektek (konkrét
fejlesztési elképzelések) rendszerezett halmaza, melyet a
közeljövôben (kb 5 éven belül) meg kíván a település valósítani.
Hogy kapcsolódik a településszerkezeti (szabályozási
terv) és a koncepció?
Egyik a másik nélkül nem készülhet. A szerkezeti terv
készítésének elengedhetetlen feltétele a jó és mindenre kiterjedô
településfejlesztési koncepció, melyet a képviselôt testület
határozattal hagy jóvá. Azon fejlesztési elképzeléseknek,
melyeknek területi vonzata van - azaz fôleg beruházás (építés) jellegûek - területi szintû tervre van szüksége. Ez a településszerkezeti terv, mely meghatározza a település alakításának,
védelmének lehetôségeit és fejlesztési irányait, ennek
megfelelôen az egyes területrészek felhasználási módját, a
település mûködéséhez szükséges mûszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását
és elrendezését.
A szerkezeti tervet szintén határozattal fogadja el az önkormányzat, melybôl az következik, hogy ez egy rendezési terv
elhatározás, lehetôség, mely az állampolgárokra, tulajdonosokra
jogokat és kötelezettségeket nem fogalmazhat meg. Ezért kell
elkészíteni a Helyi építési szabályzatot és annak mellékletét a
szabályozási tervet. Ez a dokumentum, az építés rendjét a helyi
sajátosságoknak megfelelôen megállapító és biztosító települési
önkormányzati rendelet, amely mindenkire kötelezô magatartási
szabályokat tartalmaz. Jogi formába önti a szabályozási tervben
a mûszaki tervezés nyelvén megfogalmazott célkitûzéseket és
elôírásokat, valamint meghatározza a település közigazgatási
területének felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez
fûzôdô sajátos helyi követelményeket. A Helyi építési szabályzat
és szabályozási terv jogszabály (rendelettel fogadja el a települési
önkormányzat képviselô-testülete), rendelkezései mindenkire
kötelezôek. A szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban kell állnia, eltérés esetén a településszerkezeti tervet elôzetesen módosítani kell.
Milyen tervek alapján történik az épületek engedélyezése?
Az épületek, és mindenfajta engedélyezési eljárás a jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és szabályozási terv alapján
történik. Ez lesz az alapja (területi) minden államigazgatási szervnél (természetesen az ágazati magasabb rendû jogszabályok mellett) annak, hogy engedélyeit, vagy szakhatósági nyilatkozatait
kiadja.

Mit is jelent a TDM - turisztikai desztinációs menedzsment?
A TDM egy olyan szakmai szervezet tevékenysége, amelynek
feladata a fenntartható turizmus rendszerének kialakítása és
mûködtetésének elôsegítése egy térségben.
Már az ezredforduló elôtt is a világ számos fejlett országában
foglalkoztatta a turisztikai szakembereket, hogy hogyan lehetne
hatékonyan bevonni a desztináció szereplôit a turizmus fejlesztésébe, körforgásába és rámutatni, hogy a térségi turisztikai
menedzsment egy szintetizáló tevékenység, melynek célja a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése egy térségben a
turizmus rendszerének átfogó kialakítása és mûködtetése révén.
Ma a turisztikai desztinációk nagyon sokszínûek és nagyon egyformák is egyben. Mindenhol találhatunk rejtett vagy felfedett
különlegességeket, melyek turisták millióit vonzzák az újdonságuk miatt, mégis valamilyen szinten egyeznek. Azoknak, akik
megtehetik, hogy többször utazzanak, egy idô után minden
városlátogatás és kulturális program, minden sípálya és tengerpart egyformának tûnik. Ez a szinte mindenütt jelenlevô kettôsség irányította arra a figyelmet, hogy valamilyen szinten
(általában a földrajzi vagy tematikus alapon) összefogható és
összetartozó desztinációknak egy koordinátorra van szükségük,
melyek kiemelik a többi térség közül, valami egyedit kínálnak
(vagy újszerût, vagy újszerûen), mellyel új szegmenseket vonzanak és a régi látogatókat is sikerül újból visszacsábítaniuk.

A desztináció koordinátora is egyben a térségi menedzser (szervezet), aki helyi szinten tevékenykedik, így a legkompetensebb
döntések és késôbb a speciális változások, fejlôdések is helyi szinten történhetnek, valamint nem függnek közvetlenül kormányzati
juttatásoktól, mert anyagi forrásaikat fôként maguk teremtik elô
(szolgáltatói tagdíjak, önkormányzatok turisztikai bevételeinek
felajánlása, rendezvények bevétele, pályázatokon elnyert források, szponzorok támogatása, stb.). E tevékenység sikeres
végzéséhez viszont nagyon sok szereplôvel kell együttmûködni.
Mindennek megvalósulásának alapfeltétele, hogy helyi és
kistérségi szinten is mûködjön desztinációs menedzsment
szervezet, mely külön tud foglalkozni "kicsiben" a településen
levô szolgáltatók koordinálásával és egyben szerves része legyen
egy térségi szervezetnek, melynek a következô operatív és stratégiai feladatai vannak:
– Térségi marketing (kutatás, termékfejlesztés, kommunikáció,
e-marketing)
– Információ-nyújtás (Tourinform iroda);
– Tervezés (tervek kidolgozása, a megvalósítás menedzselése,
monitoring);
– Információs adatbank létrehozása és fenntartása;
– Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés,
-írás, tanácsadás);
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– Befektetôk vonzása a térségbe (ösztönzô rendszer kialakítása);
– Minôségbiztosítás (a rendszer kidolgozása és mûködtetése);
– Együttmûködés a turizmus szereplôivel, koordináció;
– Szakmai érdekképviselet, lobbizás, tanácsadás;
– Oktatás és képzés (elôadások, szakmai továbbképzô tanfolyamok szervezése, gyakornok program, a turizmusbarát szemlélet kialakítása a térségben)
Mindennek eredményeként várható:
– A térség turizmusának fellendülése;
– Törzsvendég-állomány kialakítása;
– A településre, illetve a térségbe érkezô vendégek és a vendégéjszakák számának növekedése;
– A szezon meghosszabbítása;
– A turisztikai kínálat fejlesztése;
– Egy magasabb költést generáló vendégkör megnyerése;
– A térség bevételének növekedése;
– A térség bevételébôl a turisztikai ágazat arányának növekedése;
– Balaton-part és Balatonvilágos újrafelfedezése, népszerûségének növelése;
– Információs rendszer fejlesztése;
– Promóciós tevékenység fokozása és hatékonyabbá tétele.
A TDM-rendszer kiépítése Balatonvilágoson
2008. november 30-án megalakult a Fehér-partok Turisztikai
Egyesület közös önkormányzati-vállalkozói finanszírozásban. A
most alakult szervezet abban különbözik a jelenlegi egyesületektôl, hogy nem egy szakmát (pl. szobakiadók) tömöríti, hanem
minden, turizmusban érintett vállalkozást.
A Kelet-Balaton is követhetné a Nyugat-Európában mûködô turizmusirányítási rendszert, mely alapjaként idegenforgalmi kérdésekben településszinten azok válnak kompetenssé, akik érdekeltek a turizmusban. A település szintû marketingmunka és információs rendszer kialakulásával megnyílik az út az alulról építkezés lehetôsége elôtt. Az egyesület mûködteti a jövôben a Tourinform Irodát is, de fontosabb feladata a településszintû marketingreklám- és értékesítési munka végzése, azaz a település idegenforgalmának menedzselése.
Az egyesület tevékenységének a késôbbiekben szervesen illeszkednie kell a komplett Balatoni marketing szervezet munkájához,
így kiépülhet az alulról építkezô turizmusirányítási rendszer megvalósulása a régióban.
Mi a közösségi összefogás célja?
– Megszervezni, összehangolni a turisztikai vállalkozások tevékenységét a település idegenforgalmának fellendítése érdekében,
– Ellátni a turizmussal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét,
– Turisztikai termékfejlesztés,
– Településre érkezô vendégek számának növelése,
– A szezon meghosszabbítása.
E cél érdekében egy, az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében az egyesület felvállalja:
– A helyi turizmus kezelését, szervezi a turisztikai vállalkozások
tevékenységét
– Ellátja a település turisztikai marketingmunkáját,
– Mûködteti információs irodáját.
– Összehangolja a gazdasági szereplôk tevékenységét
– Fejleszti a térségben lévô turisztikai termékek kínálatát.

Fegyverkezünk...
Községünk fenyegetett helyzetét értékelve a Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány katonai eszköz beszerzésérôl
döntött és kérelemmel fordulta Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Fôosztályához. Az illetékesek
alaposan megvizsgálták Balatonvilágos honi védelemben
betöltött helyzetét és stratégiai fontosságát elismerve kiutalták az alapítvány részére a kért haditechnikát. Alapos
szervezô munka eredményeként megérkezett, és remélhetôleg hamarosan rendszerbe áll a „ gulyás ágyú”, melyet
a községi rendezvényeken kíván az alapítvány bevetni.
Ezúton mondunk köszönetet Bitera Lajos úrnak és
Csanaky Tibor úrnak a szállítás lebonyolításáért.
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Mindennek hatékony ellátására szükség van egy, a települési
turisztikai marketinget támogató informatikai rendszerre. Az internetes szállásfoglalási és értékesítési rendszer, a turisztikai portál mindenki számára elérhetô az egyesület, illetve a település
hivatalos honlapján. A portálon a rendezvények, programok, kedvezmények leírásán túl, online-értékesítést kell biztosítani, kirándulási ajánlatokkal és egyéb hasznos információkkal kell ellátni
az érdeklôdôket.
Az aktív tagok lelkesedése által sok olyan eredmény érhetô el,
amire összefogás nélkül nem lenne lehetôség.
A célok megvalósítása során az Egyesület tagjai idegenforgalmiés vendéglátó tevékenységét segíti, illetve serkenti.
A fô cél mellett további célok:
– Balatonvilágos község idegenforgalmi szereplôinek összefogása,
– A térségben a vendégek számának növelése,
– Vendégéjszakák számának növelése,
– Termékfejlesztés, meglévô turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetôképességû vendégkör megnyerése,
– Minôségi és fenntartható turizmus fejlesztése,
– Szezon meghosszabbítása, elô- és utószezon forgalmának
növelése,
– A fô küldô országok mellett más célterületek arányának növelése,
Mit szeretne tenni az Egyesület, hogy a céljait elérje?
– Ellátja a települések turisztikai marketing feladatait,
– Részt vesz a helyi turisztikai termékek fejlesztésében,
– Közvetíti a turisztikai termékeket a hazai és a nemzetközi piacra,
– Szervezi, koordinálja a turisztikai kiadványok létrehozását,
– On-line foglalási-közvetítôi rendszert hoz létre és mûködteti a
tagok részére,
– Kapcsolatot tart a térség, a régió szakmai szervezeteivel,
– Mûködteti információs irodáját,
– Rendezvények, programok kezdeményezésében, lebonyolításában szerepet vállal,
– Kérdôíves felmérést végez a vendégek körében (utazási szokások, vendégek igényeinek felmérése, stb..)
– Minôségbiztosítási rendszert dolgoz ki és mûködtet,
– Növeli a részes települések turizmus-innovációs képességét,
– Az ifjúság turisztikai nevelésében szerepet vállal,
– Bekapcsolódik az oktatásba, képzésbe, tanulmányutakat szervez,
– Megismerteti a kultúra sokszínûségét.
Ki lehet Egyesületi tag?
Az Egyesület tagja lehet minden olyan Balatonvilágos községben
– gazdasági érdekeltséggel bíró természetes és jogi személy,
– jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
– egyéni vállalkozó
aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezônek
elfogadja.
Az Egyesület pártoló tagja lehet:
Magyar és külföldi természetes személy- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként
nem kíván részt venni.
További információkat az Egyesületrôl, belépésrôl és tagdíjakról
a polgármester úrtól, illetve a Tourinform Irodában kaphatnak.
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„A sport a test útján nyitja meg a lelket...“
Szent-Györgyi Albert
A 2008. május 19 –én 12 fôvel megalakult Mozdulj Világos Sport Egyesület
bejegyzése 2008. szeptember 30-án megtörtént. Székhelye: 8171. Balatonvilágos, Csók István sétány 38. A hivatalos bejegyzést megelôzôen már egyesületünk szervezte a falunapi sporteseményeket is tenisz, asztalitenisz, labdarúgás,
kosárlabda sportágakban. Az egyesület ezen kívül a nyári sportokban is aktívan
tevékenykedett, amelyrôl már olvashattak cikket a Világosi Hírmondó korábbi
számában.
Egyesületünk céljai:
– Tagjai sportérdekeinek képviselete.
– A település sportéletének fejlesztése, a szabadidô egészséges eltöltésének
népszerûsítése.
– A társadalmi együttélés és a különbözô sportágak szabályainak tiszteletben
tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
– Ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok toborzása és megismertetése a
különbözô szabadidôsportok alapjaival.
Az Egyesület a célok elérése érdekében:
– Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a
különbözô sportágakkal összefüggô szakismertek gyarapítását.
– Szabadidôs sportrendezvényeket, versenyek rendez.
– Tájékoztató- és nevelô munkát végez a természet védelmében.
– Az Egyesület mûködése nyilvános, szolgáltatásait – beleértve a közhasznú
szolgáltatásait is – a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, életkorra, származásra vonatkozó, vagy egyéb bármilyen jellegû jogellenes
megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.
Részben megvalósult vagy magvalósításra váró terveink:
– Túraútvonal feltérképezése balatonvilágosi kiindulással a környék látnivalóihoz (pl: a balatonfôkajári pincesorhoz, balatonkenesei kilátóhoz, balatonvilágosi
körút a látnivalók érintésével. Jelenleg az országosan jegyzett túraútvonalak
között nincs jelölt út Balatonvilágoson. Szeretnénk ezen változtatni.
– Magyarország szép vidékeit bejáró gyalogtúrák szervezése, lebonyolítása.
– Az ideális helyi adottságok kiaknázásával a vízi sportok fejlesztése, a jelenlegi néhány kajakból és szörfbôl álló sporteszközök számának növelése, valamint
olyan kiegészítô eszközökkel történô felszerelése, melyekkel a rövid nyári szezon
meghosszabbítható. Vállalásunkkal az idén nyáron sokan kipróbálhatták és
élvezhették ezen eszközök ingyenes használatát. Ide kapcsolódna a tervezés
alatt álló vitorlás, szörf és evezôs tábor.
– Strandröplabda és kosárlabda játékok szervezése.
– Futópálya, erdei tornapálya kialakítása.
– A Club Aliga Üdülôtôl ingyenes használatba kapott teniszpályához eszközök
beszerzése, a pálya karbantartása, valamint az évente most már hagyományosan 4-szer megtartott teniszversenyek lebonyolítása.
– A balatonvilágosi falunapokon megrendezésre kerülô asztalitenisz-, futball-,
asztalitenisz-, és kispályás kosárlabda bajnokság vagy streetball megszervezése,
lebonyolítása.
– Kerékpár tábor, valamint kerékpár versenyek a környékbeli iskolák megkeresésével, esetleges szponzorok felajánlásainak segítségével pénz- és tárgynyereményekkel.
– A téli sportok lehetôségeinek kihasználása, ügyességi versenyek a jégen,

korcsolyázás, jégkorongozás. Jégkarnevál, és sítáborok szervezése, lebonyolítása. Jól használható szánkópálya kialakítása.
– Az iskolai tanév alatt a gyerekeknek délutáni kosárlabda foglalkozások heti
egy alkalommal, ahol lehetôség nyílik aktívan kikapcsolódni a sportolni vágyó
tanárokkal, felnôttekkel.
– A sportolásra, az egészséges életmódra történô nevelés, az aktív kikapcsolódás megismertetése, megszerettetése a helyi és idelátogató emberekkel,
ezáltal az idegenforgalom fellendítése községünkben.
„...A lehetetlen lehetôség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem
Muhammad Ali
létezik...“
Tervünk nem kevés, de bôvelkedünk elszánt és lelkes segítôkben, akik velünk
együtt szeretnék megvalósítani elképzeléseinket. Az önkéntes munka mellett az
önkormányzat képviselô-testületével, a helyi civil szervezetekkel való
együttmûködéssel, pályázatok írásával és támogatók megkeresésével igyekszünk az anyagi hátteret megteremteni terveink megvalósításához.
Mit kínálhatunk szponzorainknak a támogatásért cserébe? Sportrendezvényeinken reklámozzuk minden támogatónkat nagyméretû hirdetôplakátokon és
az egyesület jelenleg készülô honlapján is reklámlehetôséget biztosítunk. A
községi újságban, a Világosi Hírmondóban rendszeresen hírül adjuk programjainkat, eseményeinket, eredményeinket, amelyek mellett közzétesszük támogatóink nevét.
Emellett bármiféle együttmûködésre nyitottak vagyunk.
 Rajkóné Tajti Andrea - elnök

MVSE: VILÁGOSI KOSÁRESÔ!!!

November 15-én 10 órától az általános iskola tornatermében izgalmas kosárlabda mérkôzések szemtanúi, vagy résztvevôi lehettek azok, akik nem sajnálták
a szombat délelôttjüket a mozgásra, vagy egy kis szurkolásra. A kezdés idôpontja igazán barátságos volt, kipihenten érkezhetett minden sportoló, ami a játékosok lendületén az elsô pillanattól fogva érezhetô volt. Jól megtervezett csapatjáték és pontos befejezés jellemezte több csapat ténykedését a pályán, de ennél
sokkal lényegesebb a három órán át tartó aktív mozgás és a vidám hangulatú
idôtöltés volt.
Eredmény:
1. helyezett: Pernecker Judit, Rajkó Roland, Tóth Dániel, Tuma Miklós
2. helyezett: Kôszegi Zoltán, Mokány György, Takács Bálint
3. helyezett: Fülöpné Soltész Erika, Soltész Lajos, Fülöp Péter,
4. helyezett: Pap Zsuzsanna, Mihalovics Márk, Mézes Balázs, Nagy Richárd
Gratulálunk az eredményekhez!
Következô programunk: december 13. Labdarúgó kupa. Részletek a balatonvilagos.hu honlapon és a plakátokon!
 Rajkóné Tajti Andrea
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