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1848. március 15.1848. március 15. 1848. március 15-én a Márciusi Ifjak 12 pontban meg-
fogalmazták a magyar nemzet követelését és a Nemzeti
Múzeum lépcsôsorán felolvasták az összegyûlt tömegnek.

Mindenekelôtt fontosnak tartották legyen béke, szabadság és
egyetértés, erre nagy szükség lenne napjainkban is. A napi poli-
tizálásban halljuk, látjuk országos és helyi szinten, hogy az egyetértés
hiánya mily nagy károkat okoz hazánknak, községünknek, mind-
nyájunknak. 

Az eltelt 161 év nem volt elegendô az együttmûködés, az együtt -
gondolkodás eszméjének gyakorlati megvalósítására.

161 évvel ezelôtt az elsô – legfontosabb követelés – pontjaként
fogalmazódott meg a sajtó szabadsága, a cenzúra eltörlése a szabad
vélemény-nyilvánítás. Mennyire aktuális ez napjainkban is. 

Tisztelve a Márciusi Ifjak hagyatékát, március 15-e a Szabad Sajtó
Napja. A hatályos magyar Alkotmány 61. § (1) bekezdése ezzel a
szóhasználattal él: „ A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van
a szabad véleménynyilvánításra.” 

A magyar Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleményszabad-
ság az egyéni önkifejezés alapja. Ez a jog teszi lehetôvé az egyén
számára, hogy gondolatait, vágyait, szándékait megfogalmazza,
azokat másokkal megossza. Emberi méltóság és véleményszabadság
ennyiben elválaszthatatlan egymástól. Másrészt az Alkotmánybíróság
többször hangsúlyozta, hogy a szabad kommunikáció a társadalom
fejlôdésének motorja. Ha a káros és hasznos nézetek egyaránt
napvilágra kerülhetnek, ha szabad vitában ütközhetnek az ellentétes
nézetek, akkor van esély a téves nézetek kiszûrésére.

Az Alkotmánybíróság egyik határozatában azt is kimondta, hogy a
közszereplôknek, közhatalmat gyakorlóknak (pl.: politikusok, hivatal-
nokok, újságírók stb.) jóval több kritikát – adott esetben sértést – kell
elviselniük, mint az „ átlagpolgárnak”.

A véleményszabadság nemcsak az egyéni önkifejezés alapját
teremti meg, hanem hozzájárul a demokratikus és nyitott társadalom
fejlôdéséhez is azzal, hogy lehetôvé teszi nézetek, eszmék szabad
kifejtését még akkor is, ha azok egyeseket megbotránkoztatnak nép-
szerûtlenek vagy sajátos elképzeléseken alapulnak.

Van üzenete 1848 tavaszának, van mit megszívlelnünk. Össze-
fogással, a közösség véleményének kikérésével, a többségi vélemény
tiszteletben tartásával tudunk úrrá lenni a nehézségeinken. Legyen
elôttünk példa az 1848 – 49 forradalom és szabadságharc, mert
akkor összefogott a magyar nép és gyôzött. A szabadságharcot ugyan
idegen hadsereg behívásával leverték, de az emberek szabadságvá-
gyát elfojtani nem tudták.

Jó lenne ha napjainkban is feltudnánk éleszteni ezt a példátlan egy-
beforrottságot.

Fotók: Krutzler
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2009. február 24.
napirendek:
1. 2009. évi költségvetés II. fordulójának tárgyalása
2. Nyári programok, rendezvények tárgyalása
3. Rendeletek módosítása
4. Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2009. február 24-én tartott

munkaterv szerinti ülésén elsôként tárgyalta, és fogadta el a DRV Zrt-vel Balatonvilágos, szenny -
vízcsatorna hálózat üzemeltetésére kötött 4. számú üzemeltetési szerzôdés módosítását,
valamint a környezetvédelmi beruházás megvalósítására, elsôsorban a szennyvízelvezetéssel
kapcsolatban keletkezô szaghatás csökkentésére vonatkozó megállapodás 4. számú megál-
lapodás módosítását az 5626 ezer Ft hozzájárulás biztosításával.

Ezt követôen a polgármester úr tájékoztatást adott az elôzô testületi ülés óta eltelt idôszak
fontosabb eseményeirôl.

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás keretében módosította
330/2008. (X. 21.) számú határozatát azzal, hogy a határozat Szélsô utcán tervezett magas-
parti sétány terveinek elkészítésére vonatkozó ajánlatok megkérésérôl szóló részét visszavonta.
A döntés oka, az hogy a Club Aliga érintett szakaszán a tulajdonos PRO-MOT Kft. fejlesztési ter-
veiben már szerepel a magasparti sétány kialakítása. 

Az elsô napirendként a 2009. évi költségvetés II. fordulójának tárgyalására került sor. 
A napirend keretében egy képviselô által felvetett észrevétellel kapcsolatban, a képviselô-

testület felkérte a jegyzôt, hogy a szervezetek támogatásáról szóló jogszabályi elôírásoknak –
az összeférhetetlenségi szabályok vonatkozásában – nézzen utána és tájékoztassa a 2009.
március 24-ei ülésen a képviselô-testületet. 

Ezt követôen tudomásul vette, hogy a 38 millió Ft összegû lekötött betét a lejárat idejéig,
2009. március 6-áig, valamit a 20 millió Ft összegû lekötött betét a lejárat idejéig, 2009. már-
cius 26-áig a Raiffeisen Banknál van elhelyezve. Egyben felkérte a polgármestert, hogy a 2009.
március 6-án lekötött betéi lejárati idô után esetleges újra lekötésével kapcsolatban 2009. már-
cius 3-ára hívjon össze egy rendkívüli testületi ülést. Egyben felkérte a pénzügyi csoportvezetôt,
hogy a szabad pénzeszköz lekötésre kérjen ajánlatot a bankoktól.

Balatonvilágos digitális ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisában bekövetkezett jogerôs
változások rendszeres adatszolgáltatására a 2009. évi költségvetésében plusz 90000 Ft elô -
irányzatot biztosított. 

A Veszprém Megyei   adatszolgáltatási szerzôdés megkötésérôl döntött Balatonvilágos digi -
tális ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban bekövetkezett jogerôs változások rendszeres
adatszolgáltatására.

A részletes megvitatást, tárgyalást követôen elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat
2009. évi költségvetését 405’371’000 Ft bevétellel, 359’055’000 Ft kiadással, és 46’316’000
Ft tartalékkal, és e fôösszegekkel megalkotta 1/2009. (III. 11.) 2009. évi költségvetésrôl szóló
rendeletét.

A napirend tárgyalását követôen Melisek János alpolgármester úr bejelentette, hogy 2009.
február 24-ével a képviselôi megbízatásáról lemond. 

Második napirendként a képviselô-testület a 2009. évi Nyári programokat, rendezvényeket
tárgyalta, melynek során jóváhagyta a 2009. március 14-én megrendezésre kerülô Nônap ren-
dezvény 300 ezer Ft költségigényét. Továbbá felkérte a rendezvényszervezôt, hogy a 2009. évi
rendezvények költségeit dolgozza át a 2009. évi költségvetésben biztosított bruttó 3,2 millió Ft
elôirányzaton belül. 

Következô napirendként a Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendô
térítési díjakról szóló rendelet módosítására, az Idegenforgalmi adóról, Építményadóról, és
Iparûzési adóról szóló rendeletek módosítására került sor. A módosítások lényege építmény- és
idegenforgalmi adó esetében az, hogy az adókötelezettség keletkezését a használatbavételi
engedély jogerôre emelkedésétôl kell számítani ellentétben az eddig hatályos szabályozással,
mely szerint az engedély kiadásának dátumát kellett figyelembe venni. Iparûzési adó esetében
fogalmi módosítások történtek melykre a jogszabályi változások átvezetése folytán volt szük-
ség. A rendeletek a www.balatonvilagos.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetôk.

Vegyes ügyek keretében az alábbi napirendek tárgyalására került sor:
Falumegújítás, falufejlesztés címmel kiírt pályázattal kapcsolatos egyeztetés során a

képviselô-testület két fejlesztési elképzeléssel készült a pályázatra: futballpálya és környékének
kialakítása, erdei tornapálya kiépítése, valamint a magaspart szebbé, kulturáltabbá tétele,
sétány kialakítása. 

A képviselô-testület nem kívánt élni a WBS rendszerház Kft térfigyelô rendszer kiépítésére
tett pályázati ajánlatával.

Jóváhagyta, és elfogadta a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás 5. számú Társulási

Megállapodás módosítását.
A Mészáros László Képzômûvészeti Egyesületnek (1222 Budapest, Tolcsvai u. 7.) 2009. június

1-tôl június 11-ig festô, illetve kisplasztika alkotótábor szervezéséhez használatba adta a
Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévô Nádfedeles Vendégházat 700 Ft/fô/nap + 300
Ft/fô/éjszaka üdülôhelyi díjért, és egyben biztosítja a Közétkeztetési Intézmény által az ebéd-
szolgáltatást a vendégétkezés + szállítás díjért. A döntésrôl történt tájékoztatást követôen az
egyesület a kérelmét visszavonta.

Helyt adott a Balatonvilágos, Mathiász lakótelepen élôk kérésének, és a lakótelepre vezetô
út elején lévô fekvôrendôr megszüntetésérôl döntött. A végrehajtás megtörtént, az út helyreál-
lítás még elvégzendô feladat.

Nem támogatta Kiss Ferenc Attila kérelmét az önkormányzat tulajdonában lévô 542/3 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan, és a 27/2006. (XII. 30.) Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet
17. §-ára hivatkozással a kért ingatlanrészt nem biztosította. Egyben visszavonta 387/2008.
(XI. 24.) számú határozatát, melyben döntött a fenti ingatlan területébôl 2000 m2 nagyságú
területrész tartós bérbeadási szándékáról.

Tárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság Nádfedeles Vendégház hasznosítására vonatkozó
ellenôrzés megállapításait. Felhatalmazta a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét ajánlatok
bekérésére az épület közmûveinek átalakítása (gáz, víz, villany) tervezésére, kivitelezésére. 

Módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a TEÁOR, és KSH számok változása
miatt.

A Balatoni halgazdálkodás önkormányzati szerepvállalás lehetôségeinek tárgyalása során
egyetértett az e tárgyban Balatonfüreden meghirdetett Fórumon megjelent Balaton-parti ön kor -
mányzatok képviselôi által elôterjesztett határozati javaslatban foglaltakkal.

A Barna Kávézó részére a balatonvilágosi 749 hrsz-ú – kávézó – elôtti területbôl 40 m2

területet vendéglátó-ipari elôkert céljára használatba adott 2009. május 1-tôl 2009. október 31.
napjáig, 36’800-Ft területhasználati díjért.

Tudomásul vette a Településüzemeltetési Intézmény gépjármûveinek költségkimutatására
vonatkozó elôterjesztést.

Megállapította a SIOK Mészöly Géza Általános Iskola épületének nyári hasznosításával kap -
csolatban a szállásdíjat 1000 Ft/fô/nap összegben, a tornaterem használati díját 2000 Ft/nap
összegben.

Elviekben egyetértett a Pernecker Antalné intézményvezetô kezdeményezésére a bala-
tonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskolában korábban dolgozó nyugdíjas pedagógusok részére
az ünnepélyes keretek közötti emlékdiploma átadásával. Felkérte a jegyzôt, hogy a vonatkozó
rendeletmódosítást készítse el, egyben felkérte a pénzügyi csoportvezetôt, hogy az
emlékdiplomák ünnepélyes átadásának költségigényét kalkulálja ki.

Megállapította a SIOK Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola 2009. évi költségvetését
66’279’000 Ft kiadási fôösszegben, és 4120’000 Ft saját bevétel összegben, a Balatonvilágosi
Napközi-otthonos Óvoda Tagóvoda költségvetését 22’377’000 Ft kiadási fôösszegben, és
1’956’000 Ft saját bevétel összegben.

Balatonvilágos, Belsô utca útburkolat és csapadékvíz-elvezetés tervezési munkálataival meg-
bízta a Kristály Kft-t bruttó 186 ezer Ft tervezési díjért. 

Anyagi forrás hiányában elutasította a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete,
valamint a „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelmét.

A Balatoni Futár Bt. részére a „Balatoni Futár” régiós havilap megjelenéséhez 50’000 Ft
támogatást biztosított. 

Képviselôi észrevételek tárgyalása során Balatonvilágos www.balatonvilagos.hu honlapján,
valamint a Világosi Hírmondó helyi újságban történô lakossági észrevételek, cikkek megje-
lenésének szabályozásáról, valamint a képviselô-testület és bizottsági ülésén készített
hangfelvételrôl esett szó.

A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság ülésén elhangzottakról, és a hozott döntésekrôl szóló
tájékoztatás keretében a képviselô-testület delegálta Fekete Barnabás polgármester úr és dr.
Nagy Miklós képviselô úr mellé Pernecker Antal urat, a bizottság elnökét a 2009. február 25-én,
13,30 órakor az oktatási, és nevelési intézmények mûködtetésével kapcsolatos Veszprém
Megyei Önkormányzatnál tartandó megbeszélésre.

Módosította 2009. évi munkatervét azzal, hogy a 2009. március 24-ei ülés napirendjeit
kiegészítette Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület Club Aliga fejlesztésére vonatkozó állás-
foglalásának, valamint a Településfejlesztési Koncepciónak a tárgyalásával.

A képviselô-testület a további állásfoglalást érintô személyi ügyek, valamint az önkor-
mányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalására zárt ülést tartott, ahol az alábbiakat tár-
gyalta:

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy nem vált számlavezetô pénzintézetet, továbbra is az
OTP Bank Nyrt. látja el a számlavezetést.

Hozzájárult a lakótelekre kötött adásvételi szerzôdésben foglalt feltételek mellett, hogy a

Tájékoztató Balatonvilágos Község ÖnkormányzatTájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat

Képviselô-testületének munkájárólKépviselô-testületének munkájáról
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Balatonvilágos 303/13 hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett 4’700’000 Ft
+Áfa jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését
megelôzôen az ERSTE Bank Nyrt. javára, 13’600’000 Ft összeg és járulékai erejéig jelzálog
kerüljön bejegyzésre. 

Döntött a Balatonvilágos, Barackos utca 303/11 hrsz-ú, 700 m2 térmértékû ingatlan értéke -
sítésérôl. Az ingatlan vételára bruttó 8’400’000,-Ft melybôl a régészeti feltárási kötelezettség
miatt, valamint a lakásépítési és vásárlási, valamint telekvásárlási támogatások szabályairól
szóló rendelet alapján 5’800’000 Ft kedvezményt biztosított. A kijelölt vevô által befizetendô
–kedvezménnyel csökkentett– vételár 2’600’000 Ft, mely összeg 50%-a az adásvételi elô -
szerzôdés aláírásakor, a fennmaradó 50% az adásvételi szerzôdés aláírásakor fizetendô. 

2009. március 3.
A képviselô-testület 2009. március 3-án rendkívüli testületi ülést tartott, ahol a Helyi

Választási Bizottság tájékoztatóját követôen elsôként Szabó István eskütételére, települési
képviselôi megbízólevelének átadására került sor. 

Következô napirendként Hanich Ferenc vállalkozótól megrendelte Balatonvilágos, bontásból
származó 0/60 frakcióra tört darált anyag elterítését, profilozását az egyeztetett kiegészítô
munkákkal, a 053; 055; 060; 061 hrsz-ú utak teljes hosszában, változó vastagságban, 3 m szé-
lességben. Továbbá a 019 hrsz-ú ingatlanon, depóban elhelyezett anyag helyszínen történô
darálását. Az ajánlati árat bruttó 1’856’520 Ft összegben fogadta el. Azóta a munka elkészült,
átvételre került.

Pályázat benyújtásáról döntött a Balatonvilágos, Hétvezér utca útburkolat kiépítésre, a Bacsó
Béla utca csapadékvíz elvezetésre, a strand felújítására, valamint a Felszabadulás utca,
kerékpárút, Tóth Árpád köz útjavítási munkáira. Felkérte a pályázatkészítésre ajánlatot tevô
General Marketing Consultingot, hogy a vonatkozó szerzôdés tervezetet küldje meg. 

Hozzájárult Balatonvilágos, Mészöly Géza sétány 10. (1118 hrsz.) szám alatti ingatlanon
történô építkezéshez, a Mészöly Géza sétány 1-10 szám közötti útszakasz ideiglenes
használatához, tiltó táblánál súlyosabb (maximum 10 t összsúlyú) gépjármûvel történô behaj -
táshoz azzal a feltétellel, hogy az útburkolat használatáért hozzájárulásként, igénybevevôk
300.000.-Ft bruttó összeget megfizetnek. Az ülést követôen két ízben módosították a tulaj-
donosok a kérelmüket, 30 tonna össz-teherbírású jármû behajtására kértek engedélyt. A
módosított kérelmet a képviselô-testület a partfal állékonysága érdekében elutasította a koráb-
bi határozat fenntartása mellett. 

Ezt követôen módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rendelet 6. § (4)
bekezdés; 10. § (1), (2) bekezdés; 28. § (5) bekezdés; és a 29. § (4) bekezdését.

Zárt ülés keretében tárgyalta a Világosi Hírmondó helyi újság Szerkesztô Bizottságának
kiegészítését, és tagjának megválasztotta Nyékiné Kôszegi Krisztina Balatonvilágos, Dobó István
u. 139. szám alatti lakost. Továbbá felkérte a Világosi Hírmondó helyi újság Szerkesztô
Bizottságát, hogy a bizottsági üléseket egy éves munkaterv alapján, meghatározott idôpontok-
ban tartsák, hogy azon a képviselô-testület bármely tagja tanácskozási joggal részt vehessen. 

Döntött a 2009. március 6-án lejáró 38 millió Ft összegû pénzeszköz lekötésérôl a K&H Zrt.
Banknál 1 hónapra az ajánlatban szereplô BUBOR + 1,38% kamatra. 

2009. március 9.
A képviselô-testület rendkívüli ülést tartott 2009. március 9-én, melynek során megtárgyal-

ta a közoktatási szakértôi vélemény készítésére vonatkozó ajánlatokat, és Rásky Mihályné
közoktatási szakértôt bízta meg az ajánlatban szereplô bruttó 105000 Ft megbízási díjért a
Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola tanügy igazgatási átszervezéséhez szükséges
hatástanulmány elkészítésével, valamint az Óvoda tovább mûködésének lehetôségeit vizsgáló
anyag elkészítésével.

Továbbá megbízta Hanich Ferenc vállalkozót a Balatonvilágos, bontásból származó 0/60
frakcióra tört darált anyag elterítésével, profilozásával a 053; 055; 060; 061 hrsz-ú földutak
teljes hosszában, változó vastagságban, 3 m szélességben, bruttó 1’856’520 Ft vállalási árért.

2009. március 16.
2009. március 16-án a képviselô-testület rendkívüli ülést tartott, ahol napirendként tárgyal-

ta a közoktatási feladatok 2009/2010-es tanévtôl történô ellátását. Tudomásul vette Siófok és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 3/2009. (II. 11.) határozatát, és Siófok Város
Önkormányzatának döntését arra vonatkozóan, hogy 2009. június 30. napjával az orvosi
ügyeleti ellátást, valamint a közoktatási feladatok ellátását felmondják. Egyben felkérte
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatát, valamint Küngös Község Önkormányzatát hogy
vizsgálják meg a lehetôségét annak, hogy az általuk mûködtetett Pilinszky János Általános
Iskola tagintézményeként Balatonvilágos Mészöly Géza Általános Iskolát 2009. augusztus 1-tôl
befogadnák-e oly módon, hogy Balatonvilágoson nyolc osztályt mûködtet. Balatonvilágos
Község Önkormányzata vállalta, hogy a törvényesen lehívható összes támogatást felhasználva,
azt meghaladó mûködési költségeket a befogadó intézmény mûködtetôjének megfizeti.
Továbbá felkérte Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatát, hogy vizsgálja meg a
lehetôségét annak, hogy az általa mûködtetett Óvoda tagintézményeként Balatonvilágos
Napközi-otthonos Óvodát 2009. augusztus 1-tôl befogadná-e. Balatonvilágos Község Önkor-
mányzata vállalta, hogy a törvényesen lehívható összes támogatást felhasználva, azt meghala -
dó mûködési költségeket a befogadó intézmény mûködtetôjének megfizeti.

A képviselô-testület következô, március 24-ei ülésén döntést hozott a közoktatási
intézmények társulási formában – Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatával – történô
mûködtetésérôl a 2009/2010 nevelési évtôl. E döntésrôl és a testületi ülésrôl a Világosi
Hírmondó következô számában tájékoztatjuk részletesen a T isztelt Olvasókat.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését 2009. március 24-én (kedd)
16 órakor tartotta. 

Napirend:
1./ Családsegítô- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

Elôadó: CSSZSZ vezetôje
2./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság beszámolója

Elôadó: bizottság elnöke
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Elôadó: polgármester
4./ Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület Club Aliga fejlesztésére vonatkozó 

állásfoglalásának tárgyalása
Elôadó: üdülôegyesület elnöke

5./ Településfejlesztési Koncepció tárgyalása
Elôadó: polgármester

4./ Vegyes ügyek
� Kovácsné Rack Mária

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Szolgáltatást Igénybevevôk!
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete módosította a helyi hul-

ladékkezelési közszolgáltatás rendjérôl, a településtisztaság egyes kérdéseirôl és a
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/2003.(II. 4) rendeletét, melynek
értelmében a települési szilárd hulladék (háztartási hulladékszállítás) az alábbiak
szerint alakul:

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hul-
ladék elszállítására január 1. és június 30. között heti 1. (egy) alkalommal, július 1.
és augusztus 31. között heti 2. (kettô) alkalommal, szeptember 1. és december 31.
között heti 1. (egy) alkalommal kerül sor.

Szállítási napok: 
Április 1. és június 30., valamint szeptember 1. és december 31. között – vasárnap.
Július 1. és augusztus 31. között – csütörtök, és vasárnap.
Ürítések száma: állandó lakos által lakott ingatlan esetén: 62 alkalom

üdülôingatlan esetén: 30 alkalom
A közszolgáltatást igénybevevôk által fizetendô (önkormányzat által átvállalt

összeggel csökkentett) szolgáltatási díj:
Állandó lakos által lakott ingatlanok esetében  –  Üdülôingatlan esetében

-  60 literes gyûjtôedény esetében         8208 Ft+Áfa/év       3972 Ft+Áfa/év
-110 literes gyûjtôedény esetében       15049 Ft+Áfa/év       7282 Ft+Áfa/év
-240 literes gyûjtôedény esetében       32833 Ft+Áfa/év     15887 Ft+Áfa/év
Felhívom a T isztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az idei évben a szemét-

gyûjtô edény mellé zsákban kihelyezett háztartási hulladék nem kerül elszállításra.
Egyben tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetô a

ZÖLDFOK Zrt., mint szolgáltató nevével ellátott mûanyag zsák, 310 Ft +Áfa/db, ösz -
szesen 372 Ft-ért. A mûanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magá -
ban foglalja. A fenti hulladékszállítási napokon az ingatlan elé a szolgáltató nevével
jelzett zsákban kihelyezett hulladék, mennyiségtôl függetlenül elszállításra kerül.

Felhívom figyelmüket, hogy Balatonvilágos közigazgatási területén a lakosság
által szelektíven gyûjtött – papír, mûanyag, üveg – hulladék az alábbi gyûjtôpon-
tokon helyezhetô el térítésmentesen:

TTáájjéékkoozzttaattóó
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(Folytatás a 7. oldalon...)

Molnár Dániel
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Melisek János a második ciklust dolgozta majdnem végig Balatonvilágos község
alpolgármestereként. A községért akart dolgozni, de mi legfôképpen nem erre voltunk
kíváncsiak, hiszen munkája önmagáért beszél. De ki is valójában Melisek János? 

Nem sértôdtem meg és nem fáradtam el. Továbbra is hajlandó vagyok Balatonvilágosért és
ezért a közösségért mindent megtenni, ami tôlem telik, ugyanúgy, ahogy eddig próbáltam. 

A 2002-es ciklus elôtt szombatonként voltak a testületi ülések, ahol szinte mindig részt vet-
tem olykor egyedüli hallgatóságként. Akkor vetôdött fel bennem, hogy talán részt kellene ven-
nem a képviselôtestület munkájában, ha megválasztanak a község lakosai. Többször hangoz-
tattam, hogy a községért képviselô társaimmal együtt gondolkodva szeretnék valamit tenni. Ez
volt az indíttatása, hogy a négy év letelte után azt gondoltam, hogy újra elindulok a választá-
sokon, mert úgy láttam, hogy elindult valami folyamat a községben, bizonyos fejlesztések meg-
valósultak. Mindkét választáson a legmagasabb szavazatot kapott képviselôként kerültem be. 

- Valami megingathatott volna a döntésedben?
- Ha látnék hajlandóságot, hogy ez a testület együtt tud dolgozni…és nem mindig azzal

szórakoznának, hogy ki mit mondott és hogyan személyeskedjünk és hogyan foglalkozzunk
egymással minél többet. A testületi ülésen a község ügyeivel kellene foglalkozni. 

- Tartsunk inkább mesedélutánt, hogy hol születtél, milyen gyerek voltál!
- 1950. december 11-én születtem Nágocson, ott jártam általános iskolába, és igen, jó ta nu -

ló voltam. A középiskolát több helyen végeztem, mert mindig megszûnt az az iskola, ahova
éppen jártam. Így a négyéves gimnáziumot három különbözô helyen sikerült befejeznem. Utána
a vasúthoz kerültem…

- Ne siessünk ennyire elôre, kérlek mesélj kicsit Nágocsról, hiszen tudom, hogy
Nágocs is mennyire a szíved csücske. Sokat hallottunk róla.

- Volt valamikor ott a nagy szocializmusban egy nevelôotthon, tovább száz gyerek talált
otthonra a valamikori bárói kastélyban, a rendszerváltás idejében megszûnt az otthon. Ez azt
hozta magával, hogy elöregedett a falu. A gyerekek nevelôszülôkhöz kerültek.  A feleségem is
nágocsi volt. 1972-ben házasodtunk, született két lányunk, természetesen, mindenkinek a saját
gyereke a legszebb, a legokosabb, én is így érzem. A lányaimmal a mai napig egészen ben-
sôséges viszonyban vagyok, hiszen ha valami gondjuk, bajuk, bánatuk van, ki máshoz fordul-
nának, mint a szüleikhez. 

1975-ben kerültem Aligára forgalmi szolgálattevôként, azóta itt élek, amit azóta sem
bánok. Megszerettem ezt a községet, a zöld környezetet, az itt élô emberek is szimpatikusak
számomra. Az egyik lányom, Évi itt él Aligán, Anikó pedig Sárbogárdon. Sárbogárdon van két
fiúunokám Dávid és Dénes, itt pedig két kislányunokám Csenge és Zorka. 

Most hogy egy kicsit több szabadidôm lesz, bízom benne, hogy több idô jut majd a családra
és az unokákra is. Rengeteget játszunk, focizunk, a fiúk nem hajlandók elfáradni soha, néha
már idôt kell kérnem, hogy tartsunk szünetet és üljünk le, mert én már nem tudok annyit fut-
ballozni, mint ezelôtt húsz évvel. 

- És a lányok?
- A lányok egészen más kategóriába tartoznak, ôk képesek rövid idôn belül megôrjíteni úgy,

ahogy azt annak idején az anyjuk tette. 
- És velük mit játszol?
- Hát… most mondjam el, hogy én vagyok a ló és lovagolnak rajtam? Imádnak lovagolni, hol

az anyjuk, hol az apjuk, hol az én nyakamban….
Feleségem már szerencsésebb helyzetben van, amióta nyugdíjban van. Az életét nagyrészt

az unokák teszik ki. Annak idején, mikor nyugdíjas lett, elhatározta, hogy rengeteg szabadide-
je lesz és kiderült, hogy mint a legtöbb nyugdíjasnak általában semmire nincs ideje, mos, fôz,
takarít és olykor az unokákat felügyelgeti. Nekem pedig igyekeznem kell haza, hogy néha
kisegítsem az unokás estéken.

- Most már visszatérhetünk a vasúthoz.
- 1969 óta a vasútnál vagyok. Forgalmi szolgálattevô voltam 25 éven keresztül. 1994-ben

a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezet területi vezetô ügyvivôje lettem Pécsen, azóta töltöm
be ezt a posztot, már ötször választottak újra, ez nem egy kinevezett státusz, hiszen minden
küldött gyûlés után tisztújítás van, titkos szavazással történik a következô öt éves ciklusra a
választás. Nagyon szeretem csinálni, nem könnyû feladat, mert a munkavállalói érdekek
képviselete az egy nehéz, rázós dolog, de a vasút abból a szempontból elônyösebb helyzetben
van, hogy eddig minden évben sikerült elérnünk, hogy van kollektív szerzôdés, biztonságot ad
a munkavállalónak. Jelenlegi gazdasági helyzetben a vasutat is elérte az, ami az egyéb cégeket,
hogy mindenki attól tart, hogy meg fog szûnni a munkahelye. Most ezen dolgozunk, hogy ez ne
így legyen.

- A 15 év, a többszöri titkos szavazással az újraválasztás azt jelenti, hogy
élvezed az emberek bizalmát, mi kell ehhez, hogy ezt ilyen sokáig töretlen siker-
rel lehessen csinálni?

- Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a szó legnemesebb értelmében egy szolgálat. Itt
nem az a lényeg, hogy kinek, milyen titulusa van, hanem mit tesz vagy mit tud tenni a kollégái
érdekében. Az én feladatom az, hogy lehetôleg mindenki legnagyobb megelégedésére dolgoz-
zak. 

- Ez rendben is van. De kell ehhez valami praktika? Vagy ez veled született
tulajdonság? A mindennapi életben sokszor vagy „szakszervezetis”?

- Persze, az elôzô ciklusban ez mûködött is, sikerült úgy összehozni az elôzô
képviselôtestületet, hogy a végén, a ciklus második felében egy összeforrt csapat lettünk. Sokat
nyûglôdtünk ezért, nem kevés energiámba került, hogy az a testület jól mûködött. Azt szoktam
mondani, hogy ahhoz hogy valaki képviselô legyen, nagyon sok indíttatás kell. Igaz, ha valaki
valamit akar tenni a környezetéért, akkor azt képviselôként megteheti, de a „képviselôség”
nem csak jogosítványokkal, hanem kötelezettségekkel is jár. Sokszor megkaptam, hogy ne
játsszak szakszervezetet a testületi ülésen. Egy települési képviselônek az is a feladata, hogy az
itt élô emberek közérzetét próbálja meg javítani, szebbé tenni a környezetet, nem csak kimon-
dottan gazdasági szempontból kell nézni a települést. A költségvetés az egy nagyon fontos
dolog, de azon belül van mozgástere a képviselônek, amit illik kihasználni annak érdekében,
hogy az itt élôk helyzetén javítsunk. 

- Mi kell ahhoz, hogy „jó szakszervezetist” játsszál?
- Eltökéltség. Ez egy olyan munka, amit vagy csinálunk becsülettel vagy ne csináljuk sehogy.

Ezt nem lehet kicsit csinálni. Következetesség. Annak a munkáltatói oldalnak, akivel le kell
ülnöm tárgyalni, tudnia kell, hogy amihez ragaszkodom, az nem elvtelenül van. Kom pro -
misszumkészség. Nem az a cél, hogy az ellenérdekelt felet legyôzzük, hanem az, hogy kompro -
misszumot kössünk, az mindig nagyobb  értékû, amiben megegyezünk, mint az, amit erôszak -
kal kiharcolunk. Hiszen nem érzi akkor úgy a partner, hogy legyôztük. 

- Ezek veled született tulajdonságok vagy tanultak?
- Bizonyos adottság és fogékonyság is kell hozzá, hogy én képes vagyok-e együtt érezni

azzal a személlyel, akit képviselek. Ha nincs meg az a készséged, hogy odafigyelj a másikra,
annak semmi értelme nincs. 

- Hogy bírsz ennyit dolgozni a mai napig?
- Ehhez a munkához egy olyan családi háttér kell, amilyen nekem van, hiszen sok mindent

el kell nézni, itt nincs szombat és vasárnap és nincs éjszaka és nincs ünnepnap, ha gond van,
akkor menni kell. Ez nem nyolcórás munkahely. Általában reggel hétkor indulok Pécsre, ha nem
kell idôre mennem és körülbelül hat körül érek haza. Ha sztrájk van, mint például december-
ben elmentem vasárnap ebéd után és szombaton hazajöttem tiszta alsónemûért, és ha ilyenkor
tudok aludni éjszakánként egy-két órát, akkor szerencsés vagyok. 

- Szabadidôben mit csinálsz?
- Unokázom. Van egy szôlôm, igaz, nem tudom, hogy minek, de legalább addig is a szabad

levegôn vagyok. De az életem nagy részét mégiscsak az unokák teszik ki, hisz ôk a leg-
fontosabbak! � Krutzler Adrienn 

MMeelliisseekk  JJáánnoosstt  kkéérrddeezzttüükk.... ..

Csajok a Papával Gyereknap

Balatonvilágos községben mûködô civil szervezetek és mûvészeti csoportok kö szönetüket
fejezik ki Melisek Jánosnak, aki képviselôként közel hét éven át elôse gítette e szervezetek
együttmûkö dését és mûkö dését, jelenlétével mindig megtisztelte rendezvényeinket. „Tette a
dolgát, amit vállalt” olvashattuk a község honlapján.

Ezt mi is így érezzük és köszönjük.
Sajnáljuk, hogy éppen ô mondott le!
További munkájához sok sikert, magánéletéhez jó egészséget, sok örömet kívánunk

családja és unokái körében.
Bollók Attila Világosi Népdalkör
Erdélyi Józsefné Balatonvilágosi Nôk Egyesülete
Fekete Barnabásné Nyugdíjas Egyesület
Király Györgyné Vöröskereszt
Krutzler Adrienn Alig(h)a Színjátszó kör
Krutzler László Polgárôrség

Melisek János, a rendezvények házigazdája és a kultúra keresztpapája
Balatonvilágoson

Melisek Jánost azóta ismerem, mióta jó néhány évvel ezelôtt újra indítottuk a
Világosi Hírmondót. Sok mindent nem tudtam róla, kivéve talán azt, hogy a Melisek
lányok édesapja. 

2005 júniusa óta, amióta rendezvényszervezôként dolgozom, ismerem jobban. Ô
volt a felelôs a rendezvényekért illetve az újságért, ami a közügyek közül engem
érint. Nem nagyon szeretném koptatni a ceruzát (számítógép klaviatúráját), mert
abban bízom, hogy ez nem végleges. Nagyon szeretek vele dolgozni, mert híres a
problémamegoldó képességérôl és ôszinte, egyenes ember! Nem szeretnék búcsú -
beszédet írni, mert mint említettem, remélem, ez nem végleges. Egy korszak sajnos
lezárult. Köszönöm az együtt végigdolgozott négy évet. Várom a folytatást!

� Krutzler Adrienn rendezvényszervezô

KKöösszzöönnjjüükk!!
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RReennddeezzvvéénnyyeekk  22000099
április 18. szombat Tavaszi nagytakarítás
Fehér - Partok majálisa Május elsô hétvégéjén
A rendezvény mûsorvezetôje: Bognár Gyula
május 1. péntek

Sportversenyek a Mozdulj Világos Sportegyesület szervezésében
0900 Kispályás futballmérkôzések a focipályán 
0900 Teniszverseny az iskola melletti aszfaltos pályán

(esônap: május 2.) 
1100 Kiállítás-megnyitó a Hársfa Vendéglôben –  Kálmán Irma

festômûvész és Molnár István fafaragó közös kiállítása
1200 Fôzôverseny kezdete helyi Vöröskereszt szervezésében
Helyszín: Hársfa Vendéglô melletti parkoló
Hagyományos bográcsos fôzôversenyre jelentkezni lehet

április 25-ig Királyné Klárinál (480-569) Nevezési díj: 1000 Ft!
Tûzifát és fôzôhelyet biztosítunk!

1500 Ki mit tud? Jelentkezni bármilyen produkciókkal április
25-ig Dömötör Annamáriánál személyesen a Tourinform Irodában
és a 446-034-es telefonszámon!

1600 Táncparádé

1700 Íjászbemutató

Napközben

– Veteránautó bemutató Tóth Zoltán közremûködésében
– Egész nap folyamatos gyermekprogramok: arcfestés és

lovaglás

május 2. szombat
1000 Reggeli torna Bence bohóccal
1100 Világosi Népdalkör
1200 Borbemutató 
1400 Bella Donne 
1500 Bohóckodjunk - gyermekmûsor
1600 Pomádé tánccsoport
1700 Helyi iskolások bemutatója
1800 Sahíra hastánccsoport
2000 Kongashow a tûzzsonglôrök kavalkádjában
2100 Utcadiszkó
május 9. szombat
1900 Férfinapi Bál a Nôk Egyesülete szervezésében
május 23. szombat –  községi gyermeknap
június 27. szombat –  szezonnyitó
július 10-11-12. Világosi Napok
július 27- Aligai Hully Gully alkotótábor kezdete
augusztus 1.  szombat –  Aligai Hully Gully kiállítás-megnyitó

és humorfesztivál
augusztus 20. csütörtök –  Nemzeti ünnep
október 2. péntek –  Idôsek világnapja
október 23. péntek –  Nemzeti ünnep
november 29. vasárnap –  adventi gyertya gyúj tás a 

Balatonvilágos Jövôjéért szervezésében
december 18. péntek Községi Karácsony

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

SS IIOOKK  sszz iinnttûû   mméérrééss --bbeeccss llééss   vveerrsseennyytt   sszzeerrvveezzttüünnkk

2009. március 27-ére hívtuk meg a SIOK összes iskolájá-
nak egy-egy csapatát, hogy a tanulók játékos formában
összemérhessék a mennyiségek becslésében, régi mértékek
felismerésében szerzett tudásukat.

A sokszínû, érdekes, játékos feladatok megoldásban elsô-
sorban nem matematikai ismeretekre, hanem gyakorlati
érzékre és az alaposságra volt szükség. A csapatok a
versenyfelhívásban elôre megkapták, hogy milyen
témakörökre számíthatnak. 

A versenyzôket és kísérôiket a Balatonvilágos Jövôjéért
Közalapítvány és a Balatonvilágosi Nôk Egyesülete vendégelte
meg, a díjakat a Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány biz-
tosította. Külön köszönjük az alapítvány elnökének, Molnárné
Sági Máriának, hogy elfogadta felkérésünket a zsûribe.

A verseny szervezésében és lebonyolításában részt vevô
pedagógusok:

Restné Szabó Rita, Szanyi Ildikó, Hanga László, Kovács
Lászlóné, Szabó Vanda, Hollósi Éva, Hencz Dénes, Pernecker
Antalné

A zsûri tagjai: Démuth Pál SIOK fôigazgató
Cser Lajosné SIOK igazgató 
Molnárné Sági Mária Balatonvilágos

Jövôjéért Közalapítvány elnöke
Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

Köszönetet mondok minden résztvevônek és támogatónak

� Pernecker Antalné tagintézmény-vezetô

Fotók:  Hencz Dénes
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I. Páros versenyeink
Szezonnyitó:

2009. május 1. (péntek) 9 órától (esônap május 2.) 
Falunap:

2009. július 11. (szombat) 7 órától (esônap vasárnap)
Zsoldos Ferenc emléktorna:

2009. augusztus 20. (csütörtök) 9 órától   
A  versenyek az iskola melletti aszfaltos pályán és az

iskola udvarán kerülnek megrendezésre,
a jelentkezôk számától függôen, nôi-férfi-vegyes páros

kategóriákban. 
Díjazás: az 1-3. helyezettek minden kategóriában

érmet, a Zsoldos Ferenc emléktornán plakettet kapnak.
Nevezési díj: 1000 Ft/fô/kategória, az egyesület tag-

jainak ingyenes.
Nevezés: telefonon vagy e-mailben a versenyt megelôzô

nap 18 óráig a szervezôknél:
Angeli Eszter: 70/392-5260
Pernecker Antalné: 30/216-9747

E-mail: perbo@vnet.hu
Kizáró ok: Nem nevezhetnek, akiknek az elmúlt öt

évben MTSZ ranglistás helyezésük volt, valamint OB-s
múlttal rendelkeznek.        

II. Nyári egyéni bajnokság
Kategóriák: nôi egyéni

férfi egyéni 50 év alatt
férfi egyéni 50 év felett

Jelentkezés: Nevezni 2009. május 10-éig telefonon
(30) 216-9747 vagy a perbo@vnet.hu e-mail címen lehet,
név és elérhetôség (telefon, e-mail cím) megadásával.

Nevezési díj: 1000 Ft/fô, amelyet az elsô mérkôzés
meg kezdéséig kell befizetni az egyesület pénztárába. A

nevezési díj elmaradásáig a lejátszott mérkôzés ered-
ményét nem vesszük figyelembe.

Versenyszabályok:
A szervezô, minden nevezôhöz 2009. május 14-éig eljut-

tatja a nevezôk listáját, kategóriánként.
A mérkôzéseket május 16-ától augusztus 16-áig kell

lejátszani, egymással egyeztetett idôpontban.
A labdát a kiírásban vastaggal és aláhúzással kiemelt

versenyzô biztosítja.
A mérkôzések 2 nyert szettig tartanak (6-6-nál tie-break).

Az eredményeket Pernecker Antalné szervezônek kell
leadni telefonon vagy e-mailben, a mérkôzés befejezését
követôen egy napon belül, mivel csak így biztosítható a
versenyzôk folyamatos, korrekt tájékoztatása.

A mérkôzések lejátszásához elsôbbséget biztosítunk az
iskola melletti aszfaltos pályán heti két alkalommal: szom-
bat-vasárnaponként 9-11 óráig és szombatonként este 16-
19 óráig. 

Helyezések eldöntése: A bajnokságot az a versenyzô
nyeri, aki a legtöbb mérkôzést megnyeri. Kettôs holtver -
seny esetén az egymás elleni eredmény dönt. Hármas
(vagy több) holtverseny esetén a szettek aránya, ha így
sem lehet eldönteni a helyezéseket, akkor a gémek aránya
a döntô. Ha ebben az esetben is van kettô játékos, akinek
a szett és gém aránya megegyezik, úgy az egymás elleni
eredmény a döntô

Az eredményekrôl folyamatos információ lesz Balaton -
világos honlapján az MVSE oldalon.

Díjazás: Kategóriánként az I. helyezettek tárgyjutalmat
kapnak, amelynek értéke a kategóriánként befizetett neve -
zé si díj 80 százaléka.

� Rajkóné Tajti Andrea

2009. március 6-án Szépíró és
helyesíró verseny SIOK Vak Bottyán
Általános Iskola

Csobai Fanni 3. o. 3. helyezés
Felkészítô tanár: Dömötörné Tóth Mária

László Dávid 4. o. 4. helyezés
Felkészítô tanár: Rajkóné Tajti Andrea

2009. március 19. Mezei Futó ver -
seny, Szabadifürdô Sóstói futópark

Bódig Péter 11
Tóth Márkó 33
Mészáros Attila 32
László János 21
László Bálint 13
Papp Renátó 12 Csapatban III. helyezés
Takács Olívia 13
Erdélyi Friderika 19
Simon Barbara 25

Takács Bálint 2
továbbjutott a diákolimpiai megyei döntôbe!
Bakó Dániel 16
Blaski Gábor 14
Jakab Tibor 5
továbbjutott a diákolimpiai megyei döntôbe!
László Dániel 12
Marosvári Tamás 13 Csapatban I. helyezés
Bódig Dorottya 11

Felkészítô tanár: Hencz Dénes

2009. március 26. német verseny
megyei forduló 

Gallai Csilla
Völgyi Gergely 

Felkészítô tanár: Kovács Lászlóné

2009. március 27. Nyelvész Bendegúz
levelezôs verseny

László Bálint bejutott a megyei fordulóra
2009. március 27. felsôs munkaközös -
sége által szerve zett Mérés- becslés
vetélkedô Balatonvilágos, Kultúrház  

1. Mészöly Géza Általános Iskola
2. Dr Faust Általános Iskola Nagybe rény
3. Vak Bottyán Általános Iskola Siófok
4. Széchenyi Általános Iskola Siófok

2009. március 31. Siófok német
verseny Burgenland országismereti
verseny 1. helyezés

Gallai Csilla
Németh Alexandra
Tóth Rebeka
Völgyi Gergely 

Felkészítô tanár: Kovács Lászlóné

� Pernecker Antalné

IIsskkoollaaii  vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk  ––  mmáárrcciiuuss

AA  bbaallaattoonnvviilláággoossii  MMoozzdduulljj  VViilláággooss  SSppoorrtt  EEggyyeessüülleett

22000099..  éévvii  amatôramatôr tteenniisszzvveerrsseennyyeeii

TT ii ss zz tt ee ll tt   OO ll vv aa ss óó ii nn kk !!
A Világosi Hírmondó továbbra is nyitott, nagyon sok szeretettel várjuk a községet érintô

cikkeiket, olvasói leveleiket, hozzászólásaikat!
A Világosi Hírmondó a község lapja, érezzék magukénak!

E-mail cím, melyre a cikkeket várjuk: krutzleradrienn@invitel.hu
Tisztelettel: a szerkesztôbizottság
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A Világosi Népdalkör a tavasz elsô napjának köszöntésére
szomszédolásra kapott meghívót a balatonkenesei Szivárvány
Népdalkörtôl. 

A szomszédolásra még hivatalos volt a Vadgesztenye
Nyugdíjasklub Népdalköre Hajmáskérrôl, a Vilonyai
Népdalkör, a Szent István Népdalkör Szentkirályszabadjáról, a
Sorstárs Népdalkör Papkeszirôl, a Hagyományôrzô Népdalkör
Csajágról, a Balaton Dalkör Balatonfûzfôrôl, a Búzavirág
Népdalkör Berhidáról és a Peremartoni Népdalkör.

Szívesen fogadtuk a meghívást és örömmel vettünk részt a
rendezvényen, ahol szívélyes fogadtatásban és vendéglátás-
ban volt részünk a figyelmes házigazdáknak köszönhetôen.

A mûsor bevezetôjeként a Tátorján éneklô gyermekcsoport
elôadása köszöntötte a résztvevôket, majd a különbözô fel-
lépô csoportok más-más tájegységen gyûjtött népdalcsok -
rokat adtak elô. A magyar népdal sokszínûségében gyönyör -
ködhettünk, és az elôadókat lelkes tapssal köszöntöttük.
Különös élményt nyújtott a berhidai népdalkör citerásának
három éves kislánya aki édesapja ölében ülve együtt énekelt
a felnôttekkel és kezecskéje együtt mozgott a citerajátékot
játszó apai kézzel.

Kedves ismerôsökkel találkozva, felidézve a közös
emlékeket, baráti beszélgetéssel, nótázással, tánccal köszön-
töttük az idei tavasz kezdetét.

EEggyyüütttt  kköösszzöönnttööttttüükk

aa  TTaavvaasszztt!!Az érdeklôdô szülôk 2009. április 2-3-án  8-17 óráig
írathatják be gyermekeiket  iskolánkba. 

Balatonvilágos község önkormányzata a kötelezô juttatá-
sokon felül  minden tanulónak kedvezményes ét keztetést,
iskolatejet biztosít. Más településrôl egy-egy irányból
megfelelô számú gyerek ingyenes bejárási le hetôsége
megoldható.

Választható idegennyelv 4. osztálytól a német vagy angol,
de szakköri keretben (délután) nyelvi elôkészítô foglalkozá-
sokat már elsô osztálytól indítunk. Az idegennyelvi szakkö -
rön felül kézmûves foglalkozásokkal és mindennapos könyv -
tári nyitvatartással segítjük a tanulók fejlôdését. 

A mindennapos testnevelést heti három délelôtti órával,
valamint a szülôk igényének megfelelô két dél utáni foglal -
kozással és évfolyamonként egy-egy féléves úszásoktatással
biztosítjuk.

Tanulóink ingyenesen használhatják a szülôk által
szervezett csoportos különórákhoz. 

Amennyiben a fenti idôszakban a kedves szülôk elfoglalt-
ságuk miatt nem tudnak megjelenni, vagy további informá-
ciót igényelnek, hívhatják az iskolát a (88) 446-314 vagy a
(30) 3358009-es telefonon.

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:
–  gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
–  saját személyi igazolványukat
–  óvodai szakvéleményt
– 1 darab igazolványképet és 550 Ft-ot a diákigazol vány hoz.

� Pernecker Antalné
tagintézmény-vezetô

II ss kkoo ll aa ii   bbee ii rr aa tt kkoozzáá ss

(...folytatás a 3. oldalról.)

1./ Balatonvilágos, Zrínyi utca - Csalogány utca keresztezôdés
2./ Balatonvilágos, Zrínyi utca, Mészöly Géza forrás
3./ Balatonvilágos, vasútállomás feletti parkoló
4./ Balatonvilágos, Ady Endre utca M7 híd
5./ Balatonvilágos, Engel út, zöldhulladék lerakó
6./ Balatonvilágos, Dózsa György utca 1. parkoló
7./ Balatonvilágos, Aligai u. 1. Club Aliga felsô kapu
8./ Balatonvilágos, Gagarin lakótelep
9./ Balatonvilágos, Dózsa György utca - Jászai Mari utca keresztezôdés
10./ Balatonvilágos, Óvoda utca - Hunor utca keresztezôdés
11./ Balatonvilágos, Aligai út vége (gázfogadó)
12./ Balatonvilágos, Mathiász lakótelep vége

Tájékoztatom a T isztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonvilágos községben az
ingatlan elé, zsákban kihelyezett zöldhulladék elszállítása az alábbi napokon történik:

2009. május 6, május 20,
2009. június 3, június 17,
2009. július 1, július 15, július 29,
2009. augusztus 12, augusztus 26,
2009. szeptember 9, szeptember 23,
2009. október 7, október 21,
2009. november 4, november 18.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy csak a fent megjelölt napokon helyezzék ki
a zöldhulladékot. 

A szolgáltató csak a zsákban kihelyezett zöldhulladékot szállítja el!
Egyben tájékoztatom Önöket, hogy a fenti idôponton túl lehetôség van a zöldhul-

ladékot az önkormányzat által mûködtetett zöldhulladék-lerakóban elhelyezni,
melynek nyitvatartási rendjérôl a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán információ
kérhetô.

Balatonvilágos Község Önkormányzat ebben az évben, egy alkalommal, május
hónapban lomtalanítást szervez melynek tervezett idôpontja 2009. május 8-9-10.

Kérem Önöket, hogy a feleslegessé vált tárgyaikat, lim-lomot, hulladékot saját
ingatlanjaik elôtti területre, a fenti idôpontban -a közlekedés akadályozása nélkül-
kirakni szíveskedjenek.

A lomtalanítás során a következô hulladékok nem kerülnek elszállításra:
Autógumi, kerti hulladék, építési törmelék, vállalkozásnál nagytömegben képzôdött

hulladékok, állati tetemek, trágya, akkumulátor és szárazelemek, elektronikai hul-
ladékok, (tv, hûtôszekrény, számítógép stb..,) olajos flakonok és hordók,
autókarosszéria elemek.

Kérem a környezetünk tisztasága érdekében éljenek a biztosított
lehetôségekkel!

T isztelettel:
Balatonvilágos, 2009. március 25.

� Fekete Barnabás
polgármester

Újra nyit a BBaarrkkááccssbboolltt!
2009. április 1-én

hétfô - péntek 8-12 és 13-16
szombat 9-12

2009. május 1-én 12 órától a Hársfa Vendéglô melletti parkolóban
hagyományos bográcsos fôzôverseny a helyi Vöröskereszt szervezésében

Jelentkezni lehet április 25-ig Királyné Klárinál a 06-88-480-569-es telefonszámon!

Nevezési díj: 1000 Ft! 
Tûzifát és fôzôhelyet biztosítunk!

2009. május 9. 
19 órától férfinapi bál

a Nôk Egyesülete szervezésében

Helyszín: Kultúrház

Legyen gyönyörû és tiszta Balatonvilágos!
2009. április 18. – Tavaszi nagytakarítás

Kiinduló pontok:
Hársfa Vendéglô, Kultúrház, Polgármesteri Hivatal és Zrínyi utca
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Balatonvilágos Ön kor mány za tá nak ha vilap ja. –  www.balatonvilagos.hu
Fe le lôs ki adó: Fe ke te Bar na bás pol gár mes ter. � Fe le lôs szer kesz tô: Krutzler Adrienn.

Szerkesztôbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Heinrich Pál, Nyékiné Kôszegi Krisztina
Ké szült: Zepetnek Nyom da, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu � (88) 480-511

Fe le lôs ve ze tô: Töttössy Pé ter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.
Hír mon dóHír mon dó

2009. március XIX. év fo lyam, 03. szám

Vi lá go siVi lá go si

Bajban van az emberfia, ha rólatok kell szót ejteni,
mert a beszéd szakavatott mesterei ti vagytok. Legjobb,
ha egy hivatásos, egy költô szavaival köszöntünk ben-
neteket.

Márai Sándor

KK öö ss zz öö nn ee tt   aa   NN ôô kk nn ee kk
Köszönet neked aki megszültél,
És neked, aki a feleségem voltál.
És neked te harmadik, tizedik, ezredik aki adtál egy

mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást az utcán
elmenôben, 

Vigasztaltál, amikor magányos voltam.
Elringattál, mikor a haláltól féltem.
Köszönöm neked, mert szôke voltál,
És neked, mert fehér voltál,
És neked, mert a kezed szép volt,
És neked, mert ostoba és jó voltál,
És neked, mert okos és jókedvû voltál.
És neked, mert türelmes és nagylelkû voltál.
És neked, mert betakartad a hajaddal arcomat
Mikor megbuktam és rejtôzni akartam a világ elôl.
S neked, mert tested meleget adott testemnek
Mikor fáztam az élet magányában.
És neked, mert gyermeket szültél nekem
És neked mert lefogod puha ujjakkal szemem
És neked, mert kenyeret és bort adtál,
Mikor éhes és szomjas voltam.
És neked, mert testedbôl a gyönyör sugárzott.
És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok.
És neked, mert testednek olyan illata volt, mint föld-

nek az élet elején.
Köszönet a nôknek, köszönet.

KKeeddvveess   LLáánnyyookk,,   AAsssszzoonnyyookk!!

A Községi könyvtár megújult
környezetben várja kedves

látogatóit.

Nyitvatartás:
Kedd: 9-12 óráig

Péntek: 14-17 óráig


