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Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fûszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti ôket a tavasz.
A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld ôrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fû, fa, virág, bogár és falevél.
Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném idômet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.
Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklô sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!
Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés... tavasz!
,

Várnai Zseni

TT aa vvaa sszz

A teremtô Isten kedvelte a kéket:
ezt a színt adta a felhô fodrú égnek,
vihar tépett tenger megbékélt színének,
újszülöttek arcán az új lélek tükrének.

Búsult is a föld, mert másnak teremtette;
úgy vélte, az Isten biztos nem szerette,
s csak rengett bánatában - tán zokogás rázta?
Látta ezt az Isten, s ekkor megsajnálta:

hogy ne felejtse többé szeretetét a föld,
másnapra a teste kék színben tündökölt -
kék virágok nyíltak rajta mindenfelé;
pihe könnyû mind, hogy ne roskadjon belé.

Ez hát a nefelejcs igaz története,
mit máig megôrzött titokzatos neve.

� Ismeretlen szerzô
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2010. március 2.

A képviselô-testület 2010. március 2-án rendkívüli ülést
tartott, ahol döntött arról, hogy nem támogatja a Balaton vi -
lágos 02/12 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vo ná sát. 

Az egészségmegôrzô torna (jóga) lebonyolításához biz-
tosította heti két órában, térítésmentesen a Mészöly Géza
Általános Iskola tornatermének használatát. 

A Multibaal Trade Kft. kérelmére engedélyezte 2010. jú -
ni us 18-tól 20-ig terjedô idôszakban megrendezésre kerülô
MOL Zrt. rendezvény idejére az önkormányzat tulajdoná -
ban lévô 295/1 hrsz-ú ingatlan zöldterületének használatát
sátrak felállításához. A terület használatáért fizetendô díjat
750 Ft/fô/nap + üdülôhelyi díj összegben határozta meg.
Továbbá e területet használatba adta 2010. július 30-tól
augusztus 10-ig terjedô idôszakra sátor felállításához, mely -
nek területhasználat díját 5000 Ft/nap összegben határoz-
ta meg. 

Módosította a Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatt talál-
ható 23 m2 alapterületû helyiség bérleti szerzôdését azzal,
hogy a helyiség használatát vendéglátó-ipari tevékenység
végzésé hez, fagylaltozó mûködtetése céljából biztosítja. 

Felkérte a polgármester urat a településen érintett ma -
gán és önkormányzati tulajdonú te rületekre vonatkozóan a
belterületbe vonás eljárásának kidolgozására, költség kal -
kuláció elkészítésére. 

2010. március 11.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-tes -

tülete 2010. március 11-én rendkívüli testületi ülést

tartott, mely során az alábbiakat tárgyalta, és dönté -

seket hozta:

Elutasította a Világosi Hírmondó helyi újság januári szá -
mában megjelent cikkekkel kapcsolatban a jegyzôtôl, és a
Pro-mot Hungária Kft-tôl érkezett helyreigazítási kérelmek
napirend re vételét, és tárgyalását. 

Elviekben elfogadta a Balatonvilágos 1222/1-1222/2 hrsz-ú
ingatlanokat érintô szolgalmi jog alapítására vonatkozó
meg állapodás tervezetet.

Döntött arról, hogy 2010. március 18-án (csütörtök) 13
órakor rendkívüli testületi ülést tart, melynek napirendje
Balatonvilágos 1222/1-1222/2 hrsz-ú ingatlanokat érintô
megállapodás megvitatása, elfogadása.

Jóváhagyta a képviselôk által elôterjesztett, Pro-mot Hun -
gária Kft-nek küldendô levelet, és egyben felkérte a jegyzôt
a továbbításra. 

Elfogadta Szabó István Faiskolája  erdôtelepítéshez szük-
séges szaporító anyag biztosítására, és a telepítés elvég zé -
sére vonatkozó ajánlatát. 

2010. március 18.

A képviselô-testület 2010. március 18-án rendkívüli ülést
tartott, és döntött arról, hogy a Veszprém Megyei Bíróság
ítéletével – Bajmóczi Invest Kft. tulajdonjog bejegyzés –
szemben, a Balatonvilágos 1403/1 hrsz-ú ingatlan vonatko -
zásában nem kíván perorvoslati lehetôséget igénybe venni.  

Elfogadta a Balatonvilágos 1222/1-1222/2 hrsz-ú ingatla -
nokat érintô megállapodásban foglaltakat, és felhatalmaz-
ta a polgármestert és a jegyzôt annak aláírására. Egyben
felkérte az önkormányzat jogi képviselôjét, hogy készítse
el a szolgalmi jog alapítására alkalmas okirat tervezetét.

2010. március 23.

A képviselô-testület 2010. március 23-án a soron
következô munkaterv szerinti ülésén az alábbiakat tárgyal-
ta meg, és az alábbi döntéseket hozta:

A napirendek tárgyalását megelôzôen a polgármester úr
tájékoztatást adott a két testületi ülés között történt fonto -
sabb eseményekrôl, a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról.

Elsô napirendként Balatonvilágos Településfejlesztési és
szabályozási tervének tárgyalására került sor, ahol döntött
arról, hogy a Pro-mot Hungária Kft-vel Balatonvilágos Tele -
pü lésfejlesztési és szabályozási tervével kapcsolatban
egyeztetést kezdeményez 2010. március 25-én (csütörtök)
1400 órára. Továbbá felkérte a polgármestert a belterületbe
vonás költségének kimunkálásához a Dobó István utca,
Temetô utca, Balogh Ádám utca közmûvesítéssel kapcso-
latos költségeinek becslésére kérjen árajánlatot. Egyben a
2010. április 13-ai ülése napirendjét kiegészítette Balaton -
világos Településfejlesztési és szabályozási tervének tár-
gyalásával.

Következô napirendként kiegészítette a Szervezeti és Mû -
ködési Szabályzatról szóló rendeletét a 2010. január 1-tôl
érvényes szakfeladat számokat tartalmazó melléklettel.

Vegyes ügyek keretében megtárgyalta az alábbi na -

pirendeket, és meghozta az alábbi döntéseket:

Engedélyezte 7 db fa kivágását az önkormányzat tulajdo -
nában álló Dózsa György u. 40. szám elôtt, a Fecske köz 8.
szám elôtt és az Aligai vasútállomás felé vezetô út mellett
lévô területeken.

Támogatást biztosított a balatonvilágosi civil szervezetek
részére – Alig(h)a Színjátszókör, Mozdulj Világos Sport Egye -
sület, Népdalkör, Nôk Egyesülete, Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi, Érdekképviseleti Egyesülete, Polgárôrség, Vöröskereszt
–, 100-100 ezer Ft összegben. Balatonvilágos Jövôjéért
Közalapítvány részére 107000 Ft összegben, mely a nem
képviselô bizottsági tag tiszteletdíjáról történô lemondás
folytán keletkezett. A Balatoni Fejlesztési Tanács által koor -
dinált Mozdulj Balaton program részére 80000 Ft összeg-
ben, a Balatoni Futár Szerkesztôsége részére a „ Balatoni
Futár” régiós havilap megjelenéséhez 50000 Ft összegben,
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári
Védelmi Kirendeltsége részé re 50000 Ft összegben.

A település útjainak útburkolat hiba felmérése, valamint
a beton virágtartók elhelyezé sé nek meghatározása céljából
a képviselôk általi helyszíni bejárás megszervezésére kérte
fel a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét. 

A Világosi Hírmondó helyi újság egy számának szerkesz -
tésével, és elôállításával 100.000 Ft +Áfa vállalkozási díjért
megbízta a Zepetnek Nyomda képviseletében Töttössy Pé -
ter vállal kozót. Egyben döntött arról, hogy az újság felelôs
szerkesztôi feladatainak ellátására pályázatot kíván kiírni,
és felkérte a polgármestert a pályázati feltételek összeállí -
tására. 

Czvitkovics László részére a balatonvilágosi fizetô strand
területébôl 15 m2 nagyságú területet használatát engedé-
lyezte vendéglátóipari tevékenység végzéséhez, 2010. jú -
nius 1-tôl 2010. augusztus 31-ig terjedô idôszakra, bruttó
272.000 Ft területhasználati díjért.

Tájékoztató Balatonvilágos Község ÖnkormányzatTájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat

Képviselô-testületének munkájárólKépviselô-testületének munkájáról
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Döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô
Nádfedeles Vendégházat, és a szabad-strand Büfé épületét
licittárgyalás útján kívánja bérbe adni, melyre vonatkozóan
pályázati felhívást tesz közzé.

A Közoktatási Intézményre – általános iskola – vonatkozó
szakértôi vélemény elkészítésére 30 ezer Ft elôirányzatot
biztosított. Továbbá felkérte a jegyzô asszonyt, igazgató
asszonyt, és a pénzügyi csoportvezetô asszonyt, hogy dol-
gozza ki, és tegyen javaslatot a közoktatási intézménnyel
kapcsolatban, a gazdaságosabb mûködés érdekében a le -
hetséges megtakarítási formák lehetôségére vonatkozó an. 

Módosította a 2010. évi munkatervét azzal, hogy a Pénz -
ügyi-, Gazdasági Bizottság 2009. évi tevékenységrôl szóló
beszámolójának tárgyalását a 2010. április 13-ai ülés napi -
rendjérôl törölte, és a 2010. május 25-ei ülés napirendjét
a beszámoló tárgyalásával kiegészítette.

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a 2010/2011-es
nevelési évtôl egységes óvoda-bölcsôdét hoz létre. Felkérte
a tagóvoda vezetôjét, hogy az óvoda belsô átalakítása böl -
csôdei vegyes csoport kialakítására vonatkozó tervben sze -
repeltetett vizes blokk – mosdó-, és pelenkázó kialakí tá sá -
hoz szükséges dologi kiadás igényét terjessze a képviselô-
testület elé. 

Szabó István Faiskolája vállalkozóval Balatonvilágos 020/3
hrsz-ú ingatlan 5750 m2 nagyságú területrészére szívességi
földhasználati megállapodást kötött erdôtelepítéshez szük-
séges szaporító anyag termelésére.

Jóváhagyta Balatonvlágos 303/20 hrsz-ú ingatlanon léte -
sítendô egészségház építési engedélyezési tervének elké -
szítésére vonatkozó tervezési szerzôdésben foglaltakat.

A képviselô-testület a további, önkormányzat vagyonával
való rendelkezés, és az állásfog lalást igénylô személyi ügy
tárgyalását zárt ülésen folytatta, ahol az alábbi döntéseket
hozta:

Megválasztotta Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány
kuratóriumának tagjait az alábbi személyekben: elnök Mol -
nárné Sági Mária, alelnök Kaló István, tagok Krutzler Lász -
ló, Morvai László, Ormai Katinka Noémi, Veréb And rásné,
Vörös József. Továbbá a Felügyelô Bizottság tagjait elnök
Melisek Éva, tagok Máté Attila, Molnár Dániel sze mélyében.

Kijelölte piaci áron történô értékesítésre a Balaton vi lá -
gos, Barackos utca 303/11 hrsz-ú, 700 m2 térmértékû in -
gatlant. Egyben kijelölte az ingatlan vevôit. Az ingatlan vé -
telárát 8.750.000 Ft összegben határozta meg, melybôl a
régészeti feltárási kötelezettség miatt 1.000.000 Ft enged-
ményt biztosított

Nem járult hozzá, hogy a Balatonvilágos, 303/43 hrsz-ú
ingatlanra az önkormányzat javára, 5.124.000 Ft vételár -
kedvezmény erejéig bejegyzett jelzálogjog, és annak bizto -
sítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom az in -
gatlanhasználat arányában csökkentésre, illetve az eszmei
megosztást követôen a kérelmezôk területrészére ráterhe -
lésre kerüljön.

Hozzájárult a Balatonvilágos 504/10 hrsz-ú ingatlanra a
Magyar Állam javára 2.400.000 Ft lakásépítési kedvezmény
erejéig jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegení -
tési és terhelési tilalom bejegyzéséhez.

Tudomásul vette a tanyagondnok lemondását, és a köza-
lkalmazotti jogviszony 2010. április 30. napjával történô
megszüntetésérôl döntött. Megtörtént az állás betöltésére
vonat kozó pályázat kiírása.

2010. április 1.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete

2010. április 1-én rendkívüli testületi ülést tartott. Megtár -
gyalta és jóváhagyta Balatonvilágos 1222/1-1222/2 hrsz-ú
ingatlanok szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapo -
dásban foglaltakat.

Módosította a tanyagondnoki munkakör betöltésére kiírt
pályázat feltételét azzal, hogy a PÁV IV. alkalmassági kate -
gória megléte helyett, PÁV II. alkalmassági kategória meg lé -
tét írta elô.

2010. április 8.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete
2010. április 8-án rendkívüli testületi ülést tartott, ahol
döntött arról, hogy Balatonvilágos településrendezés
eszközeit és az azt alátámasztó munkarészeket alkalmas-
nak tartja szakhatósági véleményezés céljából az érintet-
teknek a megküldésre Lázár Tibor szakértô által készített
szakvéleményben tett észrevételek figyelembe vételével. E
döntését az április 13-ai ülésén módosította azzal, hogy az
észrevételek a Pomsár és Társai Építész Irodának, valamint
a Pro-mot Hungária Kft-nek kerüljenek megküldésre. Fel -
kérte a polgármestert és a jegyzôt, hogy tájékoztassa a Ma -
gyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházke rü -
letét, mint a Balatonvilágos 295/3 hrsz-ú ingatlan tulajdo -
nosát, hogy a Balatonvilágos Településrendezési és szabá-
lyozási tervének készítése folyamatban van, és kérje fel
véleményének megküldésére a Településrendezési Terv
eddig elkészült egyeztetési dokumentációban szereplô, le -
hetséges terület felhasználási övezeti besorolásokról. 

Megbízta a Zepetnek Nyomda képviseletében Töttössy
Péter vállalkozót a Világosi Hírmondó helyi újság szerkesz -
tésével, és elôállításával – szerkesztôi feladat ellátásának
díja 25.000 Ft + Áfa, az elôállítás díja 75.000 Ft + Áfa-,
összesen 100.000 Ft + Áfa vállalkozási díjért, mindaddig,
amíg eredményes pályázaton a felelôs szerkesztôi felada-
tok ellátására vonatkozóan más személy megbízására nem
kerül sor. Egyben döntött arról, hogy az újságot havi rend-
szerességgel jelenteti meg, és a szerkesztôbizottsági
feladatokat a képviselô-testület tagjai látják el.

Egyeztetést kezdeményezett a Pro-mot Hungária Kft-vel
Balatonvilágos Településfejlesztési és szabályozási tervé -
vel kapcsolatban 2010. április 15-én (csütörtök) 1500 órára. 

2010. április 13.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete
2010. március 13-án tartott munkaterv szerinti ülésén a
napirendek tárgyalása elôtt meghallgatta a polgármester úr
tájékoztatását a Nádfedeles Vendégház bérbeadására meg -
hirdetett licittárgyalás eredménytelenségérôl, és a szabad-
strand Büfé épület bérbeadására meghirdetett licittárgyalás
sikertelenségérôl. 

Ezt követôen a képviselô-testület a szabad-strand Büfé
épület bérbevételére pályázatot benyújtó kérését hallgatta
meg, és döntött arról, hogy a büfé épületet, határozott idô -
re, 2010. május 1 napjától 2013. április 30 napjáig Szöl -
gyén Attila vállalkozó részére bérbe adja, vendéglátó-ipari
egység üzemeltetésére bruttó 1.000.000 Ft bérleti díjért,
mely évente az infláció mértékével növekszik.

Következôként a lejárt határidejû határozatok végrehaj tá -
sáról adott a polgármester úr tájékoztatást. 

Elsô napirendként a 2009. évi pénzügyi terv végrehajtá -
sáról szóló beszámoló, és ellenôr zési jelentés tárgyalására
került sor, és a képviselô-testület az elôirányzatok bevételi
teljesíté sét 416.966 e Ft-tal, kiadásainak teljesítését
355.052 e Ft-tal, pénzmaradványát 61.914 e Ft-tal, mó do -
sított pénzmaradványát 86.737 e Ft-tal jóváhagyta.
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Következô napirendként a polgármester úr elmondta,
hogy a Gazdasági Program idôará nyos megvalósulásáról
beszámolni nem tud, mivel attól a képviselô-testület eltért,
és így nem volt mit megvalósítani.

Harmadik napirendként a Területi Szociális Szolgáltató
Intézmény Balatonvilágos községben 2009. évben végzett
tevékenységérôl szóló beszámolója, valamint a gyermek -
védelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszá-
moló került áttekintésre, megvitatásra, és elfogadásra.

Ezután került sor a 2009. évi gyermekjóléti feladatok el -
látásáról szóló átfogó értékelés tárgyalására és elfogadá sá -
ra. 

A Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi
Bizottság 2009. évi tevékenységérôl szóló beszámolót a
képviselô-testület által átruházott hatáskör gyakorlásáról
szintén elfogadta.

Hatodik napirendként Balatonvilágos Településfejlesztési
és szabályozási tervének tárgya lására, a felmerült kérdések
pontosítására került sor a fôépítésszel, valamint a tervezô -
vel.

A képviselô-testület a vegyes ügyek keretében az

alábbi napirendeket tárgyalta meg, és döntéseket

hozta:

A központi háziorvosi ügyeleti feladatellátás 2010. évi
mûködéséhez 36 Ft/lakos/hó hozzájárulást biztosított.

Jóváhagyta a térinformatikai rendszer 2010. évi válto zás -
vezetésére, a közmûtérképi tartalom változásvezetésére,
és a szoftverkövetési szolgáltatás igénybevételére vonat -
kozó vállalkozási szerzôdés tervezetben foglaltakat, és arra
bruttó 693625 Ft elôirányzatot biztosított a 2010. évi költ-
ségvetésében.

Pályázati lehetôséggel kapcsolatban Balatonvilágos bel-
területi útjainak – melyeknek az építési engedélyezési ter-
vei rendelkezésre állnak –- útburkolat felújítására vonatko -
zóan egyeztetésre kérte fel a polgármestert az ajánlattevô
Ro&Ro Mérnökirodával. 

Esélyegyenlôségi Program elkészítésére vonatkozóan a
Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásától tájékoztatás
kérésre kérte fel a polgármestert. 

Döntött arról, hogy Accor Services Magyarország Kft. me -
legétkezési utalvány beváltására vonatkozó 3% +Áfa aján-
latát elfogadja, és a Kft-vel szerzôdést köt arra vonat -
kozóan, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat Köz ét -
keztetési Intézménye ASM meleg étkezési utal vány elfoga -
dó hely legyen.

A 2010/2011-es nevelési évtôl létrehozandó egységes
óvoda-bölcsôde kialakításának költségére 750000 Ft
elôirányzatot biztosított, mely összeg a bölcsôdei kisgyer-
mekgondozói állás betöltéséhez szükséges OKJ-s képzés
162.000 Ft költségét, három havi illetmény + járulékai + ét -
kezési utalvány költségét, a védôruha költségét, valamint a
szakhatósági díjakat tartalmazza. 

Határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a Pilinszky Já -
nos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz -
mény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola Pedagógiai
Programját nem kívánja módosítani a testnevelés és angol
emelt óraszámban történô oktatásával. A Pedagógiai Prog -
ramban meg kívánja hagyni a két idegen nyelv közötti vá -
lasztás lehetôségét.

A Kultúrház tetôfelújítására tett ajánlatok közül a Tetô-
Plussz Tetôszigetelô és Kivitelezô Kft. ajánlatát elfogadta,
és a munkálatokkal megbízta az ajánlatban szereplô „ fel -
újítás egy réteg bitumenes lemezzel” mûszaki megoldással,

bruttó 963850 Ft vállalási árért. 
A Településüzemeltetési Intézmény részére 160000 Ft

elôirányzatot biztosított parki berendezések – 1 db pad és
3 db szeméttároló – beszerzésére. 

A 2010. évi rendezvényeket kiegészítette a gyermeknapi
programmal, melyre 100 ezer Ft pótelôirányzatot biztosított.

A Nádfedeles Vendégház alsó szintjének térítésmentes
használatát biztosította 2010. május 26-ára a Borbarát Kör
összejövetelére, valamit 2010. május 29-ére a Balaton -
világosi Nyugdí jasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti
Egyesülete részére, a Nyugdíjas Majális lebonyolítására. 

Döntött arról, hogy 2010. június 1-tôl az önkormányzat
intézményeinek villamos energia ellátására vonatkozóan
áramszolgáltatót vált. A villamos energia szolgáltatást
2010. június 1-jétôl 2010. december 31-ig az MVM Partner
Zrt-tôl veszi igénybe 19,70 Ft/kWh ajánlati árért. 

Meghallgatta Sándor Imréné panaszát.
Jóváhagyta a Balatonvilágos 1222/1-1222/2-1222/13

hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó nyilatkozat és törlési enge -
délyben, valamint a letéti igazolásban foglaltakat.

Módosította a 2007. április 27-én kelt, Balatonvilágos
közigazgatási területén a háziorvosi feladatok ellátására
vonatkozó feladatátvállalási szerzôdést.

Jóváhagyta a Világosi Hírmondó helyi újság szerkesz té -
sére és elôállítására vonatkozó szerzôdés tervezetben fog -
laltakat, egyben az újság megjelenésének költségére 2010.
évre 1 millió Ft pótelôirányzatot biztosított. 

Bérbe adta a Kal-Szab Bt. részére a Nádfedeles Ven -
dégházat szálláshely értékesítés céljából 2010. május 1-tôl
2013. április 30-ig, bruttó 1.500.000 Ft/év bérleti díjért,
mely összeg – a pályázati felhívásnak megfelelôen – 60%-a
a bérleti szerzôdés megkötésekor, a fennmaradó 40%
2010. augusztus 15. napjáig, a további években a bérleti
díj 60%-a, adott év május 31-éig, a 40%-a adott év augusz-
tus 15. napjáig fizetendô.

A képviselô-testület ezt követôen zárt ülést tartott, ahol
döntött arról, hogy Balatonvilágos 1256 hrsz-ú ingatlan te -
kintetében nem kíván élni a 140 millió Ft-os vételi ajánlat-
tal, az elôvásárlási jogával, és arról lemond.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô
ülését 2010. május 25-én (kedd) 16 órakor tartja.

Napirend:

1./ Balatonkenesei rendôrôrs tájékoztatója
Balatonvilágos község közrendjérôl, közbiztonságáról

Elôadó: rendôrôrs parancsnoka, helyi körzeti meg-
bízott

2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
Elôadó: egyesület vezetôje

3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója
Elôadó: alapítvány elnöke

4./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elôadó: bizottság elnöke

5./ Vegyes ügyek
� Kovácsné Rack Mária

2010-05-08-án 17 órakor képviselôi fogadóórát
tartunk a községi mûvelôdési házban.

Ismertetjük a község sorsát érintô közelmúlt
történéseit. Várjuk közérdekû kérdéseiket.

� Képviselô-testület

TájékoztatóTájékoztató
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Immár a harmadik idôszakosan megjelenô ingyenes
tájékoztatót tarthatjuk a kezünkben.

Pro-Mot Hungária Kft. jeleníti meg, igényes kivitelû lap,
elôállítási költsége nem lehet filléres. Állandó lakhelyünk cí -
mére kapjuk. Azt azonban homály fedi, hogy a címlista ho -
gyan került a befektetô birtokába. A Polgármesteri Hivatal úgy
nyilatkozott, nem Ôk adták át. Hát kinek lehet még ilyen cím-
lista a birtokában?  

Akinek kezében van a média, kezében van a hatalom a tu -
datformálásra. A kérdés, hogy ezt a hatalmat milyen célra
használja a médiatulajdonos. A kiadvány ingyenes, pedig tud -
juk semmi nincs ingyen. A megjelentetési költségeken túl a
cikkek szerzôit is honorálni kell. Tehát egy ingyenes laptól
nem várhatjuk, hogy objektív legyen. Valakinek az érdekeit
szolgálja, aki nem lehet más, mint a tulajdonos.

Ne csodálkozzunk, hogy a cikkek elfogultak. Valamit el akar-
nak fogadtatni velünk, valamire rá akarnak beszélni bennün-
ket. Úgy is mondhatnám valamit le akarnak tolni a torkun kon.

Nem is rejtik véka alá. Ott a makett egy étterem különter-
mében, barátkozzon a nép vele. Mit keres egy kivitelezési
makett a nyilvánosság elôtt, amikor a településünk fejlesztése
még nem itt tart. Az egész falu az állandó lakosok és az üdülô-
tulajdonosok most a fejlesztési elvekkel vannak elfoglalva. A
szerkezeti tervet kell elfogadni, hogy milyen korlátok mentén
induljon a kivitelezési terv. Akkor mit keres a kiállításon egy
kész faluterv? A kocsi elkerülte a lovakat! Mi az az óriási érdek
ami ezt a nyomulást magyarázza? Az üzlet, a magán profit,
amit az adott lehetôségekbôl ki lehet hozni. Ez a befektetô
érdeke. A kérdés az, hogy vajon az itt élô emberek érdeke is
ugyan ez? 

A lakossági fórumon, ahol a Pro-Mot elôször mutatta be a
makettet, kértük, hogy ne állítsák ki ezt. Várják meg a szak-
mai és társadalomi vitát a településfejlesztési tervrôl. Az elfo-
gadott fejlesztési tervet figyelembe véve készítsék el a kivite -
lezési makettet  és ezt állítsák ki. Nem hallgattak ránk. Szeren -
csésebb lett volna, most azt teljes vállszélességgel támogat-
tuk volna. De a profit nagy Úr!

Most pedig lasszóval fogják azokat, akik nevüket és arcukat
adják az üzleti tervükhöz, mint ahogy azt a kiadványban lát -
juk. Tudományos igényû elemzésekkel próbálják kimutatni,
hogy a lakosság mind nagyobb arányban fogadja el a tervei -
ket. A közel ezernégyszáz állandó lakos és több mint hatezer
üdülô lakos álláspontjára következtetnek 49 fô véleményé -
bôl. Ez nem éri el a 0.7%-ot. Ilyen arányú véleménybôl nem
lehet a fenti állítást kijelenteni. 

2010 február 28-án a lakosság választott képviselôinek
minôsített többsége tájékoztatást adott, ha a telepü lés fej -
lesztési terv szavazására kerülne sor, ezzel a létszámmal több-
ségi döntéssel el lehet fogadni. Ilyen arányú véleményt nem
lehet lesöpörni az asztalról. Ôk a választott képviselôk, a
lakosságtól jogosítványt kaptak a döntésekhez. Ez a jogosít -
vány független attól, hogy hány állandó lakos jelent meg a
fogadóórán. Súlyos újságírási csúsztatás a meg nem jelentek
számából arra következtetni, hogy ôk a képviselôk vélemé -
nyét elutasították volna. Ezer okuk lehetett, hogy azon a télvé-
gi napon nem mentek el a kultúrházba. 

A képviselôk képviselik ôket és felelôsségük teljes tudatá -
ban aggódnak a település jövôjéért. El szeretnék kerülni, hogy
hibás döntésükkel megpecsételôdjön a falu sorsa. Óvatos
elôrelátással elemzik a településfejlesztési javaslatot és figyel -
meztetik a lakosságot, hogy a befektetô által erôltetett fejlesz -
tés milyen következményekkel járhat. Ez az Ô kötelességük,
a miénk pedig az, hogy a figyelmeztetéseiket végiggondoljuk. 

Az itt élôknek egyáltalán nem biztos, hogy az az érdekük,
hogy saját létszámuknak többszöröse mennyiségû új betele -
pülô  jelenjen meg a településen egyik napról a másikra. A fej -
lôdés jó, de a fokozatosság elvét szem elôtt kell tartani. Olyan
ütemben és mennyiségben érkezzenek az újak, hogy az elôzô

csoportnak legyen ideje asszimilálódni a faluközösségbe. Ha
ez nem így történik, az itt élôk egyik pillanatról a másikra,
saját településükön idegenként élhetik meg a változást.

Új normák, új elvek szerint kellene élniük. Pedig régi igaz -
ság, hogy elsôsorban a „ jött-ment” idegenek alkalmazkodja -
nak az ôslakosokhoz és nem fordítva. Ha ez mégis bekövet -
kezik, kenyértörésre kerülhet a sor és a két közösség jogilag
is elválhat egymástól. Szó szerint Aliga Világostól. Akkor pedig
akik a Club Aliga  területérôl kiszorulnak, végleg lemondhat-
nak arról, hogy Balaton-parti üdülô településen élnek. A víz-
parttal nem rendelkezô ingatlan tulajdonosok régi vágya, hogy
törvényben biztosított joguk legyen a Balaton-part korlátozás
nélküli megközelítése. Ez a jog a Rákosi korszakban szakadt
meg. Rendszerváltás után a településnek vissza kellett volna
kapnia a Balaton-partját. Ezzel szemben az MSZP kormány
részben eladta, részben 49 évre kezelésbe adta egy befek-
tetônek. Ezzel a lépéssel óriási jogsérelem érte az itt élôket.

A befektetô fût-fát ígér, azt a látszatot keltve, mintha orvo -
solná ezt a jogsérelmet. A célja az, hogy a faluközösség támo-
gassa a kivitelezési tervet, mely a maximális profitot biztosít-
ja a számára. Az elkészült ingatlanok majd vevôre találnak, de
hogy az új tulajdonos majd mit vált valóra a mai ígéretekbôl
csak a „ jövô zenéje”.

Most van itt a pillanat, hogy a faluközösség feltételeket
szabjon a befektetôvel szemben. 

Most kell a Balaton-parthoz való jogot törvényileg biztosíta ni.
Most kell a fejlesztés alatt álló településrész átjárhatóságát

garanciákba foglalni. 
Most kell a strandokat, sétányokat és közparkokat kijelöl-

tetni és azok szabad használatát  jogilag biztosíttatni.
Most kell megszabni jövôbeli képét a falunak. Tájidegen

amerikai stílusú toronyházak kellenek-e, vagy tájba simuló
üdülôtelepülés? Az elôbbi a nagy tömegek betelepülését, az
utóbbi a minôségi üdülést biztosítja.

Most kell eldöntenünk, hogy Balatonvilágos egy hivalkodó
felhôkarcolóval ellenpólusa akar-e lenni a Tihanyi Apátság -
nak? Ezzel ezer éves történelmünkön ejtenénk sebet.

A makett csillogása, melyen mind ez látható, olyan mint az
indiánok kezébe adott üveggyöngy. Mire szegények észbe
kaptak, rezervátumban éltek.

Vegyünk sorra néhány konkrét ígéretet. A befektetô segít-
ségével elkészült egy lejáró az aligai magaspartról. Ennek cél -
ja, hogy megközelíthessük a Balaton-partot. A legkézenfek -
vôbb, hogy leérkezve, szemben egy strandot találjunk, ahol
nemzeti kincsünket a Balatont élvezhetnénk. Az ígéretek
üveggyöngyei között ez is szerepelt: „ Az Aliga II. területén egy
szabadstrandot fognak mûködtetni”. Most amikor ezt birtokba
kellene vennünk, a válasz: „ mit gondolunk mi, ez privát”.

Egy másik történet, mely szintén elgondolkoztató. Az Aliga
II-n átmenô közhasználat részére nyitott magánút, állami tu laj -
donban van. Bárki szabadon használhatná, mégis, mikor azt
kértük, hogy az aligai lépcsôn lejutva az Aliga I-en lévô strand -
ra szeretnénk eljutni, a befektetô elzárkózott ettôl, vagyon-
védelmi okokra hivatkozva. 

Ha a lépcsôt, mint egy újabb üveggyöngyöt egyáltalán meg-
nyitja a befektetô a lakosság  elôtt, azon lejutva jobbra kel-
lene fordulnunk és el kellene hagynunk a saját településün-
ket. Strandoljunk Akarattyán!

Világos népe, faluközösségünk!
Kapjunk észbe, ha el akarjuk kerülni az  indiánok sorsát! A

Balaton-part nekünk jár!
Itt az idô, hogy ezer éves jogainkat helyre állítsuk! Okos,

ésszerû fejlesztéseket támogatnunk kell, de jogainkat a támo-
gatásunk feltételéül szabjuk!  A jelen jó döntései biztosítják
Világos jövôjét.

� Dr. Cseh József 
Balatonaliga Üdülôközössége

Egyesület elnöke

Világos jelenVilágos jelen
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Megrökönyödve olvastam a Hír mondó legújabb számában
az alábbi cikket: Hozzászólás a Világosi Hírmondó
2009. decemberi „Egy kis mozgás senkinek sem árt”
cí mû cikkéhez. Hollósi Éva kolléga nôm, aki sportegyesületi
szerve zés ben saját sza badidejét áldozva ingyen és bérmentve
heti két alkalommal mozgatja meg az érdeklô dô ket, egy igen
rövid kis cikk ben, né hány vidám fotóval, örömmel tudatta a
falu lakóival, hogy szeretettel vár mindenkit tornázni, ezzel a
felki ál tással: Egy kis mozgás senki nek sem árt! 

Az erre a cikkre reagáló sorok elôtt ér tetlenül állok.
Idézem:

„Ha valaki, akkor mi jógások ezt nagyon jól
tudjuk. Jóga – ha nem is egyesület, nem is klub né ven
– 2002. november 1-je óta van a falunkban. A
magára oly büsz ke Mozdulj Világos Sport Egye sület
errôl úgy látszik el felejt kezett. Pedig dicsekedhetne
ve lünk, 60, 70, sôt 80 fölötti öreg asszonyokkal. Mi
nyolcadik éve „mozdulunk”.

Ezt szívbôl mondom: ôszinte nagyra becsülésem a jógás
csoportnak! El mond hatatlanul nagyra tartom, amit ôk
megtesznek az egész ségük védelmének érdekében. De bocsá-
natot kérek! Mirôl feledkezett meg az egyesület? A jógások
nem egyesületi tagjaink, tehát megfeledkezni sem tudtunk
róluk. Velem személyesen senki nem vette fel a kapcsolatot
sem belépési szándék kal, sem a terem használatának
kérdésével. Bár az utóbbi témában az illetékes személy nem
én vagyok. Az egyesület mivel bántotta meg ezeknek
az elismerésre méltó asszonyoknak a csoportját,
vagy an nak egy tagját, hogy ilyen elmarasztalóan
vélekedik ró lunk? Értetlenül állok a levél sorai elôtt. Furcsa,
de úgy látszik az újságban való üzengetés lett a problémák
megoldásának módja, s nem a sze mélyes megbeszélés. A sajtó
olyan szinten közvéleményt formáló hatá sú, hogy az egyesület
nem engedhe ti meg magának, hogy elferdített állí tások ma -
radjanak meg a köztudatban, így kénytelen vagyok én is ezen
az úton válaszolni és egyben magya rázatot adni a faluban fel-
röppenô egyesületellenes hírekre is. 

A sportegyesület aktívan dolgozó tagjai a szabad idejük-
ben fizetség nélkül igen keményen dolgoznak azért, hogy fel-
rázzák az embereket a faluban, és mozgásra invitálják ôket,
kortól, nem tôl, származás tól függetlenül. A jógásokat

nem kellett noszogatni, mert évek óta megvan a maguk kis
csoportja, tor náznak ôk anélkül is, hogy mi fi gyel meztetnénk
ôket erre. Semmi esetben sem a sportegyesületnek dicsô ség ez,
hanem saját maguknak! Minden elisme résem ennek a szá-
momra nagyon ked ves emberekbôl álló társaságnak, eddig is
felnéztem rájuk a kitartásuk miatt. A cikk nem éppen dicséret-
nek szánt sorai szerint „A magára oly büszke Mozdulj
Világos Sport Egyesület” a rövid mûködése alatt elért
eredményeire való ban büszke, s nem gondolom, hogy ezért
nekünk szégyellnünk kellene ma gunkat. Bár úgy tûnik, van-
nak, akik sze mében az önzetlen munka nem erény, vagy di -
csôség, hanem lassan már szégyellni való dolog, akiknek a
pozití vu mok elismerése nem szokása, vi szont a sértô megjegy -
zések annál inkább. „Milyen alapon zárnak ki egyedül
minket a tornaterembôl? Erre nem adnak választ,
illetve csak annyit, nem vagyunk a klik kben? Én biz-
to san nem, hisz csak „betelepült” va gyok, vagyunk,
ahogy ezt párszor meg kaptuk.” Ezt az állítást az
egyesület részérôl elutasítom. A sportegyesülettôl távol áll bár-
milyen jellegû megkülönböz tetô szándék. Sôt, ahol csak lehet,
híreszteljük, hogy várunk mindenkit szeretettel a prog -
ramokon. Hallani lehet, azt is, hogy már az újság is az
egyesülettel van tele. Valóban szíve sen írtunk eddig tájékoz-
tatást a prog ramjainkról. Nem önimádatból, ha nem azzal a
hátsó szándékkal, hogy kedvet teremtsünk azoknak is, akik
még nem csábultak el egy jó spor tolás erejéig. Emellett, arról
ad hírt az újság, amirôl cikket írnak bele, bárkinek megvan a
lehetôsége erre, élhetne ezzel minden balatonvilágo si lakos.
Egy-két jó fotót, egy névsort és pár sort a foglalkozásokról
érde mel a jógások csoportja is a Hír mondó hasábjain! Ilyen
cikket kellene Önnek írni, és akkor mindenki többet tudna
arról a kitartó és lelkes társaságról, akik oda járnak. „Nem
kérünk az adományokból, de ha az Egye sület használ-
hatja a tele pülés ven dégházát, honlapját, nem jóté -
kony kodhatna velünk, öregekkel?” Írják Önök. Mindez
nem a sportegyesület kiváltsága, nem jótékonysági kérdés,
nem ado mány, mi is csak élünk az Önkormányzattól kapott
lehetôsé gek kel. Más civil szervezetek is megtehetik ezt, és
élhetnek vele. A tornatermet egy önkormányzati határozat
szerint hasz náljuk. A honlapra felkerülô cikkek ké szítésével
nem kis munka van, írni kell a cikkeket, a fotókat készíteni

kell, ahhoz ott kell lenni a rendezvényeken és fel kell áldozni
az otthoni családi hétvé géket. Egy szó, mint száz: mint ahogy
eddig, ezután is várja az egyesület a jelent kezôket, köztük a
jógásokat is a tagjai közé. Örömmel büszkélkednénk velük, és
adnánk hírt az ô sportegye sületi tevékenységükrôl is az újság
hasábjain, a honlapon, ha belépnek. A tagság megfizethetô,
nyugdíjasoknak jelképesen csak évi 1500 Ft. Amennyit a
jógára költenek, annyiból mi egy egész éves program kínálatot
tudnánk biztosítani számukra, ha igényük van rá. Az egye sület
minden támogatás, és pá lyá zat útján nyert pénzt a prog -
ramok szervezésére és azok költségeinek biztosítására fordít,
de mindez nem megy anélkül, hogy tagdíjjal ne járuljanak
hozzá a tagok is. Gondoljunk bele, hogy az érmeket, jutal-
makat, busz bérlését, pályázati díjakat, reklámokat és egyéb
szervezési és mûködési költségeket valamibôl fi nanszíroznunk
kell, nem várható el, hogy akik egyébként is ingyen dolgoz-
nak, a saját zsebükbôl fizes sék ki ezeket, mások szórako zá -
sáért. Egyesületünk eddig sem zárta ki a mozogni vágyó
idôsebb korosztályt. Mint ahogyan akkor sem feledkez tünk
meg róluk, amikor az elmúlt év végén a civil szervezetek
versenyére a nyugdíjasok is meghívást kaptak tôlünk, és CSAK!
rájuk való tekintettel nem tervez tünk komolyabb moz gásos
feladatot, hanem fôként a tudás, a kreativitás és a szerencse
döntötte el a helyezéseket a ver senyben. Hallottuk is az
élcelôdést a fiatalabbaktól, hogy milyen SPORT-verseny volt
ez, hát ezért volt ilyen! Vannak idôsebbek, akik éltek az álta -
lunk eddig is kínált lehetôsé gek kel, és részt vettek
gyalogtúráinkon, kerékpár túráinkon, alakformáló tornán,
teniszversenyen. Bíztunk benne, hogy ez a jó példa, motiváló
hatással van másokra is az idô seb bek körében, de a tapaszta-
lat nem ezt mutatja. Nagyobb létszámú idôs tagság
esetén külön idôsek részére szívesen szerveznénk
progra mokat. De eddig a meg lé vô kíméletesebb prog -
ramjainkat sem vették igénybe közülük so kan, talán,
mert a jól mûködô Nyug díjasok Klubja remek foglalkozásokat,
kirándulásokat szervez a tagjainak, mint ahogyan mi is a
mieink nek. Az iskola tagintézmény-vezetôje az elôzô számban
tájékoztatást adott a terem használatának lehe tô ségeivel kap -
csolatban. Úgyhogy: 

Kedves jógások! Éljenek az álta lunk felkínált
lehetôségekkel, mert szeretettel várjuk Önöket! Tájé -
kozódjanak a honlapon! Bármikor szervezünk prog ramokat az
Önök számára, ha igényüket jelzik felénk, sôt meg is köszön-
jük, ha bizalmuk kal megtisztelnek bennünket. Ke ressenek
minket, hiszen ismerjük egymást, bármikor szívesen és öröm-
mel állunk a rendelkezésükre! Nagyon bízom benne, hogy a jó
kapcsolat kialakítása lesz az Önök célja is a jövôben, és ahogy
mi ed dig sem zárkóztunk el ettôl, várjuk, hogy ötleteikkel,
igényeikkel meg keressenek bennünket. 

Az egyesületünk részérôl további jó egészséget, kitartást és
aktív moz gást kívánok!

Üdvözlettel és szeretettel:
� Rajkóné Tajti Andrea

MVSE elnök

Óvodai- iskolai gyermeknap
Az óvoda és az iskola szülôi munkaközössége

gyermeknapot szervez 2010. május 28-án
(pénteken) délután az óvoda és iskola területén,

melyre szeretettel várjuk a családokat akár a
kisebb gyerekekkel is. 

A rendezvényt a település önkormányzata
anyagi lag támogatja, de további felajánlásokat

szívesen fogadunk.
Mihályné Bertán Katalin          Pernecker Antalné

óvodavezetô tagiskola vezetô
36-30-405-1273 36-30-335-8009

MM VV SS EE   éé ss   aa   jj óó gg aa

2010. május 22-én
Úticél: Zamárdi-felsô Kalandpark www.zamardikalandpark.hu

Indulás: 9 órakor a Mûvelôdési Ház parkolójából.
Választható programok:

1. A kalandpálya használata,
3 órás felnôtt jegy: 3000Ft,

gyermekjegy: 2000Ft,
15 fô fölött 10% kedvezmény!
2. Pizzázás, séta a parton.

A túra oda-vissza kb. 40 km. 
Túravezetô: Rajkó Zsolt
A részvétel ingyenes.       

Jelentkezés:
Legkésôbb május 17-ig!

mozduljvilagos@citromail.hu
� +36 (30) 2579595                                                                                                  

KKeerréékkppáárrttúúrraa
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Mi és a Balaton V.Mi és a Balaton V.
A világosi résznek is lesz vízpartja 1.

A Hársfa Étterem feletti erdôs rész zöldterületi besoro lású önkormányzati törzsvagyon. A
zöld terület megváltozatását törvény tiltja. Annak eladása bûncselekmény len ne, az arra
irányuló kezdeményezés és biztatás, felbújtásnak számít.

2.
A községben létezik kábel TV. A föld alatt van kiépítve. Minden típusú TV készülék alka-

lmas a vételére. Neve: InviTV. Szolgáltatása: Televízió, Szélessávú internet és Ve zetékes telefon.
Ára kedvezô. Többekkel együtt magam is elôfizetôje vagyok. Település esztétikai képének ron-
tásával járó légvezetékes megoldást a jogszabály tiltja.

3.
A Club Aligában az átvezetô utakat, a vízparthoz vezetô utat, a közparkot, és a vízpart tíz

méteres sávját bárki szabadon, térítésmentesen használhatja. Ezzel a kikötéssel adta kezelés-
be a Magyar Állam 49 évre. A pénz szedé sének jogcíme nincs, a beszedett pénz felhaszná lá sá -
ról ismereteink nincsenek.

4.
A Helyi Építési Szabályzat elôkészítése úgy zajlott nyolc hónapon át, hogy a Képviselô

Testület elôtt nem volt is mertetve, hogy készül, és ki készíti. A Helyi Építési Sza bályzat
megalkotása és elfogadása a Képviselô Testület törvényes joga és kötelezettsége is. 

5.
Heinrich Pál településtörténeti feltáró munkáját a köz ség számára értékes tevékenységnek

tartjuk. Pénzügyi támogatásban is részesítjük. Munkája a hírmondó mellékletében elaprózva
veszendôbe menne. Ennek megelô zé sére úgy láttuk, megérdemli azt, hogy kiadvány for-
májában egységes szerkezetben jelenjen meg. Ehhez megfelelô összegû közpénzt szavaztunk
meg. Ha nem értesült volna róla, az valakinek a mulasztása. Különös hogy egy közsé günk
múltját nem ismerô, de a testületet presszionáló be fektetô kel védelmére alap nélkül.

Nem arról fog megemlegeti bennünket az utókor, hogy miket mondtunk
egymásra. Sokkal inkább lé nyeges szempont lesz, hogy milyen értéket hagyunk
magunk után. Tisztségünkben szolgáltuk-e a telepü lést, vagy önzô érdekbôl
kihasználtuk-e a település lakóinak jóhiszemûségét.

� Dr. Nagy Miklós

Elhallgatott igazságok

Örök igazság

Egyik kedvenc irodalmi alkotásom Charles Dickens Karácsonyi éneke. Nemcsak többször
olvastam a magyar fordítást, hanem számtalan feldolgozásban láttam színházban is. Talán
sokan emlékeznek még az Aligha Színjátszókör balatonvilágosi elôadására, és fel tudják idézni
a fôszereplô, Ebenezer Scroodge alakját, akinek minden cselekedetét saját anyagi haszon -
szerzése vezérelte. Karácsony elôestéjén aztán álmában megkísértették a múlt, a jelen és a jövô
karácsonyainak szellemei, felidézhette egész addigi életét, méghozzá úgy, ahogy a környezete
megélte, s felvillantották egy más jövô reménysugarát. 

Hála egy, a faluban élô önzetlen, idôs embernek, mostanában eredeti angol nyelven élvez -
hetem a könyvet, így aztán számomra is érthetô, hogy miért éppen most telepedett egyik éjsza-
kámra E. Scroodge szelleme. Mint minden álomban, az olvasottak most is saját életre keltek, és
keveredtek a mindennapok történéseivel.

Az én elsô, világosbarnába öltözött szellemem magasba ragadott, és a csillagok közé
repülve Balatonvilágos múltját mutatta meg nyolc év távlatából. Rögtön az elején, egy börtön-
szerû épület felett lebegtünk. Bentrôl az elôzô évek hibáinak vádjai ütötték meg fülemet, de
aztán angyalok vettek körül, kiszabadítottak a bíró karmai közül, mondván, hogy ejtsük a
vádakat, ne a múltban vájkáljunk, hanem tanuljak hibáimból, és építsem tovább a jövôt. És a
többségnek úgy tûnt, hallgattam is rájuk. Eleinte a pályázati lehetôségeket kihasználva meg -
kezdôdött a fejlôdés: épültek az utak, a járdák, folytatódott a csatornázás, régi és új civil szer -
vezetek dolgoztak aktívan azért, hogy a helyiek és az itt nyaralók jól érezzék magukat, mûköd -
tek az idegenforgalmi vállalkozások, kedvezményesen telket vásárolhattak a letelepedni szán -
dékozó fiatalok. A fejlôdést elismerte a lakosság is, amikor az angyalok többségét mellettem

tartotta. Látszólag rendben mentek a dolgok, mindössze egy valaki vált ki az angyalseregbôl, ô
– fiatalos lendületével – észrevett valamit, ami felett a többiek elsiklottak. S a rózsaszín kép
ezzel megszakadt, hirtelen felébredtem, de az álmom nem hagyott nyugodni, tovább meditál-
tam. Miért hagyta el csapatát pont a fiatal? Mi változott két év alatt?

Mialatt ezen gondolkodtam, ismét mély álomba merülhettem, mert csak arra emlékszem,
hogy egy feketeruhás szellemmel repülünk ismét a falunk felett. 

Érdekes kép tárult elém. Megbilincselt rabok próbálnak elôre vonszolni egy súlyos szekeret.
Egy valaki azonban mindig más irányba húz. Néha beáll ô is a többiek közé, aztán meg egy-
két elôre húzó csatlakozik hozzá, és próbálják mélybe rántani a többieket. Lassan, haladnak
csak elôre, az ellenerôk miatt szinte egy helyben topognak. Miközben kérdések, szitkok özöne
zúdul rájuk, ôk csak hallgatnak, pedig talán van válaszuk a legtöbb kérdésre. És ha többé-ke -
vésbé érthetôen megszólalnak, korbácsként csattan nyakukon a tömegek szájába adott szólás -
szabadság. 

Miközben dúl a sajtóháború a földön, felettük bombázók ontják a jobbnál jobb lehetô sé ge -
ket. Pályázatok sokasága marad kihasználatlan, mialatt energiáik a szekér helyben tartásában
ôrlôdnek fel.

Magam is vergôdöm a tehetetlenség és a világtalanság malomkerekei között. Minek kell
még történni, hogy a süket fülek, a bekötött szemek megnyíljanak. Szellem! Van még kiút?

És ekkor hirtelen tiszta, fehér lepelbe öltözött szellemek tûntek fel az égen V-alakban.
Olyan volt, mintha költözô vadludakat látnék. „Kik vagytok? Miért ragadtatok el?” – kér dez -
tem, de a válasz csak ennyi volt: 

„Mi a jövô szellemei vagyunk. Menj, láss és láttass!”.
A vezérszellem hangja ébredés után is fülemben csengett. Vajon kinek, és mit akart üzen-

ni? 
Lehet bilincsek nélkül, egyirányba húzni a falu szekerét? Lehet, hogy nem is szekér kell? 
Aki tudja a választ, segítsen nekem is megtalálni. Hisz addig csak a látomás kísért tovább: 
Elöl a vezérliba, s rendben, V alakban követik a többiek. A hosszú úton elôfor dul, hogy a

vezetô elfárad, de ekkor más áll a helyére, hiszen megfelelô vezér nél kül sohasem jutnának
célba.

� P. A-né

Rémálom vagy valóság

Amióta Balatonvilágos létezik, egyre csak fogyott a la kosság vízparthoz jutásának esélye.
Ebben sajnos az or szágos politika, de a helyi vezetôk gyengesége is közre játszott. Eljutottunk
odáig, hogy a balatonparti településen már nem lehetett a vizet sem látni a Zrínyi és a Rákóczi
útról. A végórákat éljük, és megeshetett volna velünk, hogy örökre ki tudnak bennünket a
vízhez jutásból. Nagy küz delmet folytatunk a vízpart megszerzéséért. Sajnos a küz delmet a
képviselô testületen belül is meg kell vívni. Van aki úgy véli, hogy nem kell a falunak a vízpart.
A többség község iránti elkötelezettsége, és a kitartó küzdelem eredményt hozott. Megszereztük
a „volt BM üdülô” parti ré szé nek tíz méteres sávján az örökös használati jogot. Bárki szabadon
használhatja. Van okunk örülni, bár üröm is vegyült bele, mert volt ki ellene szavazott. Az érdek-
lôdô elol vashatja az ülés jegyzôkönyvében. Sikerünket segí tet te az új tulajdonos kompromis-
szum készsége is.

Jegyez zük meg a nevét. Páljános Andrásnak hívják. 
Páljános András Úr köszönjük!

Egyelôre a másik vízpart a „volt pártüdülô” ügyében saj nos még nincs mit megköszönjünk.
Itt az érdekérvé nye sítés harca folyik. Eszköztára gazdag. Megtalálható kö zötte a lakosság fél-
retájékoztatása, a testület egységének megbontására irányuló befolyásolás kísérlete is. Február
28-án képviselôi tájékoztató fórumon ismertetettük az akkori helyzetet az érdeklôdôk elôtt.
Rámutattunk azokra kérdé sekre melyeket nem teljesen ismer a lakosság. A képvise lô-testület a
mielôbbi fejlesztést támogatja. De a vízparton csak a minôségi turizmus, és az idegenforgalom
célját szolgáló fejlesztést tudja elfogadni, mert munkahely és adóbevétel csak abból származik.
Bemutattuk azt a befektetôi törekvést, mely arra irányul, hogy a Helyi Építési Sza bályzat tegye
lehetôvé számára a vízparton, hogy lakó telep épüljön, és a meglévô strandot felére szûkítse,
hogy ott is eladható építményt hozzon létre. A befektetô „Vilá gos Jövô”  áprilisi kiadványában
a lakosság részére tájé koztató elemzést készíttetett a képviselôi fórumon elhangzottakról. A
kiadvány sajnos olyanra sikerült, mint ha nem is a tájékoztatóról készült volna. Helytelenül irt
nevek, el nem hangzó kijelentések vannak benne, de a korábbi ki adványokban is hasonló hibák
észlelhetôk. Ez magában is problémás. Súlyos hibának tartom, hogy olyat állít, ami nem hang-
zott el, majd arra alapozva vályogkunyhózásba kezd. Megalázó módon lekicsinyli azt a
közösséget, kitôl a feltétlen befogadást követeli. Ezzel a tettével akár egy flaszterkoptató bér-
tollnokkal is versenyben maradhatna. Harminc éve szolgálom a községet. Ismerem a lakóit. Az
itt élô emberek zöme munkával kereste meg jövedelmét és családja megélhetését. Türelemmel,
szerényen de tisz tességben éltek. A bántó és lealacsonyító „vályogkunyhó zás” elfogadhatatlan
tapintatlanság velük szemben. Ez egy szégyen. Ez lesz a „Világos Jövô”?

„ A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz”

VM.

Képviselôi tájékoztató fórum
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A közoktatásért felelôs minisztérium megbízásából 2009-ban
hetedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.
A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és ma tema -
tikai eszköztudásának felmérése mellett a pedagógiai mérés-ér té -
kelés módszereinek terjesztése, valamint az iskolák és fenn tar tó -
ik számára a helyi szintû értékeléshez szükséges adatok biztosí tá -
sa.

A tesztek olyan matematikai eszköztudást és szövegértést mérô
feladatokból álltak, amelyek nem elsôsorban az iskolai tanterv
konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a
képességét, ahogyan a tanultakat valódi problémák, megoldandó
helyzetek kapcsán alkalmazni tudják.

Országos szinten – a korábbi felmérésekhez hasonlóan – a
2009-es kompetenciamérésben is igen élesen megmutatkozik a
településtípusok közötti különbség a községi és a fôvárosi iskolák
tanulói között. A községi eredmények általában jóval a fôvárosi
alatt vannak.  Iskolánk eredményei nem tükrözik ezt a tendenciát. 

A tanulók átlageredményeinek összehasonlítása a külön-
bözô települések átlagaival

Balatonvilágos ...............
A SIOK összes iskolája ...........
A SIOK községi iskolái ...........
A SIOK városi iskolái .............
Országos átlag (gimn. is) .......
Az ország általános iskolái .....
Községi általános iskolák ........
Városi általános iskolák ..........
Megyeszékhelyek ált. iskolái ...
Budapesti általános iskolák .....
8 évfolyamos gimnáziumok ....

A 6. évfolyamon mindkét kompetenciaterületre igaz, hogy a
budapesti átlag felett teljesítettek tanulóink 48-52 ponttal.

A 8. évfolyamon szövegértésbôl 37 ponttal jobban, matema ti -
kából mindössze 10 ponttal gyengébben teljesítettünk, mint a bu -
dapesti átlag, de az országos átlagot matematikából is elérték a
nyolcadikosok is.

A mi tanulóinknál gyengébben illetve jobban teljesítôk
aránya országosan, illetve községi szinten

6. évfolyam
Matematika

A sötétebb sárga szín mutatja, hogy az összes mért iskola hatodiko-
sai közül hányan teljesítettek jobban, a zöld pedig, hogy  hányan
gyengébben a mieinknél. Országosan 2023 illetve 1898 iskolában tel-
jesítettek gyengébben, és mindössze 35 illetve12 iskolában jobban,
mint nálunk.

Szövegértés

8. évfolyam
Matematika

Szövegértés

Nyolcadikosaink átlagos teljesítményt nyújtottak matematikából, de
szövegértésbôl több a nálunk gyengébben teljesítô, mint a hozzánk
hasonló eredményt elért iskola.
Az elôzô (2008.) évi mérési eredmények elemzésekor az átlagos tel-
jesítménnyel elégedettek voltunk. Minôségi célként fogalmaztuk meg
az átlageredmények megtartása mellett a tanulói képességszintek
fejlesztését: vagyis csökkenjen az 1. szint alatti és az 1. szinten tel-
jesítôk aránya és növekedjen a 3-4. szintet elérôké. Ez a célkitûzés
nagy részben teljesült.

matematika
567
502
531
494
489
486
465
481
509
515
566

6. évfolyam
szövegértés

592
532
520
535
513
510
484
505
535
544
600

matematika
487
505
456
518
484
477
460
474
497
497
554

8. évfolyam
szövegértés

557
528
489
539
502
494
472
491
517
520
582
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása a
6. évfolyamon

Matematika

Szövegértés

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása a
8. évfolyamon

Szövegértés

Matematika

Tanulóink elért képességszintjeit viszonyítva az országos és a
községi képességszintekhez megállapítható, hogy a 6. évfolyamon
szövegértésbôl minden tanulónk elérte legalább a 2. szintet.
Matematikából az 1. szint alatt egyáltalán nincs tanulónk, és az 1.
szinten pedig arányaiban kevesebb tanulónk van, mint a többi
iskolában. Mindkét kompetenciaterületen kiemelkedô a 4. szintet
elérôk aránya.

A 8. évfolyamon szövegértésbôl az 1. szint alatt szintén nem volt
tanulónk, és az 1. szinten pedig arányaiban kevesebben voltak, mint
a többi iskolában. Szövegértésbôl kiemelkedô a 4. szintet elérôk
aránya.

Matematikából a tavaly elért képességszintekrôl megállapítható,
hogy voltak ugyan 1. szintet el nem érô tanulóink, de az országos
átlagnál kevesebben. Az 1. szinten teljesítôk aránya sok, a 2. és 3.
szinten kevesebb tanulónk volt, mint az országos átlag, ez fejlesztési
feladat lesz a jövôben. A 4. szintet elérôk aránya viszont majdnem
duplája az országos átlagnak. 

Az országos mérési átlageredményeink változása 6. évfolya-
mon

Év Szövegértés átlag Matematika átlag
2004 467 474
2006 555 527
2008. 583 553
2009. 592 567
A 2009-es átlagokat viszonyítva az elôzô évekhez mindkét kompe-

tenciaterületen megállapítható, hogy az eredményeink folyamatosan
javultak. 

A siker feltételezett okai az érintett tanulócsoportban:
• A csoport 2007-tôl kompetencia alapú programcsomag segít-

ségével tanulja a matematikát 
• Az érintett csoportban tanítók szinte minden tantárgyból

kiemelten foglalkoznak a szövegértés fejlesztéssel, a tanulók egyénre
szabott tanórai munkáltatásával 

Az országos mérési átlageredmények változása 8. évfolyamon
Év Szövegértés átlag    Matematika átlag
2006 469 468
2007 496 475
2008. 509 509
2009. 557 (502, 461) 487 (484; 458)
(zárójelben az országos illetve a községi átlagok találhatók)

A 2009-es átlagokat viszonyítva az elôzô évekhez, szövegértés kom-
petenciaterületen megállapítható, hogy eredményeink folyamatosan
javultak, matematikából ugyan 2009-ben visszaesés volt, de az orszá-
gos átlagot elértük.

Pontosabb eredményt adna a tavalyi 8. osztályról, ha össze tudnánk
hasonlítani a 2009. évi eredményeiket a 2007. évi 6. évfolyamos
eredményeikkel, hiszen ekkor lenne látható, hogy 2 év alatt adott
pedagógus mennyit fejlesztett a tanulókon. Sajnos pont a 2007. év
adatai nem állnak rendelkezésre, (a 6. évfolyam dolgozatait nem kel-
lett beküldenünk) 

Fejlesztési célok, feladatok
Összefoglalva a kompetenciamérések legfontosabb tanulságait az

iskola további oktató-nevelô munkája során a következô fejlesztési
célokat kell elôtérbe helyezni:

–  A képességpontok szerinti jó átlageredmények megtartása, továb-
bi fejlesztése 

–  A szövegértési eredmények ne romoljanak 6. évfolyamról 8. év -
folyamra

–  A hozzáadott pedagógiai érték növelése 6. évfolyamtól 8. évfo -
lyamig

–  Az 1. képességszinten teljesítô tanulók célzott fejlesztése, ará -
nyuk csökkentése különösen a 8. évfolyamon

–  A 4. szinten teljesítôk arányának megtartása mindkét kompeten-
ciaterületen

A célokhoz rendelt feladatok
– Alsó tagozattól elôtérbe kell helyezni –nemcsak a magyar és

matematika órákon -az olvasási, szövegalkotási és matematikai
eszköztudás fejlesztését. 

– A szövegértés- szövegalkotási képességek fejlesztése (szóban
vagy írásban) a felsô tagozaton minden pedagógusnak minden
tanórán feladata. A fejlesztésre törekvés alapját képezi a belsô
ellenôrzésnek, értékelésnek.

– A képességszintek 4. szint felé nyújtására tanmenetekbe épített
differenciált, személyre szabott oktatást kell tervezni (és megvalósí-
tani) 7-8. évfolyamon az eddigi mérési tapasztalatokra illetve a tanulói
egyéni eredményekre építve 

Mivel az új felvételi majd az érettségi vizsga minden tantárgy
esetében inkább a kompetenciákat és kevésbé az ismereteket méri,
az új elvárások teljesítésére már ötödik osztálytól kezdve kell
készíteni a tanulókat kompetenciafejlesztô feladatokkal. Ennek meg-
felelôen felül kell vizsgálni, a tanmeneteket, a tanári gyakorlatot, a
használt tankönyvek, taneszközök alkalmasságát.

A mérési eredményekrôl részletesebb információ az iskola hon-
lapján olvasható.

� Pernecker Antalné – tagintézmény-vezetô
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2002-ben kaptam elôször képviselôi
bizalmat a község lakosságától. Az
elmúlt nyolc évben szabadidôm nagy
részét fordítottam arra, hogy legjobb
tudásom szerint képviseljem választóim
és a község érdekeit. Kezdettôl fogva
azok között voltam, akik az együttmû -
ködést fontosabbnak tartották a sárdo -
bálásnál. Ezért adtunk 2002-ben még
egy esélyt a testület vezetôjének, a ma -
gánkiadványában említett „ rágalmazási”
ügy kapcsán: az akkori képviselôkkel
úgy döntöttünk, hogy nem kívánjuk foly-
tatni a szabadstrand építkezés, az  isko-
labôvítés és a külterületi vízvezeték épí -
tés ügyében az elôdeink által  a polgár -
mester úr ellen elindított pert – így kön-
nyen „ tisztázni tudta magát”, bár tudo -
másom szerint hanyag kezelésért így is
jogerôsen elítélték.

Közel hat zökkenômentesnek mond-
ható év után 2007-ben – a megyeváltás
felvetôdése idôszakában – kezdôdtek a
problémák. 

1. A polgármester úr – képviselô-
testületi és lakossági felhatalmazás
nélkül – rendszeresen nyilatkozott a
legkülönbözôbb médiáknak arról, hogy
a lakosság megyét akar váltani, és en -
nek milyen elônyei lesznek. (Szabadon
vásárolhatunk Siófokon, a gyerekek
odajárhatnak középiskolába, igénybe
vehetjük az okmányiroda szolgáltatá-
sait, a szakorvosi és a kórházi ellátást.
Közelebb lesz a földhivatal, az elsôfokú
bíróság is – nem mintha ezekre a he -
lyeke életünkben oly sokszor járnánk.) A
kockázatokról, a hátrányokról (a kizá -
rólag Kaposváron intézhetô több orvosi
vizsgálat, a cégbírósági, egészségpénz -
tári ügyintézés, stb...) eközben szó sem
esett. 

A képviselôk fele-fele arányban álltak
a más megyéhez csatlakozás lehetôsége
mellett vagy ellen. A lakosság részérôl
nem érkezett igény, ezért mi felelôsség -
gel nem dönthettünk az Önök feje felett
a megyeváltásról.

Képviselô társaimmal többször java-
soltuk a polgármester úrnak, hogy törvé -
nyesen  kezdeményeztesse a lakosság-
gal a megyeváltást, mert mi akkor már
kötelesek lettünk volna népszavazást ki -
írni ez ügyben. Intézkedés nem történt,
de azóta is azzal vádol bennünket, hogy
„ nem voltunk kíváncsiak a lakosság vé -
leményére”.

2. A polgármesteri munka szakszerû -
ségét bizonyítja-e: 
� a házalás és házaltatás aláírásokért,

amelyben a képviselô-testület feloszlatá -
sát kéri? – természetesen elutasításra ke -
rült az Önkormányzati Minisztérium ré -

szérôl.
� felbíztatni az embereket, hogy indít-

sanak népszavazást olyan ügyben, ami -
ben nem kezdeményezhetô – az ügyet
ennek megfelelôen a Veszprémi Városi
Bíróság  jogszerûtlenségre hivatkozva el -
utasította megsemmisítette. 
� testületi ülésen 4:4 arányú sza va -

zásnál azt állítani, hogy „ igen” döntés
született
� azt állítani, hogy a 49 éves vagyon -

kezelôi jog (a Club Aliga területén) tulaj-
donnak tekinthetô, miközben az örökös
szolgalmi jog a volt BM Üdülô vízparti te -
rületen bizonytalan és csak akkor jelent
valamit, ha azt az önkormányzat megvá -
sárolja.
� akkor sem jelenni meg a képviselôk

által kezdemé nyezett ülésen, ha az elô -
terjesztést a testület többsége (8 fô) alá -
írta, mondván, hogy ez az ülés felesle -
ges idôtöltés. 
� „ szavazógéppé” alacsonyítani a ve -

zetésére bízott testületet, ha azok több-
sége nem vele ért egyet. (Máshol a 6:3-
as szavazati arányt 2/3-os többségnek
hívják.)

Szakszerû-e a sajtószabadságot úgy
értelmezni, hogy amíg az kerül az újság-
ba, amit a polgármester úr ír, engedé-
lyez – legyen az akár az általa oly „ kitû -
nôen” vezetett testület lejáratása – az a
sajtószabadság, ha pedig a testület az
általa kiadott, a község pénzébôl finan-
szírozott újságban nem engedi a további
mocskolódást, akkor az a  cenzúra.

3. Én képviselôként, de még a falu
elsô embereként sem merném kijelen-
teni, hogy „ tudom  mi kell a település-
nek”...

Soha nem merném félrevezetni a la -
kosságot azzal, hogy egy bevezetendô
változásnak csak az elônyeit és lehetô -
ségeit ismertetem, és elhallgatom a hát -
rányait, veszélyeit.

Különösen veszélyes ez a „ csúsztatás”
egy olyan nagyméretû beruházásnál,
mint a tervezett Club Aliga fejlesztés.   

Velem együtt nagyon sokan várják már
hosszú évek óta, hogy megkezdôdjön a
Club Aliga átalakítása. Én is örülnék, ha
az építkezések megkezdésével munká -
hoz jutnának a helyi lakosok. 

Felelôtlenség azonban az itt élôk, és
fôleg a fiatalok munkahely-éhségét ki -
használva azzal kecsegtetni ôket, hogy
itt majd „ nagymérvû álláskínálat lesz a
több milliárdos elsô ütemû fejlesztés-
bôl”.

Több, mint húsz éve vezetek céget, a
termelésben dolgozom, és nem az író -
asztal mellett, tehát tudom, hogy hogyan
mûködnek a nagyberuházások.

Az általam vezetett céghez hasonló
nagyságú középvállalkozás nem kaphat
meg milliárdos nagyságú munkát, legfel-
jebb alvállalkozóként annak egy szûk
szeletét.

Tudom, hogy egy nagyberuházás úgy
zajlik, hogy a befektetô megpályáztatja a
munkát,  kivitelezôk elnyerik, akik alvál-
lalkozók sorának adják azt tovább. A ki -
vitelezôk pedig általában nem a helyszí-
nen toboroznak, hanem többnyire a sa -
ját alkalmazottaikat viszik a munka vég -
zésre. Naívság – vagy szándékos félreve -
zetés – azt híresztelni, hogy itt majd köz -
vetlen álláspályázatokat írnak ki az épít -
kezésekre. 

Egy helyi vállalkozás jó esetben – a be -
fektetôtôl teljesen függetlenül – csak so -
kadik alvállalkozó lehet nyomott áron,
akinek ha szerencséje van, akkor meg -
kapja az elvégzett munkáért a pénzt, és
tud fizetni az alkalmazottaiknak. A gya -
koribb eset – különösen az építôiparban
–, hogy évekig várunk a pénzünkre.

4. A befektetô ugyan elsô ütemben la -
kóépületek, a hozzájuk kapcsolódó ke -
reskedelmi- és egyéb szolgáltatóegysé -
gek valamint egy kisebb szálloda épí té -
sét tervezi Aliga III. és Aliga IV. terü le -
tén, de bizonyára hamarosan eljön az
idô, amikor „ az 1050 szállodai szoba”
és a jól mûködô vendéglátóipari egy sé -
gek „ 1500 dolgozónak kínálnak mun -
kát”, és „ a várható 487 millió forintos
többletbevételbôl” a falu más területei
fejlôdhetnek.

A rendszeresen elmarasztalt, a falu
közellenségeinek kikiáltott képviselô-tár-
saimmal együtt azon dolgozunk, hogy a
„ Balatonvilágos fejlesztését szolgáló be -
ruházások megvalósítását elôsegítsük a
település érdekeinek érvényesítésével”.  

A település érdekeit pedig mi komo -
lyan vesszük. Minden balatonvilágosi la -
kos és ingatlantulajdonos számára biz-
tosítani kívánjuk az örökös vízhez jutás
lehetôségét.  

A „ minél több munkahely létesí té sé -
nek elôsegítése érdekében” a már elfo-
gadott településfejlesztési koncepció ál -
tal kívánjuk elérni, hogy a vízpart köze -
lében elsôsorban kereskedelmi szállás -
helyek épülhessenek. 

Minden ellenkezô híresztelés ellenére
úgy vélem, hogy közel van az idôpont,
amikor a befektetôvel – a jogszabályi ke -
reteken belül maradó – kompromisszu -
mos megoldás megszülethet.

A cikk terjedelme nem teszi lehetôvé
a mindenre kiterjedô tájékoztatást, de
szívesen válaszolok a témákhoz kapcso -
lódó bármely kérdésre.

� Pernecker Antal
települési képviselô

PGB elnöke
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Tisztelt Olvasók!

Beköszöntött a jó idô. Számíthatunk arra, hogy nemcsak a
nyaraló tulajdonosok, hanem a bûnözôk is autóba ülnek. A
vagyonelleni bûncselekmények közül a be surranások és be -
töréses lopások mellett tipikus bûncselekmények az úgyneve -
zett „ trükkös lopás”-ok. A trükkös lopásoknak elsôdleges cél -
pontjai az idôs emberek, a láthatóan egyedül élô személyek,
de bárki áldozattá válhat. Az elkövetôk a korral járó gyanútlan -
ságot, a megfigyelôképesség csökkenését, a bezár kózó élet-
móddal járó tájékozatlanságot használják ki. Azt, hogy a napi
megszokott tevékenység megzavarása ki szol gáltatott hely -
zetbe hozza az áldozatokat. Érdekes az a tapasztalat, hogy
pont a legbizalmatlanabb idôs embe reknek milyen könnyen
férkôznek a bizalmába az idege nek, és éppen azoknak, akik
néha még családtagjaikat, jó ismerôseiket is nehe zen engedik
be otthonaikba. 

Az elkövetôk általában a késô délelôtti, kora délutáni
idôszakban és nem egyedül dolgoznak. Gyakran a kör nyezô
megyékbôl, az ország másik végébôl ideautózó 2-3 fôs tár-
saság járja az utcákat. Általában ketten szólítják meg az
udvaron tevékenykedô embereket, csengetnek be a házba
vagy lakásba, egy valaki pedig az autóban várakozik, hogy
hamar eltûnhessenek. Céljuk az, hogy mindenképpen bejus-
sanak a házba, lakásba, és amíg az egyik beszélget a lakóval,
elterelve annak figyelmét, addig a másik végigkutatja a lakást.
Nagyon jól ismerik azokat a helyeket, ahova leggyakrabban
rejtjük az érté keinket: megtakarított pénzünket, ékszereinket,
értékpapírjainkat. Gyorsan dolgoznak, így mire a kifosztott ál -
dozat észreveszi, hogy valami nincs rendben, már ár kon-
bokron túl vannak. Nem jellemzô, hogy erôszakot alkalmaz -
nának, mert határozott, meggyôzô fellépéssel is elérik célju -
kat.

Az a mese, amellyel bekopognak egy-egy idôs ember lakta
otthonba nagyon változatos. Megjelentek, mint az EON
képviselôi díjbeszedéssel, villanyóraóra ellenôrzé sével, túl-
fizetéssel, vagy valamilyen más hivatal nevé ben, régiség, tyúk,

termény, gyümölcs vásárlási szán dékkal. Mindenképpen
pénzváltásra akarják rávenni az áldozatot, aki ezzel a félretett
pénze rejtekhelyét fedi fel. 

Óvatosnak kell lenni a „ házalók”-kal és a tavaszi lomta-
lanításkor feltûnô „ lomizók”-kal is. Azon túl, hogy mindkét
tevékenység jegyzôi engedélyhez kötött, ezek a
tevékenységek is alkalmasak a terepszemlére. A házalóktól
történô vásárlás legnagyobb veszélye, hogy ami kor az ágy-
nemût, ékszert, mûszaki cikket vagy bármilyen más több ezer
forintos, mégis olcsón ajánlott árút kifizeti a vevô, megint csak
a spórolt pénzét veszi elô, ezzel felfedi a rejtekhelyet és
lehetôséget ad a lopásra. 

Elôfordult, hogy az idôs néninek fiatal gyerekek ajánlották
fel, segítenek a ház körül és a kertben a munkák
elvégzésében. Miközben errôl beszélgettek, az egyik társuk
besurrant a lakásba, és az asztalon lévô pénztárcából ellopott
5000 Ft-t. A jó személyleírásoknak kö szönhetôen a tettesek
már másnap kézre kerültek. Ha már megtörtént a bûncselek-
mény, legfontosabb, hogy azonnal szóljanak a rendôrségnek.
Ne szégyelljék, ami történt! Ezek az elkövetôk abból élnek,
hogy kihasz nálják a jószándékú embereket, és ahhoz nagyon
érte nek. Minél frissebb az információ, annál többet ér, an nál
könnyebb az elkövetôk mozgását követni, és az ello pott
értékek nyomára bukkanni. 

Ahhoz, hogy megelôzzük a trükkös lopásokat az alábbiakat
tanácsoljuk:

Idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvará ra! 
A bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani akkor is, ha

otthon vagyunk!
Pénzt csak a postás hoz!
Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a mondott szerv

képviselôjérôl van szó – munkaruhája, gépkocsi, igazolvány
ezt mutatja! 

Idegen elôtt ne vegyen elô pénzt!
Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
A szomszédok után kérdezôsködô idegeneknek ne adjunk

információt!
� Stanka Mária r. ôrgy. 
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Egyéni választókerületi szavazóköri eredmény:
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévô választó -
polgárok száma: 1136
A szavazás napján igazolás alapján felvett választópol-
gárok száma: 25
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor: 1161
Szavazóként megjelent: 777 fô
Urnában lévô szavazólapok száma: 776
Eltérés: -1
Érvénytelen szavazatok száma: 10
Érvényes szavatok száma: 766
A szavazatok száma jelöltenként:

Dr. Bóka István FIDESZ-KDNP: 383
Kepli Lajos JOBBIK: 123
Nagy Jenô MSZP: 260

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 5 (öt) al -
kalommal számolta meg.
Területi listás szavazóköri eredmény:
A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévô
választópolgárok száma: 1136
A szavazás napján igazolás alapján felvett választópol-
gárok száma: 25
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor: 1161
Szavazóként megjelent: 777 fô

Urnában lévô szavazólapok száma: 777
Érvénytelen szavazatok száma: 7
Érvényes szavazatok száma: 770
A szavazatok száma listánként:

JOBBIK: 119
MSZP: 227
MDF: 25

FIDESZ, KDNP: 324
LMP: 75

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat 2 (kettô)
alkalommal számolta meg.

A Veszprém 02. választókerületben 2. forduló nem volt.
Balatonvilágos, 2010. április 26.

� Kokas Katalin
jegyzôkönyvvezetô
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A Szülôi Munkaközösség javaslatára kértük, hogy a kerékpárral iskolába járó gyerekek
közlekedését segítse. Április 20-ától a reggeli órákban iskolarendôr egy polgárôr szülôvel napi
ügyeletet tart a gyerekek által leggyakrabban hasznát útkeresztezôdésben, és figyeli, hogy
betartják-e az alapvetô közlekedési szabályokat a biciklivel iskolába érkezôk. Reményeink
szerint a rendôri jelenlét odafigyelôbbé teszi a gyerekeket, és kevesebbszer fordul elô, hogy
körültekintés nélkül átszáguldanak egyenrangú útkeresztezôdéseken. Iskolánk technikát tanító
pedagógusai is segítik ezt a munkát azáltal, hogy tanulmányi séta keretében felhívják a
gyerekek figyelmét a lehetséges veszélyhelyzetekre. Ezen felül az iskolarendôrrel együtt
kerékpárral végigjárják a falut. Tervezzük technika, környezetismeret vagy osztályfônöki
órákon is a közlekedéssel kapcsolatos rendôri tájékoztatást. 

A gyerekek és szüleik nevében köszönöm  Tasnádi Attila iskolarendôr és Gallai Péter szülô
önzetlen munkáját. � Pernecker Antalné

tagintézmény-vezetô

A pályázat elsôdleges célja a klímavédelem. A ma gyar országi háztartásokban a nagy ház-
tartási gépek 43,2%-a 8 évnél idôsebb. 

A korszerû, energia-hatékony új háztartási gépek beszerzése különösen az idôskorúak, a
nagycsaládosok, a fogyatékkal élôk és a regisztrált munkanélküliek számára költséges
beruházás, és állami támogatás, kormányzati segítség nélkül kivitelezhetetlen. 

Erre tekintettel a Zöld Beruházási Rendszer Ener giatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogram
lehetôséget nyújt arra, hogy a fent említett társadalmi csoportok az energiafaló régi háztartási
gépeik lecserélésével hozzájá ruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, és ezzel pár huzamosan
csökkentsék energiafogyasztásukat és az eb bôl eredô kiadásaikat.

A program keretében a KvVM háztartásonként 1 da rab régi mosógép és/vagy 1 darab régi
hûtôgép lecseré lését támogatja. 

A program teljes ideje alatt egy háztartás csak egy egyesület listájában szerepelhet és
részesülhet háztartási gépcserében, tehát ha az egyesületnek leadta gépcsere igényét, úgy másik
pályázó egyesületnek azt nem adhatja be. Amennyiben ezt a korlátozást a pályázó szervezet
megszegi, a jogosulatlanul felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

Cserekészülékként a lehetôségekhez mérten ép, de mindenképpen mûködôképes régi ház-
tartási gépet cseréljenek le. A régi háztartási gépek adatait kötelezô megadni. (A gyártási év, az
energia-hatékonysági osz tályba sorolás és az éves energiafogyasztás megadása kötelezô, ha az
ismert a pályázó, vagy a háztartás szá mára.) Minden régi háztartási géprôl és minden hasz -
nálatba helyezett, új háztartási géprôl háztartáson ként fotót kell mellékelni.

Egyesületünk tagjai felkeresnek minden olyan családot, mely a pályázat feltételeinek
megfelel, hogy élni kí ván-e a gépcsere lehetôségével. 

A pályázat benyújtásához önrész nem szükséges, a támogatás összege készülékenként
60000,- Ft A energia-hatékonysági osztályú, és 70000 Ft A+, A++ energia-hatékonysági osztá-
lyú gépre. A beszerzésre a pályázó egyesület köt szerzôdést egy szolgáltatóval, aki a régi gépek
elszállítását és az újat kiszállítását is elvégzi.

Érdeklôdni a következô telefonszámon: +36-30/641-48-97, május 10-ig.
A Nôk Egyesülete az igénylôket tájékoztatja arról, hogy a háztartási gépcserére benyújtott

pályázata eredmé nyes-e.
Együttmûködését tisztelettel köszönöm:

� Erdélyi Józsefné elnök
Szlogenünk:
Ha veszel tele lesz a kezed, ha adsz tele lesz a szíved...

Tájékoztató a Nôk EgyesületeTájékoztató a Nôk Egyesülete

által benyújtandó pályázatróláltal benyújtandó pályázatról

hûtôgép és mosógéphûtôgép és mosógép

csere igénylésérecsere igénylésére

A túrát vezette Rudniczai István,
a fényképeket készítette Mokányné Bencze Györgyi.

2010. április 18-án reggel 9 órakor 25 fôs vidám társaság
indult útnak a Balatonvilágos-Siófok-Siójut-Balatonszabadi-
Balatonvilágos közötti 39 km-es távon. A korosztály széles
skálán mozgott, fiatalok, idôsebbek egyaránt eljöttek.
Közöttük 10 gyerek vágott neki az egyesület által meghirde-
tett 5 próba részét képezô útnak, hogy a pecséteket össze-
gyûjtsék. Az egyesületi szervezésû márciusi pingpong-
versenyhez hasonlóan a legnagyobb létszámban most is a
tavalyi tanév legsportosabb osztálya címet nyert 5. osztály
jelent meg a programon. A túrát Rudniczai István vezette, aki
hétvégéinek nagy részén hosszabb távú kerékpár- és
gyalogtúrákon teszi próbára erejét, ezzel is ráhangolódva az
izzasztóbb és megterhelôbb nyári erôpróbákra. A csoport
nagy része könnyedén hajtott fel a helyenként „ gyilkos” lassú
emelkedôkön szembeszélben is, és a gyerekeknek szinte
meg sem kottyant a rövid pihenôkkel tarkított 4 órás út. Re -
méljük, legalább ekkora lesz az érdeklôdés a májusi
kerékpártúránkon is, melyet az újságban, a honlapon, és
plakátokon is meghirdetünk. Rendezvényeinkrôl, program-
jainkról tájékoztatást és képeket a balatonvilagos.hu/sport
oldalon olvashatnak. � Rajkóné Tajti Andrea

�


