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Tájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testületének munkájáról
2010. május 25.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete
2010. május 25-én tartotta munkaterv szerinti soron
következô ülését.
A napirendek tárgyalása elôtt a polgármester úr tájékoztatást adott a két ülés között eltelt idôszak fontosabb
eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl, valamint beszámolt a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Ezt követôen elsô napirendként a képviselô-testület megtárgyalta a Balatonkenesei Rendôrôrs által elôterjesztett,
Balatonvilágos területének közrendjérôl és közbiztonsági
helyzetérôl szóló tájékoztatóját és azt elfogadta.
Következô napirendként a Polgárôrség 2009. évi tevékenységérôl szóló beszámolót tárgyalta meg, és fogadta el.
Harmadik napirendként megtárgyalta, és elfogadta a „ Balatonvilágos Jövôjéért” Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági
jelentésérôl és tevékenységérôl szóló beszámolóját.
Következô napirendként a vegyes ügyek kerültek tárgyalásra, melynek keretében a képviselô-testület a tárgyalást
követôen az alábbi döntéseket hozta:
– Elsôként az Aliga Hotels Kft. képviselôjének személyes
meghallgatására került sor.
–- Multibaal Trade Kft. részére a balatonvilágosi Tourinform
Iroda épületében a korábbi évekhez hasonlóan helyet biztosított egy munkaállomás mûködéséhez 2010. május 26-tól
2010. augusztus 29-ig, bruttó 132.000 Ft használati díj ellenében.
– Megbízási szerzôdés megkötésérôl döntött a Bakony és
Balaton Keleti Kapuja Egyesülettel, melyben együttmûködési
kötelezettséget vállalt az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program megismeréséhez kapcsolódó, az egyesület illetékességi területén megvalósuló kommunikációs program lebonyolításában.
– Mûködési hozzájárulást biztosított a Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Egyesület munkaszervezetének mûködtetéséhez kapcsolódó kiadásokra 2010. évre, 35760 Ft összegben.
– A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásával megállapodás megkötésérôl döntött az alapóraszámon felüli
óraszám növekedésre vonatkozó pedagógiai szakszolgálati,
logopédusi feladatok ellátására, melynek költségére 2010.
évre 51784 Ft elôirányzatot biztosított.
– Területi Szociális Szolgáltató Intézmény által szervezett
nyári napközis szabadidôs tábor költségéhez 20000 Ft támogatást biztosított, továbbá a résztvevô gyermekeknek a tábor
helyszínére történô szállításához biztosította a Tanyagondnoki
Szolgálat gépjármûvét.
– Döntött arról, hogy a 2010/2011-es nevelési évtôl létrehozandó egységes óvoda-bölcsôde személyi feltételének biztosítását 1 fô részmunkaidôs foglalkoztatású (4 órás) óvodapedagógus alkalmazásával biztosítja 2010. szeptember 1tôl 2010. december 31-ig. Ennek költségére bruttó 326000 Ft
pótelôirányzatot biztosított.
– Tudomásul vette Balatonkenese Város Önkormányzata
által a közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos
dokumentumok módosítását.
– Elfogadta a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola
Tagiskola mûködési kiadásainak csökkentésére vonatkozó
elôterjesztést.
– A Pannon Lapok Társasága részére Balatonvilágos település fizetô strandján, illetve a szabadstrandján engedélyezte
2010. június 25. és 2010. augusztus 22. közötti idôszakban,
a hétvégi napokra a hírlap árusítást 10800 Ft területhasználati
díjért.
– Békés Éva Mária részére testfestés céljára 4 m2 területhasználatot biztosított Balatonvilágos település fizetô strandjának területébôl, illetve a szabadstrand területébôl 2010.
június 26-tól 2010. augusztus 22-ig terjedô idôszakra 46400
Ft területhasználati díjért. A napokban visszajelzett a vállalkozó, nem kívánja igénybe venni a területet.
– Nagy Tibor részére a balatonvilágosi községi strandon 11
m2 terület használatát engedélyezte 2010. július 1-tôl 2010.
augusztus 31-ig 247.000 Ft területhasználati díjért.
– Nem kívánt élni a SCOT-Free Szolgáltató Kft.

Esélyegyenlôségi Program elkészítésére tett ajánlatával.
– A COLWAY HUNGARY Kft. (cukrászdát üzemeltetô cég)
részére hozzájárult 3 db 1 m2 alatti hirdetôtábla kihelyezéséhez 2010. júniustól 2010. december hónapig terjedô idôszakra, 1000 Ft/tábla/hónap területhasználati díjért.
– Tihanyi László által készített hirdetôtábla Kultúrház elôtti
területre történô kihelyezéséhez nem járult hozzá. Kérte a
felajánlót, hogy a tábla a Mathiász lakótelepre kerülhessen
kihelyezésre.
– Tóth Zoltán tábla kihelyezés iránti kérelmét az Aligai
vasútállomásra felvezetô út mellé azzal a feltétellel engedélyezte, hogy kérelmezô az út vagyonkezelôjétôl, a Veszprém
Megyei Állami Közútkezelô Kht-tól a hozzájárulást beszerzi.
– Területhasználatot biztosított a Szupermarathon Kft.
részére, a 2010. június 19-20. napján megrendezésre kerülô
ULTRABALATON 2010 elnevezésû futórendezvény Balatonvilágos települést érintô útvonalára. Egyben hozzájárult a településen két frissítô pont üzemeltetéséhez, és ehhez a területet biztosította.
– Fetter György szervezô részére a 2010. július 3-án szombaton megrendezésre kerülô Tour de Balaton kerékpáros
élmény- és teljesítménytúra Balatonvilágos települést érintô
útvonalára a közterületek használatát biztosította, továbbá
hozzájárult a közterületen pecsételôhely/információs stand
24 órás mûködtetéséhez. A stand mûködtetését a Balatonvilágosi Nôk Egyesülete vállalta fel.
– Biztosította a Kultúrház használatát 2010. június 3. csütörtök 16 órára a Pedagógus Nap megtartásának helyszínéül.
– A Balatonvilágosi Nôk Egyesülete által szervezett, 2010.
június 26-án megrendezésre kerülô Szezonnyitó Grill verseny
lebonyolításához térítésmentesen biztosította helyszínként a
Rendezvényparkot, illetve a Kultúrotthont. Továbbá hozzájárult, hogy a rendezvényre meghívott kereskedôk az önkormányzat tulajdonában lévô közterületet térítésmentesen
használják.
– Nem támogatta a Balatonvilágos, Zalán utcában forgalomlassító fekvôrendôrök kiépítését kezdeményezô ingatlantulajdonosok kérelmét azzal az indokkal, hogy korábban a forgalomlassítás megoldására az utca elejére „ lakó-pihenô övezet”
tábla került kihelyezésre, mely maximum 20 km/óra
sebességgel történô haladást ír elô. Ennek betartása a gépjármûvezetôk felelôssége. Egyben felkérte a Balatkenesei
Rendôrôrs figyelmét a térségben a fokozottabb ellenôrzésre,
a rendôri jelenlét biztosítására.
– Elutasította Elsnerné Váradi Judit Balatonvilágos, Mészöly
Géza sétány 10. szám alatt lévô ingatlan elôtti kanadai nyárfa
kivágására vonatkozó kérelmét, a fa kivágását nem engedélyezte.
– Nem támogatta Csordás Sándor kérelmét, hogy a
Balatonvilágos, Magyar utcában villamos-energia ellátást biztosító vezeték légvezetéken kerüljön kiépítésre.
– Elutasította a Balatonvilágos 02/12 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonására vonatkozó kérelmet.
– Döntött arról, hogy a Balatonvilágos 1222/1-1222/16 hrszú ingatlanok övezeti besorolás módosítására vonatkozó kérelmet szakmai véleményezésre megküldi az érintetteknek.
– A Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó kérelmével kapcsolatban Kiss Róbert kérelmezô tájékoztatásáról
döntött.
– Nem járult hozzá a Balatonvilágos 050/27, és a 050/29
hrsz-ú ingatlanok „ mezôgazdasági terület” övezeti besorolásból „ lakóterület” övezeti besorolássá történô módosításához.
– A belterületbe vonás költségének kimunkálásához, döntést hozott a közmûvek kiépítésére vonatkozó költségbecslés
megkérésérôl.
– Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét,
hogy a szabadstrand mûködtetését a rendelkezésre álló közfoglalkoztatású állománnyal biztosítsa.
– Jóváhagyta a Magyar Államvasutak Zrt-vel a tulajdonában
álló 52000 m2 terület 2010. évben négy alkalommal történô
kaszálására vonatkozó vállalkozási szerzôdésben foglaltakat.
– Nem járult hozzá Balogh Ilona által a könyvtárban tervezett
képkiállításhoz. A kiállítás helyszínéül a jegyzô kezdeményezésére a Polgármesteri Hivatal földszintjét biztosította.
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– Hozzájárult az Óvoda és Iskola Szülôi Munkaközössége
által szervezett, 2010. május 28-án megrendezésre kerülô
gyermeknapi rendezvényen gyermeklovagoltatás céljára a
magaspart területének térítésmentes használatához.
– Elfogadta Bak István és Erdélyi József 25 m2 nagyságú
virágágyás kialakítására vonatkozó ajánlatát, és engedélyezte
annak kiépítését Balatonvilágos, Ady Endre utcában, a helységjelzô tábla és a térkép közötti területen. A megvalósításhoz biztosította a szükséges gépet – bobcat –, valamint betonszegélyt, földet, virágot.
– Tárgyalta a Világosi Hírmondó helyi újság alapító okirat
módosítását. Nem járult hozzá annak a nyilvántartószervhez
történô megküldéséhez.
– A Világosi Hírmondó helyi újság felelôs szerkesztôi feladatai ellátására vonatkozóan pályázat kiírásáról döntött.
– Pótelôirányzatot biztosított a Kippkopp Óvoda és Bölcsôde
Balatonvilágos Napközi-otthonos Óvoda Tagóvoda nyílászáró
cseréjére 156000 Ft összegben.
– A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola
nyílászáró cseréjére 322000 Ft pótelôirányzatot biztosított.
– Elfogadta a belterületi aszfaltburkolatú utaknál a kátyúk és
süllyedések helyreállítására tett ajánlatok közül a SIÓ-KÔÉP
Építô, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatát, és a
munkálatok elvégzésével megbízta bruttó 10 millió Ft vállalási árért. Továbbá a munkálatok mûszaki ellenôrzésére
500000 Ft keretösszeget biztosított.
– Az oktatási és nevelési intézmények, továbbá az önkor mányzat dolgozói kirándulásának költségére 10 ezer Ft/fô elôirányzatot biztosított.
– Meghallgatta a Telekfalva testvértelepülésen tett hivatalos
látogatásról a delegáció vezetôjének tájékoztatását.
– Jegyzôi észrevételre döntést hozott arra vonatkozóan,
hogy a Világosi Hírmondó helyi újság áprilisi bôvített száma
kifizetésre kerülhet.
– Visszavonta 160/2010. (IV. 13.) számú határozatát, melyben döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô
Balatonvilágos, 1346 hrsz-ú, Balatonvilágos, Csokonai utcában található szabadstrandon lévô 72 m2 alapterületû büfé
épületet, határozott idôre, 2010. május 1 napjától 2013. április 30 napjáig bérbe adta, vendéglátó-ipari egység üzemeltetésére. A határozat visszavonása a bérlô „ visszalépése” miatt
vált szükségessé.
A képviselô-testület a további napirendek tárgyalását zárt
ülésen folytatta, ahol az alábbi döntéseket hozta:
– A Balatonvilágos 046/15 hrsz-ú ingatlanon lévô családi ház
tetô felújításának költségéhez 200.000 Ft kamatmentes kölcsönt biztosított.
– Döntött arról, hogy a Balatonvilágos, 303/12 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi elôszerzôdést felbontja, és a szerzôdô felek által befizetett bruttó 1122600 Ft összegért az ingatlant visszavásárolja.
– Nem járult hozzá, hogy a Balatonvilágos, 504/11 hrsz-ú
ingatlan értékesítése során az ingatlanra Balatonvilágos
Község Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogok – jelzálogjog 6.000.000 Ft vételárkedvezmény
és járulékai erejéig, valamint annak biztosítására bejegyzett
elidegenítési és terhelési tilalom a leendô vevôk kötelezettségeként fennmaradjanak.
– Meghosszabbította az önkormányzat tulajdonában lévô
bérlakásokra vonatkozóan a jelenlegi bérlôk lakásbérleti jogviszonyát mindegyik lakás tekintetében 2011. június 30. napjáig.
– A Balatonvilágos 749/C hrsz. alatt felvett, természetben
Balatonvilágos, Dózsa György u. 1. szám alatt lévô, 247 m2
térmértékû, egyéb épület, bisztró mûvelési ágú ingatlan
vonatkozásában a 30.000.000 Ft+ Áfa, összesen 37500000
Ft összegû vételi ajánlattal, a törvényen alapuló elôvásárlási
jogával nem kívánt élni, arról lemondott.
– Nem kívánt élni a Balatonvilágos 02/12 hrsz. alatt felvett,
természetben Balatonvilágos, Rákóczi utca 36. szám Balaton
felöli részén lévô, 442 m2 térmértékû, kivett udvar mûvelési
ágú ingatlan 589/1000 tulajdoni hányad vonatkozásában tett
50.000.000Ft összegû vételi ajánlattal, a törvényen alapuló
elôvásárlási jogával, és arról lemondott.
– Nem járult hozzá a Balatonvilágos, 303/27 hrsz-ú ingatlan
beépítési kötelezettségre vonatkozó határidô meghosszabbításához. A beépítési kötelezettség elmulasztása miatt az Önkor mányzat az ingatlant visszavásárolja a vevôk által befizetett bruttó 3000000 Ft-ért.
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2010. június 15.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete
2010. június 15-én rendkívüli testületi ülést tartott, mely
során döntött arról, hogy a Balatonfüredi Körzeti Földhivatal
34537/2010.04.20. számú összefoglaló határozata ellen
fellebbezést nem kíván benyújtani, a Balatonvilágos 1222/1
hrsz-ú, az 1222/2 hrsz-ú, és az 1417 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatban biztosított
fellebbezési jogáról lemond. Továbbá egy millió forint elôirányzatot biztosított a szabadparti sétány parki berendezéseinek (6db pad, 6 db szemetes) költségére, a feltáró út korlátozott használata biztosítása költségére (gépjármûvek általi
használat megakadályozása), valamint a szabadparti sétány
használatára vonatkozó tájékoztató tábla költségére. Egyben
tudomásul vette, hogy a fenti költség nem az önkormányzat
tulajdonában lévô ingatlanokra kerül felhasználásra.
Jóváhagyta „ Balatonvilágos Jövôjéért” Közalapítvány alapító okirat módosítására tett javaslatot.
Elutasított két területhasználati kérelmet vidámpark mûködtetésére vonatkozóan.
Hozzájárult, hogy a Multibaal Trade Kft. a MOL rendezvény
lebonyolításakor az önkormányzat tulajdonában lévô 295/1
hrsz-ú ingatlan zöldterületét a személygépjár mûvek parkolására használhassa.
Hozzájárult a Balatonvilágos 504/11 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó, Balatonvilágos Község Önkormányzat javára bejegyzett 6.000.000 Ft vételárkedvezmény és járuléka erejéig
bejegyzett jelzálogjog, valamint annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez azzal a
feltétellel, ha a vételárhátralék összegét a szerzôdés aláírásának napjától számított jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával növelt összegben a tulajdonos visszafizeti.
Tárgyalt a Falunap rendezvényrôl, a rendezvény koordinátorának lehetséges személyeirôl, az ellátandó feladatokról.
Meghallgatta a Kerékpárút mellé kiépítésre kerülô ivókút
elnevezésére tett képviselôi javaslatot.
Megtárgyalta a Vemévszer Kft. kérelmét, melyben a Balatonvilágos Rákóczi u. 30. szám alatti építkezés megközelítéséhez, anyagszállítás céljára, 30 t összsúlyú gépjármûvek általi
behajtás biztosítását kérte a balatonvilágosi vasútállomástól
levezetô keskeny útszakaszra. A lejáró a Magyar Állam tulajdona, kezelôi jog jogosultja a Veszprém Megyei Állami Közútkezelô Kht. A képviselô-testület javasolta a kezelôi jog jogosultjának a kérelem elutasítását, tekintettel a terület fokozott
csúszásveszélyes, balesetveszélyes voltára, valamint arra,
hogy az út gyenge állapota ilyen volumenû terhelést nem bírna ki. Továbbá a szezonban nem kívánatos az amúgy is nagy
forgalmat bonyolító utakon ilyen összsúlyú gépjármûvekkel a
forgalom korlátozása.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô
ülését 2010. szeptember 21-én (kedd) 16 órakor tartja.
Napirend:
1./ A 2010. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Elôadó: polgármester, jegyzô, intézményvezetôk
2./ Vegyes ügyek
 Kovácsné Rack Mária

Bepereltek.

A Mi és a Balaton sorozat írásomban megjelent néhány
véleményem és állításom miatt beperelt a Pro-Mot. A tárgyalás
során megegyeztem a felperessel, hogy az alábbi helyreigazító
közleményt közzéteszem:
I. „ Mi és a Balaton III.” Cikkben megfogalmazott azon kitétel, hogy „ ez a javaslat – sok vonatkozásban – ellentétben áll a
magyar jogszabályokkal és a község érdekeivel is”, nem állja
meg a helyét, mivel a beépítési javaslat – jellegébôl adódóan –
csak hasznos tanácsokkal és tapasztalatokkal szolgálhat, de
annak helyi építési szabályzatba való beépítése, abban való
megjelenítése nem kötelezô.
II. „ Mi és a Balaton III.” Cikkben megfogalmazott azon kitétel, hogy „ egy-egy személy megnyerésére utaló jelek is megmutatkoztak” , arra utal, hogy a „ megnyerésére” kifejezés alatt
jó szándékú lobby tevékenység és nem korrupció értendô.
Az asztalveréssel kapcsolatosan is perelt a felperes. Állításom bizonyítására kértem a bíróságot, hogy tanúként hallgassa meg a jegyzô asszonyt, és a polgármester urat. A kérésem
hallatán – asztalverés ügyben – a felperes rögtön elállt a keresetétôl.
 Dr. Nagy Miklós
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Falunap 2010. programjai
2010. július 9. péntek
19:15 Szabadtéri színpad – Belle Donne tánccsoport Balatonfôkajárról
19:30 Kultúrház: A helyi óvodások és a balatonvilágosi Kreatív Kör kiállítása Bíróné Simon Erzsike verseivel
(megnyitja: Bihari Csongor)
20:00 Rendezvénypark - Apáti Dixiland Band koncert
21:00 Magaspart – Belsô Barlang csapatának dobosai
2010. július 10. szombat
07:00 Reggeli ébresztô fúvószenekarral
09:30 Mazsorett-bemutató
10:00 Ünnepélyes megnyitó
Fellép a Világosi Népdalkör és a
Gimesi Hagyományôrzô Csoport
11:00 Bence Bohóc
12-13 Jó ebédhez szól a nóta
13:14:30 Karneváli hangulat salsa táncosokkal
14:30 Borverseny eredményhirdetés a Kelet-Balatoni
Borlovagrend közremûködésével
15:00 Meseparódiák-Komáromi Sándor és csapata
15:30 Ametiszt Tánc- és Sportegyesület táncbemutatója
Tóth Rebekával
16:00 Gyermekkoncert – Varnyú Country
17:00 Mátyás király lustája – Alig(h)a Színjátszókôr Gyer mekcsoportja
18:15-18:45 Sahira hastánc
19:00-19:40 „ Repülô harcosok“ – show

19:45-20:30 Operettbemutató a veszprémi Petôfi Színház
mûvészeivel
20:30 Varnyú Country nagykoncert
22:00 Tûzijáték, majd hajnalig tartó mulatság
Mûsorvezetôk:
Nyékiné Kôszegi Krisztina és Kalinovics Zoltán
Egyéb programok:
09:00-13:00 Véradás az iskolában
Arcfestés a parkban
10:00-15.00 Gyerkôc Program és légvár a parkban
14-18 Játszóház Pap Zoltánnéval a parkban
10-14:30 Borbemutató a kultúrházban
12-16 Egészségügyi szûrôbusz az iskola udvarán
11-17 Veteránautó bemutató a Posta utcában
Sportversenyek július 10-én a
Mozdulj Világos Sport Egyesület szervezésében
(lásd: www.balatonvilagos.hu/sport)
08:00 Tenisz a magaspart és az iskolaudvar teniszpályáin
Nevezés: 07. 09. 18 óráig telefonon (30/216-9747) vagy a
perbo@vnet.hu e-mail címen
09:00 Foci az aligai pályán
Nevezés: 07. 09-éig telefonon (30/2579595) vagy a
mozduljvilagos@citromail.hu e-mail címen
09:00 Asztalitenisz az iskola tornatermében
Nevezés: 07. 09-éig telefonon (30/2579595) vagy a
mozduljvilagos@citromail.hu e-mail címen
Jó szórakozást!

Tájékoztató a „Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány“ júniusi munkájáról
14/2010. (VI. 15) számú határozatával 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az Alapítványi gyûlés megbízta
Szita Róbert egyéni vállalkozót a
Balatonvilágos helytörténetét feldolgozó
könyv szerkesztési munkálatainak
elvégzésére.
15/2010. (VI. 15) számú határozatá-

val 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül az Alapítványi gyûlés elfogadta a
2009. évi mérleg és beszámoló adatait.
16/2010. (VI. 15) számú határozatával 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül a könyvvizsgálói feladatok
ellátásával Édesné Busch Arankát,
70.000Ft + Áfa éves díj ellenében meg-

Csillagos napjaink...
Vendégként – és nem felkészítô tanárként – élmény volt beülni a felsô tagozatosok bemutatójára, aminek témája a
csillag volt.
Minden megkötés nélkül választhatták
a diákok a témán belül, hogy mibôl készülnek, milyen „ kész” munkát mutatnak be a több napos felkészülés után.
A témaválasztás változatos volt: a csillag, mint jelkép, mint tengeri állat,mint
fegyvernem, a sport kiemelkedô sztárjai…És megannyi természet-és társadalomtudományi szakterület. Vagy ugyanaz, de más aspektusból be- és megmutatva.
A mai pedagógia egyik alapelve: „ eladható” tudást adni a gyerekeknek, vagy
hozzásegíteni, megmutatni nekik az
eszközöket, módszereket, tehát a lehetôséget a kérdések megoldásához. Ebben is nagy eltérést mutattak a prezentációk: bár a számítógép, internet állt a
vezetô helyen.

bízta az Alapítványi gyûlés.
17/2010. (VI. 15) számú határozatával 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül a Pro-Mot Hungária Kft. által célzott támogatásként befizetett 50.000Ft
átutalásáról döntött a Nôk Egyesülete
részére a Szezonnyitó rendezvényhez.
 Molnárné Sági Mária elnök

„ Projekt“ bemutató az iskolában

Hogyan is mûködött az alkotó folyamat? Elsô nap ismerkedés a lehetôségekkel, ötletbörze. Majd körvonalazódott a leginkább megvalósítható téma,
csoportokon belül mindenki hozzátette
a saját gondolatát, s indulhatott a gyûjtômunka, a felduzzadt anyag szelektálása.
Több csoportot is alkotott egy-egy évfolyam,mert kisebb létszámmal könnyebb
volt az egységes munka. Azaz, mindenki
hozzáférhetett a munkához!
A formába öntés és a „ közvetítô” csatorna megtalálása sem volt könnyû, szóbeli beszámoló aplikációval, könyvszerkesztés és kivitelezés (fûzés, kötés stb.)
számítógépes kivetítés vagy egyéb legyen-e?
Nagyon tetszett, hogy a csoportbeli
diákok vagy segítô tanáraik értékelték
munkájukat, bemutatták az alkotási folyamatot, a nehézségeiket, sikereiket.
A tanulók komolyan vették a munkát.
Meglátták, hogy milyen sok munka van

egy 4-5 perces bemutató mögött, menynyire kell összpontosítani, de megtalálták az alkotói nap folyamán a humort, az
örömöt is.
Szívesen és fegyelmezetten hallgatták
végig társaik elôadását, és a jól végzett
munka élményével álltak fel székeikrôl.
Az alsó tagozatosok délelôttjén is szívesen részt vettem volna, de szimultán
zajlottak az események, így ez fizikailag
lehetetlen volt. Az ô témájuk az egészséges életmód volt, amit megelôzött egy
kirándulás, és készültek ôk is a témához
kapcsolódó bemutatóval: az étterem
asztalain színükkel és sokféleségükkel
szemet-szájat gyönyörködtettek a zöldségek, melyre csak egy pillantást vethettem. Ôk viszont be is lakmározták.
Az év zárásaként jó és hasznos ötlet
volt ez az alkotó munka. Gratulálok a
tanároknak és a diákoknak egyaránt!
 Dr. Nagy Miklósné - ny. tanár
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Óvodai események így év végén...
Évzáró ünnepség
Ebben az évben szakítva a hagyományokkal óvodai évzáró és ballagási ünnepségünket a
Rendezvényparkban tartottuk, melyen részt vett Thury Attiláné, a kenesei Kippkopp Óvoda és
Bölcsôde intézmény vezetôje és Marék Veronika, a Kippkopp mesék kitalálója. A Micimackó csoport gyerekei a négy évszak változásához fûzôdô versekkel, dalokkal mutatkoztak be, a
Ficánkások játékos képzeletbeli kirándulást tettek a Balaton partjára.
A nagycsoportosok búcsúztatása évrôl-évre megható része mûsorunknak, ôsszel 13 gyerek
kezdi meg tanulmányait az iskolában. Büszkén, meghatódva néztünk a gyerekekre, akiknek
iskolássá cseperedését évekig végig követtük. Fájó szívvel vettünk búcsút a szülôktôl is, tudván,
hogy rengeteget segítettek nekünk, s akikkel sok közös élmény részesei lehettünk. Mindannyian
tudjuk, hogy egy új szakasz kezdôdik a gyerekek életében.
Kívánjuk, hogy boldog derûs napokban legyen részetek és sok élménnyel gazdagodjatok az
iskolában!
Pedagógus nap
Május vége felé csodaszép meghívót kapott az óvoda valamennyi dolgozója, pedagógusnapra
invitáltak bennünket. Hangulatos kerti partit rendeztek nekünk a Szülôi Munkaközösség tagjai,
ahol a gyerekek külön erre az alkalomra tanult versekkel, s virággal köszöntöttek bennünket.
Vidám, jó kedvû beszélgetés eszem-iszom következett ezután, körülöttünk gyereksereg
hancúrozott, s mi nagyon jól éreztük magunkat ebben a nyüzsgésben.
Kedves Szülôk, Gyerekek! Köszönjük, hogy ilyen kedves, emlékezetes nappá varázsoltátok
nekünk ezt a délutánt!

„Naplemente Tábor”
Június 11. és 13.-a között hagyományteremtô szándékkal nyári hétvégi tábort szerveztünk
az iskolába készülô gyerekek részére az óvodánkban. A bent alvós tábor célja az volt, hogy a
gyerekek megismerkedjenek lakóhelyük nevezetességeivel, s hogy emlékezetes napokat töltsünk együtt.
Néhány kiemelt programunk:
– „Árokparti” - virsli és pillecukor sütés, növény- és állat-meghatározás, a napnyugta
nyomon követése, zenés együttlét, esti pizsama-bemutató, elemlámpás „diszkó”,
– A magaspart nevezetességei: a Szent Koronától a Székely Kapuig,
– Kirándulás Balatonvilágoson: a Szent István és Gizella emlékmû, a Lovarda, a Mészöly
Emlékmû és Forrás megtekintése
– „Totó” kitöltése a látottak alapján
Sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a gyerekek, s mi óvónôk is. Mérföldkô volt ez
óvodásaink, s a szülôk életében is, hiszen sokuknak ez volt az elsô távol töltött hétvége.
Köszönet azoknak, akik segítettek a tábor sikeres lebonyolításában: Csobai Zoltánnak, aki
finom ebéddel látott vendégül bennünket, a Balatonvilágosi Nôk Egyesületének, akik
étkezésünkhöz járultak hozzá, az óvodával szemközt lakó német családnak, akik anyagilag támogatták rendezvényünket, Szekeres Józsefnek, aki szállításunkról gondoskodott, Dezsô bácsinak,
hogy használhattuk az ugráló várat, az iskolának, hogy a tornaszivacsokat rendelkezésünkre bocsátották, a Pulai Lovasparknak, hogy lehetôvé tették látogatásunkat, s köszönet a Szülôknek, akik
mindent megtettek azért, hogy gyermekeik semmiben ne szenvedjenek hiányt!

 Mihályné Bertán Katalin

Válasz Kalinovits Zoltán nyílt levelére...
Tisztelt Képviselô-testület!
Tisztelt Kalinovits Zoltán!
Mint a balatonvilágosi honlap üzemeltetôje szükségesnek érzem azt, hogy a Világosi
Hírmondó 2010. májusi számában megjelent nyílt levélre néhány sorban válaszoljak. Bár nem
szeretem ezt a módját a véleménynyilvánításnak, de ezt nem hagyhattam válasz nélkül.
Cégem weboldalak elkészítésével és üzemeltetésével foglalkozik. Rengeteg referenciamunkánk van, melynek többsége turisztikai jellegû.
A kezdetektôl 2004-tôl frissítem a világosi honlapot. Szerény véleményem szerint ebben a
hat évben sokat fejlôdött, és a levélben említett nem naprakész jelzôvel sem tudok egyet érteni.
Cégemnek szerzôdése van az Önkormányzattal, hogy minden megküldött anyagnak 24 órán
belül meg kell jelenni a honlapon. Erre még soha nem volt panasz, többnyire pár órán belül
felkerültek az anyagok.
Fejlôdés lépései:
- Felkerült egy Hivatali Infó menüpont ahol a látogató letöltheti a tájékoztatókat,
nyomtatványokat, és egy linktárat talál hivatalos dolgai elintézéséhez.
- Felkerült e községünket bemutató videó.
- Az Önkormányzat menüpont kibôvült Rendeletek, Jegyzôkönyvek és Határozatok
Almenüvel. Ide mindig a lehetô leggyorsabban felkerülnek a legújabb rendeletek, határozatok
és jegyzôkönyvek idôrendi sorrendben.
- Elkészült egy Településszerkezet menüpont, amelyen szintén a legfrissebb információk
találhatók
- Elkészültek az MVSE külön aloldali, ahol az egyesület összes elmúlt és következô programja megtalálható, rengeteg képpel és színes cikkel. Frissítés itt is mindig naprakész és gyors.
- Rendezvények menüpontba mindig felkerülnek az adott évi rendezvények, igaz részletesen csak az év folyamán kerülnek kidolgozásra.
- Hírmondó menüpontba mindig felkerül az aktuális szám, amint kijön a nyomdából.
- Az Alapítvány menüpontba a Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány adatai találhatók
- Vendégkönyv. Sokan nem értik a mûködését, hogy miért nem egybôl jelennek meg az
üzenetek. Erre azért van szükség, hogy a trágár, oda nem illô bejegyzések rövid idôre se jelenjenek meg a honlapon. Ennek ellenére sok témájában oda nem illô dolog található benne. Talán
nem ez lenne a megfelelô hely ezeknek a problémáknak a megtárgyalására. A válaszok az
üzenetekre nem mindig nyilvánosak, tehát attól még, hogy nem látjuk, valószínû megválaszolásra kerültek.
- Az iskola kapott egy teljesen különálló honlapot, amin szintén rengeteg aktuális fotó, cikk,
eredmények találhatók. Úgy vélem itt sem volt soha hiba az aktualitással.
- Felkerült egy webkamera a magaspartra, ahonnan bárki gyönyörködhet a Balatonban.
- És a végére hagytam a Turisztika menüpontot. Ez a menüpont átlinkel a Fehér - Partok
Turisztikai egyesület portáljára. Ez egy balatonvilágosi turisztikai portál. Teljesen még nincs
kész, tartalmi részei frissítésre szorulnak.
Egy község honlapjának nem feladata, hogy turisztikai hirdetések jelenjenek meg rajta. Erre
kiváló az egyesület honlapja. Mindenki beléphet, és felkerülhet erre az oldalra. Természetesen
– mint bárhol máshol a világon – ez nem ingyenes. Tudtommal Kalinovits úr még csak meg sem
kereste az egyesületet, hogy be szeretne lépni. Pedig szívesen vennénk, tapasztalataival biztos
tudna jó tanácsokat adni.
Véleményem szerint Községünk sokkal hamarabb jutna elôre, ha nem egymás munkáját kritizálnák a helyi médiákban, hanem személyesen megbeszélésen jutnánk közös nevezôre!
Tisztelettel:
Molnár Dániel - NéMo System Bt.

Felkérés

Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány gondozásában megjelenô FEHÉRPARTOK ALJÁN, Balatonvilágos helytörténetét feldolgozó könyv megjelenésének támogatására.
A kiadvány:
Balatonvilágos története a község megalakulásának 50. évfordulójára – 2011. március 1-ére – megjelenô 284 oldalas könyv, melynek borítója megegyezik a képeslappal.
Az a magánszemély, aki 5000 Ft hozzájárulásával támogatja a helytörténeti könyv
megjelenését, szerepelni fog a könyvben a támogatók listáján, befizetéskor kap egy
képeslapot és a könyv megjelenésétôl számított egy hónapon belül a megadott címre
elküldjük a könyv egy tiszteletpéldányát.
A támogatás befizethetô, a képeslap megvásárolható az alábbi helyeken:
Hársfa Vendéglôben,
Barkácsboltban,
Club Aliga Recepcióján,
Heinrich Pálnál, Zrínyi u. 89. szám alatt,
Polgármesternél
A szervezôk képviseletében tisztelettel:
Balatonvilágos, 2010. júniusa

 Molnárné Sági Mária elnök
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Mi és a Balaton VII.
„ Annyi édes, színes hazugság
Környékezi szegény szívünket,
Mért nem vagyunk hivô buták mind,
Éles szemmel vajjon ki büntet,
Nyomorékokat, bennünket?”
AE.
„ Szent István nem azon siránkozott, hogy milyen sok
a pogány ember, hanem hatalmas életerôvel, munkával
és szeretettel új világot teremtett a Kárpát-medencében.
Befogadta a jövevényeket, elûzte a betolakodókat. Jó
lenne, ha mi is a Szent István-i hozzáállással viszonyulnánk saját feladatainkhoz. Van jövô, van remény!„
2010.05.30-án ismét tájékoztatón jártunk. Bár Önkormányzat hatáskörébe tartozó Helyi Építési Szabályzat ügye
volt napirenden, a képviselô testület kihagyásával, tudta
nélkül jött az létre. Egy ismeretlen „ aliga mentô” egyesület,
valamint az Önkormányzat által létrehívott, és közpénzbôl
mûködtetett „ Fehérpartok Egyesület” felhatalmazás nélkül
rendezte a ProMot részére a lakossági tájékoztatót. Célcsoport
elsôsorban a helyi üdülô tulajdonosok voltak. Az érdeklôdôk
számosan megjelentek. Az egyik rendezô -Fehér Partok
Egyesület- sajnos felkészületlen, és sok tekintetben tájékozatlan személyre bízta a képviseletet, aki udvariatlan, sértegetô
viselkedésével elrontotta a fórum hangulatát. A sértegetô

agresszivitás ellenszenvet váltott ki a jelenlévôkbôl, melynek
hangot is adtak. Az ismeretlen egyesület képviselôje pedig túl
hosszúra nyújtotta mondandóját, de itt is a témában való
tájékozatlanság árulkodó volt, így az ügy szempontjából használható ismereteket nem adott. Közös jellemzôjük a befektetô üzleti érdekének feltétel nélküli támogatása volt, a község lakóinak és nyaraló tulajdonosainak érdekei mellôzésével, azok hátrányára. A ProMot képviselôje hosszas elôadásba
fogott, és az Önkormányzathoz benyújtott beépítési javaslattól jelentôsen eltérô makettet, látképet mutatott be. Sajnos a
bemutatott vázlatrajz, és a makett valamint a látkép egymással sem volt összhangban. Nem azonos elgondolásról szólt.
Csábító ígéretnek a munkahelyteremtést hangsúlyozták, és
elhallgatták a lakosság növekedésével megjelenô munkaerô
kínálatot, mely többszöröse lesz a képzôdô munkahelyeknek.
Csúfos közjátékká vált az a tapintatlan durva udvariatlanság,
mely egy hozzászóló, nagy szakmai gyakorlattal és tudással
bíró építész megalapozott szakmai kritikáját próbálta lekezelni. A rendezvény ötletgazdája a háttérben lapult és sunyin
hallgatott, cserben hagyva a rendezôket. Elhallgatta a résztvevôk elôtt a tervtanács nem hízelgô véleményét.
Azt hiszem sokat ártott vele az ügynek.
 Dr. Nagy Miklós

A hiteles és pontos tájékoztatás követelményének megfelelôen közzé tesszük változtatás nélkül a Balatoni Területi Tervtanács
szakvéleményét.
BALATONI TERÜLETI TERVTANÁCS
Üisz.: 8- 290/2010.
B – 23 / 2010.
TERVTANÁCSI KONZULTÁCIÓ
Az ülés ideje, helye: 2010. 05. 12.,
Balatonfüred, Városháza tárgyalója
Jelenlevôk:
Tervezô: Városy Péter
Önkormányzat: Fekete Barnabás polgármester, Müller
János fôépítész, dr. Nagy Miklós, Mikolovics Miklós, Pernecker
Antal, Varga Géza
Beruházó: Zvi Frank (Pro-mot Hungária), Guranits Attila (Promot Hungária), Bardóczi Árpád (P.P. Kft.), Gyôzô Gábor
(Nervin&Pensford)
Tervtanács: Virányi István, Lantay Attila, Ripszám János,
Ruttkay Gyula, Papp Zoltán Tamás, Sturcz Mihály, Vincze
Attila, Kálmán Ernô (MÉSZ), Marjoszky István (KD KTVF), Lázár
Tibor (Környezetterv), Varga Ákos, Fabacsovics Zoltán,
Kadlicskó Krisztián, Inkovics László, Fábián Éva
Balatonvilágos településrendezési tervének
módosítása – konzultáció
Tervezô: Városy Péter TT 1 01-2320
Pomsár és Társai Építész Iroda, Bp.
A Tervtanácsra vonatkozó adatokat a külön jegyzôkönyv tartalmazza. A tervtanács határozatképes, a tagok száma 8 fô.
A Tervtanács úgy érzékeli, hogy a régóta tartó, számos
egyeztetés ellenére a lakosság és részben az Önkormányzat is
vegyes érzelmekkel viseltetik a tervezett beruházás iránt.
A tervben az elmúlt egy évben pozitív változások történtek,
de áttörô változás mégsem mutatkozik, mert a nagyságrendek
érdemben nem csökkentek. Változatlanul kérdéses az ilyen
léptékû, kapacitású fejlesztés hatása a meglevô települések
mûködésére, arculatára. A tervezett fejlesztés nagyságrendje
miatt nem elegendô Balatonvilágos település közigazgatási
területét vizsgálni, a tágabb térségi viszonyokra, vonzatokra is
tekintettel kell lenni, fel kell mérni az összefüggéseket, a
várható kihatásokat és a megvalósítás realitását.
A környezeti vizsgálat megállapításait értékelni és minôsíteni kell, nem elég a beépítési terv beillesztése a vizsgálatba,
a megvalósuló fejlesztés visszahatására is ki kell térnie az
anyagnak.
A tervi anyag még nem elég kiforrott, további értékalapú

elemzô, elôkészítô vizsgálatok szükségesek, amelyek a program alapját képezhetik. A program elfogadása nem elég csak
a helyiek részérôl, hanem a térség szempontjából is elfogadhatónak kell lenni, a térségi elfogadás változatlanul a
legsarkosabb probléma. A legfontosabb szempontja kell
legyen a tervezett fejlesztésnek a Balaton keleti medencéjére
történô kihatása.
Az alátámasztó munkarészek kiegészítésre és javításra
szorulnak. Fontos részletkérdés a megfelelô közmûellátás biztosítása és közlekedési kiszolgálás, a gépkocsi-elhelyezés,
még a fejlesztési területen belül is.
A Tervtanács köszöni a fejlesztôk rugalmas hozzáállását,
hogy eltekintenek a toronyház építésétôl. A tervezett kapacitást azonban továbbra is túlzottnak tartja a Tervtanács, gondot jelenthet az ekkora nagyságrendû, több évtizedes megvalósításra ütemezett beruházás, ezért bizonyosan változtatásra
van szükség.
A hiányzó és módosított tervi anyagok elkészítése után lehet a településrendezési tervet véleményeztetni a Tervtanáccsal.
A Tervtanács érzékeli a településen és az önkormányzaton
belüli összhang hiányát, de ismételten megállapítja, hogy a
fejlesztés túlnô Balatonvilágos kompetenciáján is, jóval
tágabb környezetre várható a kihatása, ezért a fejlesztési
nagyságrend átértékelését javasolja.
A minden részletre kiterjedô környezeti vizsgálat és
értékalapú programalkotó folyamat alapján lehetne konszenzust létrehozni, a programot elfogadtatni és azután a
településrendezési tervet alakítani, továbbtervezni.
Kaposvár, 2010. 05. 19.
Virányi István
állami fôépítész a Tervtanács elnöke

Elgondolkodtató körülmény, hogy a megválogatott jeles építészek szakvéleményének ismeretében milyen belsô kényszer
hatására születik egy terjedelmes, önmagát ismételgetô hírlevél.
Annak stílusa, gondolatmenete, szóhasználata és mondatszerkesztése mindenesetre eltérô az általam évtizedek során
tapasztalt ismérvektôl. Feltûnô hogy mennyire hasonlít az
egyre durvuló „ Világos jövô”-re... nem csak külsôleg.
Divide et impera
Oszd meg és uralkodj
Ravasz politikai elv jelszava ez, melynél fogva a embereket
különbözô érdekek szerint csoportokra osztják, hogy így az

2010. június

7.

Vi lá go si Hírmondó

egyes csoportokat könnyebben manipulálhassák.
Ha az embereket megosztják, lehetôséget adnak nekik,
hogy más konkrét személyekben láthassák az ellenséget, minden bajuk okozóját, akkor teljesen biztos lehetünk benne,
hogy hallgatnak ránk. Azt teszik amit mondunk és saját
érdeküknek tekintik, ami jön, akkor is, ha valahol mélyen
sejtik, hogy maradnak kis bábuk a játszmában, ahol joguk
van bármikor áldozattá válni. Talán morzsák is leesnek az asztalról, melyekért késôbb kell megfizetni. Elhatalmasodik az a
nyomasztó érzés, hogy erôtlenek vagyunk, úgysem tudunk
tenni semmit
Ezért kiváltságos képesség ilyenkor, tudni hármat hátra
lépni. Kívülrôl nézni a cirkuszt, a csalást, hazudozást és
árulást, és örülni annak, hogy belül szolga nem lehetek. Már
zavarba jönni nem tudok, hisz túl vagyok a legnagyobb felismerésen, mit megtehettem. Felismertem a szélhámos hazudozó igazi arcát. Így váltam ellenséggé, de cserében maradhattam ôszinte SZABAD EMBER.

Örök igazság.
Nem ízléses dolog, – tôlem megélhetési függôségben lévô
emberekbôl – bírálható tetteimet helyeslô, véleményeket kicsikarni.
Az állami vagyon értékesítésének körülményei közérdekû adatok. A szerzôdés tartalmának titkosan kezelése törvénytelen.
 Dr. Nagy Miklós

Kiállítás
2010. 06. 08-tól
a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetô a
Balatonvilágosi K r e a t í v K l u b
kiállítása.
Képeivel bemutatkozik: Bálintné Langer Gabriell

Rendôrségi hírek
Néhány tanács nyárra a helyi lakosoknak és nyaralóknak
Tisztelt Olvasók!
A nyári forgalomban a trükkös
tolvajok, csalók mellett, egyre
nagyobb számban fordulnak elô
a besurranó tolvajok. Ôk a felelôtlenséget, óvatlanságot
használják ki! A nyitva hagyott kapukat, ajtókat, ablakokat
keresnek. Gyakran a kertben, az udvaron dolgozgatnak a ház
lakói, kerti partit rendeznek a nyaralók, és nem veszik észre,
hogy a nyitott kapun, bejárati ajtón, ablakon át idegenek
surrannak be és ki. A besurranó tolvajok nagyon gyorsan dolgoznak, nem hagynak hátra nyomokat, és gépkocsival pillanatok alatt el tudnak tûnni. Ugyanilyen vonzerôvel bírnak a felügyelet nélkül hagyott gépkocsik, és a benne látható értékek.
Tapasztalataink szerint valóban igaz a mondás: „ alkalom szüli
a tolvajt”.
A besurranások megelôzése érdekében
· zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor
is, ha otthon tartózkodnak, pihennek, kertben vannak
· a személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne
tartsák jól látható és könnyen elérhetô helyen
· ne hagyjanak nyitott ablakot, ha elmennek otthonról.
A gépjármûvekkel kapcsolatos lopások elkerülése
érdekében
· lehetôség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak,
úgy, hogy viszonylag több kormányozási manôverrel lehessen
az ingatlant a gépjármûvel elhagyni
· a kapukat tartsák zárva
· a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a kulcsait ne hagyják a
jármûben vagy látható helyen
· a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják
parkolás után
· közterületen történô parkolás esetén soha nem hagyjanak
értéket, mûszaki cikket, táskát látható helyen a gépkocsiban,
például a strandok, üzletek, szórakozóhelyek elôtt.
· az ülés alatti rejtekhelyet a tolvajok is jól ismerik!
A nagyobb vendégszám nagyobb közlekedési forgalmat is
jelent. A közlekedési szabályok megsértôi ellen kiszabható
büntetések szigorításával bizonyára sokan egyet értenek.
Különösen igaz ez a sebességhatárokat túllépôk és az ittas
vezetôkkel kapcsolatban. Hiszen mindnyájan jól tudjuk, hogy
ezek a súlyos sérüléssel járó vagy halálos kimenetelû közlekedési baleset leggyakoribb okai. A kerékpárral közlekedôkre is vonatkozik az ittas vezetés tilalma!
A bûncselekmények számának csökkentése, illetve megelôzése érdekében nem elég a rendôri jelenlét fokozása a
lakosság aktív közremûködésére is szükség van.
Mi rendôrök nagyon jól tudjuk, hogy a közigazgatási
bírság összegei a magasabb büntetési tételek közé tartoznak, azonban a jogszabályok nem teszik lehetôvé, hogy bár-

milyen méltányossággal éljünk. A kategóriák adottak! A
közigazgatási bírság kiszabásával nem csak a sebesség túllépését büntetik. Ilyen büntetésre lehet számítani:
· a vasúti átjáró és a közúti lámpa tilos jelzésén történô
áthaladáskor
· a jármûvel történô megállás és várakozás tilalmának
megszegése
· az autópálya leálló sávjának szabálytalan igénybevétele
· a behajtási tilalom, a kötelezô haladási irány figyelmen
kívül hagyása
· vezetés közbeni mobiltelefon kézben tartása
· gyermekbiztonsági rendszer alkalmazásának elmulasztása
· biztonsági öv be nem kapcsolása esetén.
Talán már nem is kell említenem, hogy a jogszabályok rossz látási viszonyok esetén és éjjel - láthatósági mellény
viselését írják elô lakott területen kívül nemcsak a kerékpárral, hanem a gyalog közlekedôk részére is.
Amennyiben bûncselekmény elkövetôjét tetten érik, vagy
áldozatokká válnak, azonnal kérjenek rendôri segítséget az
ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívón.

Kerékpározni jó, de…
Péntekrôl szombatra virradó éjszaka a Balatonalmádi
Rendôrkapitányság területén kollégáink több helyszínen
közúti közlekedési ellenôrzést tartottak. Alsóörsön alig éjfél
után ellenôriztek egy segédmotoros kerékpárral közlekedô
személyt. Az igazoltatás során leheletén erôs alkoholszagot
éreztek, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely 0.82 mg/l
értéket mutatott. Elmondta, hogy este 3 sört fogyasztott el.
Jármûvezetôt elôállították a Rendôrkapitányságra hitelesített
alkoholszondás ellenôrzés céljából. A két mérés 0.90 mg/l és
0.89 mg/l értéket mutatott. A motoros elismerte az alkoholfogyasztás tényét, és tudomásul vette a bûntetô feljelentést.
Pénteken este két, 40 és 64 éves, papkeszi lakosú férfi
kerékpárral közlekedett hazafelé a helyi presszóból. A közúti
ellenôrzés során a kollégák a leheletükön erôs alkoholszagot
éreztek, ezért elôállították ôket a Rendôrkapitányságra hitelesített alkoholszondás ellenôrzés céljából. A mérési eredmények, 0,52 mg/l és 0,50 mg/l értéket mutattak. Mindketten elismerték az alkoholfogyasztást: 2 sört illetve egy nagyfröccsöt ittak. Az igazoltatott személyek a szabálysértési feljelentés tényét tudomásul vették.
A kerékpárral közlekedôk egy része még mindig nem
fogadja el, hogy ôk is a közlekedésben résztvevô jármûvezetôk, akkor is, ha csak a faluban kerekeznek és rájuk
is vonatkozik a zéró tolerancia. Igaz vezetôi engedélyt
nem lehet elvenni tôlük, de szabálysértési eljárás mindenképpen indul ellenük.
 Stanka Mária r. ôrgy.
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Alig hallgattak el az iskola csengôi, Június 14-én kezdetét vette a 3. színjátszó tábor 14 tanuló részvételével a
Mészöly Géza sétány 17 alatt. A cél a falunapi elôadás elôkészítése volt. Mi, a rendezôk, igyekeztünk a gyerekeknek
egy izgalmas és élvezetes környezetet és programot biztosítani. Habár az idôjárás többször a falak közé szorított
minket, sikerült elvégezni mindent, amit tervbe vettünk.
Naponta próbáltuk a színdarabot, de a gyerekek megtanultak egy finn és egy ausztrál dalt is, amit kánonba
énekeltek. Mivel a tábor résztvevôinek kiválasztása nem a
hallásuk alapján történt, ezen dalok elôadását a nagyközönség elôtt mellôzni fogjuk.
Mindemellett volt idô pingpongra, társas játékokra, fürdésre, csónakázásra. A hagyományos pingpong versenyen
a fiatalabb csoportban ismét Mokány Petra nyert aranyat
és Vörös Patrik ezüstöt. Rest Boti vitte haza a bronzot. Az
idôsebb csoportban László Bálint állt a „ dobogó” felsô
fokán, Bódig Peti nyerte az ezüstöt, Farkas Ádám a bronzot.
A tábor sikeréhez sokan járultak hozzá. Itt szeretném
megköszönni Nógrádiné Évinek és feleségemnek a csapat
ellátását és gondozását, Horacsekné Zsuzsának az ajándék tárgyakat és a sok szendvicsbe valót, Molnár Jánosnak a zsemléket, Csobai Zolinak a csoport vendéglátását
szombat ebédre, Vörösné Marikának a sok finom palacsintát, Nógrádiné Évinek, Vörösné Schneidler Évinek,
Mokányné Györgyinek, Csobainé Anikónak, Restné Ritának a szombati bulira a vacsora megteremtését. Pernecker né Juditnak, Vörösné Schneidler Évinek és a Stass
házaspárnak edények, illetve színpadi kellékek biztosítását és egyéb segítségét, valamint a Zrinyi u. 1-i szolgalmi
tulajdonosoknak a strand használatát.
 Dr. Wimmer Péter
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Sportolj a Balatonban!
2010. 06. 24 - 08. 26-ig 10 alkalommal várunk, hogy lehetôséget biztosítsunk a balatoni sporteszközök kipróbálására. Ha van kedved és idôd
sportolni, gyere el minden hét
csütörtökén du. 16.30 - 18.30 között
a Volán Üdülô melletti önkormányzati
területen található Triál épülethez. Korhatár nincs!!!
 Mozdulj Világos Sport Egyesület
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