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Tisztelt balatonvilágosi lakosok!
Bemutatkoznak a képviselôjelöltek...
Kovács Tamás vagyok, 36
éves, nôs, egy gyermek édesapja.
Születésem óta balatonvilágosi
lakos vagyok. Szüleim is itt élnek,
s feleségemmel a hosszabb távú
jövôben gondolkozva mi is itt
építkeztünk. 1997-ben szereztem
meg az elsô diplomámat Szarvason növénytermesztési mérnökként, majd 1999-ben növényvédelmi szakmérnök másoddiplomát szereztem. Jelenleg Balatonvilágos Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézményét vezetem hat éve. Mint
intézményvezetô, a képviselôtestületi gyûléseknek eddig is állandó résztvevôje voltam, s most ismerôseim
ösztönzésére döntöttem úgy, hogy elindulok a választáson képviselô-jelöltként, utánajárva annak, hogy jelenlegi munkám az esetleges képviselôi címmel semmiféle
összeférhetetlenségben nincs.
Ha Ön úgy gondolja, hogy megfelelô személy lennék
az Önök kéréseinek, ötleteinek tolmácsolójaként, és szeretné, hogy a falu fejlôdését testületi tagként is segítsem,
kérem, szavazatával támogasson.
 Kovács Tamás

Koloti Béla vagyok, 36 éves.
Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága tûzmegelôzési osztályvezetôi beosztását látom el ôrnagyi rendfokozatban. Hivatásom gyakorlásán
kívül mint építész tûzvédelmi
szakértô tevékenykedem.
Harmonikus boldog házasságban feleségemmel együtt
gondoskodunk két leány gyermekünk nevelésérôl.
Kivételezettnek érzem magam, hogy 1997 óta egy
olyan páratlan adottságokkal rendelkezô településen
élhetek, mint Balatonvilágos. Úgy gondolom, hogy közös
együttmûködéssel és összefogással, felelôs hozzáállással és józan gondolkodással, az eddigi valós vagy vélt
sérelmeket félretéve tennünk kell Balatonvilágos fejlôdéséért. Ezen cél elérése érdekében olyan döntéseket
kell hozni, amelyek a község lakói elégedettségét szolgálják és Balatonvilágos érdekeit tartják szem elôtt.
Ha bizalmat szavaznak számomra, ezen irányelveket
mindig szem elôtt tartva kívánom munkámat végezni és
az Önök érdekeit képviselni.
 Koloti Béla

László József a nevem, Balatonvilágoson lakom 34 éve. Itt
nôttem fel, itt jártam általános
iskolába, itt élek feleségemmel
és nemrég született kisfiammal.
Az elmúlt négy évben itt dolgoztam Balatonvilágoson, tanyagondnokként. Munkámból adódóan naponta találkoztam a helyi lakosok mindennapi problémáival. Iskola, munkahely, szórakozás, megélhetés, biztonság és még sorolhatnám.
Mindenkinek meg van a maga keresztje és mindenki
megoldást szeretne.
Ígérhetném, hogy munkahelyeket teremtünk, hogy
javítunk a közbiztonságon, hogy több szórakozási
lehetôséget biztosítunk, hogy mindenkinek megoldjuk a
gondjait, de nem ígérem.
Úgy gondolom, hogy egy önkormányzati képviselô
feladata nem az, hogy ígérgessen, vagy, hogy a község
lakóit irányítsa a saját elképzelései szerint. Egy képviselônek a lakókat kell képviselni a településsel kapcsolatos döntésekben! Véleményem szerint ez nem kiváltság vagy hatalom, hanem szolgálat, a lakók érdekeinek
szolgálata. Ha ez azt jelenti, hogy rendszeres lakossági
fórumokat, fogadóórákat, személyes beszélgetéseket
kell tartani, hogy ismerjük a többségi véleményt és hogy
a többség is ismerje a döntések hátterét, akkor ezt kell
tenni. Mindig érthetôen és ôszintén.
A falu „ szekere” sokak szerint kátyúban van. Úgy gondolom, hogy ha a „ szekeret” irányítók egységesen irányítanak, az elöl lévôk egységesen „ húznak” és a hátul
levôk nem visszatartanak, hanem segítenek az elôrejutásban, akkor az a „ szekér” ki fog jönni a kátyúból és
bármilyen akadályon keresztül elôre jut.
Egy dolgot ígérhetek: ha bizalmat szavaznak nekem,
akkor is ugyanaz a „ Józsi” leszek, mint eddig és igyekszem segíteni a községet.
Kérem, ha egyetértenek velem, szavazzanak rám!
 László József

Mihalovics Miklós vagyok
56 éves. Feleségem a Polgár mesteri Hivatal dolgozója, 3
gyermekünk velük él, legidôsebb fiunk már önálló családot
alapított.
1979 óta élek Balatonvilágoson, végzettségem kertészmér nök, vállalatgazdasági szakmérnök. Iregszemcsén a Kaposvári
Egyetem Takarmánytermesztési
Kutató Intézetében dolgozom,
mint igazgató.
Az elôzô ciklusban az Önök bizalmából képviselôként
tevékenykedtem községünkért. Munkám során a közösség hosszú távú érdekeit tartottam szem elôtt, igyekeztem elôsegíteni az állandó lakosok és az üdülôtulajdonosok alapvetô közös érdekeinek, a vízhezjutásnak,
a kultúrált környezet kialakításának és fenntartásának,
az intézmények fenntartható mûködésének biztosítását.
Következetesen felléptem a közösségi érdek köntösébe
bújtatott egyéni érdekek és ambíciók ellen. Megválasztásom esetén elsôdleges feladatomnak tartom a közösségformálást, a civil kezdeményezések támogatását valamint az élhetô, barátságos lakókörnyezet kialakítását
és fenntartását. A megváltozott, szigorodó gazdasági környezetben fokozott figyelmet kívánok szentelni az önkor mányzati vagyonnal való gazdálkodás, az önkormányzati intézmények, az igazgatás hatékony mûködtetésének.
Szakmai beállítottságomból kifolyólag szeretném elôsegíteni a helyi idegenforgalmi, turisztikai fejlesztéseket,
különös tekintettel a szôlôtermesztésre és borászatra.
Feladataim megoldásában, mint balodali elkötelezettségû, pártpolitikai tekintet nélkül mindenkivel együttmûködöm, aki a közösség, a falu javát tartja szem elôtt.
Munkámat, mint azt az eddigi két ciklusban, társadalmi
munkában kívánom ellátni.
Kérem, támogasson szavazatával!
 Mihalovics Miklós
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Hardiné Pavelka Ágnes 52
éves balatonvilágosi lakos vagyok. 1965-tôl Balatonvilágoson élek. Két nagykorú gyermekem van, ôk itt is nôttek fel.
2008-ban gazdálkodói diplomát
szereztem. Mivel a faluban nem
találtam a végzettségemnek
megfelelô munkahelyet, ezért
más településen vállaltam munkát. Jelenleg Siófok Város
Kincstárában vagyok munkaügyi csoportvezetô. Évek óta részt veszek a településen munkálkodó szervezetek munkájában. Ismerôseim ajánlására indultam a képviselô választáson.
Az ajánlóimat és természetesen engem is rendkívüli
módon zavar a jelenlegi képviselô-testületben kialakult
torzsalkodás, amely nemhogy segítené, de egyenesen
gátolja a falu fejlôdését.
A végzettségem valamint a munkám során szerzett tapasztalatom segítségével a képviselôtestület gazdasági
munkáját nagymértékben tudnám segíteni.
Amit a késôbbiek során rendkívül fontosnak tartok:
– Meg kell ragadni minden olyan ésszerû lehetôséget,
amely a helyi lakosság munkához jutását elôsegíti.
– Minden pályázati lehetôséggel élni kell, ha az a
község és a lakosság fejlôdését szolgálhatja. Legyen az
a pályázat akár mûvészeti akár mûszaki programra vagy
esetleg szabadidôs tevékenységre meghirdetve.
– Mindenképpen erôsíteni kell a külterületi lakosság
községhez való tartozását.
– A lakosságot érintô változásokról folyamatosan
tájékoztatást kell nyújtani.
Javaslataikat várom a hardine@invitel.hu email címen,
vagy a 30/335-04-94-es telefonszámon.
 Hardiné Pavelka Ágnes
Szabó István, 38 éves kertészeti vállalkozó vagyok. Három évtizedet éltem Balatonvilágoson, most Siófokon lakom
feleségemmel és 3 éves kisfiammal. A községben töltöm
mindennapjaimat, itt építem és
szépítem a tulajdonosok kertjeit. Nyolc évet volt szerencsém
dolgozni a település üzemeltetési intézménynél, mint csoportvezetô, így jó rálátásom volt
a község mindennapi életére. Most érzem úgy, hogy
életkorom és élettapasztalatom megvan ahhoz, hogy a
képviselô testületben érdemi munkát végezhessek a
község érdekében. Nem akarok ígérni toronyórát lánccal, nem is teszem, de egy tiszta, átlátható, a lakosságot
tájékoztató képviselô testületet szeretnék. A legfontosabbnak tartom a lakosság és a testület közötti
kommunikációt, mivel véleményem szerint az egyetlen
cél, hogy a község lakóinak érdekeit kell a testületben
képviselni, és ha megtisztelnek bizalmukkal, én ezt a
feladatot szívesen teljesítem.
 Szabó István
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Veréb Andrásné, 37 éves,
házas, három gyermek édesanyja vagyok, 10 éve élek Balatonvilágoson.
Amennyire idôm és lehetôségeim engedték, eddig is tevékenyen részt vettem a falu közösségi életében.
A 2010. évi önkormányzati
választásokon független képviselôjelöltként szeretném elnyerni bizalmát. Úgy gondolom, lényegesen többet is tehetnék a községért, Balatonvilágos
lakosságának érdekeit érdemben képviselni tudnám a
település fejlôdésének javára.
Terveim között szerepel a Mathiász lakótelepen élôk
számára a buszmegálló biztonságos megközelítése, a
fiatalok letelepedésének elôsegítése, munkahelyteremtés támogatása, közlekedésbiztonság javítása, közterületek – közösségi helyiségek fejlesztése, turizmus
elôsegítése, az idôs emberek életminôségének javítása,
egészség, kultúra fejlesztése, nevelési – oktatási intézmények felkarolása, távolsági közlekedés megkönnyítése, helyi vállalkozások indításának ösztönzése, szociálisan érzékeny önkormányzat létrehozása.
Célom, hogy a községben élôkkel együtt, közösen
alkossuk meg Balatonvilágos jövôképét, mely alapja
lesz a község jövôbeli fejlôdésének!
Kérem, hogy amennyiben egyetért gondolataimmal,
tiszteljen meg bizalmával és szavazzon rám.
Új lendülettel, együtt Balatonvilágos fejlôdéséért!
 Veréb Andrásné
Vörös József vagyok 44
éves, két gyermekes családos.
Balatonvilágoson élek születésem óta. Munkám alkalmazottként és vállalkozóként is Világoshoz köt. Mivel mindennapjaimat itt töltöm, érdekel a község sorsa. Megválasztásom esetén fontos feladatnak tartom a
fiatal családok letelepedését
segítô és a turisztikai bevételeket emelô intézkedések
meghozatalát. Az elmúlt években számtalan terv készült
különbözô beruházásokra a községben, de a kivitelezés
elmaradt. A jelenlegi testületben levô szélsôséges nézetek és személyes ellentétek véleményem szerint csak
jelentôs megújulással törölhetôk el. Ezért, kérem, lépjünk egy nagyot! Kérdéseikkel hívjanak a +36-30-95939-50 számon vagy írásban a patrol66@freemail.hu címen.
 Vörös József

A képviselô-jelöltek bemutatása
a 7. oldalon folytatódik...

Lapzárta!

A következô lapzárta 2010. 10. 25-én lesz. Kérem a
cikkírókat, hogy a megjelenésre szánt írásaikat,
képanyagaikat a fent jelzett idôpontig szíveskedjenek
megküldeni a zepetnek@vnet.hu e-mail címre!
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Visszaszállt helyére az egykori
Trianon emlékmûrôl eltávolított zászló

2010. szeptember

Csak kevesen tudtunk arról, hogy a Mészöly Géza emlékmû
eredeti állapotában Trianon emlékmûnek készült. Rajta egy
szép zászlótartó rúdon lengett a magyar zászló, mely az
ország megcsonkítására emlékeztetett. A háború utáni politika igyekezett megszabadulni a fájdalmas múltunkra
emlékeztetô mûvektôl. A zászlótartó rudat egyszerûen kivették helyérôl, és a „ NEM NEM SOHA” feliratot Mészöly Géza
bronz portréjával takarták el. Ligeti Péter és Heinrich Pál helyi
lakosok, kitartó szervezômunkájával, és a jószívû adakozó
emberek segítségével a kilencvenedik évfordulóra a Trianon
zászló helyére „ visszaszállt”. Az eseményt elegáns küllemû és
bensôséges hangulatú rendezvénnyel ünnepelte a lakosság.
Köszönjük a jószívû adakozóknak és az önzetlen
szervezôknek.
 Dr. Nagy Miklós

Züzü néni (Horváth Ferencné) 101. születésnapja.
Isten éltesse!...
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Esküvô

A hely megfogta ôket.
Itt fogadtak örök hûséget.

Így készült az ivó kút...

Fotók: Dr Nagy Miklós

Ünnepélyes lejáróavatás Balatonaligán...
Régóta várt eseményre gyülekezett
augusztus 21-én délután a verôfényes
napsütésben a balatonaligai magasparton a nyaraló-tulajdonosok közel százfônyi csoportja. Az Aligai Fürdôegyesület
és a Pro-Mot Hungária Kft. bensôséges
ünnepséggel avatta fel a Kft. által építtetett, a löszfal oldalában kígyózó új
lejárót. Az Egyesület elnöke, Veres
Lászlóné röviden méltatta az eddig elért
eredményeket, és köszönetet mondott a
Pro-Mot nagyvonalú segítségéért. Az
elnökasszony a nemrégen alapított egyesület nevében ígéretet tett a lépcsô karbantartására minden év tavaszán, amely

alapvetôen a férfiak feladata lesz, míg a
nôi tagok a „ karbantartók” ellátását biztosítják közös sütés-fôzés keretében. A
Club Aliga tulajdonosa részérôl Maukner
Krisztián adta át a lejárót a fürdôközösségnek. A nemzeti színû szalag átvágásával hivatalosan is felavatott lejáró jelentôsen megkönnyíti a fürdôzôk számára a
vízparthoz való eljutást.
Az avatást követôen az ünneplôk az új
lejárón lesétáltak a Club Aliga területére,
az úgynevezett „ Castro Villához”. A gyönyörû panorámájú teraszon az Egyesület
tagjai vendégül látták az ünneplô közönséget bográcsban fôtt csülökpörkölttel,

házi süteményekkel és aligai borokkal,
hogy még emlékezetesebbé tegyék ezt
az örvendetes eseményt. Ezen a napon
ismét jó példáját láthattuk a helyi összefogásnak, a civil kezdeményezésnek.
A balatonaligai Fürdôegyesület minden
nyaralótulajdonost és helyi lakost szeretettel vár tagjai sorába. Az Egyesület tevékenysége kizárólag a balatonaligai
közösségi élet és a fürdôzés elôsegítésére alakult, tehát politikamentes, amint
azt az avató ünnepség is jól példázta.
 Bukovszki Judit
egyesületi tag
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Vidékfejlesztés – területfejlesztés – Hírek
Mindegy csak a végre fejlôdjünk?
A fejlesztési szervezetek és kormányzati intézkedések
sokaságát nézve felmerült többször a kérdés, mi a különbség a
vidékfejlesztés és területfejlesztés között. Miért kellenek külön
szervezetek e tevékenységek végzésére, miért nem lehet költséghatékonyabban, a valós fejlesztési célokat szem elôtt tartva a
rendelkezésre álló forrásokat felhasználni.
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS megalakulásával az érintett 22 település életébe egy új vidékfejlesztési szervezet lépett be. Számunkra fontos,
hogy Önök, akik jogosultak lehetnek ezeknek a fejlesztési forrásoknak, támogatásoknak az
elnyerésére tudják, hogy milyen kérdésekkel, milyen problémákkal, projektekkel fordulhatnak
hozzánk.
Nagyon fontos: bármilyen fejlesztési ötlettel felkereshetnek bennünket, ha nem tudják, hogy
annak megvalósítását miként kezdjék el. Nem biztos, hogy az a projekt az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásaiból támogatható, de felkészült szakembereink a
megfelelô pályázati lehetôségek meghatározásában együttmûködnek Önnel.
Miért fontos a vidékfejlesztés?
A legfontosabb különbség talán a terület- és vidékfejlesztés rendszere között, hogy míg a
területfejlesztés egy az állam által meghatározott, jogszabályban rögzített tartalmú koncepciót

hajt végre, addig a vidékfejlesztés célja, hogy a helyben meghatározott, a valós helyi igényekhez
igazodó, valós problémákat megoldó projektekhez rendeljünk fejlesztési forrásokat.
Az Európai Unió hamarosan megkezdi a 2007 – 2013 között mûködô ÚMVP félidôs felülvizsgálatát. Azt gondolom, hogy több olyan pontot is találnak majd a programban, amelyek az alulról építkezô, szuverén döntési jogkörrel bíró akció csoportok helyzetét elemezve rávilágítanak
arra, hogy Magyarországon kisebb-nagyobb „demokratikus lyukak” találhatók a rendszerben.
2010 júniusában a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére itthon is megkezdte egy
szakértôi csoport a helyzetelemzést és javaslatokat készítettek a rendszer átalakítására.
Reméljük, hogy biztosított lesz az a szakmai akarat és elkötelezettség, ami hozzájárul ahhoz,
hogy valós európai fejlesztési modell mûködhessen Magyarországon is.
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja HACS rendelkezik még jogszabályban rögzített fejlesztési
forrásokkal, így a következô támogatási idôszakban is lehetôség lesz pályázatok beadására.
Ne hagyja az utolsó pillanatra a felkészülést, keresse fel most irodánkat, mi azért dolgozunk,
hogy az Ön sikeres fejlesztéséhez hozzájáruljunk!
 Kontics Mónika – vezetô munkaszervezô

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892
www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu

Összefoglaló beszámoló az elmúlt négy év tanulságos eseteibôl
A községben kialakult, a közügyekkel
kapcsolatos hangulatról érkezô visszajelzések rámutatnak arra, hogy a lakosság a
községünket alapjaiban érintô eseményekrôl nem jut teljes körû ismeretekhez. Az eljutott információk koncepciózus átformálódásokon estek át. Tovább
terhelte a lakosság tisztánlátását egy, a
befektetôi körbôl származó havonta
megjelenô kiadvány, mely piár érdekbôl
sajátos nézôpontokra koncentrálva mutatott be bizonyos, a község jövôjét alapvetôen meghatározó dolgokat. Tovább
rontotta a helyzetet a helyhatósági választás közelsége. Egy-némely tisztségviselô helyzetébôl adódóan részben több
idôvel rendelkezve, részben információs
elônyével élve kísérletet tett arra, hogy a
lakosság egy részénél fontos információt
másként láttatva, befolyásolja a választók viszonyulását a képviselôk egy meghatározott köréhez. A fenti körülmények
szükségessé tették, hogy összefoglaljuk
a testületi munka különösen fontos részeit és azt a nyilvánosság számára hozzáférhetôvé és megismerhetôvé tegyük.
Megjegyzem, hogy döntéseinket zömében minôsített többséggel hoztuk meg.
----------------------------------------------

Válogatás
Mit végeztünk el?
1. Biztosítottuk a község közfeladatainak zavartalan ellátását, és annak gazdasági hátterét.
2. Siófok polgármesterének elvi alapon
született, hátrányosan megkülönböztetô
döntése miatt kizártak a munkaidôn túli
háziorvosi ügyeleti ellátásból és az oktatási intézményt mûködtetô társulásból. A
kizárás után a feladatot más módon zavartalanul biztosítottuk.
3. Megszereztük a volt BM üdülô 173
méteres vízparti szakaszát szabad parti
sétány mûködtetése céljából. A híresztelés ellenére rendeltetésszerûen használható. A megvásárláshoz a község pénzzel
nem rendelkezik. A megnyilvánult kriti-

kai észrevétel részben magyarázkodás, mintegy hatmillió forint kár elszenvedérészben a vízpart használati jogának elle- sét.
hetetlenítésére irányul.
2. A község rossz hírének keltését a
4. Elértük a Club Aliga vagyonkezelési médiában. (pld: megyeváltás, kábel tv,
szerzôdésének nyilvánosságra hozatalát és Club Aliga)
megismerhetôvé tettük azokat a község
3. A polgármester úr felhatalmazás nélszámára fontos jogosítványokat, melyeket kül aláirt a község nevében olyan szera befektetô eltitkolt a lakosság elôtt.
zôdést, melyre alapozva törvénytelenül
5. A testületi döntésekbôl képzôdô személyi adatokat adtak ki és jogosulatvégzetes hibák elkerülése, és a jogosít- lanul kezeltek. Erre építve az emberek
ványaink elvesztésének kockázata miatt egy részétôl jogosulatlanul pénzt szedtek
döntést hoztunk a HÉSZ megalkotása fo- be. A beszedett pénz sorsáról megbízlyamatának szüneteltetésére. A szünetel- ható információval nem rendelkezünk.
tetés addig feltétlenül indokolt, míg a
4. A képviselô testület azon tagjait, kik
Club Aliga értékesítésével kapcsolatos esküjük szerint eltéríthetetlenül szolbûnügyi vizsgálat jogerôsen le nem zárul. gálták a község érdekét, rossz hírbe hozták a lakosság jóhiszemû hiszékenyebb
Mit akadályoztunk meg?
1. A Volán üdülô melletti az önkor- része elôtt.
5. A polgármester úr két ülés között
mányzat tulajdonában lévô vízparti terütörtént eseményekrôl szóló beszámolólet elkótyavetyélését.
2. A teljesen megalapozatlan és a köz- kat rendre elmulasztotta, melyeket nem
ség számára hátrányos megyeváltás vo- tudtuk kikényszeríteni.
6. a polgármester úr testületi felhatalnatkozásában helyi népszavazás rákénymazás nélkül hivatali tisztségét magánszerítését a lakosságra.
3. A Hársfa vendéglô melletti erdô ela- célra használta.
Balatonvilágos, 2010-09-18.
dására irányuló indítványt és az eladással
megvalósuló bûncselekményt.
Tisztelettel:
4. A kábel TV törvénysértô módon való
 Dr. Nagy Miklós,
kiépítését és az arra irányuló nem törvéBóta Györgyi, Mihalovics Miklós
nyes népszavazási kezdeményezés hitelesítését.
5. A volt párt üdülô hasznáHorváth Attiláné, Zsuzsa vagyok. Férjem
latára biztosított jogaink elvesztését, megalapozatlan és a be- itt született, 17 éves koromtól én is ehhez a
fektetôi kör által erôltetett és a gyönyörû községhez tartozom, négy gyerközség számára káros megálla- mekemmel együtt.
Számomra a legfontosabb Aliga és Világos
podások elutasításával.
minden
egyes lakójának véleménye, a külön6. Megakadályoztuk a polbözô generációk boldogulása.
gármester úr azon törekvését,
Hiszek a falu összetartó erejében, az ellenhogy az Önkormányzati Minisztétek békés feloldásában, melynek érdekében
ter segítségével a választott és
segítségüket szeretném kérni a közös célok
a feladat ellátásában helyt álló
megfogalmazásához és azok megvalósításához.
képviselô testületet szétverje.
„ Legyen áldott Benned a Fény,
Mit nem tudtunk megakaHogy másoknak is fénye lehess,
dályozni?
Legyen áldott benned a Nap sugara,
1. A községi szabad strandon
És melegítse fel szívedet.“
felépített büfé szabálytalanul
(régi magyar áldás)
kiépített volta miatt keletkezett

Kedves Falubelijeim!

2010. augusztus
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Rendôrségi hírek
Megkezdôdött a tanítás... Változott a szabálysértési törvény!
Tisztelt Olvasók!

Már két éve bevezetésre került az „Iskola
rendôre” program, amely ebben az évben is folytatódik az egész ország, így a Balatonalmádi
Rendôrkapitányság területén is.
A program a rendôri munkának az általános iskolákban folytatott bûn- és balesetmegelôzési tevékenységét fogja össze, amelyet szeretnénk az óvodákra és középiskolákra
is kiterjeszteni. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendôre. Rendszeresen megjelenik az
intézményben, részt vesz a különbözô hivatalos és szabadidôs programokon, igény esetén
fogadóórát tart, részt vesz a szülôi értekezleteken, tájékoztatást ad a pedagógusoknak az
iskolában elôforduló erôszakos esetekkel kapcsolatban. Általa az iskola jelezheti a mindennapi
élettel kapcsolatban felmerülô olyan problémákat, észrevételeket, amelyek a Rendôrség tevékenységéhez kapcsolódnak, illetve kérhetik felvilágosító elôadások tartását. De nemcsak az
iskolák, hanem a szülôk észrevételeit is szívesen veszzük. Ezt a kapcsolattartó tevékenységet
általában a települések körzeti megbízott rendôrei végzik, a megelôzési elôadó koordinálja,
nyújt segítséget, ill. aktívan részt vesz az elôadások tartásában, programok szervezésében. Az
iskolakezdéssel kapcsolatosan fontos feladat még az intézmények környékének felmérése
közlekedés biztonsági és bûnmegelôzési szempontból, és a szükséges intézkedések
megtétele.
De nem csak a rendôröknek kell odafigyelni a közterületen közlekedô gyermekekre, hanem
minden felnôttnek. Gyermekeink biztonságáért mindnyájan felelôsek vagyunk gyalog,
kerékpáron, gépkocsiban, tömegközlekedési jármûveken és a szórakozóhelyeken egyaránt.

A jogszabályi változások közül különösen fontosnak tartom a szabálysértési törvény
változásait. A „tyúklopások” néven elhíresült estekrôl van szó. A 20.000 forint alatti értékben
elkövetett lopásokat eddig az önkormányzatok igazgatásrendészeti osztályán vizsgálták ki és ott
szabták ki a büntetést. Most ezek az ügyek átkerültek a rendôrséghez, amely nem szankciónál
azonnal, hanem a vizsgálat végén a bíróságra kerül az ügy. Így ezekben az esetekben a
pénzbírságon túl már közmunka és elzárás is kiszabható büntetésként. Tulajdonképpen ez volt a
változtatások célja! Ezek a változások azonban most elsôsorban a fiatalkorúakat (14-18
évesig) érintik érzékenyen. Ôk is beleesnek ebbe a kategóriába, amikor az üzletekben ostoba
gyerekes csínybôl ellopnak kis értékû dolgokat, vagy egymástól apróbb tárgyakat. Ôk, mivel
nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, nem kapnak pénzbüntetést, közmunkára 16 év alatt
nem ítélhetôk, marad az elzárás. Lehet, hogy csak 1-2 nap, de nagyon komoly pszichés következménye lehet a törvényes megleckéztetésnek.
Ezért van most jelentôsége a felvilágosításnak, a tájékoztatásnak, hogy azt a fiatalt, aki
egyszer követ el egy ostobaságot – mert a fiatalkorú elkövetôk 70-80%-ra ez jellemzô – ne sújtsa aránytalan büntetés.
Az ôsz és a szüret idôszakában a közlekedési szabálysértésekrôl is említést kell tenni. Az a
tapasztalatunk, hogy az ittas vezetôk száma nem csökkent a zéró tolerancia ellenére sem.
A vezetôi engedélyek azonnali elvételének sokszor nincs visszatartó ereje. Érdekes ez a
kerékpárosok esetében, hiszen náluk a jogosítvány elvételére nem kerül sor, viszont a vezetéstôl
eltilthatók, ha van vezetôi engedélyük!
Erre a szüret és a közeledô báli szezon idején különösen tanácsos odafigyelni!
 Stanka Mária r. ôrgy.

A képviselô-jelöltek bemutatásának folytatása a 3. oldalról...

Kôszegi Mihály vagyok, 57 éves,
balatonvilágosi születésû révén, azóta
is itt élôként sokan ismer nek. A szüleim is itt éltek és a gyermekeim is itt kívánnak letelepedni.
Ez a település nagyon fontos a számomra. Több civil szervezet tagjaként
és a Horgászegyesület elnökeként is
aktívan részt veszek a falu életében.
Örülök, hogy sokan bíznak is bennem,
hiszen több ízben sikerült bekerülnöm
a helyi képviselô-testületbe, így lehetôséget kaptam arra, hogy
az itt élôk érdekeit képviseljem. Ezúton köszönöm segítô
támogatásukat. Legjobb tudásom szerint igyekeztem minden
tôlem telhetôt megtenni, magam is négygenerációs családban
élek, és tapasztalatból tudom, hogy a fiataloknak és az
idôseknek milyen problémákkal, gondokkal kell megküzdeni.
A gyakori ülések állandó résztvevôjeként a személyeskedésektôl nem mentes parázs viták fültanúja is voltam. A
kialakult konfliktusok következményeként, a testületi ülések
nagy részében az érdemi munka sajnos minimális volt. Jómagam mindig az Önök korrekt tájékoztatását és a falu gazdasági és infrastrukturális érdekeinek megvalósítását tartottam fontosnak. Elsôdleges volt számomra, hogy a falu életében mérföldkônek számító döntések várható következményeit
minden oldalról megvizsgáljuk. Következetesen szem elôtt tartottam a felesleges forintok kifizetésének meggátolását és azt,
hogy a fiatalok számára vonzóvá, az idôsebbek számára biztonságossá váljék településünk. Igyekeztem azt az utat követni, amely a nyugalomhoz és a barátságos környezethez, valamint az itt élôk biztos jövôjének megteremtéséhez és megtartásához vezet.
Számomra a képviselô önzetlen és elkötelezett a település
iránt. Meggyôzôdésem, hogy csak a megfelelôen felkészült,
felelôsen gondolkodó, széleskörûen tájékozódni, saját önös
érdekeit háttérbe szorítani képes emberekbôl álló testületnek
szabad a mindannyiunk számára fontos döntéseket meghozni.
A választások közeledtével újra kérem az Önök segítségét,
hogy folytathassam ezt a munkát. Elôre is köszönöm megtisztelô bizalmukat és támogatásukat!
 Kôszegi Mihály

Fülöp Balázs Lajos vagyok, 55
éves gépésztechnikus. 36 éve a
Székesfehérvári Hûtôipari Ny. Rt.
mûszakvezetô gépészeként dolgozom. Szüleim 1958-ban vásároltak
telket Balatonaligán, ahová a gyermekkorom óta kötôdöm, s hat éve
állandó lakosként is itt élek feleségemmel. Évek óta foglalkoztat az
aligai magasparton élôk helyzete és
problémái.
– Megválasztásom esetén pártoktól függetlenül, politikamentesen
szeretném képviselni e terület
érdekeit. Fontos számomra a közvetlen kapcsolat a választási
terület lakosaival és üdülôtulajdonosaival, hiszen az ismeri az
itt lakók problémáit, aki közöttük él.
– Teljes erômmel küzdeni fogok minden olyan ötlet megvalósításáért, amely környezetünk és életünk jobbá tételét
szolgálja szûkebb környezetemben, az aligai magasparton,
illetve egész Balatonvilágoson.
– Mindig, mindenek elôtt az itt élô emberek érdekei fogják
vezérelni cselekedeteimet.
– Tisztességes, átlátható és ellenôrizhetô önkormányzat
érdekében akarok dolgozni. Mindig, mindenrôl ôszintén
tájékoztatom majd Önöket.
– Mindenki számára elérhetô leszek személyesen, interneten, vagy telefonon.
– Az elkövetkezô négy évben fô célomnak tekintem az infrastruktúra további fejlesztését, lakókörnyezetünk szépítését, a
Club-Aliga fejlesztése során az itt élôk céljainak, vágyainak tolmácsolását.
Ha Ön is hisz ebben a munkában, kérem, szavazzon nekem
bizalmat az elkövetkezô négy évre.
Elérhetôségem:
+36 20 348 42 72
balazs.fulop @ freemail.hu
Tisztelettel:
 Fülöp Balázs
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Szent Koronaemlékmûvünkrôl...
A Milleniumi év megörökítésére és annak tiszteletére tíz
évvel ezelôtt önkormányzati forrásból a páratlan szépségû
magasparton egy szép ívû oszlopon Mihály Gábor Munkácsydíjas szobrászmûvész alkotásaként a Szent Koronát helyeztük el. Tíz év távlatból nézvést a mû fénye és becsülete nôtt.
Községünknek jelképévé vált. Bár a megemlékezés ünnepélyes formája elmaradt, emlékezzünk rá tisztelettel.,
 szerkesztôbizottság

Aligai horgászbolt
Egész évben nyitva!
Az Aligai Horgászbolt ôsztôl is várja kedves vásárlóit!
Kibôvült árukészlet, akciós termékek, barátságos kiszolgálás!

Üzletünkben Balzer és Energofish termékek az országos
horgászújságokban meghirdetett akciós áron kaphatók!

Í ze lí t ô kí n álat u n kból:
Thermo kabát és nadrág ára: 11900Ft
Tökéletes védelmet nyújt esôben, szélben.
Anyaga vízhatlan, thermobéléses. 2 zsebbel ellátott pántos nadrág, magasított derékemelôvel.
Kényelmes viselet minden horgász számára.
Thunder kompozit teleszkópos bot: ( 3. 60 m; medium)

P er fect Gulp 30 (4 csapágy) nyeletôfékes or só 300
m Specialist P ike zsinór, csalihal emelôháló, csalihalas táska, elemes légpumpa. A szett ára: 7990Ft
Quik Fighter 30-as orsó:
csapágy 6+ 1, har ci fék, alu dob ára: 4990Ft
– L antos Mix etetôanyagok kettôt fizet, hármat vihet
– colonel villantók 390Ft-tól
– per getôbotok 6990Ft-tól
– Top Mix hidegvizi etetôanyagok 290Ft-tól
– hor gászdoboz 1400Ft-tól
– csalihalas kanna, vödör 700Ft-tól
– egyes B alzer ter mékekr e 20% kedvezmény
Nyitva tartás:
Ez a kupon 5%
hétfôtôl szombatig 9-16 ór áig,
kedvezményr e jogosítja
vasár nap zár va
Önt, amennyiben
B alatonvilágos Aligai u. 1.
( Cl ub A l i g a bejá r a tá n á l )

 + 36 (20) 316-0519
E-mail: exner uszos@gmail.com

2010 -10-01. és 2010 -10-20.
között nálunk vásár ol!

Tisztelt cikkírók!
A cikkek megjelenésérôl a szerkesztôbizottság dönt.
A kéziratokat, képeket nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza!

Vi lá go si
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XX. évfolyam, 8. szám

Kedves Hírdetôink!
Lapunkban megjelenô fizetett hírdetések díjait a képviselôtestület egy késôbbi idôpontban határozza meg.

Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja. – www.balatonvilagos.hu
Felelôs kiadó: Balatonvilágos Község Önkormányzata  Fôszerkesztô: Töttössy Péter.
Szerkesztôbizottság: Balatonvilágos Község Képviselô-testület tagjai
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu  (88) 446-120
Felelôs vezetô: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.

