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Sajtó-helyreigazítás

„ Veszprém Megyei Bíróság Szombathyné dr. Kézi
Aranka felperes és Balatonvilágos Község Önkor-
mányzat Képviselô-testülete, mint a Világosi Hír-
mondó Szerkesztôsége alperes ellen sajtó helyre-
igazítás iránt indított perben meghozott 3.P
20.148/2011/6. számú ítélete:“

A „Más szempontból nézve” címû cikkben írt
azon tényállítással,

„A kábeltévé ügyében, ha a polgármester úr, vagy
a hivatal vezetôje, a jegyzônô a beruházás beindí-
tása elôtt tájékoztatja a beruházót (ha már ôk
nem tájékozódtak kellôképpen) a jogi környezet-
rôl, nevezetesen, hogy sem a törvény, sem a he-
lyi építési szabályzatunk – amelyet mi alkottunk
legutóbb 2006-ban – nem engedi a távközlési ká-
belhálózat kiépítésénél a légkábel alkalmazását
új beruházás esetén, akkor a beruházó megfon-
toltabban járt volna el, és nem lett volna peres
helyzet.”

Szemben a való tény,
Az önkormányzat és a kivitelezést tervezô, de be-
ruházást már nem végzô vállalkozás között per
nem indult.

„A volt BM üdülô területén kijelölt parti sétány
ügyében sem kellene az események után futva –
változtatási tilalom elrendelése árán – megpróbálni
megszerezni a köz számára kijelölt sétányt, ha
több mint egy éve zajló cserérôl, és az azt követô
telekmegosztási mûveletekrôl idôben értesül a
képviselô-testület, talán nem tartanánk itt” tényállí-
tással

szemben a valóság az,

Ebben a tárgyban a képviselô-testület kellô idôben
és megfelelô információkat kapott, ilyenekkel ren-
delkezett, az ülésein több alkalommal tárgyalva ha-
tározatot is hozott.

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron is el
kell érnünk.” 

Curie

Búcsúzunk iskolánk 8. osztályosaitól:

Blaski Barnabás, Farkas Adrián, Horváth Zsolt,
Mészáros Attila, Mokány Bence, Papp Renátó,
Rajkó Roland, Somogyi Enikõ, Somogyi Virág,
Tóth Márkó

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik munkájukkal, idejükkel és anyagi-
akkal is segítséget nyújtottak a nádfedeles épület
elõtt lévõ lépcsõ felújításához. Külön köszönet a
Mozdulj Világos Sport Egyesületnek, aki az
anyagi hozzájárulás nagyobbik részét adta.

Kedves balatonvilágosi lakosok!
Községünk könyvtára várja minden kedves régi és új,
olvasni szeretõ lakos látogatását.
Szeretnénk, ha munkánkat segítenék azzal, hogy a
könyvek iránti igényüket jeleznék felénk, mert így tud-
juk könyv választékunkat bõvíteni.
A könyvtár nyitva tartása:
Kedd: 9-12       Péntek: 14-17 Varga Krisztina

könyvtáros



2. oldal Világosi Hírmondó 2011. június 30.

Tájékoztató
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
2011. május 18.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete munka-
terv szerinti, soron következõ ülését 2011. május 18-án tartotta. A
napirendek tárgyalását megelõzõen a polgármester úr tájékoztatást
adott az elõzõ testületi ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményei-
rõl, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Ennek
során felkérte a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény igazgatóját, valamint a Mészöly Géza Álta-
lános Iskola Tagiskola tagintézmény vezetõjét, hogy az intézmény
tanügy-igazgatási és gazdálkodási szakértõi vizsgálatáról készített
szakértõi véleményben foglaltak alapján készítsen a költségcsökken-
tésre vonatkozóan egy intézkedési tervet, illetve azzal összhangban
tegyen javaslatot a Pedagógiai Program módosítására. Továbbá vis-
szavonta azt a határozatát, melyben hozzájárult, hogy a Pipacsfilm
Filmprodukciós Iroda a balatonvilágosi fizetõstrand területén filmet
forgasson, illetve azon határozatát, melyben döntött arról, hogy pá-
lyázatot kíván benyújtani a KEOP 4.9.0 kódszámú Épületenergeti-
kai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
témakörben, az óvoda és az iskola épületének felújítása költsége tá-
mogatásának elnyerésére. (Idõközben lezárta a kiíró a beadási lehe-
tõséget.)

A napirendek közül elsõként megtárgyalta, és elfogadta
„Balatonvilágos Jövõjéért” Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági
jelentésérõl, és tevékenységérõl szóló beszámolóját azzal, hogy tájé-
koztatást kért arra vonatkozóan, hogy az írásos elõterjesztésben, a
támogatás források között szereplõ 356000 Ft egyéb bevétel mibõl
adódik.

Második napirendként a vegyes ügyek tárgyalása következett,
mely során az alábbi napirendek tárgyalására, és döntések meghoza-
talára került sor:

Nem fogadta el dr. Nagy Miklós volt vállalkozó háziorvos által
készített háziorvosi szolgálat 2010. évi mûködtetésének támogatása
tárgyában, az 510.000 Ft költségigény pénzügyi teljesítésére vonat-
kozó megállapodás tervezetben foglaltakat, továbbra is fenntartotta
a képviselõ-testület által már korábban jóváhagyott megállapodás
tervezetben foglaltakat. 

Módosította az Általános Iskola udvartéri szennyvíz dugulásának
megszüntetésével, a zöldség elõkészítõ udvari szennyvízvezetéké-
nek, valamint a konyha udvartéri szennyvízvezetékének és a zsírfo-
gónak az átépítésével megbízott Pallas Közmûépítõ Bt-t vállalkozá-
si szerzõdését azzal, hogy a munka elvégzésének határidejét 2011.
április 30. napjában határozta meg. 

Jóváhagyta a Tagiskola tanügy-igazgatási és gazdálkodási szakér-
tõi vizsgálatával, a szakértõi vélemény elkészítésével megbízott
Rásky Mihályné közoktatási szakértõ által megküldött megbízási
szerzõdésben foglaltakat. 

Egyetértett Szombathyné dr. Kézi Aranka felperes képviseleté-
ben eljáró dr. Sarkadi Julianna ügyvéd felszólításában foglaltakkal,
és döntött arról, hogy a Világosi Hírmondó helyi újság következõ
számában kiegészítésként megjelenteti a „Sajtó helyreigazítás!” cí-
mû közleményekben a peres feleket. Egyben felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a sajtó helyreigazítás megjelenési formájával kap-
csolatban kérjen elnézést a felperestõl, annak jogi képviselõje útján,
mivel Balatonvilágos Község Önkormányzatának nem áll módjá-
ban az újság nyomdai feladatait ellátó vállalkozó váltása miatt a cik-
kek azonos típusú, és méretû betûvel történõ megjelentetése. 

Kártalanítási szerzõdés megkötésérõl döntött az E.ON Áramhá-
lózati Zrt-vel a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1417 hrsz-ú, közút meg-
jelölésû ingatlanra. 

Tulajdonosi hozzájárulást adott a Balatonvilágos, Hunor utca
28. számú ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz, a
Balatonvilágos, Hunor utca 634/2 hrsz-ú közterület használatához,
a vezeték ezen közterületeken történõ átvezetéséhez azzal a feltétel-
lel, hogy aszfaltbontás és átvágás nem történhet, a munka elvégzése
után a területet az eredeti állapotnak megfelelõen kell helyreállítani. 

Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a Balatonvilágos, Virág utca
15. (656 hrsz) ingatlan földgázellátása érdekében a vezeték közterü-
leten történõ létesítésének tervezési munkáihoz a Balatonvilágos, Vi-
rág u. 616 hrsz-ú közterületre azzal a feltétellel, hogy aszfaltbontás
és átvágás csak indokolt esetben és mértékben, az eredeti állapotnak

megfelelõ helyreállítással történhet, és a munkaárkot CKT anyaggal
kell visszatölteni. 

Hozzájárult a Balatonvilágos, Deák Ferenc utca 8. (129 hrsz) in-
gatlan földgázellátása érdekében a vezeték közterületen történõ lé-
tesítésének tervezési munkáihoz a Balatonvilágos, Deák Ferenc u.,
139 hrsz-ú közterületre azzal a feltétellel, hogy aszfaltbontás és át-
vágás nem történhet, a munka elvégzése után a területet az eredeti
állapotnak megfelelõen kell helyreállítani. 

Elutasította az Aranyföveny Kft. meghatalmazásában eljáró dr.
Káposztás Zoltán ügyvéd Balatonvilágos, Zrínyi utca 1222/3,
1222/4, 1222/5, 1222/7, 1222/8, 1222/9, 1222/10, és az 1222/11
hrsz-ú ingatlanok földgázellátása érdekében a vezeték közterületen
történõ létesítésének kiviteli munkáihoz a Balatonvilágos, 1417
hrsz-ú közterület használatához kiadott 2207-2/2011. számú tulaj-
donosi hozzájárulással kapcsolatos kérelmét. Fenntartotta korábbi
határozatában foglaltakat, melyben a hozzájárulást azzal a feltétellel
adta meg, hogy aszfaltbontás oly módon történhet, hogy az érintett
szakaszon, illetve az érintett szakasz elõtt 5 méterrel, és mögötte 5
méterrel az utca útburkolatát a burkolat teljes szélességében aszfalt-
borítással kell helyreállítani, továbbá a munkaárkot CKT anyaggal
kell visszatölteni.

Megadta a tulajdonosi hozzájárulást a Balatonvilágos, Rákóczi
utca 30. teljesítmény bõvítési munkáihoz, a Balatonvilágos, Rákó-
czi utca 1180 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen köz-
területeken történõ átvezetéséhez azzal a feltétellel, hogy aszfaltbon-
tás az út hosszirányában nem történhet, a munkát az útpadkában
kell elvégezni. Az út keresztezésénél a munkát átfúrással kell elvé-
gezni, és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak
megfelelõen kell helyreállítani. 

Tulajdonosi hozzájárulást adott a Balatonvilágos, Zrínyi u. 119-
120. szám alatti (1341 hrsz) ingatlan ivóvízbekötés, illetve ivóvíz-
bekötés áthelyezés céljából a Balatonvilágos, Zrínyi utca, 1417 hrsz-
ú közterület bontásához azzal a feltétellel, hogy aszfaltbontás és át-
vágás csak indokolt esetben és mértékben, az eredeti állapotnak
megfelelõ helyreállítással történhet, és a munkaárkot CKT anyaggal
kell visszatölteni. 

Támogatta a kezdeményezést az együttmûködésre a tanulók ol-
csóbb nyári táboroztatásához, illetve osztálykirándulások szervezésé-
hez a kölcsönös, ingyenes szállás biztosítására vonatkozóan a fõváro-
si Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szak-
iskola és a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola között. 

Engedélyezte a balatonvilágosi községi strand 11 m2 nagyságú
területének használatát 2011. július 1-tõl 2011. augusztus 31-ig
258115 Ft összegû területhasználati díjért. 

A Kocsis Kenese Kft. részére engedélyezte Balatonvilágos, Aligai
utca 299 hrsz-ú ingatlan gépjármû által elfoglalt területrészének
használatát, mozgó húsboltból (hûtõautó) húsárusítás céljára 2011.
május 24-tõl, heti egy alkalommal, kedd 10 órától 12,30 óráig,
1000 Ft/alkalom területhasználati díjért.

Hozzájárult a 2011. augusztus 6-án a Kultúrháznál megrende-
zésre kerülõ esküvõ folytán az épület mögötti –presszó, és bolt hát-
só bejáratánál lévõ- közterületbõl 6 m2 terület térítésmentes haszná-
latához, eszköz tárolására alkalmas sátor felállításához azzal a felté-
tellel, hogy a sátorban étel nem készíthetõ. 

Hozzájárult, hogy a Kippkopp Óvoda és Bölcsõde
Balatonvilágosi Tagóvoda a 2011. május 28-án 10 órától 12 óráig
megrendezésre kerülõ ballagási rendezvény helyszínéül a Rendez-
vényparkot és a Kultúrotthont térítésmentesen használja. 

Engedélyezte a Kultúrotthon térítésmentes használatát a
Balatonvilágosi Nõk Egyesülete által 2011. május 21-én 9 órától 12
óráig szervezett ruhabörze helyszínéül. 

Tóth Krisztina részére biztosította a kultúrház térítésmentes
használatát 2011. május 31-tõl 2011. december 31-ig, keddi napo-
kon, 19 órától egy óra idõtartamra zumba oktatásához azzal a felté-
tellel, hogy a használat ellentételezéseként vállalja minden települé-
si rendezvényen zumba bemutató megtartását.

Döntött arról, hogy együttmûködési megállapodást kíván kötni
a MÁV Zrt-vel, illetve a Balatonkenesei Szociális, Fogyasztási és Ér-
tékesítõ Szövetkezettel Balatonvilágos közigazgatási területén lévõ
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két vasútállomás utasforgalmi területeinek takarítási, mûszaki kar-
bantartási tevékenysége tárgyában. A képviselõ-testület az együtt-
mûködés feltételéül szabta a balatonvilágosi állomás illemhelyének
folyamatos nyitva tartását. 

Elutasította a Swiss System Kft. kérelmében foglaltakat, nem já-
rult hozzá a Pannon GSM Távközlési Zrt-vel Balatonvilágos 020/3
hrsz-ú ingatlanon lévõ T-Mobil bázisállomás 60 m2-es területrész-
ének bérletére vonatkozó szerzõdés módosításához, a bérleti díj
csökkentéséhez. Fenntartotta korábbi döntését, melyben a szerzõ-
dés idõtartamát 2015. december 1-ig, a bérleti díjat 850.000 Ft
+Áfa/év összegben határozta meg. Továbbá fenntartotta azon jo-
gát, mint bérbeadó, hogy az éves bérleti díjat jogosult megemelni a
KSH által közzétett, az elõzõ évre vonatkozó ipari termelõi árindex
változás mértékéig.

Nem élt egy ajánlattal, melyben a Közétkeztetési Intézményre
vonatkozóan javasolták napkollektoros rendszer kiépítését a KEOP-
2011-4.2.0/A kódszámú Helyi hõ és hûtési igény kielégítése meg-
újuló energiaforrások címû pályázati konstrukció keretében. Eluta-
sított egy együttmûködési ajánlatot a KEOP-2011-4.2.0/A kódszá-
mú, illetve a KEOP-2011-4.2.0/B kódszámú Helyi hõ és hûtési
igény kielégítése megújuló energiaforrások címû pályázati lehetõség
vonatkozásában.

Visszavonta 293/2010.(VI.28.) számú határozatát, melyben
döntött arról, hogy Tab Városát kizárja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi
Hulladékkezelési Konzorcium tagjai közül. A képviselõ-testület az
ügyben döntést Siófok Város Önkormányzata, és Tab Város Ön-
kormányzata között folyó per lezárását követõen hoz.

Hozzájárult, hogy Hajduné Bogdán Zsuzsanna a községi ren-
dezvényeken a könyveibõl jótékonysági céllal kiárusítást végezzen,
és az abból befolyt összeggel a Balatonvilágosi Napköziotthonos
Óvoda Tagóvodát támogassa. A képviselõ-testület a szükséges terü-
letet térítésmentesen biztosította. 

Balatonvilágos település egészségügyi alapellátás feladatai ellátá-
sával helyettesítõ orvosként megbízta a MEDICAL ART & SCI-
ENCE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ Kft. képviseletében
dr. Mezõfi Miklós belgyógyász, aneszteziológia és intenzív terápia,
sürgõsségi orvostan szakorvost 2011. június 1. napjától 2011. júli-
us 31. napjáig.

Döntött arról, hogy a Pomsár és Társa Építész Iroda Kft. által
2011. május 20-ig megküldött, Balatonvilágos Rendezési Tervének
egyeztetésére vonatkozó anyagot véleményezésre haladéktalanul
megküldi az érintett szakhatóságoknak. 

Módosította Balatonvilágos Rendezési Terv elkészítésére a
Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-vel 2009. március 31-én kötött
tervezési szerzõdést. 

A Multibaal Trade Kft. részére a balatonvilágosi Tourinform Iro-
da épületében helyet biztosított egy munkaállomás mûködéséhez
2011. június 1-tõl 2011. augusztus 28-ig, bruttó 137.940 Ft hasz-
nálati díj ellenében. 

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a Balatonvilágos 020/3
hrsz-ú területen az M7-es autópályával párhuzamosan, az autópálya
melletti 10 méteres erdõsáv mellett 40-50 méter széles csíkban gaz-
dasági területet alakít ki, a területen lévõ erdõsült rész figyelembe-
vételével. A területen hajók téli tárolására egy 2000-2500 m2 alap-
területû fedett csarnok, illetve egy 200-300 m2 alapterületû hajója-
vító mûhely kiépítéséhez biztosítana helyet.

A képviselõ-testület a további, állásfoglalást igénylõ személyi
ügyek, valamint az önkormányzat vagyonával való rendelkezés tár-
gyalását zárt ülésen folytatta az alábbi napirendek tárgyalásával:

Egy fõ részére lakbértartozás csökkentéséhez 35.000.-Ft átmene-
ti segélyt állapított meg. További egy fõ részére 25.000.-Ft összegû
átmeneti segélyt állapított meg. 

Két fõ részére 2011. április 29. napjától kezdõdõen szociális ét-
kezést biztosított 645.-Ft/adag térítési díjért.

Nem élt a szindikátusi szerzõdésben biztosított elõvásárlási jogá-
val Balatonudvari Község Önkormányzata tulajdonában lévõ 1000
db Balatoni Hajózási Zrt. részvény napi értéken történõ értékesíté-
se tekintetében.

Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Barackos utca 303/11 hrsz-
ú ingatlanra a kijelölt vevõk az építési engedélyt megkérjék.

Egy fõ részére a Balatonvilágos 1177/1 hrsz-ú ingatlan megvá-
sárlásának költségéhez -a korábban biztosított 300 ezer Ft kamat-
mentes kölcsöntámogatást kiegészítette 100 ezer Ft-tal-, összessé-
gében 400 ezer Ft kamatmentes kölcsönt biztosított.

Jóváhagyta az önkormányzat jogi képviselõje által az Aranyföveny

Kft. és társai felpereseknek a Balatonvilágos Község Önkormányza-
ta alperes ellen eredeti állapot helyreállítása iránti 6.P.22.545/2010.
sz. perében a 14. sorszámú felhívásra készített dokumentumban
foglaltakat.

Döntött arról, hogy a balatonvilágosi 1222 hrsz-ú és a bala-
tonvilágosi 1415 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, 2008. május 14-
én, és 2008. május 20-án létrejött csereszerzõdés semmisségének
megállapítása, és az eredeti állapot helyreállítása ügyében pert indít
a Veszprém Megyei Bíróságnál a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt., az Aranyföveny Szolgáltató Kft, a Központi Szolgáltatási Fõ-
igazgatóság, valamint az Ezüstnádas Kft., az Ezüst Hullám Kft., a
Nyaraló Kft., az Ezüstvíz Kft., a Golden-Shine Kft., a Világospart
Kft., a Silversand Kft., a Silver-Bay Kft, és az Aranyöböl Kft. ellen.

Elfogadta egy örökös által ingyenesen felajánlott Balatonvilágos
081/19 hrsz. alatt felvett, szántó mûvelési ágú, 3524 m2 térmérté-
kû, 5,19 AK értékû ingatlan 140/980-ad illetõség tulajdon jogát.

2011. május 30.
A képviselõ-testület 2011. május 30-án rendkívüli ülést tartott,

az alábbi napirendek tárgyalásával, és az alábbi döntéseket hozta:
Jóváhagyta Balatonvilágos település egészségügyi alapellátás-, az

iskola-egészségügyi ellátás feladatai ellátására vonatkozó, a MED-
ICAL ART & SCIENCE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
Kft-vel, képviseletében dr. Mezõfi Miklós belgyógyász, anesztezi-
ológia és intenzív terápia, sürgõsségi orvostan szakorvossal kötendõ
megbízási –közremûködési és együttmûködési- szerzõdésben fog-
laltakat.

2011. május 31. napjával megszüntette Balatonvilágos település
egészségügyi alapellátás-, az iskola-egészségügyi ellátás feladatai el-
látásával megbízott dr. Benyes Mária, és dr. Miljánovits György vál-
lalkozó orvosokkal kötött megbízási – közremûködési és együttmû-
ködési – szerzõdéseket.

Módosította Balatonvilágos település egészségügyi alapellátás-,
az iskola-egészségügyi ellátás feladatai ellátásával megbízott dr.
Détár Bianka vállalkozó orvossal kötött megbízási -közremûködési
és együttmûködési– szerzõdést dr. Mezõfi Miklós vállalkozó házior-
vos helyettesítésére vonatkozóan.

Balatonvilágos Zalán utca útburkolatának, kétrétegû itatásos,
szórásos bevonattal történõ készítésével megbízta a Vilus Építõipa-
ri Kft-t. A munkálatok elvégzésére bruttó 1.450.000 Ft keretössze-
get biztosított. Továbbá a munkálatok mûszaki ellenõrzésével meg-
bízta Szalai Sándort  bruttó 37500 Ft megbízási díjért. 

A Multibaal Trade Kft. részére, a 2011. június 11-én megrendezés-
re kerülõ DRV rendezvény lebonyolításához területhasználatot bizto-
sított: Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területén, buszok    par-
kolásához 1000 Ft/busz, valamint a 295/1 hrsz-ú ingatlan zöldterüle-
tén személygépkocsik parkolásához területhasználati díj ellenében. 

Támogatást biztosított a Területi Szociális Szolgáltató Intéz-
mény által szervezett nyári napközis tábor költségéhez 15000 Ft
összegben. Továbbá biztosította a Balatonvilágos településrõl részt-
vevõ gyermekek tábor helyszínére történõ szállításához a Tanya-
gondnoki Szolgálat gépjármûvét 2011. július 11-15, és 2011. júli-
us 18-22. közötti idõszakra. 

Elutasította a Zselicterv Tervezõ, Kivitelezõ és Kereskedelmi Kft.
Balatonvilágos, Rákóczi u. 30. szám alatti ingatlan villamos-energia
ellátása kapcsán a teljesítménybõvítés tervezési munkáihoz kiadott
tulajdonosi hozzájárulás módosítására vonatkozó kérelmét, nem já-
rult hozzá a Balatonvilágos, Rákóczi utca 1180 hrsz-ú közterület
aszfaltburkolatának felbontásához. 

Döntött arról, hogy a Balatonvilágos, Magyar utca közvilágítá-
sát kompakt fénycsöves lámpatestekkel kívánja megoldani, a terüle-
tet megvilágítani, a világítás terveit e technológiának megfelelõen
készítteti el.

A képviselõ-testület zárt ülésen tárgyalta a szociális tárgyú kérel-
met, és egy fõ részére 25 ezer Ft rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatást állapított meg.

A képviselõ-testület soron következõ, munkaterv szerinti ülését
2011. június 20-án (hétfõ) 16 órakor tartotta az alábbi napiren-
dek tárgyalásával. 

Napirend:
1./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet munkájáról, az ön-

kormányzati támogatás felhasználásáról
2./ Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Sajtó-helyreigazítás

A „Mi és a Balaton III. cikkben megfogalmazottak-
kal,
„A jegyzô asszony arra sarkallta a testületet, hogy ne
halogassuk a döntést, mert jogszabályi változtatás
lesz, és akkor a végén még pályáztatni kell a mun-
kát”

szemben a való tény az,
a jegyzô, a felperes 2009. március 24-én és március
30-án a képviselô-testületi ülésen a jogszabályi ren-
delkezéseknek megfelelôen eljárva tájékoztatást
adott, majd a képviselô-testület a szavazást követô-
en többséggel hozta meg döntését.

Nyugdíjas hírek, közlemények
Az év elsõ fele mögöttünk, de az igazi nyár még csak
most van készülõben. S ami a legjobb, az idén, ami-
rõl sokan csak álmodnak, a Balaton mellett tölthet-
jük a nyarunkat. 

Szorosan a nagy tó mellett ünnepeltük a majálist
május 27-én, csupán egypár méterre a víztõl. Ízletes
vacsora volt, amit Szabó Istvánnak és családjának
köszönhetünk, akik ugyancsak felvonultak erre az al-
kalomra. Köszönjük Kaló István vendégszeretetét és
segítségét. A jó bort Mihalovics Miklós, Horváth
Csaba, Pernecker Antal és Bodroginé Vali szolgáltat-
ta. Köszönjük bõkezûségüket. A zene Kovács „Pubi”
József mûve volt. Volt is ottan dínomdánom, szép
muzsika szó, na meg éneklés, amiben részt vett az
ünnepelt Dr. Nagy Miklós is, aki pezsgõvel köszön-
tötte az õt búcsúztató nyugdíjasokat. Közel nyolcva-
nan voltunk a majálison, köztünk hat igazi sportem-
ber is, akik korábban megküzdöttünk az elsõ éves
BaViNyu Minigolf Bajnokságért. Eredmények: 1.
Wimmer Péter, 2. Takács Zoltán, 3. Kozma Ferenc.
A dobogóról lemaradtak, de pontszerzõk voltak még

Szerkesztõi közlemény
Erre az újbóli sajtó-helyreigazításra azért
volt szükség, mert a nyomda /AB marketing
Kft./ nem rendelkezett a Világosi Hírmondó
2010. januári számában megjelent cikkek
betûtípusával. Mivel a bíróság kötelezte a Vi-
lágosi Hírmondót a helyreigazításra, és a
formai azonosságra is, az impresszumban
megjelölt nyomda készítette ezt a számot.

(szerk.)

Tudod, hogy öregszel ha...
bulizol, és a szomszédok észre sem veszik.

Varga Géza, Fehérné Eta és Schwartzné Éva. Abban
megegyeztünk, hogy jókat gurítottunk. Köszönjük a
Club Aliga üzemeltetõjének, személyesen Németh
Gergõ úrnak, hogy ingyenesen rendelkezésünkre bo-
csátották a pályát.

Június 18-án 49-en indultunk el a régen várt ge-
menci kirándulásra. Csak 10-kor indultunk, mert al-
kalmazkodni kellett a gemenci kisvasút menetrendjé-
hez. Szekszárdon egy jó óránk volt. Ki-ki a maga út-
ját járta. Babits szülõháza, bor kóstolás, fagylaltozás
voltak napirenden. A gemenci erdõben Keselyûsrõl
indult a kisvasút. A kétórás utat meghosszabbította
egy kajak szállító vállalkozás. A mellékvágányra,
amire a kajakoknak szánt extra vagonokat akarták
vinni, egy fa úgy behajlott, hogy a vonat nekiütkö-
zött. Kis huzavona következett (huzavona az, ami-
kor húz a vonat, de nem megy sehova). Végered-
ményben fél órát késtünk, de a vaddisznók és szarva-
sok megvártak minket a vadfigyelõben, ahonnan a
csapat többsége már gyalog ment be Pörbölyre. Az
utat egy kétórás bajai tartózkodás fejezte be, ahol
legtöbben a Slugovica-parti nagy teret, a folyóban
folyó triatlon versenyt és a szigeten lévõ Nagydió ha-
lászlevesét nézték vagy ették ízlés szerint. 10 órára
érkeztünk vissza Világosra, jó kedvûen, pár forinttal
szegényebben, de egy élménnyel gazdagabban.

Júliusban gratulálunk Kovenz Jánosné Sári néni
95. születésnapjához (23-a). Ugyancsak kerek szüle-
tésnapja van Varga Gézáné Zsuzsának (16-a). Isten
éltesse! Új tagokat köszönthetünk ismét: Blascsók
Gáborné Gizi, Pfleger Tibor és élettársa Pobrányi
Zsuzsanna, Dr. Nagy Miklós és Szabóné Csonka
Mária, aki Mayerhofer Miklós élettársa.

Július hónapban nincs tervezett nyugdíjas ese-
mény. A július 8-10-i falunapon sok programban ve-
szünk részt mi nyugdíjasok is, vagy élvezhetjük a fi-
atalabbak próbálkozásait. Augusztusra egy hajóúton
dolgozunk. Kellemes júliust mindenkinek.

Dr. Wimmer Péter
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Az „Ami nem valósult meg” címû cikkben megfo-
galmazott „Nem fogadta el a szabad strand épület
felépítésével a felsô telekszomszédnak okozott kilá-
tásromlás miatti kárigényt. 

A tárgyaláson az önkormányzat nevében nyilatkozó
polgármester úr által testületi felhatalmazás nélkül
elismert kár alapján megítélt kártérítés jogosságát,
amelyet a felperes inkasszóval le is emelt az önkor-
mányzat számlájáról, mintegy 4 millió forint érték-
ben. Nem is fogadhatta el, hiszen korábban a testü-
let felhatalmazta a polgármestert és a jegyzôt a fel-
peressel való egyezség megkötésére.” tényállítással
szemben a való tény az, a képviselô-testület nem
hatalmazta fel és nem kötelezte a polgármestert
egyezségkötésre, ilyen képviselô-testületi határozat
hozatalára nem került sor. Ugyanezen cikkben meg-
fogalmazott „Sajnos nem segítette munkájában a
törvényesség ôre, a jogi végzettségét a község támo-
gatásával megszerzett jegyzôasszony sem” tényállí-
tással szemben a valóság az, a jegyzô, aki jogi ta-
nulmányait valóban az önkormányzat támogatásá-
val, a helyi képviselô-testülettel 1998-ban kötött ta-
nulmányi szerzôdés alapján folytatta, jogi diplomá-
ját így szerezte meg, a képviselô-testületet a munká-
jában megfelelô módon segítette.”

Mini táborozás
Már másodszor töltöttünk hosszú hétvégét az
óvoda épületében az osztályommal együtt. Olyan
gyerekek is megízlelhették a táborozás örömeit,
akik különben sohasem gazdagodnának ezzel az
élménnyel, különbözõ okok miatt.

Köszönet az óvoda vezetõjének a lehetõségért.
Pap Zoltánné 

a 3. osztály tanító nénije

Éva néni ismételten megszervezte az óvo-
dás bulinkat, amelyen mi harmadik osztá-
lyosok vettünk részt.

Június 3-án délután 18 órakor találkoztunk az
óvodában. Egy kis játék után következett a vacso-
ra, amit Erika anyukája készített nekünk. Vacsora
után a Magasparton játszottunk. Deni kihozta a
kutyáit, jókat kergetõztünk. Sokat rollereztem a
sötétben.

Játék után fürdés, párnacsatázás és meseolvasás
következett. Elég késõn aludtunk el.

Június 4-én fél hétkor keltem, Eszter és Dávid
már ébren volt. Kimehettünk pizsamába játszani.
Reggeli finomságot Zolika anyukája biztosította
számunkra. Tisztálkodás, majd játék következett.
Aztán indultunk az állomásra, mert Dávid szülei
meghívtak bennünket Balatonszabadi- fürdõtele-
pen lévõ vendéglõjükbe. 

Érkezésünkkor megkínáltak mindenkit üdítõvel.
Utána következett az óriáscsúszdázás. Volt még
fürdés a Balatonban, ebéd, palacsinta, jégkrém.
Visszafelé kocsikkal jöttünk. Délután játszottunk.
Anyukám készítette a vacsorát. Játék, tisztálkodás
következett. Majd Bábszínházban voltunk, amit
mi adtunk elõ. Piroska és a farkas volt a címe, na-
gyon sokat nevettünk.

Június 5-én ismét fél hétkor ébredtem. A ma-
radék pizzát ettük meg reggelire. Sajnos utána
már pakoltunk, mert mindenkiért jöttek a szüle-
ik. 

Nagyon jól szórakoztam, remélem a többiek is.
Köszönjük Éva néni! 

Levi a cikk írója, Nándi, Dávid, Attila, Eszter,
Erika, Jenni, Réka és Dia segítségével

Pénteken 6 órára érkeztünk az óvodába.
Este az udvaron sokat játszottunk, majd
kint megvacsoráztunk. Erzsi néni meleg

szendvicset készített nekünk. Kipakoltunk, füröd-
tünk utána pedig párnacsatát rendeztünk.

Másnap Mónika fél nyolcra hozta a reggelit.
Majd kisétáltunk az állomásra, Éva néni megvette
a jegyeket. Szabadi- fürdõtelepre utaztunk a leg-
újabb vonattal. Átöltözés után mentünk a meden-
cébe. Késõbb a Balatonban is fürödtünk. Voltak,
akik lecsúsztak a nagy csúszdán. Délben
Anitáéknál ebédeltünk az étteremben. Késõ dél-
után érkeztünk vissza Balatonvilágosra. Este eljött
hozzánk Éva néni lánya Zsuzsi, sokat játszottunk
vele. Aztán elmentünk sétálni, kivittük a kutyákat
is a Magaspartra. Vacsorára Levi szülei házi pizzát
készítettek, ami nagyon finom volt.

Amíg Éva néni elment fürdeni, addig mi játsza-
ni akartunk, de a fiúk állandóan dobálták a párná-
kat. Lassacskán aztán mindenki elaludt.

Vasárnap reggel felkeltünk, összepakoltunk és
mindenki hazament.

Nagyon jó lenne, ha jövõre is megismételnénk!
Kindl Réka
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Falunapi program
2011. július 8. péntek:

18:00 Mosolynagyanyó megmentése: az Alig(h)a
Színjátszókör elõadása

19:00 Varnyú Country gyermekkoncert
20:00 Sahira Hastánc
21:00 Varnyú Country felnõtt koncert 

2011. július 9. szombat:
07:00 Reggeli ébresztõ a Várpalotai fúvószenekarral
09:00 Térzene a Várpalotai fúvószenekarral és a 

mazsorett csoporttal
10:00 Ünnepélyes megnyitó a Világosi Népdalkörrel és

a Gímesi Kórussal
11:00 Kalózos vetélkedõ Bencével, aki az egész napot a

gyerekekkel tölti

12:00 Jó ebédhez szól a nóta    
Csuti Csabával és Hibácska Nórával 
és a cigányzenekarral

16:00 Pintérék- féle fajátszóház a parkban
15:00 Mezõszentgyörgyi néptánccsoport
16:00 Musical show
16:30 Kenesei Mûvészeti Iskola
17:00 Pannónia Citerazenekar
18:00 Lovasbemutató a Magasparton

Tóth Rebekáék a színpadon
19:00 Sztárvendég: Mikroszkóp Színpad
20:00 Sztárvendég: Koós János
20:30 Sztárvendég: Vastag Tamás
21:30 Tûzzsonglõrök a Magasparton
22:00 Tûzijáték
Hajnalig utcabál! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit sok szeretettel várunk!

2011. június 11-tõl 2011. augusztus 28-
ig a Club Aliga Üdülõközpont területén
található strand használata – annak nyit-
vatartási ideje alatt – díjköteles. A strand-
használati díjak a 2009. évi díjakkal meg-
egyeznek. Az árakat a kihirdetett ártáblá-
zat tartalmazza.

A díjfizetés kötelezettsége alól tovább-
ra is mentességet élveznek a „lakos” kár-
tyával rendelkezõ balatonvilágosi lakosok
és azon „üdülõtulajdonos” kártyával ren-
delkezõ balatonvilágosi üdülõtulajdono-
sok, valamint közvetlen hozzátartozóik,
akik a beléptetõ rendszer üzemeltetésé-
hez szükséges személyes adataik keze-
léséhez való hozzájárulásukat követõen
kártyájukat megújítják.

Az Üdülõközpont területre három
ponton lehet belépni:
1. Az aligai kapun keresztül személygép-

kocsival, illetve a mellette elhelyezkedõ
Tourinform Irodánál gyalogosan és ke-
rékpárral. Ezen a ponton üdülési csek-
ket is elfogadunk.

2. A világosi kapunál személygépkocsival,
kerékpárral és gyalogosan lehet belépni
a területre. Ennél a belépési pontnál,
gépkocsival történõ belépés esetén, ki-
zárólag alsó parkolós jegyet lehet válta-
ni.

3. Az akarattyai belépõpont két irányból
közelíthetõ meg: az aligai ’magaspart’
teteje felõl levezetõ, a tulajdonos Pro-
Mot Hungária által épített, közforga-
lom számára részlegesen megnyitott
magánlépcsõn, valamint az akarattyai
kapun keresztül. Mind a lépcsõlejárón,
mind a kapun keresztül érkezõ vendége-
ink kizárólag a lépcsõlejáró aljánál

található beléptetõ ponton történõ
jegyvásárlás, avagy kedvezményes kártya
felmutatása esetén léphetnek be az Üdü-
lõközpont területére, hogy használhas-
sák annak strandját. Az akarattyai kapun
keresztül személygépkocsival nem lehet
belépni, csak gyalogosan, vagy kerék-
párral; míg a lépcsõlejáró kizárólag gya-
logosan, saját felelõsségre használha-
tó.
Az aligai kapunál található Tourinform

Irodában kerülnek kiállításra az új helyi la-
kos kártyák, melyhez lakcímkártya, vala-
mint egy darab igazolványkép szükséges.
A szintén itt kiállításra kerülõ új üdülõtu-
lajdonos kártyákhoz önkormányzati igazo-
lás szükséges az üdülõingatlan tulajdonjo-
gáról, valamint egy igazolványkép. Egy tu-
lajdonoshoz kapcsolódóan maximum 6 db
hozzátartozói kártya állítható ki, kizárólag
közvetlen hozzátartozók részére (szülõ,
gyermek, unoka, édestestvér, házastárs),
ezekhez is szükség van egy-egy igazolvány-
képre.

Az új kártyák kiállításának is feltétele
az adatkezeléshez való hozzájárulás, mely-
nek részleteirõl a Tourinform Irodában
kihelyezett Adatkezelési Szabályzatból tá-
jékozódhat.

Az idei szezonban is van lehetõség az
Üdülõközpont területén, kizárólag gép-
jármûvel történõ díjmentes áthaladásra.
Az áthaladásra vendégeinknek 30 perc áll
rendelkezésükre; az ezen idõt túllépõknek az
alsó parkoló díját, valamint a strandhaszná-
lati díjat, mint pótdíjat a kilépésnél meg kell
fizetniük.

Vendégeinknek kellemes pihenést és jó
szórakozást kívánunk!

Pro-Mot Hungária Kft.

A Club Aliga Üdülõközpont 
2011. évi belépési rendje

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton szeretnénk a Balatonvilágoson la-
kó, illetve üdülõingatlannal rendelkezõ-
ket tájékoztatni a Club Aliga strandjának
ingyenes használatát biztosító kártyák ki-
állításának az idei menetérõl. 

1. A helyi lakosok tavalyi kártyái továbbra
is érvényesek. Új kártyákat
2011.06.11. 09:00 órától
2011.08.28 19:00 óráig lehet igényel-
ni a fõbejárat mellett található
Turinform pavilonban. Ehhez szüksé-
ges az érvényes lakcímkártya bemutatá-
sa, 1 db igazolványfénykép és 1.000 Ft.
kártya kiállítási díj megfizetése.

2. A nyaralótulajdonos kártyákat letiltot-
tuk. A kártyákat a fent jelzett idõpont-
ok között lehet érvényesíttetni a
Turinform pavilonban, oly módon,
hogy a kártya tulajdonosa adatkezelési
nyilatkozatot ír alá, amivel hozzájárul,
hogy a személyes adatait (az adatkeze-
lési szabályzatnak megfelelõen, ami
megtekinthetõ a Turinform pavilon-
ban) a tulajdonos illetve vagyonkezelõ
és az üzemeltetõ cég kezelje. A nyilat-
kozat aláírását követõen nem szükséges
új kártyát kiállíttatni, a régit újra érvé-
nyesíttetjük.

Akik még nem rendelkeznek ingyenes
strandhasználatot biztosító belépõkártyá-
val, azok a fent jelzett idõpontok között
igényelhetik azt a Turinform pavilonban.
Ehhez szükséges a Balatonvilágosi Ön-
kormányzat által kiállított igazolás, 1 db
igazolványfénykép és 1.000 Ft kártya ki-
állítási díj megfizetésére.
Köszönjük megértésüket!
Szép nyarat és sok napsütést kíván:

A Club Aliga vezetõsége
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40-esek: „Jövõkép vagy utópia?”
Részei vagyunk egy közösségnek, egy kisebb fajta társadalom-
nak, ami több generációból tevõdik össze. Ezek a generációk
együtt élnek (még ha nem is mindig egy fedél alatt), és hatás-
sal vannak egymásra. A fiatalabbak tanulnak az idõsebbektõl,
az idõsek figyelik a fiatalabbakat, vigyáznak rájuk. Egy biztos,
hogy hatással vagyunk egymásra, befolyásoljuk egymás életét.

Szeretnénk elindítani egy sorozatot, amelyben a Balaton-
világoson élõ emberek véleményét ismerhetjük meg. Elsõsor-
ban a negyvenes korosztályba tartozó fiataloknak tettünk fel
négy kérdést, amelyek segítségével visszatekinthetünk egy ki-
csit a múltba, emlékeinkbe, de közösen elgondolkodhatunk
azon is, hogy milyen jövõt képzelünk itt magunknak, és ezért
mit szeretnénk, illetve mit tudunk megtenni.

A sorozat indításaként kérdéseinket László Jánosnak tet-
tem fel, aki születése óta él a faluban, jelenleg feleségével és
öt gyermekével.

- Hogyan emlékszel vissza gyerekkorodra Balatonvilágoson?
- Mikor még kisgyermek voltam, a Dobó István utcában

laktunk. Elõször még murvás út volt. Az iskola a Reneszánsz
Panzió épületében volt, oda jártunk le gyalog a szomszéd 
fiúval. Nyáron, a tornaórán úsztunk, és a vízben játszottunk,
télen csúszkáltunk a jégen. Sok nyaraló gyerekkel ismerked-
tünk meg a strandon, illetve a focipályán.

- Milyen okok miatt maradtál a községben?
- Nagyon szeretem a Balatont, a vizet általában. A Bala-

tonnak nagyon sok arca van, minden nap más.
Balatonvilágos egy sajátos helyzetû település. Vízparti nyara-
lók sokasága van a településen, de mégis csendes helynek szá-
mít. Minden évszaknak megvan itt a maga varázsa.

- Mi az, amin változtatnál a községben?
- Talán azon változtatnék, hogy az itt élõ fiataloknak (ha

tehetném) létrehoznék valamilyen közösségi helyet, ahol ösz-
sze tudnának jönni, kicsit szórakozni. Régen a faluban mû-
ködött mozi. A fiatalok nagy része ott találkozott. Ma, a nyár
kivételével, nincs igazán olyan rendezvény, ahol találkozhat-
nának. Jó lenne, ha több program lenne.

- Milyen jövõképet gondolsz magadnak?
- Itt élek, szeretem a települést. Nem is szándékozom el-

menni. Remélem, a gyermekeim is találnak majd a környezõ
településeken, vagy a községben munkát. Talán, ha a várva
várt beruházások beindulnak, akkor könnyebb lesz leteleped-
ni, munkát találni. 

Jövõkép? Szabadon sétálok a Balaton- parton. Nincsenek
anyagi gondjaim. Gyönyörû környezet, virágzó település. Jö-
võkép vagy utópia? Ki tudja? Remélem jövõkép…

Királyné Timár Piroska

MEGHÍVÓ
2011. július 15-én /pénteken/ 18 órakor

Falugyûlés lesz, melynek napirendje:
1. A lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoz-

tatása a települést étintõ fontosabb döntésekrõl
2. Kérdések, javaslatok 

Fekete Barnabás
polgármester

Tájékoztató az elmúlt
idõszakban történtekrõl

Elõször a Club Aliga területén tervezett fejlesztés elõkészítésérõl
adok tájékoztatót. A jóváhagyott módosított településfejlesztési
koncepció alapján elkészített szabályozási tervet annak rendje-
módja szerint elküldtük a területi tervtanácsnak még márciusban.
Április elsejére lett összehívva a tervtanács, majd kérésükre ez az
idõpont módosult április 13-ra. Mindenesetre tanulságos volt a
tervtanács ülése, fontoskodó emberek semmitmondó véleménye-
ként alakult ki az állásfoglalás, mely szerint a tervet nem javasol-
ják szakhatósági véleményezésre, mert érzésük szerint túl sûrû a
beépítés. De kifogás is volt bõven: nem hisszük el, hogy a teljes
partszakasz közhasználatú megközelítése lehetséges lesz, hiába
tartalmazza a terv. Mi lesz a löszfalban fészkelõ gyurgyalagokkal?
Nincsenek gyurgyalagok, de még parti fecske sem, nem raknak
fészket az omladozó löszfalba! Miért ekkora a tervezett körforga-
lom fordulási sugara? A hatályos rendezési tervben meghatáro-
zott helyekre engedélyezett tervek alapján készült. Egyébként a
rendezési terv kijelöli azokat a helyeket, ahol célszerû csomópon-
tot kiépíteni, majd jóváhagyását követõen kerül sor a részletes
terv kidolgozására! De a legnagyobb probléma, miért tervez a
fejlesztõ ekkora beruházást saját területén, saját pénzén, és miért
Balatonvilágoson. A kialakult merev álláspontot megismerve a
képviselõ-testület(5 igen 2 nem szavazattal) úgy döntött, hogy
elküldi a szakhatóságoknak, a következõ tervtanácsi ülés megbe-
szélése elõtt közbensõ véleményezésre az elkészült dokumentáci-
ót tartalmazó CD adathordozót.  Valamennyi érintett szakható-
ságnak elküldtük.

A fejlesztõvel folyamatos tárgyalásokat folytattunk a fejlesz-
téssel érintett járulékos beruházásokról, valamint a vízparttal
párhuzamos területek tulajdonlásáról, ennek írásba foglalását a
megbízott ügyvédi iroda készíti, ígéret szerint hamarosan kéz-
hez kapjuk.

A volt BM üdülõ területének tulajdonosai pert indítottak az
önkormányzat ellen az átjárási szolgalmi jog törlését kérve a bí-
róságtól. A tulajdonos által biztosított átjárási jog alapján az
érintett területeken csak átjárni lehet, tartózkodni nem. 

A BM üdülõ csereszerzõdésének felülvizsgálatát kértük az el-
számolási kormánybiztostól. Dr. Budai Gyula kormánybiztos úr
vizsgálatának eredményeként javasolta, hogy az önkormányzat
indítson pert a szerzõdés semmissége iránt, rendelkezésünkre
bocsátva a vizsgálat iratanyagát. A képviselõ-testület úgy dön-
tött, megindítja a pert, erre felkérte dr. Megyery Tamás ügyvé-
det, és megbízta az önkormányzat jogi képviseletével. 

Balatonvilágos végleges egészségügyi ellátásának biztosítá-
sa érdekében közremûködõi szerzõdést kötöttünk dr. Mezõfi
Miklós fõorvos úrral, kinek szakvizsgái és emberi hozzáállása je-
lentõs mértékben emeli az ellátás színvonalát. Lehet, hogy az
alapos vizsgálatok miatt sokat kell várni, de ez az önök, illetve
valamennyi ellátásra szoruló érdekében történik.

Egy kedvezõ ajánlatot kihasználva portalanított burkolatot
készíttettünk a Zalán utcában.

Kirándulást tettünk Erdélybe a testvértelepülésünkre, sajnos
- a felhívás ellenére – alig volt jelentkezõ,csak nyolcan utaztunk.
Szép és emlékezetes napokat töltöttünk testvértelepülésünkön. 

Iskolával, óvodával, a szülõi munkaközösségekkel gyermek-
napot szerveztünk a vízparton. Sajnos, az erõs szél miatt a vitor-
lázás és a hõlégballon elmaradt, de a résztvevõ gyerekek látható-
an jól érezték magukat a többi programon, és a nagy zöld terü-
leten.

Ezúton köszönöm meg azoknak, aki szervezték és támo-
gatták ezt a rendezvényt.

Fekete Barnabás
polgármester
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Gyereknap Balatonvilágoson
Kis és nagy gyerekeknek nem kell sok ahhoz, hogy jól
érezzék magukat a bõrükben. Ha odafigyelünk rájuk,
olyan programokat szervezünk nekik, amikhez az egysze-
rû hétköznapokon nem jutnak hozzá, akkor egy életre
szóló élményként maradnak az emlékezetükben.

Május utolsó vasárnapja gyereknap. Ebben az évben
nálunk, a községben, családi gyereknapként lett meghir-
detve. A program megszervezését Fekete Barnabás pol-
gármester vette kezébe, és sok egyéni és egyesületi segít-
séget kapott a rendezvény sikeres lebonyolításában.

A gyerekeknek lehetõségük volt egész nap ugrálóvárban
ugrándozni, motorcsónakozni, quad-ozni, lovagolni, kü-
lönbözõ sport és ügyességi, illetve tájékozottsági versenyen
részt venni. Nagy sikere volt a kézmûves foglalkozásoknak
és az arcfestésnek is, ahol szinte reggeltõl délutánig kitartó-
an sorban álltak fiúk és lányok egyaránt. Nem mindennapi
élmény volt a tûzoltó- és rendõrautó puszta látványa, az már
csak tetézte a gyerekek örömét, hogy ki is próbálhatták eze-
ket a járgányokat.

A nap hangulatához hozzájárult a mindig nagysikerû
palacsinta, fagyi, pattogatott kukorica és üdítõ is, de aki
megéhezett, virslivel, gulyással és pörkölttel csillapíthatta
éhségét.

Jó volt látni, hogy a gyerekek önfeledten játszottak
egész nap, és jó volt látni, hogy sok felnõtt mindent meg-
tett azért, hogy a gyerekeknek megvalósulhasson ez a nap.
Jó volt tudni, hogy a gyerekeink biztonságban voltak,
mert mindig volt, aki (akár kérés nélkül is) figyelt a más
gyerekére is. Jó volt megtapasztalni, hogy a nagyobb gye-
rekek viszik magukkal (pl. együtt motorcsónakozni), irá-
nyítják a kisebbeket.

Köszönet mindenkinek, aki segített ezen a napon, illet-
ve, aki segíteni szándékozott. 

Királyné Timár Piroska

Felhívás 
Ha szívesen sportolnál idén is a Balatonban,
2011. július 07-tõl augusztus 25-ig minden
csütörtöki napon ingyen kipróbálhatod a kajako-
zást az MVSE jóvoltából. Ezeken a napokon vá-
runk 16.30-tól 18.30-ig a nádfedeles vendégház-
nál a vízparton.

Fotó: Melisek Éva
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