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• 200 évvel ezelőtt , 1823. január 1-jén, Kiskőrösön, 
Petrovics Sándor néven megszületett  Petőfi  Sán-
dor költő, forradalmár, a magyar költészet egyik 
legismertebb és legkiemelkedőbb alakja.

• 50 évvel ezelőtt , 1973. január 1-jén bevezett ék 
Magyarországon a négyjegyű irányítószámokat.

• 50 évvel ezelőtt , 1973. január 7-én tűzte először 
műsorra a Magyar Televízió a Mézga Aladár külö-
nös kalandjai című rajzfi lmsorozatot.

• 200 évvel ezelőtt , 1823. január 20-án, Alsósztreg-
ován megszületett  Madách Imre magyar költő, 
drámaíró, ügyvéd, politi kus, a Kisfaludy Társaság 
rendes és a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, Az ember tragédiája szerzője.

• 200 évvel ezelőtt , 1823. január 22-én ti sztázta le 
Kölcsey Ferenc a Himnusz szövegét. Ez a nap lett  a 
magyar kultúra napja.

• 125 évvel ezelőtt , 1898. január 23-án, Nagyvára-
don megszületett  Széchenyi Zsigmond vadász, 
utazó és szakíró

Megérte ezt az évet is,
Megérte a magyar haza:
A vészes égen elborult,

De nem esett le csillaga.
Meg van vagdalva, vérzik a kezünk.

De azért még elbírja fegyverünk,
S amerre vág,

Ott hagyja fájó vérnyomát.

Ott hagyja fájó vérnyomát,
Haramja csorda, képeden!
Hogy majd az ítéletnapon
E bélyeg vádolód legyen,

Vádolód az isten szine előtt,
És gyujtsa rettentő haragra őt,

Te ellened,
Ki ránk veszett fogad fened!

De mit az ítélet nekünk?
Ha lesz is az, sokára lesz!
És ami több, és ami fő:
Az isten könyörűletes.

Még majd kegyelmet adna nékik ő...
Ne várakozzunk; e vérengező

Kutyák felett
Tartsunk magunk itéletet!

Tartsunk oly véritéletet,
Hogy elborzadjon a világ;
Majd addig szórjuk rájok a
Szörnyű halálos nyavalyát,

Amíg hirmondónak marad csak egy,
Ki majd otthon reszketve mondja meg,

Hogy jaj neki,
Ki a magyart nem tiszteli!

Nekünk most az isten kevés,
Mert ő nem eléggé kemény;
Hozzád imádkozom, pokol,
Az új esztendő reggelén:

„Öntsd szíveinkbe minden dühödet,
Hogy ne ismerjünk könyörületet,

Mig e gazok
Közűl a földön egy mozog!”

Petőfi Sándor: ÚJÉV NAPJÁN, 1849



Világosi Hírmondó 2023.január2.oldal

Tájékoztató étkezési térítési díjak változásárólTájékoztató étkezési térítési díjak változásáról

Tájékoztatom az étkezést igénybe vevőket, hogy Bala-
tonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek az étkezési térítési díjakról szóló 15/2022. (XII. 12.) 
önkormányza�  rendelete alapján 2023. február 1. nap-
jától a gyermekek napközbeni ellátása keretében bizto-
síto�  gyermekétkeztetés, valamint az intézményekben 
biztosíto�  egyéb étkeztetés intézményi térítési díjai az 
alábbiak szerint változnak:

1. Óvodai ellátások
a) � zórai: 80 Ft /nap/fő + áfa  fi zetendő: 100 Ft
b) ebéd: 305 Ft /nap/fő + áfa  fi zetendő: 395 Ft
c) uzsonna: 80 Ft/nap/fő + áfa  fi zetendő: 100 Ft

2. Iskolai ellátások
a) � zórai: 90 Ft /nap/fő + áfa  fi zetendő: 115 Ft
b) ebéd: 375 Ft /nap/fő + áfa  fi zetendő: 475 Ft
c) uzsonna: 90 Ft /nap/fő + áfa  fi zetendő: 115 Ft

3. Szociális étkezés
ebéd:630 Ft /nap/fő + áfa  fi zetendő: 800 Ft

4. Intézményi munkahelyi étkezés /önkormányzat, társu-
lás által működtetett  intézményrendszer és iskola állomá-
nyában lévő dolgozói
ebéd: 730 Ft /nap/fő + áfa   fi zetendő: 925 Ft

2023. 01. 24.
Takács Károly polgármester s.k.

TájékoztatásTájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a helyi adókról szóló 12/2022.(XI.30.) önkormányzati  
rendelete alapján 2023. január 01. napjától az ingatlanok 
után fi zetendő építményadó és telekadó, valamint a be-
szedett  idegenforgalmi adó mértéke változott .

Az építmény- és telekadóval érintett  adózók részére új 
határozatban közöljük az éves adó összegét. Az új hatá-
rozatok megküldése várhatóan az első félév során folya-
matosan történik. A fi zetési határidők meghosszabbításra 
kerülnek a két adónem esetén.

Fenti ek miatt  az idei évben év eleji értesítő nem kerül 
kiküldésre azon adózóink részére, akinek kizárólag épít-
mény-, vagy telekadó fi zetési kötelezett sége áll fenn.

Balatonvilágos Község Önkormányzata

Balatonvilágos község körzeti megbízottja:
Buzsáki István rendőr törzsőrmester

KMB csoport telefonos elérhetősége:
+36204468870

KMB fogadóiroda helye:
Siófoki Rendőrkapitányság (Sió u. 12-20.)

KMB fogadóóra időpontja: 
minden hónap első szerdája 10-12 óra között

ProgramajánlóProgramajánló
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Tájékoztató deviza számlárólTájékoztató deviza számláról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a 
helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről 
szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a további-
akban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót 
euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizet-
hetik.

Egyéb helyi adót (pl. építményadó, telekadó, bírság, 
pótlék, stb.) továbbra is kizárólag forintban lehet 
megfizetni.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégek-
nek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egé-
szében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által 
biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cé-
gek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé 
teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabá-
lyozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől 
kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dol-
lárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden 
cég számára elérhető lesz.

Önkormányzatunk deviza számla adatai:

Önkormányzat neve:
Balatonvilágos K. Önkormányzata

Számla száma:
10039007-00002085-02120011

Számla IBAN száma:
HU18 1003 9007 0000 2085 0212 0011

Deviza átutalás kezdeményezésekor minden esetben 
fel kell tüntetni az önkormányzat nemzetközi pénz-
forgalmi jelzőszámán (IBAN) túl:
- a számlavezető („account with institution”) Magyar 
Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint
- a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a 

Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. 
SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC 
kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell fel-
tüntetni.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószám-
láján a Kincstár által a helyi iparűzési adóbeszedési 
számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befize-
tésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó 
megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) be-
kezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó 
befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóvá-
írás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd 
néhány nappal hamarabb indítani.

Forintban történő helyi iparűzési adószámlára tör-
ténő utalás változatlanul az önkormányzat iparűzési 
adó beszedési számlájára történik.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Ipa-
rűzési adó beszedési számla

11748083-15428684-03540000

Külföldről teljesített forintban történő átutalás ese-
tén az önkormányzat IBAN-számlaszámát, vagyis 
nemzetközi bankszámlaszámát kell használni.

Balatonvilágos Község Önkormányzata

Balatonvilágos 
Községi Könyvtár

Balatonvilágos, Dózsa Gy. út 1.

Kedd: 09.00-12.00
Péntek: 14.00-17.00

„Az olvasás - ha élvezetet okoz 
- segít élni.  Átélni és túlélni is.” 

/Vekerdy Tamás/
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A következő lép-
csőfok életében: 
1848. május 
22-én nyomta-
tásban megje-
lent első verse 
az Athenaeum 
folyóiratban A 
borozó címmel. 
Második verse a 
Hazámban azért 
említendő, mert 
ekkor már a köl-
teményt Petőfi  
Sándor néven 
írta alá. Karrier-
je ett ől az időtől 
számítva felfelé 
ívelt.

Érdekességek a költőről:

• Összesen kb. 1000 műve /költemény, eposzparódia, 
elbeszélő költemény stb./ született , ebből 850 maradt 
meg az utókornak

• Makacs, kitartó ember lévén, nem kímélte sem testi , 
sem szellemi erejét

• Balkezes volt, de mindkét kezével jól írt

A költő elég sokat sportolt: jól vívott , remek evezős is volt.
/A cikksorozat a következő számokban is folytatódik./

dr. Nagy Miklósné

Petőfi  200 emlékév 2023-ban

„Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,

Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!”

/Petőfi  Sándor/

2023.01.01-én koszorúval emlékeztünk nemzetünk hős 
harcosáról, és költőnkről.

PETŐFI SÁNDOR
1823. január 1.

 Petőfi  Sándor egyik leg- és elismertebb magyar 
költőnk. Vannak poéta doctusaink /tudós költők/ és poéta 
natusaink / született  költőink. Petőfi  ez utóbbiak közé so-
rolható. Kiskörös a szülőhelye, Petrovics néven jött  a nap-
világra. Szülei egyszerű, de dolgos emberek voltak, talán 
az apai ágban még nemesek is voltak.

Mi adta, mi közve� tett e hatalmas tehetségét, kérdezhet-
jük. Elsősorban zsenialitása, boldog és gondtalan gye-
rekkora, tanulmányai /már 5 évesen iskolába járt/. Nem 
utolsó sorban a társadalmi-történelmi kor: jókor született . 
A nép akkor kezdett  öntudatra ébredni, a „mecénások” 
erkölcsi és anyagi támogatással kezdték segíteni az i� ú te-
hetségeket.

Petőfi , a makacs, öntudatos, nyughatatlan i� ú 18 évesen 
megkezdte vándorlásait, sokat betegeskedett  és nélkü-
lözött . Talán ez az elszántság is elősegített e tehetsége 
kibontakozását. A költészet mellett  a kapcsolatépítésben 
is hihetetlen sikeres volt. Barátai, ismerősei sokszor az 
éhhaláltól mentett ék meg. Álljon itt  egy anekdota példa-
ként! 1844 februárjában gyalog indult Debrecenből Pest-
re. Egerben a neki szállást adó papokat annyira lenyűgöz-
ték versei, hogy a pénzbeli adomány mellett  szekeret és 
lovat is adtak neki további útjához. A fővárosban aztán 
felkereste Vörösmartyt., a költőt és Bajza Józsefet a lap-
szerkesztőt, hogy verseit megnézesse velük, s Pörnyei Kis 
Pál néven mutatkozott  be. Úgy gondolta, ha nem elég jók 
a versei még, fejlődnie kell. Saját nevével akkor rukkol elő. 
A hírnév felé Vörösmarty által jutott : kapcsolatai által ki-
adták verseit, s a Pesti  Divatlap segédszerkesztője lett . Ez 
hatalmas felemelkedés volt, neve robbanásszerűen került 
be a magyar irodalomba, Vahot Imre létrehozta általa az 
„istenáldott a tehetség” imázsát.
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VALLOMÁS A TERMÉSZETRŐLVALLOMÁS A TERMÉSZETRŐL

Matyikó Tibor valójában balatonvilágosinak vallja magát, 
élete korai, gyerekkori szakaszában itt  élt, s ide tért vissza kö-
zel 20 éve, a szülői házba. A vele való riport készítésének ap-
ropóját a siófoki kiállítás élménye adta. Akkor kezdtem az in-
terneten böngészni utána, s Kozmáné Kovásznai Mária tanár 
kollégámmal elhatároztunk, hogy „megidézzük” őt a Világosi 
Hírmondó hasábjain. Így történt, hogy beszélgetésünk egy 
kicsit hosszúra sikerült, de minden szavát itt uk, és minden 
alkotását csodáltuk az autodidakta módon tanult festőnek.

Gyerekkori emlékem Tibiről az, hogy csendes, okos fi ú volt, 
nagy, hullámos fekete hajjal. A parti  iskolába jártunk és egy 
utcában nevelkedtünk sokáig, a Mathiász lakótelepen. Ő 12 
évesen elköltözött  a Csók sétányra, én maradtam. Az iskolai 
évek, a gyermekkor meghatározóak mindenki számára, eb-
ben az érzékeny időszakban kaphatunk olyan inspirációkat, 
élményeket, amelyek később fontossá válhatnak az életünk-
ben. Tibinek is jelentős volt, hogy Fülöp Lajos festőművész 
tanárunk már akkor tehetségesnek találta és behívta a szak-
körébe, ahol alkothatott .

 A természethez való vonzódása adta a rajzokhoz, a 
festményekhez való témát. Megfi gyelte a madarakat, gyűj-
tött e az erdei „kincseket”, tobozokat, terméseket, elmarad-
hatatlan úti társai voltak a távcső és madárhatározó. Az iskolai 
szakkörben próbálkozhatt ak a festészet különböző techniká-
ival, a színek keverésével és megmártózhatt ak az alkotás fo-
lyamatának örömében. Az általános iskola befejezése után 
a soproni RÓTH GYULA Erdészeti  Technikum és Szakközép-
iskolában folytatt a tanulmányait, ahol tovább mélyült a ter-
mészet iránti  érdeklődése. Ekkoriban ecsetet még nem vett  
a kezébe, de szenvedélyesen fotózta az erdei élőlényeket és 
környezetüket. Természetf otói újságokban, folyóiratokban, 
könyvekben jelentek meg. Igyekezett  megörökíteni a valósá-
got. Ezt a realiszti kus látásmódot később, a festészetében is 
megőrizte. Első feleségével, aki vadászati  témájú festménye-
ket alkotott , közös kiállítást hoztak létre, ahol Tibor a fényké-
peit mutatt a be még 1996-ban. 38 éves volt, amikor elkezdett  
ceruza és tusrajzokat készíteni. A valósághű természet ihlett e 
rajzok számtalan folyóiratban, képesújságban és oktató posz-
teren tűntek fel.

1997-ben gouache (fedő vízfesték) és olajkép festéssel kez-
dett  el foglalkozni. Első kiállítása is erre az évre esett  Tisza-
vasváriban, majd követt e a többi: a teljesség igénye nélkül 

Dévaványán, Ajkán, Veszprémben, Budapesten, Sopronban, 
Egerben, Hevesen, Balatonfőkajáron, Tamásiban, Siófokon, 
Nagyatádon, az első külföldi pedig Ulmban. Képei, fotói, 
rajzai eljutott ak a világ számtalan pontjára: Németországba, 
Olaszországba, Luxemburgba, Belgiumba, Nagy-Britanniába 
stb. 2008-ban kötete jelent meg Vallomás a természetről, 
Ecsett el és ceruzával címmel. A könyv Schaff er Erzsébet új-
ságíró ajánlásával készült, aki így jellemezte Matyikó Tibort: 
„…gyerekkora óta csodálója a természetnek, s társa az erdők, 
rétek, odúk és vízmosások lakóinak. Társa és védelmezője 
víznek, fának, állatnak, virágnak, bogárnak, madárnak, négy-
lábú társainknak”. Rajzkönyve is jelent meg: 150 emlős és 
madár alcímmel.
Mivel autodidakta módon tanult meg rajzolni, fotózni, fes-
teni, arról, hogy milyen módszer segített e ebben, a követ-
kezőket vallott a: „A tapasztalás, a jó és pontos megfi gyelés, 
a gyakorlás, a kitartás, a legmagasabb tudásra törekvés, 
kíváncsiság és persze hajtott  a szenvedély, az alkotásvágy”. 
Egyébként az olajtechnikában mindig vannak új lehetőségek, 
próbálja ezeket is előhozni. Példaképei: Szinyei Merse Pál, 
Csergezán Pál, Balogh Péter.

 Befejezésül csak annyit kérünk Matyikó Tibortól, 
hogy továbbra is tartsa és vallja ars poeti cáját, hogy ne csak a 
szemével, hanem a szívével is lásson az ember. Az alkotáshoz 
pedig jó egészséget kívánunk!

Kozmáné Kovásznai Mária
dr. Nagy Miklósné
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Ismét világosi lány lett a Kelet-Balatoni BorkirálynőIsmét világosi lány lett a Kelet-Balatoni Borkirálynő

Miközben kérdéseimet fogalmaztam előjött ek a kedves 
és felejthetetlen emlékek, mikor 2011-ben az én fejemre 
került a Kelet-Balatoni Borlovagrend Borkirálynői koroná-
ja. Most ismét Balatonvilágos nevét öregbítve viselheti  a 
koronát Takács Alexa borász, a Karikahegy Pincészet tu-
lajdonosa. 

Nosztalgiával töltve kérdeztem őt friss élményeiről, célja-
iról, terveiről:

Milyen érzésekkel tölt el a cím elnyerése?
Elsősorban, nagyon megti sztelő számomra. A Kelet Bala-
toni Borlovagrend úgy gondolom, fontos szerepet tölt be, 
célkitűzésivel és hitvallásával egyetértek. Helyi lakosként 
(Balatonvilágos, majd Balatonfőkajár), valamint a térség-
ben tevékenykedő borászként a Balatonnak ez a szeglete 
meghatározó az életemben. Boldoggá tesz, hogy a követ-
kező három évben ak� van részt vehetek a térség borásza-
ti  hagyományainak, borkultúrájának terjesztésében, nép-
szerűsítésében.

Milyen céljaid, küldetésed van, mint borkirálynő?
Borkirálynőként úgy gondolom, hasznos tagja lehetek a 
Borrendnek. Az, hogy foglalkozom a borkészítéssel és sző-
lőműveléssel, mindenképpen előnyt ad borkirálynői fel-
adataim ellátásában. Küldetésemnek érzem a térség meg-
ismertetését szélesebb körökkel, az itt  termelt borok és a 
kulturált borfogyasztás népszerűsítését. Úgy érzem, hogy 
ez a környék rengeteg kiaknázatlan lehetőséggel rendel-
kezik. Remek adott ságai kedvező környezetet biztosítanak 
a szőlőtermesztés számára, jó földrajzi elhelyezkedése 
pedig könnyen elérhetővé teszi. A Balatonfüred-Csopaki 
Borvidéken belül azonban még mindig kisebb a hírneve. 
Ezen mindenképpen változtatni kellene, hiszen egyre több 
új borászat kezdte meg működését a környéken Szabadi-
ban, Balatonvilágoson és Balatonfőkajáron is. Ezen is sze-

retnék dolgozni a következő három évben, a Kelet-Balato-
ni Borlovagrenddel együtt működve. 

Mik borászként a hosszabb távú terveid, terveitek?
Pincészetünknek ez a harmadik olyan éve, hogy palackoz-
zuk borainkat. Célunk az, hogy szépen lassan növeljük a 
palackozott  boraink számát, és igyekszünk bővíteni azon 
helyek számát, ahol elérhetőek. 
A pincét, ahol borainkat készítjük tavaly felújított uk, ezt 
szeretnénk befejezni a közeljövőben, hosszabb távon pe-
dig egy olyan előteret és kertrészt létrehozni, ahol kelle-
mes, tájba illő környezetben lehet kóstolni repertoárun-
kat, és boros programokat tartani.

Mit emelnél ki leginkább a balatonvilágosi dűlőkkel, bo-
rokkal és borászokkal kapcsolatban?
A balatonvilágosi dűlők löszös, üledékes, humuszos barna 
erdőtalaján nagyon jó minőségű alapanyag termelhető. 
Itt  termelt fehérboraink kellemes savtartalom mellett  jól 
be szoktak érni, vörösborainkat pedig szép beltartalom-
mal rendelkeznek. 
Úgy gondolom, hogy jó irány, a helyre jellemző fajtákkal 
foglalkozni, hiszen ezek bizonyított an jól érzik magukat itt , 
jó teljesítenek, mint pl. az olaszrizling, királyleányka vagy 
a kékfrankos. 
Fontosnak tartom az összetartást a helyi borászatok kö-
zött , ami úgy gondolom, egyre jobban működik. A bor-
vidéknek a legszélén vagyunk, ezért kiemelten lényeges 
lenne a helyi boros közösség építése, ezen a többi helyi 
borászatt al közösen munkálkodunk, igyekszünk több kö-
zös rendezvényt is szervezni a közeljövőben  .

Gratulálok a címhez, terveidhez sok sikert kívánok Bala-
tonvilágos és a boros társadalom nevében is.

Mihalovics Dóra
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A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb háztartá-
si baleset, a probléma hátt erében legtöbbször a helytele-
nül használt tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, 
gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő áll, emel-
lett  a baj forrása a szabálytalan kivitelezés, az időszakos 
ellenőrzés és karbantartás elmulasztása, vagy a szellőző 
elemek lezárása volt. A hibás készülékek működése miat-
ti  tökéletlen égés során mérgező gáz szabadul fel, amely 
azért különösen veszélyes, mert színtelen, szagtalan, a le-

vegőnél alig könnyebb, nem irritáló, ugyanakkor megaka-
dályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szál-
lítson, ezért másodpercek alatt  eszméletvesztést okozhat.

A katasztrófavédelem évek óta kampányol azért, hogy mi-
nél több ott honba kerüljön szén-monoxid-érzékelő. Ezek-
kel a viszonylag kis befektetéssel beszerezhető berendezé-
sekkel – elenyésző fenntartási költségek mellett  – 5-7 évre 
biztonságosabbá tehetőek a lakások. Ennyi idő elteltével 
azonban le kell az eszközöket cserélni. A szakemberek 
rendre arra is felhívják a fi gyelmet, hogy nem mindegyik 
készülék alkalmas arra, amire hirdeti k, ezért időről-időre 
megvizsgáltatják a szén-monoxid-érzékelőket, az így szer-
zett  tapasztalatokat pedig BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság közzéteszi honlapján.

A hazánkban használható szén-monoxid-érzékelők elekt-
rokémiai elven működnek: egy, a szén-monoxidot elnyelni 
képes vegyi anyag – a szén-monoxid megkötött  mennyisé-
gétől függően – megváltoztatja fi zikai jellemzőit, amelyet 
elektronikusan mérve a készülék veszély esetén fény- és 
hangjelzéssel riaszt.

Veres László nekrológVeres László nekrológ

Eltávozott  közülünk, akinek ked-
venc témája volt az aligai ma-
gaspart.
Szomorúan tudatom, mindazok-
kal, akik ismerték, és szerett ék, 
hogy a múlt év végén (október 
22-én) váratlan hirtelenséggel 
eltávozott  Veres László, aki olyan 
sokszor megfestett e a Balatont, 
különösen az aligai magaspartot.

Férjemmel ötven éve szinte minden nyarunkat itt  töltöt-
tük Aligán, ahol tudatosan vett ünk nyaralót, mert régóta 
szerelmesei vagyunk ennek a párját ritkító szépséggel ren-
delkező vízparti  községnek. Sokan tudják rólam, hogy sze-

mély szerint mintegy harminc évet áldoztam az életemből 
az aligai vízpart visszaszerzéséért, melyben férjem ak� v 
harcos társam volt. Az Ő áldozatos hozzáállása segített , 
hogy olyan ak� van tudtam dolgozni ezért az ügyért.

Ilyen módon Ő kétszeresen is kötődött  Aligához, a civil 
munka és a festményei révén. Három önálló, több csopor-
tos kiállítása is volt a balatonvilágosi kultúrházban, amit 
az itt  élők mindig nagy szeretett el és elismeréssel fogad-
tak. Elsősorban a természeti  képekben remekelt – amiből 
kiemelkedő szerepet kapott , mint kedvenc téma az aligai 
magaspart.
Ő eltávozott , de megfestett  képeiben örökre itt  marad ve-
lünk.

E sorokat jegyzi felesége, Veres Lászlóné
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy községünk 
középső területén -Révai utca- Dózsa György utca — 
Csók István sétány -József Attila utca - Dobó István 
utca által határolt utcákban, valamint a Vörösmarty 
utcában újabb hálózatfejlesztést hajtott végre az egyik 
szolgáltató. Az elérhető szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban részletes tájékoztatás Kalinovits Zoltántól kérhető 
a (30) 777 2965 hívószámon. 

Takács Károly 
polgármester s.k. 
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