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Falunap elôestéjén az idén nem az ökör volt a látványosság. Ünnepélyes keretek között

vehette birtokba Balatonvilágos községe a frissen felújított Mûvelôdési Házat, az épület új
mennyezetet és új világításrendszert kapott. Pernecker Antal képviselô úr, aki a felújítás
„pártfogója” volt, reményét fejezte ki, hogy a megújult, megszépült környezet méltó helye lesz
a község rendez vé nyeinek. A kultúrház ünnepélyes átadása után szalonnasütésre invitáltuk a
községben élôket. Örömmel nyugtáztuk, hogy sok látogatója, így sikere volt a közös sütögetés-
nek. Szombat hajnalban a szokásos menetrenddel indult Falunapunk. Az idén Pap Zsuzsi
és Farkas Milán kalauzolták a rendezvényre látogatókat. A várpalotai Bányász
Fúvószenekar és a mazsorett csoport már elengedhetetlen „kellékei” rendezvényünknek. Az
ünnepélyes és egyben frappáns megnyitó (Fekete Barnabás polgármester úr otthon felejtette
másfél órás beszédének vázlatát) után az Aranypáva – díjas Világosi Népdalkör foglalta
el a színpadot. Az idei évben is voltak természetesen gyermekmûsorok, a délutáni gyer-
mekelôadást az Alig(h)a színjátszókör vitte színpadra. (részletek a nyolcadik oldalon) Az
idôjárás nem kedvezett rendezvényünknek, hiszen a hôség embert próbáló volt, nem hivatalos
forrás szerint mértek ezen a napon 39 Celsius fokot is községünkben. Ennek ellenére délután-
tól folyamatosan telt a nézôtér és legnagyobb megelégedettségünkre estére hatalmas tömeg
gyûlt össze. A délután folyamán különbözô táncstílusok, humor uralta színpadot, majd este
hat órától lovaké és lovasoké volt a fôszerep. A kultúrházzal szemközti füves területen fergete -
ges mûsort produkált a szentgáli Megyer Sarja Hagyományôrzô Egye sület. A színpad
mellet a parkban is találhattunk elfoglaltságot, a Los Andinos tagjai pánsípkészítésre okí-
tották az érdeklô dôket illetve Dluhopolszky László karikaturista papírra vetette az arra
járókat. Ha nem volt szerencséjük, bepótolhatják a ferde tükrös rajzot augusztusban az Aligai
Hully Gully keretében. A napot Oláh Ibolya koncert és a hagyományos tûzijáték zárta. 

Balatonvilágos község falunapjai és rendezvényei nem jöhetnének létre, ha nem lenne a sok
szorgos kéz, a civil szervezetek, önkéntesek; ezúton is szeretném megköszönni Mindenkinek,
akinek támogatásával, közremûködésével és segítségével létrejöhetett a rendezvény.
Köszönjük.

További fotók rendezvényeinkrôl a www.balatonvilagos.hu galériájában tekint hetôk meg.
� Krutzler A.
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Fotók: Krutzler

Vi lágosi  napok –  falunapVi lágosi  napok –  falunap

Bányász Fúvószenekar, Várpalota

Mazsorett-bemutató

Világosi Népdalkör

Jó ebédhez szól a nóta
Csuti Csabával és Hibácska Nórával, Lakatos Károllyal és zenekarával

Borbemutató Horváth Csabával és Kovács Bélával

Mûszaki átadás a kultúrházban
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Az éves adó összegét (többnyire) két részletben, március
közepén és szeptember közepén kell megfizetni. 

Amennyiben a fizetési határidôt az adózó elmulasztja –
hivatalunknál a jelenlegi gyakorlat szerint – felhívjuk az
adóalany figyelmét, hogy mulasztását pótolja, egyidejûleg
közöljük a késedelmi kamat aktuális összegét, valamint
annak napi növekedését (mivel a késedelmi kamat napon-
ta emelkedik a jogszabályban meghatározott mértékben –
ez a mérték a jegybanki alapkamat kétszerese, tehát foly-
ton változó).

A fizetésre ebben a felhívásban határidôt szabunk. A
határidô újbóli elmulasztása már a behajtási szakaszba
történô átlépést jelenti. Ekkor a behajtási (végrehajtási)
eljárás megindításáról értesítjük az ügyfelet, egyidejûleg
tájékoztatjuk a foganatosított behajtási cselekményekrôl.
Ezek például a következôk lehetnek: ingó- és ingatlan
végrehajtás, letiltás nyugdíjból, munkabérbôl vagy egyéb
rendszeres jövedelembôl, végrehajtás bankszámlára vagy
megtakarításra, stb. 

Az ingatlan végrehajtás során megkeressük az érintett
adózó összes, az országban fellelhetô ingatlan tulajdonát
és azokra ráterheltetjük az adózás rendjérôl szóló 2003.

évi XCII. törvény 154-155. szakaszai szerint a tartozás
összegét. Ez 500.000,-Ft alatti tartozásnál jelzálogjog, a
fölötti tartozás esetén végrehajtási jog bejegyzését jelenti. 

Errôl az adózót a területileg illetékes földhivatal értesíti. 
A nyugdíj, munkabér, egyéb rendszeres jövedelembôl

történô letiltás esetén megkeressük a folyósító szervet,
illetve a munkahelyet a letiltás foganatosítása érdekében.
A letiltást a vonatkozó jogszabályok értelmében a folyósí-
tott jövedelem 50%-áig, illetve 33%-áig érvényesítheti a
folyósító (munkáltató). 

Ingóvégrehajtás esetén értesítjük az adóalanyt a tulaj-
donában lévô ingóságok nyilvántartásba vételének idôpon-
tjáról, mely helyszíni szemle keretében, jegyzôkönyv
felvételével történik. 

Gépjármûadó tartozás esetén egy évet meghaladó
összegû tartozásnál lehetôség van a gépjármû forgalomból
való kivonásának kezdeményezésére is. 

Természetesen abban az esetben, ha az adó összege
idôközben befizetésre kerül, a végrehajtási eljárást azon-
nal megszüntetjük, egyidejûleg intézkedünk az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett terhek törlésére.

Adóbehajtási ,  végrehajtási  cselekményekAdóbehajtási ,  végrehajtási  cselekmények

A közterület-használat engedély iránti kérelem
általános eljárási illeték köteles, mely a hatályos
illetékekrôl szóló 1990. évi XCIII. Törvény 29. § (1)
bekezdés alapján: 2200 Ft.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnak kell benyújtani
személyesen, vagy postai úton. A közterület-használati
engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni
kívánja.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
– az engedélyt kérô nevét és állandó lakó(telep)

helyének címét,
– a közterület- használat célját és idôtartamát,
– a közterület-használat helyének, módjának és

mértékének pontos meghatározását,
– a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakor-

lására jogosító okirat másolatát az eredeti okirat bemu-
tatásával.

Az engedély iránti kérelem mellékletei:
– a közterület-használat helyét feltüntetô helyszínrajz

vázlata,
– kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra

vo nat kozó kérelem esetén a kitelepülés tervezett módját
bemutató rajz,

–  önálló hirdetô-berendezés elhelyezésére vonat ko  zó
kérelem esetén a reklámhordozó méretei, mûszaki doku-
mentációja, látvány terve.

A közút és járda területét érintô közterület-használati
enge dély megadásához az illetékes útkezelô nyilatkozata.

Az üzlettel nem rendelkezô kereskedô, mozgó árus a vál-
lalkozói jogosultságát eredeti okirattal, vagy an nak hiteles
másolatával köteles igazolni. A keres ke dônek az árusítás
helyén rendelkeznie kell az áru sított termék eredetét hitelt
érdemlôen igazoló okirattal.

A közterület-használati engedély másra nem ruházható
át.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtat vány
ûrlap felhasználásával lehet benyújtani, mely letölthetô a
www.balatonvilagos.hu honlapon az önkormányzat
fômenü, nyomtatvány al-menüben.

Az ügy elbírálásának hozzávetôleges idôtartama 30 nap.
Az ügy állásáról érdeklôdni, vagy további információt kérni
a (88) 480-845 telefonszámon lehet.

A közterület-használattal kapcsolatos egyéb információ
a www.balatonvilagos.hu honlapon az önkormányzat
fômenü, rendeletek al-menüben, a közterü let használatról
szóló 9/1999. (IV. 01.) rendeletben található.

Tájékoztató közterület-használatról

Az üzletek mûködésének rendjérôl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirôl szóló 133/2007. (VI. 13), valamint a
4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletekben foglaltak alapján az
eljárás kérelemre indul. A szakhatóságokat a hivatal keresi
meg nyilatkozattétel céljából. A földhivataltól megkérjük a
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait,
valamint értesítjük ôket az eljárás megindításáról.

Szükséges, becsatolandó iratok: formanyomtatvány
kitöltése, 10000 Ft illetékbélyeg nyomtatványon leróva,
alapító okirat, cégbejegyzés, vagy vállalkozói igazolvány, tu laj -

doni lap másolat, bérelt üzlet esetében bérleti szerzôdés.
Megvizsgáljuk a kérelmet, ha hiányos hiánypótlásra

szólítjuk fel a kérelmezôt. A hiánypótlási felhívás teljesítése
esetén, amennyiben az a jogszabályban elôírtaknak minden
megfelel, kiadjuk a határozatot és a határozat jogerôre
emelkedése után a mûködési engedélyt. 

Ha a hiánypótlásban elôírtakat a megadott határidôn belül
nem pótolja az ügyfél, a kérelmet el kell utasítanunk, illetve a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban
Ket.) vonatkozó szakasza alapján járunk el.

Mûködési engedélyezési eljárás
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A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján
történik. Ehhez megfelelô formanyomtatvány a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatán található, ezt
térítésmentesen bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére.
Bejelentkezni csak személyesen és valós lakcímre
lehet. Ha a lakcímbejelentô nem azonos a szállásadó-
val (tulajdonos, haszonélvezô), a szállásadónak is meg
kell jelenni a hivatalban a lakcímbejelentô lap aláírása
végett. Szükséges még a személyi igazolvány és a
lakcímkártya.

Aki magánszállásadói tevékenységgel rendszeresen
szeretne foglalkozni, annak lehetôsége van az erre
vonat kozó engedély megszerzésére. 

Az ehhez szükséges kérelem nyomtatvány honlapon
is elérhetô, postai úton telefonos kérésre is megküldjük,
illetve személyesen is hozzá lehet jutni a hivatalban. 

A kitöltött kérelem nyomtatványt el kell látni 2200Ft
illetékbélyeggel, mely a postán vásárolható meg. 

A kérelemre hivatalunk egy határozatban kiadja a
magánszállásadói tevékenység folytatására feljogosító
engedélyt, mely tartalmazza a tevékenységet folytató
személy nevét, címét, valamint a tevékenység foly-
tatására szolgáló ingatlan címét és a 45/1998. (VI. 24.)
IKIM rendelet alapján az osztályba sorolását (lásd a
nyomtatvány mellett a honlapon). 

Ezt követôen nyomtatványboltban célszerû besze -
rez ni a „ Fizetô-vendéglátó könyvet” melyben az érkezô
vendégeket értelemszerû kitöltéssel nyilvántartják. 

A nyilvántartásban szerepeltetni kell minden
vendéget, függetlenül attól, hogy mentes az adó alól
vagy sem. Fel kell tüntetni az érkezés és távozás pontos
idôpontját, mentesség esetén a menteség jogcímét.
Fontos a nyilvántartás pontos vezetése, mert ellenôrzés
esetén a nem naprakész nyilvántartás észlelése
mulasztási bírság kiszabását vonja maga után. 

A beszedett idegenforgalmi adó minden egyes fo -
rint ja után további két forintot kap az állami költség -
vetésbôl az önkormányzat, így ezzel a bevétellel támo-
gatják ingatlantulajdonosaink a leghatékonyabban köz -
ségünket!

A szükséges bevallásnyomtatvány a honlapon is
elérhetô, de kérésre csekkel együtt postai úton is
megküldjük, illetve a hivatalban személyesen is hozzá
lehet jutni. Az adó összege természetesen átutalással is
teljesíthetô, az önkormányzat erre a célra szolgáló
számlája: OTP Fiók Balatonalmádi 11748083-
15428684-03090000. A számla kizárólag ennek az
adónemnek a befizetésére szolgál, kérjük, erre a szám-
ra ne utaljanak más adót!

Az adott hónapban eltöltött vendégéjszakákról min-
den esetben a következô hónap 15. napjáig kell a
bevallást megtenni és az adó összegét befizetni. 

Így például a május 1. és 31. bármely idôszakában
itt tartózkodó vendég(ek)rôl június 15. napjáig kell
megküldeni a hivatalhoz a bevallást és befizetni az adó
összegét. 

A kitöltéshez, illetve az adó összegének számításá -
hoz szükség esetén természetesen segítséget nyújtunk
a hivatalban hétfô, szerda, pénteki napokon 8-12 óra
között.

A beszedett idegenforgalmi adó ellenôrzés az idei
évben is zajlik a tavalyi évben történtekhez hasonló
módon, lényeges változás azonban, hogy több ember
és naponta járja majd a települést az ellenôrzés
hatékonyabbá tétele érdekében. 

Kérjük kedves vendégeink és ügyfeleink szíves
együttmûködését és megértését ennek során.

Magánszállásadó tevékenység
folytatásához szükséges engedély

Lakcímbejelentés
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Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton

sportolni,
akkor gyere el hozzánk az Aligai strandra!

– egész héten használhatod a pályákat
– szombatonként pedig versenyezhetsz is

a kedvenc sportágadban

Nevezési díjat nem kell fizetned,
de ha jól szerepelsz díjat vihetsz haza

Jelentkezz a szervezônél!
Szervezô: Soltész Ildikó

Jelentkezés helye:
Triál épülete (nádfedeles) elôtt

az alábbi idôpontokban:
- június 21., 28.

- július 5., 12., 19., 26.
- augusztus 2., 9., 16.

A programok egységesen
13 órakor kezdôdnek!

Szervezett Sportolási lehetôségek:
streetball, strandröplabda, kispályás foci,

vízi sportok, tollaslabda, lábtenisz,
strandkézilabda, pentanque
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Fotók: Bereczky Ákos, Krutzler Adrienn
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Dluhopolszky László alkotás közben

Tánco-Ló Korok, történelmi idôutazás I.

Sahira hastánc-bemutató Oláh Ibolya

Indonéz táncbemutató

Tánco-Ló Korok, történelmi idôutazás II.

Buckó és az elfeledett kincs az Alig(h)a színjátszókörrel
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A falunapi sportesemények értékelése

A Mozdulj Világos Sport Egyesület rendezôi izgatottan vártuk a napot, amikor aktí-

van tudtunk tenni a sportolásra vágyókért a falunapi rendezvények keretében. 

A versenyekre nevezôket Lénártné Király Klára alapító tag várta a rendezvénysá-

tornál már kora reggel. 

Tenisz: A több kategóriában meghirdetett verseny már „hajnali” 7 órakor kezdôdött.

Pernecker Antalné, az egyesület alapító tagja és Angeli Eszter szervezôk az iskola melletti

két  teniszpályán várták a jelentkezôket. Az érdeklôdés kicsit szerényebb volt, mint máskor,

talán a korai kezdésnek vagy a hagyományoktól eltérôen több sportágban meghirdetett

versenyzési lehetôségnek köszönhetôen. Az ifjúsági egyéni verseny elsô helyezettje Takács

Bálint, a második Tóth Dániel lett. A vegyes páros kategória gyôztese a Nagy Lajosné-

Nagy Lajos páros, ezüstérmes a Pernecker Antalné-Tuma Miklós, és bronzérmes a

Wimmer Ágnes-Wimmer Péter páros lett. Férfi párosban elsô helyen végzett Welesz

Balázs-Nonn László, megelôzve a Welesz Rudolf-Bálint András párost, és ôket követte

Balázs Sándor-Imre László. Az eredményekhez gratulálunk!

Asztalitenisz: Restné Szabó Rita, aki az egyesület elnök-helyettese is egyben, és Bóta

Györgyi alapító tag, reggel 9 órakor fogadta a sportág hódolóit az általános iskola tor-

natermében. Köztük Szilva Lajos híres ultra-maratonistát és családját. Két órás jó

hangulatú küz de lemben a versenyt Szilva Réka a Budapesti Postás Sport Egyesület

tizennégy éves játékosa nyerte, aki szünidejét töltötte Világoson. Az ezüstkupát Balaton -

világos színeiben Rajkó Roland szerezte meg, és a harmadik Rajkó Zsolt lett. A verseny

szabályainak betar tását és a verseny lebonyolítását József István profi versenymúlttal ren-

delkezô balatonvilágosi nyaralótulajdonos segítette, aki 40 éve él-hal az asztalitenisz

sportért, és nagy szeretettel vállalta el Wimmer Péter alapítótagunk felkérését. Ígéretet

kaptunk arra is, hogy a késôbbiek folyamán bármikor számíthatunk a közremûködésére. 

Kosárlabda: Az iskolaidôben keddenként rendszeresen játszó összeszokott világosi tár-

saság megjelenésére számítottam elsô sorban, amikor a tornateremben vártam a csapatokat

ezen a délelôttön. Meglepetésemre és nagy örömömre két budapesti streetball-csapat jelent -

kezett a megmérettetésre, amibôl végül egy nagyon barátságos többfordulós elô-, középdön-

tô, valamint döntô lejátszására került sor. A két csapat rutinos korábbi NB I-es, és

néhány jelenleg is NB II-ben aktívan szereplô játékosainak részvételével emelte az

esemény színvonalát. A sportolókat lelkes szurkológárda kísérte el. A végsô gyôzelmet a

csapat gerincét alkotó Prekopcsák család által képviselt Soma-team nyerte meg, ádáz

küzdelemben megelôzve a Ponty utca dream-teamet. A találkozó végén az érmeket az NB

I-es Albacomp és a Paksi Atomerômû SE korábbi játékosa Rajkó Zsolt adta át. A

jutalomosztás után a jövô évi viszontlátás reményében és a felfrissülést hozó hideg sörre gon-

dolva búcsúztak a csapatok.

Labdarúgás: A legnagyobb érdeklôdésre számot tartó sportesemény megszervezését

Hanák Attila és Vörös József az egyesület elnökségi tagjai választották. Tizenkét csapat

nevezett a maratoni küzdelemre. A megközelítôen 60 fôs versenyzôi gárda és a hozzájuk tar-

tozó szurkolótábor szinte teljesen megtöltötte az aligai futballpálya füvét. A csapatok

Siófok, Veszprém, Balatonfôkajár, Balatonfûzfô, Várpalota, Enying-Alsótekeres,

Váckisújfalu, Budakeszi, Fót, Dunakeszi és nem utolsó sorban Balatonvilágos képvise-

letében küzdöttek. Volt köztük családi szervezôdés, például a Pataki FC, de voltak köztük

profi labdarúgócsapatok, játékosok is. Ennek a versenynek évek óta nagy hagyományai van-

nak nálunk. Ezt tükrözte az embertpróbáló, még a kánikulát is legyôzni képes kitartás a

versenyzôk, bírók, szervezôk, és a szurkolók részérôl egyaránt. A jegyzôkönyvet Hanák

István, a mérkôzéseket Kovács István, Hencz Dénes- az iskola testnevelô tanára, és

Vaszil Ferenc vezette. Köszönjük munkájukat, és számítunk rájuk jövôre is. Elsô helyen az

Argentínok csapata végzett. Második helyen ôket követték a balatonfôkajári Sördögök.

A harmadik helyen zártak a Siófoki Sasok. Tizenhat góllal Károlyi István lett a

gólkirály a Siófoki Sasok csapatából.

Kedves sporttársak, a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségét mindenkinek

köszönjük. A verse nyeken résztvevôknek pedig az érdeklôdést, a lelkese dést és kitartást. Az

elért sikerekhez gratulálunk, és további aktív sportolást kívánunk. Elmond hatjuk, hogy

eredményesen zártuk a sportrendezvényeket, hiszen elégedetten távoztak a résztvevôink, de ez

még csak a kezdet! Jövôre a helybéliektôl is nagyobb aktivitást várunk. A sok önkéntes

munka árán biztosított lehetôséget jobban ki kellene használni. És mi mindent meg is teszünk

azért, hogy a helyiek is jobban éljenek ezzel úgy, hogy 

É b r e s z t ô  V i l á g o s !É b r e s z t ô  V i l á g o s !
� Rajkóné Tajti Andrea

elnök

További fotók a falunapi sportéletről a www.balatonvilagos.hu képgalériájában

tekinthetők meg.

Fotók: Rajkóné Tajti Andrea, József István

Asztalitenisz díjkiosztó

Kosárlabda díjkiosztó

Labdarúgás-dönt. a 3-4. helyért, a Siófoki Sasok és Vízipipa

Labdarúgás-dönt. az 1-2. helyért, az Argentínok és Sördögök

Tenisz díjkiosztó
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II. Aligai Hully Gully

Karikatúra-kiállítás és humorfesztivál
Augusztus 4 – 10. Fôszereplô: A HUMOR
Három témában hirdettük meg a II. Aligai Hully Gully

karikatúrapályázatot, melyre folyamatosan érkeznek az
alkotások. A három téma:

– Minden folyik
–Simon halász
–A község arcai
Hazai és külföldi karikaturisták lesznek a Club Aliga

területén lévô Nádfedeles vendégei egy héten keresztül,
ôk itt készítik el a pályázatra szánt alkotásaikat. 

Mindenkit szívesen látunk, hiszen aki arra jár, kön-
nyen pórul járhat, hiszen ceruzavégre kapják az
alkotók. Az alkotásokból, portrékból kiállítás nyílik a hét
végén. 

Érdemes felkeresni a tábort, hiszen meglepetés vendé -
gek is érkeznek!

Humorfesztivál – Augusztus 9.
1500 Kiállítás-megnyitó a Kultúrházban
1600 Dombóvári István a Dumaszínházból
1700 Orbán Johnny
1800 A helység kalapácsa az ALIG(h)A színját-

szókör elôadásában
1900 Mini és Maxi
2000 Defekt Duó
2100 Varnyú Country koncert

Nemzeti ünnep – Augusztus 20.
1800 Ünnepi mûsor
1900 Kiállítás-megnyitó a Kultúrházban
Kálmán Irma festô és Molnár István fafaragó közös

kiállítása
A kiállítás megtekinthetô augusztus 20-29-ig, hétköz-

napokon 10-17 óráig
2000 Ünnepi mûsor 
2100 Az est sztárvendége: SZOMOR GYÖRGY
2200 Tûzijáték

AAuugguusszzttuuss ii   rreennddeezzvvéénnyyee iinnkk.. .. ..

Sok szeretettel  várunk Sok szeretettel  várunk MM ii nn dd ee nn kk ii tt !! !! !! !! !!

Július 21-én hétfô este zenés nosztalgikus vígjátékot láthatott Balatonvilágos községe a kultúrházban. A darab
Fonyódon játszódik, fonyódi ihletésû, a kétszeres Jászai-díjas Harsányi Gábor rendezte, aki egy rövidke jelenet ere-
jéig fel is tûnik a darabban. 

Szereplôk: Nagy Enikô, Novák Henriett, Tallós Rita, Vincze Lilla, Farkas Tamás, Harsányi Gábor, Siposhegyi
Zoltán, Szabó-Sipos Barnabás és Veres Attila 

Az est fantasztikusra sikeredett, a vastaps szinte alig engedte le a színészeket a színpadról, a nagyfokú érdek-
lôdésre tekintettel; 

további elôadásokról információ: 
www.magyardrama.egalnet.hu

� szervezôk

Siposhegyi  Péter:Siposhegyi  Péter: KK ii kk öö tt ôô
(Azok a régi  balatoni  nyarak)(Azok a régi  balatoni  nyarak)

Fotó: Fekete Barnabás



Vi lá go si HírmondóVi lá go si Hírmondó 7.2008. július

Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy elôször is
megköszönjem a türelmüket a jú li -
us 18-án a délutáni órákban a köz -
ségre szabadított gépkocsiforga-
lom okozta kellemetlenség elvise -

léséért. Az ok egy felborult búza szállító kamion szerelvény mûsza-
ki mentése volt, mely miatt kénytelenek voltunk lezárni a 71-es fôút
bevezetô szakaszát a balatonakarattyai körforgalomig és a forgal-
mat több irányba tereltük, többek között a személygépkocsik jelen-
tôs részét az Aligai  és Sirály utcán keresztül vissza Akarattyára. A
terelésben és a gépkocsik útbaigazításában segítségünkre siettek a
helyi polgárôrök is, köszönet érte! Az elkerülô út megnyitása óta
némileg csökkent a forgalom a 71-es fôúton, de péntek és vasár-
nap délután sajnos még az elkerülô út sem képes a hatalmas for-
galmat elvezetni, így a nyári szezonban hétvégenként állandósul a
forgalom lassulás az M7-es csomópontban.

Az elmúlt hónapban ismét történt gépkocsi feltörés a temetô
környékén, holott éppen temetés sem volt. Az eddigi adatok szerint

rendszám nélküli gépkocsit használnak az elkövetôk, ezért kérem
ha ilyen gépkocsit látnak közlekedni, mindenképpen értesítsék a
rendôrséget, hogy lehetséges elkövetôket ellenôrzés alá vonhassuk.

Visszatérô probléma a nyári idegenforgalmi szezonban, hogy
hétvégenként többen telefonálnak be éjjel azzal, hogy itt-vagy ott
túl hangos a zene és nem tudnak aludni. Az esetek többségében
elôre bejelentett rendezvényrôl van szó, melyen a zeneszolgáltatás
engedélyezett. A rendôrségnek nem hatásköre a zajszint mérése,
sok esetben állnak meg kollégáim a megjelölt hely környékén és
nem is hallanak semmiféle zajt. Kérem csak indokolt esetben tegye -
nek ilyen jellegû bejelentést. Természetesen a motiválatlan, garáz-
da jellegû randalírozás során történô hangoskodást minden eset-
ben megszüntetjük.

Célunk az, hogy az idegenforgalom igényeit szolgáló rendez vé -
nyek jól megférjenek a nyaralók nyugodt pihenéshez fûzôdô érde -
keivel, mi ehhez kívánunk partnerek lenni!

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Tisztelettel:

� Ari András rendôrôrnagy
megbízott ôrsparancsnok

Rendôrségi  hírekRendôrségi  hírek

Nem szeretem ezt a megszólítást, mert ez úgy hangzik,
mintha élne olyan „ embertárs” is közöttünk, aki nem
ember. Azt sugallja, azért kell ez az összetett szó, mert a
Kedves Társaim! nem elég. Ember. Embertárs. És mikor a

nem emberrôl beszélek, akkor nem a kutyákra, macskákra
gondolok, meg a
többi állatra, aki
körülvesz minket,
aki társunk egy
életen át. Én va -
lóban az igazi hús-
vér emberekrôl
értekezem. Kiráz
a hideg a szótól,
embertársaim. Jó,
ez lehet, hogy
csak az én bajom,
meg én kötöz kö -
döm, de nekem
nem tetszik. Em -
ber társaim! Miért
teszem a „ társa -
im” elé az „ em -
ber” szócskát?
Nem értem. Elné -
zést kérek min-

denkitôl, aki használja. Mert a kifejezést, „ embertársaim”
használjuk. Hallottam már politikus, iskolaigazgató,
m.sorvezetô szájából is. Mindegy. Szóval a kifejezést
„ embertársaim” nem értem. A fent említett okokból. Egy

pedagógus kolléga a következôképp szólított meg mindig
minket: Kedves Emberek! Ez tetszik, benne van a pozitív
feltételezés. A másik szókapcsolat nekem nem. Nem
értem. Vagyis nem értettem. Addig a pillanatig, amíg a
következô e-mailt nem kaptam. 

„ Ma a szemem láttára egy Mercedesbôl kiszállt egy nô és
a házunkkal egyvonalban az árokba repített egy bevásár-
lókosárnyi szemetet. Én mint egy dúvad kirohantam és el -
kezdtem vele üvölteni, hogy mit képzel magáról. Meg fe -
nyegettem, hogy felírom a rendszámot és feljelentem. Nem
zavartatva magát visszaszállt a kocsijába és elhajtott. Utána
rázott az ideg annyira felzaklatott. Hol élünk? Elsza ba -
dulnak az állatkertbôl és azt hiszik itt mindent lehet?
Akinek ilyen autója van kukára nem telik? Vagy miért nem
szemetel a saját verandájára? Odamentem és lefény -
képeztem. Egy zacskó hal és valami más jelleg. fagyasztott
hús volt. B.zölögjön csak az én konyhám elôtt. Dühöngök.
Elküldöm a képeket, betehetnétek az újságba elrettentés-
nek. Mondjuk „ Mercedesbôl alacsonyan repkedô haltete-
mek” címszó alatt, hogy magára ismerjen az illetô!”

Megértettem, ki az a „ társunk”, aki nem ember…
� Krutzler

KKeeddvvee ss   EEmmbbee rr tt áá rr ss aa iimm !!

Fotók: Rajkóné Tajti Andrea
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Balatonvilágoson volt már sokféle nyári tábor, de színjátszó tábor ez ideig senkinek nem

jutott eszébe. Az idén tavasszal azon gondolkodám, miként tudnánk összeszedni elég gyereket

egy ifjúsági színdarab elôadásához. Volt aki azt mondta: nyáron lehetetlen. De volt Boda

Mari is, aki viszont azt mondta, mi lenne ha.... Én kaptam az ötleten, s rögvest felajánlot-

tam feleségemet, házunkat, mezejünket és másféle jószágunkat egy színjátszó tábor megren-

dezéséhez.

Az interneten találtam egy remek kis mesejátékot Szabó Szilviától: Buckó és az

elfeledett kincs. A darabnak 11 gyermek és 6 felnôtt szereplôje van. Gondolatban kiosztot-

tam a gyermekszerepeket, személyesen felkerestem a kiválasztottakat és szüleiket. Volt,

akinek már programja volt a kitûzött hétre, de ôket pótolva sikerült összehozni a csapatot. Két

extránk is volt, akiket beépítettünk statisztának. A felnôtt szerepek nehezebben jöttek össze,

még a Polgármester urat is mozgósítanunk kellett. Az írónônek bejelentettük szándékunkat,

ö támogatásáról biztosított minket.

Június 30-cal beindult a tábor. A gyerekek többnyire biciklivel jöttek, párat autón hoz-

tak a Mészölyre. Hívô ember lévén imával indítottam a tábort az egymás iránti szeretet

jegyében és végig éreztük is Isten áldását mindnyájunkon. A gyerekek mintha angyalok let-

tek volna. Szeretettel dolgoztak és játszottak együtt a legkisebb veszekedés nélkül. Mert dol-

gozni dolgoztunk a színdarabon (egy formális próba Krutzler Adrienn mûszaki vezetés ével

és egy laza gyakorlás délután), és a konyhában is, ahol naponta két beosztott gyermek moso-

gatta az edényeket, miután az iskolából hozott ebédeket elfogyasztottuk.

De a munkán kívül volt pingpong (még bajnokság is), társas játékok, úszás, csó-

nakázás, DVD-zés. Simon Kati, Boda Mari, Völgyi Marika, és „pici feleségem (ó

az a moszkvai sikk!)” segítettek a gyerekekkel, s a teendôkkel, hogy legyen palacsinta is,

szendvics is. Köszönjük a Rózsakert ABC-nek, hogy a pékárut térítésmentesen ajánlották

fel számunkra. Ugyancsak köszönjük a Zrínyi u.1 alatti strand használatát a szolgalmi

tulajdonosoknak.

A tábor egy grillpartival ért véget július 4-én amit a teljes színjátszókör számára és

segítségével rendeztünk 

A jelmezeket a Veszprémi Petôfi Színháztól kölcsönöztük, a kellékeket magunk hoztuk

össze az iskola (Pernecker Judit) és a Barkácsbolt segítségével. Köszönjük, mint ahogy

köszönjük az éthordókat is a Molnár, Gallai, Vörös, és Csepi családoknak.

Falunapon 3-kor adtuk elô a darabot, a nap hevéhez mérten szép számú közönség elôtt.

Szabó Szilvia, a darab írója is jelen volt családjával és dicsérôen nyilatkozott munkánkról.

A résztvevôk számára biztos maradandó emlék marad az elôadás, de még inkább a tábor. E

célból Adriennel személyes CD-ket készítettünk a táborban felvett fotókkal minden

résztvevô számára. De aki mindezt legjobban élvezte az nem más mint:

� Wimmer Péter

Balatonvilágos Ön kor mány za tá nak ha vilap ja. –  www.balatonvilagos.hu
Fe le lôs ki adó: Fe ke te Bar na bás pol gár mes ter. � Fe le lôs szer kesz tô: Krutzler Adrienn.

Szerkesztôbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Heinrich Pál
Ké szült: Zepetnek Nyom da, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu � (88) 480-511

Fe le lôs ve ze tô: Töttössy Pé ter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.
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Fotók: Wimmer, Krutzler

A királyi család

Olvasópróba a kertben Próba Wimmer Pépterék teraszán

A lakatok a színpadon


