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A

február arról híres, hogy mindenhol báloznak az emberek, mindenhol jól akarják
magukat érezni, hiszen, mint mondják, ez a báli szezon! Nem úgy, mint
Balatonvilágos! Jó néhány éve rendezünk polgárõrbált, nem titkolt céllal, hogy
egy kis pénzt gyûjtsünk a szervezetnek! Remélhetõleg, mindenki tisztában van vele,
hogy nem a saját szórakozásunkra kell a pénz, hanem az Önök, mindannyiunk biztonságára.
A bálban kevesen voltak, de azok nagyon jól érezték magukat! Köszönjük mindenkinek, aki eljött és azoknak is, akik támogatásként megvették a jegyet, de eljönni sajnos
nem tudtak!
A jó hangulat megalapozásához ismét segítséget nyújtott Tamás, a zenész, aki már
jónéhány bálunkban húzta a talpalávalót.
A bál sikeres lebonyolítását a felajánlott tombolatárgyak is színesítették, ezúton mondok köszönetet a felajánlóknak is!
Azonban nagyon szomorúan vettük tudomásul, hogy nem csak a balatonvilágosi
emberek, de a község intézményeinek dolgozói – tisztelet a kivételnek – sem érezték,
hogy részt kellene venniük a rendezvényen! Nagyon fájlaljuk az érdektelenségüket!
Kérem, néha jusson eszünkbe, mielõtt nyugovóra térnek, hogy néhány ember, polgárõr az utcákat róják saját autóval, olykor saját pénzbõl!
" Krutzler László
a Balatonvilágosi Polgárõrség elnöke
Fotók: Bánáti János
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2004. január 19.
Napirendek:
1. 2004. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
2. Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményei
szociális keretének felhasználásáról szóló beszámoló.
3. Vegyes ügyek.
A képviselõ-testület 1. napirendként a 2004. évi
költségvetést tárgyalta, azt 442’045’000 Ft bevételi,
418’565’000 Ft kiadási, 23’480’000 Ft tartalék
fõösszeggel fogadta el.
2. napirendként a képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal, a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Településüzemeltetési Intézmény 2003. évi
szociális keretének felhasználásáról szóló beszámolókat
fogadta el.
Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az
alábbi határozatokat hozta:
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását a
településrészi önkormányzat létrehozására vonatkozóan
elnapolta.
A 13/2003.(V.30.) rendeletét a község területén
alkalmazandó fûtésdíj mértékérõl – a szolgáltatás
megszûnése miatt –, hatályon kívül helyezte.
Megalkotta 2/2004.(II.03.) rendeletét a helyi
hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérõl, a településtisztaság egyes kérdéseirõl és a közszolgáltatás
díjának megállapításáról szóló 1/2003. (II.04.)
rendelet módosításáról, mely a hulladékszállítási
közszolgáltatás díjának ingatlantulajdonosoktól történõ
átvállalását tartalmazza.
Balatonvilágos Község turizmus stratégia kiépítésére tett ajánlattal kapcsolatban a Pannon Consulting
Group Kft-vel történõ személyes találkozóról döntött.
Az önkormányzatot érintõ pályázati lehetõségek
felkutatására, illetve a pályázatok kidolgozása érdekében a City Média Kft-vel a kapcsolat felvételét határozta el. Részletes tájékoztatót kért az úthálózat
fejlesztésében, a szennyvízcsatorna kiépítése, fejlesztése, az intézmények energiafelhasználásának és
energiaköltségének mérséklése, az erdõtelepítés és
fásítás, az Európai testvérvárosi kapcsolatok koordinálása, turizmusfejlesztés, munkahelyek létesítésének és
fennmaradásának elõsegítése, kulturális események
szervezése, informatikai fejlesztések, helyi piacok és
felvásárló helyek kialakítása, környezetvédelmi beruBalatonvilágos község Önkormányzat
Képviselõ-testületének
4/1996 (II.14.)1; 25/1996. (XII.18.)2; 10/1997
(V.14.)3; 14/1997 (XII.10.)4; 19/1999(XII. 15.)5; és
21/2000 (XII. 15.)6; 29/2003 (XII.23.)7
rendeletekkel módosított
17/1995 (XII. 15.)8 Építményadó rendelet
egységes szerkezetben
Bevezetõ
A Balatonvilágosi Önkormányzat a helyi adórendszer központi változtatása kapcsán az adómérték megemelését határozta el a gazdálkodási feltételeinek biztonságosabb megteremtéséhez és a község
idegenforgalmi színvonalának emelése érdekében.
1. §.
Balatonvilágos község Önkormányzata a helyi

házások, hulladékgazdálkodás, közmûvesített építési
telkek kialakítása témakörökben a pályázati lehetõségekrõl.
2004. évre vonatkozóan a Balatoni Hajózási Rt
mûködési költségeihez, a Club Aliga kikötõ hajózási
forgalomba kapcsolására 2004. évre 1,5 millió Ft
támogatást biztosított.
A Veszprém Megyei Mentõszervezet „04
Alapítvány“, a Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, a Habilitációs Alapítvány, valamint a Felhõcske
Alapítvány támogatását határozta el, összesen 25 ezer
Ft összegben.
A balatonvilágosi Népdalkör részére 100 ezer Ft, a
Nõegylet részére - az egészségmegõrzõ torna költségeihez - 50 ezer Ft összegû támogatásról döntött.
A Népdalkör karvezetõjének megbízását meghosszabbította 2004. december 31-ig.
A kertészeti területen lévõ 303/27, valamint a
303/8 hrsz-ú ingatlanok korábbi vevõkijelölõ határozatait vonta vissza.
Elfogadta a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mûködési
és fejlesztési tervét.
Elfogadta a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
minõségirányítási programját.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi
határozatokat hozta:
Két kérelmezõ telekigénylés iránti kérelmét egy
késõbbi idõpontra elnapolta.
Hozzájárult a polgármesteri tisztség betöltésével,
illetve megszûnésével kapcsolatos végkielégítésre
vonatkozó biztosítás megkötéséhez.
2004. február 10.
Napirendek:
1. Közmunka pályázat
2. Kulturális programsorozatok pályázat
3. Pannon Consulting Group Kft. megbízása
4. DRV Rt megállapodás módosítás
5. Tájoló 98 Bt. ajánlata
6. Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetõi
állására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos
megbeszélés.
A képviselõ-testület 1. napirendként a pályázat
benyújtásáról döntött, Kelet-Balatoni kistérség
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. /1/ bekezdés
felhatalmazása alapján a község illetékességi területén határozatlan idõre építményadót állapítok meg.
2. §.9
/1/ Adóköteles az Önkormányzat illetékességi
területén lévõ lakóház, garázs, fürdõház, függetlenül attól, hogy a lakással egybe vagy külön épült,
valamint az Önkormányzat illetékességi területén
lévõ nem lakás céljára szolgáló épület. (a továbbiakban együtt: építmény).
/2/ Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerû
használatához szükséges - a település rendezési
tervében feltüntetett - földrészlet.
/3/ Az adókötelezettség /4/ bekezdésében foglalt
kivétellel az építmény valamennyi helyiségére

közmunkaprogramja címmel. Ennek keretében kb. 10 fõ
hátrányos helyzetû, tartós munkanélküli számára
átmeneti munkalehetõség megteremtése valósulna meg.
Ellátandó feladatok lehetnek pl. felszíni vízelvezetõ
árkok karbantartása, tisztítása, parkosítás, zöldfelületek kialakítása, járdák karbantartása, önkormányzati
tulajdonú bérlakások építése, felújítása, karbantartása,
közintézmények karbantartása, temetkezési és kegyeleti
helyek és környezetük rendbetétele
2. napirendként a képviselõ-testület pályázat
benyújtását határozta el a 2004. évben megvalósuló
országos, regionális/kistérségi hatású turisztikai
szempontból jelentõs vonzerõt jelentõ kulturális
programsorozatok/fesztiválok támogatására, valamint a
„Falunap“ rendezvénnyel Balatonkenese „Kapunyitó“
programjához való csatlakozásról döntött. Ezáltal
megnyílik a lehetõség a falunapi programokkal
kapcsolatos kiadásokhoz pályázat benyújtására.
A képviselõ-testület 3. napirendként a Pannon
Consulting Group Kft-t bízta meg Balatonvilágos
turizmus stratégiájának kidolgozásával 312’500 Ft-ért.
4. napirendként a Dunántúli Regionális Vízmû Rtvel megkötött megállapodás érvényességének határidejét változtatta meg 2003. október 1. napjára a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület 5. napirendként a TÁJOLÓ 98
Térképészeti Iroda Bt. ajánlatát fogadta el, mely a
Településtérkép módosítását 30000 Ft +Áfa összegben, és 6 db 200x100 cm-es kültéri térképes tájékoztató tábla beszerzését 260000 Ft +Áfa összegben
tartalmazta.
6. napirendként a képviselõ-testület megvitatta a
Településüzemeltetési Intézmény intézményvezetõi
állására beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos
teendõket.
A képviselõ-testület soron következõ, munkaterv
szerinti ülése 2004. február 16. hétfõ 15 óra.
Napirendek:
1. A 2004. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása.
2. Nyári programok, rendezvények.
3. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló.
4. Vegyes ügyek.
" Kovácsné Rack Mária
kiterjed az építmény rendeltetésétõl, illetõleg
hasznosításától függetlenül.
/4/ Lakóház esetében az adókötelezettség nem
terjed ki az épülethez tartozó kiegészítõ helyiségekre.
Az adó alanya
3. §.
/1/ Az adó alanya az a
a.) magánvállalkozó;
b.) jogi személy, -jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság;
c.) magánszemélyek jogi személyiséggel nem
rendelkezõ személyi egyesülése (továbbiakban:
adóalany)
d.) magánszemély10

2004. február
aki a naptári év (továbbiakban: év) elsõ napján
az építmény tulajdonosa.
/2/ Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog terheli, az
annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A
tulajdonos, a vagyoni értékû jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos)
/3/ Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Adómentesség
4. §.11, 12
/1/ Mentes az adó alól:
a.) a költségvetési szerv, a közszolgáltató szervezet, valamint az egyház tulajdonában lévõ építmény;
b.) az ingatlan -nyilvántartási állapot szerint
állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló
épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez
kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház,
terménytároló, magtár, mûtrágyatároló) feltéve,
hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerûen
állattartási, növénytermesztési tevékenységhez
kapcsolódóan használja.
c.) szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi,
illetõleg nevelési-oktatási intézmények céljára
szolgáló helyiségû
d.) szükséglakás
e.) házadómentességben részesített adóalany, a
mentesség évének utolsó napjáig
f.) az épülethez, az épületnek nem minõsülõ
építményhez, nyomvonal jellegû építményhez
tartozó jogszabályban vagy hatósági elõírásban
megállapított védõ (biztonsági) terület
g.) magánszemélyek üdülõtulajdona.
Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése
5.§.
/1/ Az adókötelezettség a használatbavételi,
illetve a fennmaradási engedély kiadását követõ év
elsõ napján keletkezik. Az engedély nélkül épült,
vagy anélkül használatba vett építmény esetében az
adókötelezettség a tényleges használatbavételt
követõ év elsõ napján keletkezik.
/2/ Az adókötelezettség megszûnik az építmény
megszûnése évének utolsó napján. Az építménynek
az év elsõ felében történõ megszûnése esetén a
második félévre vonatkozó adókötelezettség
megszûnik.
/3/ Az építmény használatának szünetelése az
adókötelezettséget nem érinti.
Az adó alapja és mértéke
6.§.
Az adó alapja az építmény m2-ben számított
hasznos alapterülete.
7.§.13, 14
Az adó mértéke: 600.- Ft/m2
Adókedvezmény
8.§.
/1/15, 16 A 3.§./1/ d.) pontja szerinti adókötelezettség esetén a balatonvilágosi 292, 294, 295, 297
és 302 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Zrínyi,
Rákóczi, Csokonai, Ponty, Fürdõ, Kisfaludy, Csalogány utcák kivételével 20 %-os kedvezményben
részesülnek azok, akik lakás, garázs, fürdõház
ingatlannal rendelkeznek Balatonvilágos illetékes-
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ségi területén.
/2/17, 18 A magánszemély adózót 85%-os kedvezmény illeti meg az adóév január 1-jei állapotnak
megfelelõen a lakóházában állandó lakosként bejelentkezettekre jutó lakóterület nagyságára 2 fõ esetén 50-50 m2-ig, további 2 fõ esetén 40-40 m2-ig, ezt
követõen 30 m2-ig, egyedülálló adóalany esetén 100
m2-ig.
/3/ A saját célra használt adóköteles lakóház
után kivetett adót a tulajdonos vagy haszonélvezõ
vagyoni, jövedelmi és szociális körülményeire való
tekintettel kérelemre az önkormányzati adóhatóság
csökkentheti, amennyiben a család 1 fõre esõ jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj
másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét nem
haladja meg.
Eljárási szabályok
9.§.
A jelen rendelettel bevezetett építményadót a 3.
§-ban megjelölt adóalanyoknak félévenként két
egyenlõ részletben az adóév március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig kell megfizetni.
10.§.
Az e rendeletben külön nem szabályozott eljárási
szabályokra az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. tv., valamint a többszörösen
módosított 1990. évi C. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Záró rendelkezések
11.§.
E rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba,
egyidejûleg a balatonvilágosi Önkormányzat
14/1994. (XI.8.); 10/1993. (XII.21.) és 11/1992
(XII.22.) számú rendeleteivel módosított 4/1991
(VI.4.) számú rendelete hatályát veszti.
Értelmezõ rendelkezések
12.§.
E rendelet alkalmazásában:
/1/ Önkormányzat illetékességi területe: az
önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt
bel- és külterületet magába foglaló térség, amelyre
az önkormányzat hatásköre kiterjed.
/2/ Vagyoni értékû jog: a kezelõi jog, a tartós
földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga, ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is - a
földhasználat és a lakásbérlet.
/3/ Külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül esõ földrészlete.
/4/ Épület: olyan építmény, amely a környezõ
külsõ tértõl épületszerkezetekkel részben vagy
egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó,
vagy idõszakos tartózkodás, illetõleg használat
feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló
létesítményt is, amely részben, vagy teljes
belmagasságával a környezõ csatlakozó terepszint
alatt van. Épületrész az épület mûszakilag
lekülönített, külön bejárattal ellátott része.
/5/ Építmény: olyan ingatlan jellegû végleges
vagy ideiglenes mûszaki alkotás (épület, mûtárgy)
amely általában a talajjal való egybeépítés, vagy a
talaj természetes állapotának megváltoztatása révén
jött létre. Jelen rendelet szempontjából nem minõsül
építménynek a három évnél rövidebb idõtartamra
létesített építmény.
/6/ Hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal

3.

határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a
belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe
a helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez
tartozó fedett és három oldalról zárt külsõ
tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és
a fedett terasz, tornác, tetõtér, valamint a
többszintes lakrészek belsõ lépcsõjének egy szinten
számított vízszintes vetülete is beletartozik.
/7/ Lakossági alapellátás, szolgáltatás: olyan
kereskedelmi
alapellátási
és
szolgáltatási
tevékenység, mely a lakosság mindennapi
szükségleteit elégíti ki.
- élelmiszer, zöldség, hentes, vegyes kereskedés;
- ipari szolgáltató tevékenység.
/8/19 Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta
Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a
Duna Televízió Részvénytársaság, Magyar Távirati
Iroda Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi
menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító
szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfûtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a
továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a
víziközmû-társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó
árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történõ szolgáltatás nyújtásából származik;
/9/Családtag: az adóköteles építmény tulajdonosával közös háztartásban élõ, a Ptk. 685.b.) pontjában közeli hozzátartozóként megjelölt személy.
/10/20 A 8. §. /2/ bekezdésében az az állandó lakos, aki a népesség-nyilvántartásról szóló jogszabály alapján az adott évi január 1-jén bejelentkezett
állandó balatonvilágosi lakos.
(11)21, 22 Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a
személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben
az ingatlan tulajdonjogának átruházáséra irányuló
szerzõdést a földhivatalhoz benyújtották - melynek
tényét a földhivatal széljegyezte -, a szerzõ felet kell
tulajdonosnak tekinteni, egyéb módon történõ
tulajdonszerzés esetére a polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadók.
Hatályba lépés idõpontja: 1996. február 28
Hatályba lépés idõpontja: 1997. január 1.
3
Hatályba lépés idõpontja: 1997. május 30.
4
Hatályba lépés idõpontja: 1998. január 1.
5
Hatályba lépés idõpontja: 2000. január 1.
6
Hatályba lépés idõpontja: 2001. január 1.
7
Rendelkezés alkalmazásának idõpontja: 2004. január 1.
8
Hatályba lépés idõpontja: 1996. január 1.
9
Az (1) és (3) bekezdés szövegét módosította, a (4)
bekezdés szövegét beiktatta a 25/1996(XII.18.) számú
rendelet
10
Beiktata a 25/1996(XII.18.) számú rendelet 2. §-a
11
A 25/1996(XII.18.) számú rendelet kiegészítette d.-g.)
pontokkal
12
Módosította: 29/2003.(XII.23.) ör.
13
Módosította a 19/1999(XII.15.) számú rendelet 1. §-a
14
Módosította: 29/2003.(XII.23.) ör.
15
Módosította a 25/1996(XII.18.) számú rendelet 5. §-a
16
Módosította: 29/2003.(XII.23.) ör.
17
Módosította a 10/1997(V.14.) számú rendelet 1. §-a,
majd a 21/2000.(XII. 15.) számú rendelet 1. §-a
18
Módosította: 29/2003.(XII.23.) ör.
19
Módosította a 14/1997(XII.10.) számú rendelet 1. §-a
20
Beiktatta a 25/1996(XII.18.) számú rendelet 6. §-a
21
A bekezdés szövegét beiktatta a 14/1997(XII.10.) számú
rendelet 2. §-a
22
Módosította: 29/2003.(XII.23.) ör.
1
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Karnevál

F

ebruár 14-én, Valentin napján
talán az év legnagyobb bulijára
készült
a
község
ifjúsága.
Természetesen ötletességbõl újfent nem
volt hiány, ilyenkor látszik mennyire
kreatívak tudnak lenni gyermekeink. A
beöltözöttek száma sem csökkent tavaly
óta,
hála
istennek,
még
mindig
szeretnek a gyerekek farsangolni. Volt
olyan gyermek, akitõl hallottam, hogy
már karácsony elõtt lázasan tervezett és
készült a farsangra.
Február 14-én így nagy volt az izgalom, a
felvonulás már fél négykor elkezdõdött,
de a bulit csak kilenc elõtt néhány perccel sikerült lefújni.
A zsûrinek, mint ahogy az lenni
szokott nagyon nehéz dolga volt, ámde
ez most különösen érezhetõ volt, teltek
a hosszú percek, már egy óra is eltelt,
mire nagy nehezen megszületett a döntés. Nagy volt a boldogság, persze a
másik oldalon meg a szomorúság! De a
tombolasorsolásnál illetve a zsákbamacska-rohamnál, már szerencsére egy
gyermek arcán sem ült szomorúság.
A farsang idén sem szimplán a
gyerekek bulija volt, még mindig nagy
közérdeklõdésre tart számot, elballagott
diákok szép számmal érkeznek a rendezvényre, hiszen ilyenkor mindig van
lehetõség egy baráti csevelyre.
A büfé kitûnõ volt, idén rendhagyó
módon inkább házi sütésû finomságok
kerültek terítékre, és ezennel ragadom
meg az alkalmat, hogy a gyerekek
nevében is megköszönjük a rengeteg
felajánlást, süteményeket, tombolatárgyakat egyaránt. Jó érzés látni, hogy
mennyire össze tudunk fogni az apróságok öröméért.
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Fotók: Pap Zsuzsanna

M EG HÍVÓ
Március 12-én délután 16 óra 30 perckor Márkus
Zoltán tanár, újságíró mutatja be Láttam és írtam
illetve Himnusz az alagútban címû könyveit a
Kultúrotthonban.

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

A sporttagozatos elsõ osztályunk kínálata:
emelt szintû testnevelés, sporttábor, térítésmentes úszás,
agyagozás, népi játék a szülõk igénye szerint; német/angol
idegen nyelv választási lehetõség; felsõ tagozaton tanulás
tanítása; jól használható számítógépes ismeretek; ingyenes
tankönyvcsomag
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Mire elég a napközi egy felsõtagozatos gyereknek?

A

közoktatásról szóló törvény elõírja, hogy „az iskola köteles
– a szülõ igénye alapján – a felügyeletre szoruló tanuló
részére a tizedik évfolyam befejezéséig, gyógypedagógiai
nevelésben, oktatásban részt vevõ iskolában valamennyi
évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni.
A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon
kell megszervezni, hogy a szülõk igényei szerint eleget tudjon
tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggõ feladatoknak. A napközis, illetve a tanulószobai
foglalkozások megszervezéséhez az elsõ négy évfolyamon napi
négy és fél óra, az ötödik-nyolcadik évfolyamon és a
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ iskola
valamennyi többi évfolyamán napi három óra áll rendelkezésre,
mely idõkeretet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokhoz szükséges idõvel.
A heti idõkeretet a kialakított napközis, illetve tanulószobai
csoportokra kell meghatározni. A heti idõkeret az egyes
évfolyamok, csoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között
átcsoportosítható.“
A törvény által elõírt kötelezettségünknek évek óta négy
napközis csoport szervezésével teszünk eleget. A foglakozások
szervezésénél ki kell elégítenünk a helyi igényeket,
alkalmazkodnunk kell a szülõk elfoglaltságához. Nálunk ez azt
jelenti, hogy 15 órától folyamatosan távoznak azok a gyerekek,
akik a távolsági vagy helyi busszal mennek haza. Alsó tagozaton a
negyedik órák után, két csoportban szervezzük a foglalkozásokat,
a felsõsöknek ötödik órák után van lehetõségük igénybe venni a
napközit.
A gyerekek tanórai elfoglaltságuktól függõen elõször ebédelnek,
majd 14 óráig pihennek, játszanak többnyire az udvaron. Utána 45
perces tanórai foglalkozás következik. Ezalatt készítik el írásbeli
házi feladataikat, ill. tanulnak többnyire másnapra. 14:45-kor
megkapják a gyerekek az uzsonnát, rövid szünetet tartanak, a
bejáró gyerekek indulnak haza a busszal. A helyiek még fél 4-ig
tanulhatnak, utána összevonva a csoportokat még 4 óráig
biztosítunk felügyeletet a szülõk igényeihez alkalmazkodva.
A 15 óra utáni idõszak azonban tanulás szempontjából szinte
teljesen hasztalan, mert a helyi buszjáratra tízpercenként kell
kiengedni a nevelõknek egy-egy csoport gyereket, megzavarva
ezzel azokat, akik esetleg még szeretnének csendben tanulni.
Gyakran tapasztalják kollegáim az alsó tagozaton azt is, hogy a
szülõk a legváratlanabb idõpontban (akár 15 óra elõtt is) nyitnak be
a napközis terembe, és a nevelõt észre sem véve szólítják az ajtóból
gyermeküket távozásra.
A folyamatos távozások miatt gyakorlatilag 45 perc áll a
gyerekek rendelkezésére úgynevezett "otthoni" felkészülésre. Ez
sajnos nem mindig elegendõ, különösen a harmadik osztálytól
kezdve. Még ennyi ideje sincs azoknak a gyerekeknek, akiknek
valamilyen délutáni elfoglaltsága (mûvészeti iskola, sport,
korrepetálás, logopédus) van. Tehát elõ kell otthon is venni a
tanulnivalót, a tõlünk független helyi sajátosságok miatt nem
tudjuk teljes mértékben vállalni a törvény által elõírt iskolai
felkészítést.
A felsõ tagozatra még fokozottabban igaz, hogy a nem tud a
gyerek „másnapra“ felkészülni. Milyen okok miatt?
A nagyobb tananyag miatt az otthoni felkészülésre is több idõt
kellene szánni, mint alsóban.
Pedagógiai programunk módosítása során meghatároztunk,
hogy egy átlagos napon, egy átlagos képességû diáknak mennyi
idõt kellene otthon tanulni, ha nyugodt körülményeket
biztosítunk.
Természetesen, aki lassabban ír, olvas, akinek olvasási,
szövegértési vagy koncentrálási nehézségei vannak, aki tv-nézés
vagy kedvenc együttese hallgatása közben próbál „tanulni“, ez az
idõ akár meg is többszörözõdhet.

A felsõsöknek legkorábban csak 5. óra után lehet szakkörük,
korrepetálásuk, vagy ekkor élhetnek a különbözõ javítási
lehetõségekkel, esetleg órarendbõl adódóan van 6 órájuk. Így
gyakran fordul elõ, hogy a gyermek reggel 8-tól fél kettõig ül a
padban, figyel, koncentrál, felel, dolgozatot ír, utána gyorsan
megebédel, és 14 órától már ismét ülni és tanulnia kellene. ( Ha
valaki ült végig akár csak egy három órás elõadást is, az tudhatja,
hogy mennyire fárasztó és utána otthon már kinek van kedve akár
csak olvasgatni is, nemhogy újra intenzív szellemi munkát
végezni.)
Természetesen a gyerek fáradt ebéd után, sem kedve, sem
energiája nincs a kötelezõ napközis tanórához. Ezért mit csinál? Jó
esetben csendben alibibõl ül a könyv felett, rosszabb esetben
beszélgetni szeretne, nyüzsög, zavarja azokat, akik éppen nem
fáradtak és esetleg tanulnának
Ebéd után kezdõdik a szakköre vagy egyéb délutáni
foglalkozása, így a napközibe csak uzsonnára ér be. Itt a napközi
legfeljebb fél négyig tart, tehát maradna fél órája a 3-4 tantárgyra
való felkészülésre. Ez nekünk szaktanároknak sem lenne elég.
Vannak gyerekek, akik csak néma csendben, egyedül egy
helyiségben képesek tanulni.
Összefoglalva megállapítható, hogy bármennyire is arról
próbálja meggyõzni otthon a gyermek a szülõt, hogy a napköziben
már felkészült, ez csak nagyon ritkán lehet igaz. Tehát marad az
otthoni tanulás, vagyis nincs játék, szabad program, esetleg családi
beszélgetés, vagy megelégszik egy szerényebb osztályzattal, de
van ún. gyerekkora.
Mi lehetne a megoldás?
Talán, ha csökkenne a tananyag, rövidebbé tehetnénk az
otthoni felkészülésre szánt idõt, de erre még várni kell addig, amíg
a középiskolai elvárások nem változnak.
Ha a gyerek rendszeresen készülne abból a tananyagból, amit
adott napon délelõtt vettek, és még nem felejtett belõle olyan sokat,
vagyis nem mindig a következõ napra tanulna.
Ha pihenten ülhetne le tanulni, azaz lenne ideje a délelõtti órák
után közvetlenül legalább egy órát játszani vagy csak simán
tétlenkedni, ha nem alibibõl ülne a könyv elõtt, akkor rövidebb
lehetne a házi feladatokra szánt idõ. Ebbõl az következik, hogy a
napköziben nem tanulna, hanem pihenne, játszana a gyerek, és
majd otthon kezdené el a felkészülést.
Itt az iskolában többször megkérdeztük már a szülõket, hogy
milyen napközis foglalkozást igényelnek. A válasz minden esetben
az volt, hogy "csak tanuljon itt a gyerek, mert otthon már fáradt, és
nincs idõm vagy nem tudok vele foglalkozni". Igaz, hogy itt is
fáradt, és az a 45 perc még akkor sem elég egy felsõsnek, ha tiszta
fejjel ül le tanulni.
Mi hajlanánk egy ún. klubnapközi létrehozására is, ha
igényelnék a szülõk. Akkor a gyerek ebéd után nevelõi felügyelet
mellett játszhatna, olvasgathatna a könyvtárban, sportolhatna,
vagy akár csak zenét hallgathatna vagy beszélgethetne, és délután
otthon kezdene tanulni. Meghagynánk természetesen egy olyan
csoportot is, ahol azok a gyerekek lennének, akik tudnak 5-6
délelõtti óra után fél óra ebédszünettel azonnal újra tanulni.
Kérjük a szülõket, hogy közvetlenül az iskolában (osztályfõnök,
igazgató vagy helyettese, napközis nevelõk) vagy a szülõi
munkaközösség tagjain keresztül mondják el véleményüket,
hiszen
feladatunk a többség igényeinek mind teljesebb
kiszolgálása.
" Pernecker Antalné
igazgató
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Mint láthattuk és érezhettük a
januári hónap igen változatos
idõjárási helyzetek elé állított mindenkit. Talán ennek köszönhetõen
az autósok is óvatosabbak voltak és
így a hónapban személyi sérüléssel járó baleset az Önök
településén nem történt. Sajnos a bûnügyi vonatkozásában a
januári hónap és a februári hónap elsõ fele nem volt ilyen
csendesnek mondható. A hideg miatt általában minden télen megjelennek a területünkön az úgynevezett megélhetési bûnözõk, akik
több üresen álló nyaraló ingatlant törnek fel azzal a céllal, hogy
abban egy-két hideg éjszakát átvészeljenek, illetve az ott található
élelmiszert, alkoholt elfogyasszák. Ezen bûnözõi kör kiszûrése,
elfogása igen nehéz feladat a rendõrség részérõl, mivel mindig
mozgásban vannak és csak egy-egy napot töltenek ugyanazon a
helyen, és nem tulajdonítanak el semmi olyan értéket, amelyek
megtalálása esetén bizonyítható lenne az elkövetés ténye. A helyi
Polgárõr Csoport jelenléte nagymértékben segíti az ilyen bûncselekmények megelõzését.
A januári hónapban egy olyan sorozatos rongálás bûncselekményének elkövetése volt a legaggasztóbb Balatonvilágoson, ami
során az ismeretlen elkövetõ(k) minden motiváció nélkül
bedobálták több nyaraló ingatlan ablakait - volt ahol többször is - a
Zrínyi utcában. Ezen ügy felderítése érdekében a helyi körzeti megbízott a Kenesei Körzeti Megbízotti csoporttól kap megerõsítést,

melyek eredményeképpen remélhetõleg el tudjuk fogni az
elkövetõket.
Számomra érthetetlen volt az a bûncselekmény elkövetése is,
amelyrõl február elsõ napjaiban kaptunk bejelentést Világosról.
Ebben az esetben egy pénzbedobós, a közterületen elhelyezett telefont rongált meg és tulajdonított el az ismeretlen elkövetõ.
Folyamatosan azon gondolkozom, hogy vajon mire lehet használni
egy ilyen készüléket otthon, és vajon azon a néhány forinton kívül
amit abban találhattak mi volt a motivációja az elkövetõnek.
Kérem Önöket, hogy a leírt bûncselekmények tekintetében
amennyiben adattal, információval rendelkeznek, azt a
Balatonkenese Rendõrõrsre a 06-88-584-970 telefonszámra bejelenteni szíveskedjenek. Továbbá kérem azt is, hogy amennyiben a
községük területén gyanúsan viselkedõ személyeket látnak, vagy
gyanús gépkocsit észlelnek abban az esetben szintén jelentsék be
azt a fenti telefonszámon vagy a 107 segélyhívó számon.
Ha mindig arra gondolnak, hogy milyen érzés lehet egy betörés
áldozatának lenni, és elveszíteni azokat az értékeket, amiért megdolgoztak, valószínûleg minden esetben értesíteni fogják a
rendõrséget, ha valamilyen gyanús körülményt, tényt észlelnek.
Segítségüket elõre is köszönjük!
Tisztelettel:
" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Közösségteremtõ erõ
– Képzeld el – újságolta egy vidámlelkû fiatal feleség a
barátnõjének – egy hatalmas kerek asztalt vásároltunk a párommal,
és felállítottuk az egyik ebédlõnek kinevezett szobánkban!
– Jó, de hát minek – buggyant elõ a spontán válasz a még
hajadon és egyke barátnõjébõl - hiszen csak ketten vagytok, s az új
asztal minden helyet elfoglal...?
– Hát persze. Nem is fért a szobába semmi csak tizenkét szék,
néhány kép a falakra, egy kis virág meg egy tálaló kredenc... - és
egy csodálatos álom! – de ezeket az utolsó szavakat már oly
sejtelmes és átszellemült arccal mondta a fiatalasszony, mint aki
tündérkertben csodálja a csak általa látható világot; élményét
ugyan szeretné megosztani másokkal, de attól fél, hogy közben az
elillan mindannyiuk szeme elöl...!
Közben múltak az évek, s az asztal képe – szellemi és fizikai
valóságában – sokszor és sokféle formában jelent meg elõttem, és
szinte észrevétlenül sok mindenre kezdett tanítani. Például arra,
hogy a különbözõ asztalok „erõt árasztanak“ magukból. Idézõ
jelbe tettem az erõt árasztanak szavakat, mert nem mágikus erõre,
spiritizmusra vagy okkultizmusra gondolok velük kapcsolatban,
hanem egy-egy olyan sajátos jelentésre, vagy fontos esemény
megvalósulására, amely összetartó, átalakító és megújító erõvel bír
az asztaltársaság amúgy szabad, értelmes és törekvõ tagjaira.
Ott vannak a baráti, irodalmi és mûvészi asztaltársaságok.
Különleges szellemi mûhelyek, pedig oda senki se dolgozni megy,
hanem viszi önmagát, szeretné jól érezni magát, s közben figyel,
hallgat, gondolkozik, beszél és vitatkozik: forr a szellemi katlan, s
olyan pompás étkek kerülnek ki belõle, amilyeneket korábban el
sem lehetett képzelni
Amióta világ a világ szerzõdéseket és szövetségeket asztalnál
kötnek, megerõsítve azt a fehér asztal ízeivel, aromájával, illatával
és színeivel. Monarchikus társadalmakban legmagasabb szinten
maga a lakodalmi asztalközösség pecsételi meg császárok és
királyok politikai szándékait és egyben népeik sorsát.

Nincs nemzeti vagy kultikus ünnepi esemény sem, melyhez ne
kapcsolódna áldomás vagy agapé, amit szeretetlakomának is
neveznek, mert hisz az ember testi-lelki valójával tud igazán élni és
ünnepelni, s ha az egyik hiányt szenved, akkor az egész ember
belebetegedhet.
Jézus asztalközösséggé formálta legbizalmasabb tanítványinak
körét, s a keresztények legszentebb közössége ma is az Úr asztala,
az oltár körül jön létre, ahol megszólal az Isten szava, megjelenül
az áldozat és valósággá válik a benne való részesedés a lakoma
révén.
Az evangéliumok az ember végsõ életformáját egy káprázatos
királyi lakoma képében mutatják be, ahol mindenki az égi
mennyegzõ kitüntetett résztvevõjévé válik, s maga az Úr szolgálja
ki õket, majd bevezeti a nem remélt, s valójában ki sem érdemelt
örökségükbe.
S míg mindezek leperegtek elõttem, a fiatalasszony
gyermekeket szült, s a fiatal pár családdá formálódott, akiket
körülvettek a nagyszülõk, testvérek, nagybácsik és nagynénik,
kereszt- és bérmaszülõk szeretõ közösségei. A családi asztalnak
egyre több funkciót kellett betöltenie egészen az unokák befogadásáig. Találkozóhellyé, szellemi-lelki központtá, és természetesen
az édesanya leleményes fõztjeinek tárházává vált. Vasárnapról
vasárnapra, születésnapokról névnapokra és ünnepekrõl
ünnepekre gyûjtögette és gyûjtögeti a családi asztal az õ minden
kedves tagját. - Szóval az a kedves fiatalasszony és az õ hûséges
férje lelki szemeikkel már elõre látták ezt a képet, s boldogságuk
töretlenül tart egy egész életen át, sõt még azon is túl: örökre, mert
a legnagyobb mûvet alkották meg, amit csak az ember képes
létrehozni a földön: az életerõs szeretõ emberi közösséget, a
családot.
" Dr. Balázs Pál
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Gyerekszáj
a balatonvilágosi óvodában
Mondom a gyerekeknek, hogy gyûjtsünk olyan szavakat,
amelyeket csak a mesében használunk inkább! A gyerekek
sorolnak párat: banya, szüle, boszorka…!
L. Janika megszólal: még azt is szoktuk mondani, hogy
vén trottyos és azt az öregekre szoktuk mondani!
*****
Napszakokat tanulgatjuk az óvodában, mielõtt nekikezdünk, megkérdezem a gyerekeket, tudják-e, hogy mi a
napszak. Valaki sorolja az évszakokat. Megbeszéljük, hogy
nem errõl van szó.
N. Leila azt mondja: akkor óvónéni, ez nem lehet más,
csak az, amikor nem süt ki a nap!
*****
Gombaleves volt ebédre. L. Melcsi megkérdezi:
- Óvónéni, a mérges gomba hizlal?
*****
A 7 éves T. Dávid, a 3 éves T. Rebeka és a 3 éves P. Márk
ülnek egy asztalnál. Dávid megkérdezi Márktól:
- Mi a bajod a Rebekával?
Márk így válaszól:
- Hagyjál, most szerelmes vagyok a Rebekába!
*****
Egy nap kérdezem a gyerekektõl:
- Kitaláljátok, melyik gyümölcs érik a legkorábban?
- Igen, a rumos dinnye! - vágja rá L. Melcsi.
Ebédre sárgaborsó-leves van, Patrick megszólal:
- Ebben marcipán is van!
*****
Lyukasztom a farsangi szemüvegeket a lyukasztóval, L.
Melcsi odajön:
- Te mit pecsételsz?
Elmondtam, hogy lyukat csinálok.
- Óvónéni, és ez neked nagyon fáj?
*****
Odajön hozzám T. Zsuzsika és azt mondja:
- Óvónéni anya azt mondta, ha felnõtt leszek, elmegyünk
repülõvel: Gercsi, anya és én.
- Apa nem megy? Talán fél a repülõtõl? - kérdezem.
- Nem, õ majd elvágja a köteleket!
- Milyen köteleket, Zsuzsika?
- Hát az ejtõernyõét, amivel kiugrunk a repülõrõl!
*****
Egy délelõtt T. Zsuzsika odajön és azt mondja:
- Óvónéni, minden este elmegyünk az erdõbe, fácánra
vadászni.
- Kivel mész, Zsuzsika?
- Hát, apa, anya, Gercsi, meg én. Csak az a baj, hogy nincs
puskánk!
- Hát akkor mivel vadásztok?
- Videokamerával!
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Az egyik barátom
A barátom neve: Tóth Dániel, de nem Sámuel.
Olyan, mint a medve, ki van kerekedve.
Arca pirospozsgás, néha kicsit durcás, haja, mint a vakondtúrás.
Bõre, orra egy színû, a haján húzza a fésût.
Szája nevet, szeme szeret.
Ruházata pocsék, mert ráborult a festék.
Foga szép és egyenes, felé fordul Tekeres.
Jellemzõt nem írok róla, mert fejest ugrik a tóba.
Mivel barátom, róla írtam télen, ha kell még egyszer levélben!

" Vörös Roland 4.o.

Harangjeggyel gyûjtenek
adományokat
A református egyház és az önkormányzat az adakozókra is számít
a Club Aliga területén található református kegyeleti templom
harangjainak megvásárlásához. Az 1930-ban épült templom három
harangja a II. világháború idején eltûnt. Az önkormányzat az
egyházzal és magánszemélyekkel karöltve szeretne harangokat
vásárolni, amelyhez legkevesebb 700-800 ezer forintra lenne
szükség. A tervek szerint a harangot, sikeres gyûjtés esetén a
harangokat augusztus 20-án áldanák meg.

„Kokárda“ Vándorkupa 2004
Teremlabdarúgó tornát szervezünk (elsõsorban a gyermekekért)
2004. március 13-án 9 órakor
a Mészöly Géza Általános Iskolában
A tornára az osztályok szüleinek és hozzátartozóinak
a nevezését várjuk (I-VIII. osztályig)!
A Vándorkupa a gyõztes osztályhoz kerül!
Nevezés: Csapatonként minimum 4 fõ, maximum 8 fõ
18. életévét betöltött felnõtt.
Egy osztály több csapatot is indíthat ("A" .."B")
Nevezési díj csapatonként 2000 Ft, melyet felajánlunk az osztályoknak.
Nevezni március 5-éig lehet az iskolában Hanga Lászlónál:
a 88/586-450 telefonszámon vagy személyesen, és
Pesztericz Jánosnál: a 20/492-82-10 telefonszámon.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Szeles Szandra, a Mészöly
Géza Általános Iskola tanulója a
Litterátum országos német
nemzetiségi versenyén második
helyezést ért el, ezzel a kitûnõ
helyezéssel német alapfokúnak
megfelelõ KID02-es nyelvvizsgát szerzett.
Gratulálunk!

Barkácsbolt
Újra várjuk kedves vendégeinket
március 4-tõl, a nyitás
napjától számítva egy hétig
10% kedvezménnyel
kínáljuk áruinkat!
" Vörös József

Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelõs kiadó: Fekete Barnabás polgármester.  Felelõs szerkesztõ: Krutzler Adrienn.
Szerkesztõbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Sárvári Imre
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu
(88) 480-511
Felelõs vezetõ: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Karolina.
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