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Harangöntés Balatonvilágoson

A

feltámadt Jézus Krisztus szavaival,
köszöntöm a Világosi Hírmondó
Olvasóit: "Békesség néktek!" Köszönöm, hogy megoszthatom Balatonaliga/világosi szórvány gyülekezetünk gondjait és terveit Önökkel, melynek középpontjában a
harangöntetés áll. A harangöntés története a
Krisztus elõtti idõkre nyúlik vissza. A fémbõl,
többnyire 77 -80 % vörösrézbõl, és 20 -23 % ón
és más adalékanyagokból (pld. bronz) álló
ötvözetbõl, készült fordított serleg alakú,
megütve érces hangot adó eszközt kalapáccsal
kongatják, vagy a lerögzített harangnyelv
ütõdik a lengõ harang falához, és ez ad erõteljes, harmonikus hangot. Modern korunkban
acélból és alumíniumból is öntetnek harangot,
melyeket azonban számos kritika ér, ezért mi a
hagyományos ónötvözethez ragaszkodunk.
Napjainkban, amikor az EU-hoz való csatlakozásunk foglalkoztat sokakat: mit kaphatunk, és mit adhatunk Európának, tudatosítanunk kell, hogy semmi kisebbségi érzés nem
lehet bennünk. Mivel mi Magyarok már sokat
adtunk. Ennek egyik jele az Európa szerte
megszólaló déli harangszó, melyet egész
Európában 1456 június 29-én III. Calixtus pápa
rendelt el, hogy így kérjék Isten segítségét II.
Mehmed török szultán Nándorfehérvárra törõ
hadainak támadásával szemben. Isten meghallgatta a hozzá szálló imádságokat, és
Hunyadi János és vitézeinek hõsies elszántsága által megvédelmezte Európát. Azóta is
megszólal a déli harangszó Európa minden
városában és falvában. Csak éppen Balatonvilágoson nem. Miért nem? Hiszen kettõ
templom is van a Balatonvilágos közigazgatási területén! Ezzel kapcsolatban az a régi
történet juthat eszünkbe, mely szerint amikor
a püspök ellátogatott egy faluba ünnepi
istentiszteletet tartani, feltûnt néki, hogy nem
harangoztak. Amikor megkérdezte a kurátortól ennek okát, õ azt felelte: "Három oka is
van ennek, az egyik az, hogy nincs harangunk."
Az egykori pártüdülõ (ma Club Aliga
néven ismert üdülõ) területe által közrefogott
kegyeleti templomot 1937-ben ifjan elhunyt
leányuk Julika emlékére, erdélyi (szecessziós)
stílusban, nyaralójuk kertjébe: Rauszek Jenõ és
felesége Szappanos Julia építtették. A templomot, nyaralójukkal együtt a Dunamelléki Református Egyházkerületnek adományozták. A
felszentelés szolgálatát (1937-ben) Dr. Ravasz
László dunamelléki püspök végezte. Ebben az
idõben kettõ helyen is tartottak református
istentiszteletet: Balatonvilágoson a "Kaszinó"
helyiségében, Balatonaligán pedig a kegyeleti
templomban. Római katolikus testvéreink

pedig Balatonaligán, az azóta már lebontott,
vöröskõ oszlopos kápolnában, és Balatonvilágoson a jelenlegi kápolnában miséztek.
Református templomunkban már 1939-ben
volt három harang, melyeket Szlezák László
Magyarország aranykoszorús harangöntõ
mestere készítette budapesti, ill. örbottyáni
mûhelyében. A kommunista diktatúra alatt az
egykori faluközpont területét lezárták, több
nyaralót, szállodát ledózeroltak. A templomot
1952-ben az Egészségügyi Minisztérium 10 Ft
éves bérleti díj címén államosította, melytõl
kezdõdõen a hívek nem látogathatták Isten
házát. A templom berendezéseit, kegyszereit a

környezõ gyülekezetekbe menekítették. A három harang közül kettõnek a sorsa ismeretlen.
A templom újbóli felszentelésére 1993.
július 4-én Dr. Hegedûs Loránt püspök úr
szolgálatával került sor. Azóta több tatarozási
munkát elvégeztünk rajta: helyreállítattuk a
lebontott toronysüveget, ereszcsatornát készíttettünk, járdát az épület körül. Megoldottuk a
víz vételi lehetõséget. Meszeltettünk, festettünk. A harang öntetése viszont meghaladja
anyagi erõnket. A helyreállítási munkák nagy
részét a templomtulajdonos, a Dunamelléki
Református Egyházkerület fedezte. Többször
kérelmeztük a harangok pótlását, új öntetését
is. Ezt azonban anyagiakra hivatkozva elutasították. Érthetõ tehát, hogy örömmel fogadtuk
Fekete Barna polgármester úr megkeresését,
mely szerint Balatonvilágos lakossága igényt
tart egy olyan harangra, melynek szava a
községbe is felhallatszana. Minden nap jelezné

a délidõt, esetleg a reggeli és esti imádság idejét. A költségeket az Önkormányzat adományából, Harangjegyek árusításából (1.000
Ft/db), adományok kérésébõl, jótékony célú
hangverseny bevételébõl szeretnénk fedezni.
Harangjegyeket a Polgármesteri Hivatalban,
és Balatonfõkajáron a Lelkészi Hivatalban
lehet vásárolni. Valamint tervezzük a lakosság
személyes felkeresését is. Köszönjük az eddigi
adományokat, és kérem azokat a kedves olvasókat, akik ez után találkoznak adománygyûjtõ testvéreinkkel, hogy fogadják õket jóindulattal, és támogassák tervünk megvalósítását! Számlán történõ befizetéshez csekket
tudunk biztosítani. Nagyobb összeg esetén a
Balatonfõkajári Református Egyházközségért
Alapítvány segítsége révén lehetõséget tudunk adni az összeg 30 %-nak az adóalapból
történõ levonásához. A harangöntetést a balatonfõkajári református gyülekezet, és immár a
Dunamelléki Református Egyházkerület is
támogatja.
Jótékony célú hangversenyt is tervezünk a
Clara Voce Polgárdi város Aranykoszorú
Diplomával kitüntetett Vegyeskarának július
31-én (szombaton) 18 órakor a kegyeleti templomban történõ fellépésével. Jegyek már most
igényelhetõk, és majd a helyszínen is válthatók. "Deo volente." Bízom abban, hogy Isten
segítségével, Balatonvilágos állandó lakosainak és üdülõ közösségének összefogásával,
a külsõ segítség megerõsítésével régen óhajtott tervünket meg tudjuk valósítani.
Az új harangot 2004. augusztus 20-án (pénteken) 18-órakor szeretnénk ünnepi istentiszteletünkön használatba venni. Az igehirdetési szolgálatra Dr. Szabó István Dunamelléki
református püspököt kértük fel. Reméljük,
hogy el tudja fogadni meghívásunkat. Ünnepélyünket a balatonvilágosi Népdalkör fellépése színesíti.
A jótékony célú hangversenyre, és az
ünnepi istentiszteletre felekezeti megkülönböztetés nélkül, mindenkit szeretettel hívunk!
Köszönöm az olvasók figyelmét, áldozathozatalát, és a viszontlátás reménységével
református köszöntésünkkel kívánok mindenkinek minden jót: "Áldás, békesség!" - "Istennek dicsõség".
" Vajda János református lelkész
Harang öntetésére a következõ számlára is
várjuk az adományokat:
„Balatonfõkajári Református
Egyházközségért Alapítvány“
Forrás Takarékszövetkezet Balatonfõkajár
Számlaszám: 72900109 -10009488
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
Balatonvilágos Község Önkormányzatának
az 1997. évi XXXI. tv. 96. §.
/6/ bekezdésében elõírt átfogó értékelése
1. A település demográfiai mutatói, különös
tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
0-11 hó
11 fõ
12-35 hó
15 fõ
3-6 év
26 fõ
6-14 év
89 fõ
14-18 év
53 fõ
Községünk lakóinak a száma 2003. december
31-én 1279 fõ. Általános iskolai tanulók létszáma:
144 fõ, óvodások létszáma: 40 fõ.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,
természetbeni ellátások biztosítása:
A képviselõ-testület 2004. március 22-én tárgyalta a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és
Ifjúságvédelmi Bizottság 2003. évi tevékenységérõl szóló beszámolót. (Melléklet)
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesültek száma: 55 fõ
Önkormányzatot terhelõ kiadás: 301.900 Ft
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesültek száma: 279 fõ
Önkormányzatot terhelõ kiadás: 2.785.221 Ft
Ebbõl 70 fõ középiskolás tankönyvtámogatásban részesült 679.600 Ft összegben, egyéb rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 9 fõ részesült 350.000 Ft összegben, karácsonyi csomagot
200 fõ kapott 200.000 Ft összegben. Általános
iskolás korú gyermekek tankönyvtámogatása a
rendeletünk alapján 1.555.621 Ft.
A rendszeres, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás igénylésére benyújtott kérelmekbõl
egy sem került elutasításra.
A gyermekétkeztetés a Mészöly Géza Általános
Iskola és Óvoda részben önálló intézmény konyháján keresztül megoldott. A gyermekétkeztetéshez Balatonvilágos Község Önkormányzat
3/2003. (II.28.) számú rendeletében alanyi jogon
minden gyermeknek 30 %-os kedvezményt biztosít 78 fõ részére, melynek összege 1.745.627 Ft,
központi jogszabály alapján a három vagy több
gyermek esetén 50 % a kedvezmény mértéke ez
60 fõt érint, ennek a kiadása 1.342.786 Ft,
valamint 2003. szeptember 1-tõl az óvodás korú
gyermekek részére megállapított étkezési térítési
díj 100 %-ban kedvezményezett rászorultság
alapján. Ez önkormányzatunknál 10 fõt jelen. Statisztika alapján 3 fõre átszámított önkormányzatot
terhelõ kiadás 67.140 Ft.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- A képviselõ-testület a balatonkenesei Területi
Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény 2003.

évben végzett tevékenysége tárgyában készített
részletes, szakmai beszámolóját 2004. április 19én tárgyalta, azt elfogadta. A beszámoló és a
képviselõ-testület
határozatának
kivonata
mellékelve.
- A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat által fenntartott Mészöly Géza Általános
Iskola és Óvoda intézményben biztosított.
- A gyermekek átmeneti gondozása jelenleg nem
biztosított, helyettes szülõnél, gyermekek vagy
családok átmeneti otthonában szervezhetõ meg.
A helyettes szülõ keresésével folyamatosan
foglalkozunk. Az ellátás megoldását társulásban
lenne célszerû megoldani. Az erre alkalmas
személyt /személyeket/ folyamatosan keressük.
(A Gyvt. hatálybalépése óta gyermekek
napközbeni ellátására /óvodán és iskolai napközi
otthonon kívül/, valamint gyermekek átmeneti
gondozására igény nem volt.)
4. Jegyzõi hatáskörben tett gyámhatósági
intézkedések:
2003. évben védelembe vétel, ideiglenes hatályú
elhelyezés nem volt.
5. 2003. évben a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenõrzés nem volt.
6. Jövõre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. elõírásai alapján:
Az átmeneti gondozás biztosításának megoldására megállapodás kötését kell kezdeményezni a
Veszprém Megyei Önkormányzattal.
A jövõre vonatkozóan célszerû felmérni a (legkorábban 2005-ben) nyári idõszakra a gyermekfelügyelet, a szabadidõ hasznos eltöltésére vonatkozó igényt.
Az anyagi és a szülõk életvitele szempontjából
veszélyeztetett kiskorúak szülei felelõsségérzetét
növelni kell, életvezetési problémáik megoldására
családterápia biztosításával törekedni kell a
veszélyeztetettség önhibából eredõ okainak
megszüntetésére.
Cél: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok összehangolt ellátásával biztosítani a
gyermekek folyamatos fejlõdését, ismeretszerzését (iskolai elõmenetel). A családi háttérbõltörõdésbõl adódó eltérések kompenzálásával
"esélyegyenlõségüket" a továbbtanulás és egyéb
területen megteremteni.
7. Az önkormányzat nem rendelkezik bûnmegelõzési programmal.
8. Teljeskörû együttmûködés van az önkormányzat és a civil szervezetek - Nyugdíjas Klub,
Vöröskereszt, Nõegylet - között.
A fenti társadalmi szervezetek segítséget

nyújtanak, jelenõs szerepet vállalnak a településen
a rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.
Hatodik éve hagyománnyal megszervezzük
bevonásukkal a gyermeknapi programot, ebben
az évben az európai uniós csatlakozás tiszteletére
ünnepséget - európai nap - szerveztünk,
gyermekprogrammal színesítettük (sétalovaglás,
tenisz, kispályás foci, kosárlabda).
Falunapi rendezvények keretében az alábbi
szabadidõs programokon tudnak a gyermekek
részt venni: játszóház, aszfalt-rajzverseny, kosárlabda, foci, kézilabda, aerobic stb.
A gyermekeknek az Általános Iskolában angol,
atlétika, úszás, foci, sportkör, Ars Nova Mûvészeti
Iskola, aerobic, grafika, citera, irodalmi színpad, a
Club Aliga Üdülõben az uszoda, tekepálya
használata biztosított a hasznos szabadidõ
eltöltéséhez.
Testületi ülések
2004. május 17.
Napirendek:
1. Beszámoló a szociális és gyámügyi feladatok
ellátásáról
2. Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok
ellátásáról
3. Balatonkenesei Rendõrõrs beszámolója Balatonvilágos község közrendjérõl
4. Polgárõr Egyesület beszámolója
5. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület elsõ napirendként a
Balatonkenesei Rendõrõrs által elõterjesztett
Balatonvilágos Község közrendjérõl, közbiztonságáról szóló beszámolót tárgyalta meg és
fogadta el.
Második napirendként a Polgárõrség 2003. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót fogadta el.
A képviselõ-testület harmadik napirendként a
2003. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelést vitatta meg, és fogadta el.
Ezt követõen a 2005. évi nyári idõszakra a
szabadidõ hasznos eltöltésére, gyermekfelügyelet
szervezéséhez igényfelmérés elkészítésérõl
döntött.
A képviselõ-testület vegyes ügyek keretében az
alábbi határozatokat hozta:
· A P-Group Qualiti Consulting Kft. az
önkormányzat intézményeiben minõségirányítási
rendszer kiépítésére vonatkozó szerzõdésben
foglalt feladatok teljesítési határidejének
módosításáról döntött.
· A Triatlon Klub utánpótlását képezõ diákok
részére biztosította az önkormányzat tulajdonában lévõ gépjármûvet gépjármûvezetõvel
együtt a versenyekre történõ szállítás meg-
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oldására.
· A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
részére a Nappali rendszerû általános mûveltséget megalapozó oktatás szakfeladaton
730890 Ft pótelõirányzatot biztosított.
· A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
Jóléti célú pénzeszköz felhasználásának szabályzatát módosításokkal elfogadta.
· Az önkormányzat honlapján történõ megjelentetés költségét 10 ezer Ft/év összegben
határozta meg, melyhez kapcsolódóan a vállalkozók körében történõ igényfelmérésrõl döntött.
· A Triál Média Kft. ajánlatával - a "Balaton
Magazin" címû mûsorban Balatonvilágos turisztikai jellegû bemutatására vonatkozóan - nem
kívánt élni.
· Az IC Bank Rt. ajánlatával - pályázatfigyelés,
pályázatkészítés - nem kívánt élni, elutasította azt.
· Az Alfa-Európa Bt. ajánlatával - teljes
pályázatmenedzselési feladatok elvégzése - nem
kívánt élni.
· A Pályázati Tanácsadó Bt. pályázatfigyelésre
tett ajánlatát nem fogadta el.
· A Prevent Service ajánlatával - a település
bûnmegelõzési koncepciójának kidolgozására
vonatkozóan - nem kívánt élni, a koncepciót
kistérségi társulás keretében kívánja elkészíttetni.
· Reskó György festõmûvész ajánlatát - a
település speciális festményen történõ ábrázolására vonatkozóan - elutasította.
· Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
létrehozásában történõ részvételrõl döntött.
· A Településüzemeltetési Intézmény részére egy
Bobcat 753 típusú rakodógép beszerzését határozta el bruttó 3.750.000 Ft összegben.
· Az RB. Trans Kft. kérelmét a volt Tourinform
Iroda helyiségének bérbevételére vonatkozóan
elutasította.
· A Dózsa György út 1. szám alatti volt
Tourinform Iroda bérbeadására vonatkozóan
pályázat kiírását határozta el. A pályázat feltétele
közösségi célú, négy munkaállomásos Internet
hozzáférés biztosítása a lakosság, üdülõnépesség
részére.
· A 041 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tervezési
szerzõdés aláírásának feltételeit határozta meg.
· Stefancsik Alajos közterülethasználatra
vonatkozó kérelmét a kérelemben foglaltak szerint
nem engedélyezte.
· Czvitkovics László vállalkozó részére a községi
fizetõstrand területén lévõ büfé mûködtetéséhez
19 m2 közterület használatát engedélyezte.
· A 268/1996.(XII.18.) számú határozatát, melyben a Hunor és Kölcsey utcák közötti új út
kialakításáról döntött - módosította.
· A Polgármesteri Hivatal részére egy Ricoh
Aficio 2018 D Duplex típusú fénymásoló
beszerzését határozta el 667300 Ft + Áfa
összegért.
· Az Önkormányzat igazgatási tevékenység
szakfeladaton belül 50 ezer Ft elõirányzat átcsoportosítását határozta el a kisértékû tárgyi eszköz
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költséghelyrõl az egyéb gépek, berendezések,
felszerelések beszerzése költséghelyre.
· Módosította az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét,
melyben a forgalomképtelen vagyontárgyak körébõl a forgalomképes vagyontárgyak körébe
helyezte a 944/3, valamint a 944/4 hrsz-ú
ingatlanokat
A képviselõ-testület zárt ülés keretében a
napirendek tárgyalása során az alábbi döntéseket
hozta:
· Az önkormányzat jogi képviselõje tájékoztatást
adott a folyamatban lévõ ügyek állásáról.
· A Tourinform Iroda építési költségeként a
Club-Aliga Vagyonkezelõ Rt. dolgozói által végzett
- 1,5 millió Ft összegû - munkát ismert el.
· A Tourinform Iroda helyiségében a Club-Aliga
Vagyonkezelõ Rt-nek egy munkaállomás bérbeadását határozta el 10 évre, évi 3 hónap (június,
július, augusztus) idõtartamra, havi 50 ezer forint
összegben, összesen 1,5 millió forintért.
· Az önkormányzat tulajdonában lévõ 944/3,
944/4, 945 hrsz-ú, összesen 427 m2 nagyságú
ingatlan - József A. u. 51. szám alatti, volt élelmiszerbolt és a hozzá tartozó terület - értékesítését határozta el bruttó 3 millió Ft összegben.
· Balatonvilágos, Gagarin ltp. 301/7/A/19 hrszú, kazánház elnevezésû, 66 m2 nagyságú ingatlan
értékesítésérõl döntött, bruttó 5 millió Ft-ért.
· Egy társasház ingatlan tulajdonosának
kérelmét - az önkormányzati tulajdonú
301/7/A/19 hrsz-ú ingatlan szigetelésére vonatkozóan - elutasította.
· A 303/34 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerzõdésének módosításáról döntött a tulajdonos
kérelmére.
· A kedvezményes telek vásárlása iránt benyújtott kérelmek tárgyalását egy késõbbi
idõpontra elnapolta.
· A Mathiász ltp-re vezetõ járda kiépítésére
vonatkozóan további ajánlatok beszerzésérõl döntött.
· A Sziget Produkciós Iroda ajánlatát - a "Virágzó
Magyarország" címû filmsorozatban a település
bemutatásáról készült videófilmek sokszorosítására vonatkozóan - elutasította.

3.

· Visszavonta dr. Fröhlich Krisztián ügyvéd
részére céltámogatás érvényesítése tárgyában
kiadott ügyvédi meghatalmazását.
· Módosította az önkormányzat jogi képviseletét
ellátó dr. Megyery Tamás megbízási szerzõdését.
· A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
igazgatói állás betöltésére beérkezett pályázók
közül egy pályázó kizárásáról döntött a pályázat
hiányossága miatt.
A képviselõ-testület a vegyes ügyek keretében
az alábbi határozatokat hozta:
· A kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás szakfeladaton belül a fejlesztésre biztosított elõirányzatból bruttó 170 ezer Ft összeget átcsoportosított a gépek, berendezések, felszerelések
beszerzése költséghelyre.
· Balatonvilágos Község területén ellátandó
rendõrjárõrszolgálat támogatásáról döntött. A
támogatás mértékét - 2004. június hónaptól
2004. december hónapig, havi 400 km gépkocsi
futás költségét - maximum 100 ezer Ft-ban
határozta meg.
· A Mathiász ltp-re vezetõ járda kiépítésére
érkezett ajánlatok közül Schneidler József
vállalkozó 780 Ft/m2 ajánlatát fogadta el, és a
járda kivitelezésével megbízta. A másik ajánlatot a
Sió-Kõép Kft. tette meg 1200 Ft/m2 összegben,
így a kedvezõbb ajánlatot fogadta el a képviselõtestület.
· A Balatonvilágos, Csokonai utcában lévõ
szabadstrand büfé karbantartási kiadásaira 140
ezer Ft elõirányzatot biztosított.
· Stefancsik Alajos közterülethasználati engedély iránti kérelmét elutasította, a korábbi
149/2004. (V.17.) számú határozatát fenntartotta.
· Kovács Gyuláné siófoki lakos a szabadstrand
területére, közterület használatra vonatkozó
kérelmét - fõtt kukorica, kürtöskalács árusításhoz
- elutasította.
· A 112/2004.(IV.19.) számú határozatát melyben a 303/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésérõl
döntött - visszavonta.
· A Polgárõrség támogatását határozta el.
Támogatásként 200 ezer Ft értékû vásárlási
utalványt biztosított azzal, hogy abból a szolgálat
ellátásához szükséges felszerelések kerüljenek
beszerzésre.

2004. június 2.
Napirendek:
1. Practical Kft. - dr. Fröhlich Krisztián céltámogatás érvényesítésével kapcsolatos tárgyalás
2. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az
alábbiakról döntött:
· Balatonvilágos Község Önkormányzat és a
Practical Építõipari Kivitelezõ és Tanácsadó Kft.
között, a céltámogatás érvényesítésére létrejött
megbízási szerzõdés közös megegyezéssel
történõ megszüntetésérõl döntött.

A képviselõ-testület soron következõ, munkaterv szerinti ülését 2004. június 21-én 1500 órai
kezdettel tartja..
Napirendek:
1. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló
2. Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának, Minõségirányítási
Programjának tárgyalása
3. Vegyes ügyek

" Kovácsné Rack Mária
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A 2003/2004-es tanév értékelése az iskolában

A 8. osztály továbbtanulása:
25 tanulóból 24 nyert felvételt középiskolába a következõk szerint:
• gimnáziumi osztályba
6 tanuló
• szakközépiskolai osztályba
10 tanuló
• szakiskolai osztályba
8 tanuló
Tanulmányi versenyek, szabadidõs elfoglaltságok
A munkaközösségek szervezésében nagyon sok, egy-egy tagozat
részére meghirdetett délutáni programunk volt. Szinte minden
héten nevezhettek a gyerekek valamilyen vetélkedõre, versenyre.
Mivel a házi vetélkedõk nagyon népszerûek, szervezésüket a
jövõben is folytatjuk valamilyen formában. Iskolán kívül tízféle
vetélkedõre neveztük a gyerekeket, összesen 53 fõt.
Sportolás, sportversenyek
Tanulóink ebben a tanévben is eredményesen szerepeltek az atlétika
és labdarúgó versenyeken. A tömegsport foglalkozásokon iskolai
bajnokságokat rendeztünk: õsszel és tavasszal kispályás focit, télen
teremfocit, lányoknak, és fiúknak. Az õszi és tavaszi sportnapon
atlétika versenyt tartottunk.
Napközi
A felsõ tagozaton továbbra is kevés azon tanulók száma, akik képesek elkészülni a délelõttrõl hozott feladatokkal. Ez részben a tanulók fáradtságával, a sok délutáni elfoglaltsággal, valamint az
önálló tanulási képesség teljes hiányával magyarázható. Általában a
45 perces tanóra alatt az írásbeli feladatokat készítik el. Vannak
olyan tanulók, akik képtelenek közösségben tanulni, mert szükségük van a hangos felolvasásra, felmondásra, vagy a néma
csendre. Az elsõ félév tapasztalatai alapján kidolgoztunk egy másfajta napközis kínálatot, mely figyelembe venné, hogy a gyerek a
délelõtt folyamán teljesen elfárad részben szellemileg, részben a sok
üléstõl fizikailag, ezért a délutánt egészségesebb lenne játékkal,
kikapcsolódással kezdeni. A szülõk felé az igényfelmérõ kérdõívek
kimentek, a visszajelzések alapján azonban úgy tûnik, nem sikerült
megértetni velük, hogy felesleges a kényszertanulásra fordítani a
gyereknek az amúgy is kevés szabadidejét. Továbbra is nagyon
sokan kérik azok közül a "tanulós" napközit, akikrõl biztosan
tudjuk, hogy csak 1-2 óra pihenés után tudnak újra nekiállni a tanulásnak.
Emelt szintû testnevelés, népi játék, agyagozás
alsó tagozaton
Az 1-2. osztálynak hirdetett emelt szintû testnevelés heti 4-4 délelõtti és délutáni sportfoglaltságot jelentett. A két osztály tanulóinak
fele (zömmel fiúk) választotta a sportosztályt. Többségük nagyon
lelkesen dolgozott az órákon.
Az eredetileg sporttagozatosoknak szervezett úszásoktatást 22 tanuló kezdte tanév elején. Év közben hárman lemorzsolódtak. A
maradék 19 gyerek mindegyike vízbiztos, 4 fõ kivételével a
gyorsúszás alapjait elsajátították.
Az 1-2. osztályosok másik fele (fõleg a lányok) népi játékot illetve
agyagozást választottak a sport helyett.
Partneri igény- és elégedettségmérés
A tanév során több alkalommal mértük a szülõk, gyerekek igényeit,
elégedettségét.
Tanév elején és végén az indítandó szakköröket mértük fel. A tanév

végi igényfelmérés adatainak feldolgozása folyamatban van.
Félévkor a szülõi értekezleteken szóban felhívtuk a szülõk figyelmét
a felsõ tagozaton arra, hogy a gyerekek délelõtti leterheltsége miatt
a délután 2 órakor kezdõdõ napközis tanulás nem elég hatékony. A
tájékoztatás ellenére továbbra is a hagyományos napközit
igényelték, minden bizonnyal azért, mert otthon már nem
szeretnék, ha a gyerek a házi feladattal bíbelõdne.
A félévi szülõi értekezleteken szóban, majd május elején írásban
kértük a szülõk véleményét a magatartás és szorgalom
értékelésének új módjáról, a kifogásaikat a jövõben figyelembe
fogjuk venni.
Az iskolában étkezõ tanulókat az ételek változatosságáról, mennyiségérõl, a tisztaságról kérdeztük januárban. Észrevételeiket, kéréseiket a lehetõségekhez képest igyekeztünk figyelembe venni.
A nyolcadik osztályosok véleményét a házi vizsga után kértük ki,
illetve a hetedikesek kémia tantárgyból minden témakör végén
értékelhették a csoportmunkát. Iskolánkba pályázó új nevelõk tartottak 3 alkalommal is bemutató órákat a 7-8. osztályban. Az órák
után a gyerekek írásban jelezhették tapasztalataikat.
Kapcsolattartás a szülõkkel
A szülõi értekezletek látogatottsága iskolai szinten átlagosan 61%os, ami meglehetõsen alacsony. Az okok többfélék lehetnek. Õsszel
mindenképpen megkérdezzük szülõket, mi az oka az érdektelenségnek, mit várnak el egy szülõi értekezlettõl.
A nyílt napok legfeljebb ötödik osztályig népszerûek a szülõk
körében, illetve felsõbb osztályokban már a gyerekek nem örülnek
szüleik látogatásának. Ezért a jövõben is csak 1-5 évfolyamon hirdetjük a nyílt napokat, és a felsõbb osztályok óráin egyeztetéssel
vehetnek részt a szülõk. A fogadóórák iránti érdeklõdés a korábbi
évekhez képest nõtt.
A szülõi munkaközösség feladatköre kibõvült ebben az évben az
iskolai dokumentumok átalakításához kapcsolódó véleményezési
lehetõséggel. Az SZM ülésein a részvételi arány meglehetõsen alacsony már évek óta. Általában osztályonként 2-3 tagot választanak
a szülõk, de az ülésekre jó, ha osztályonként egy-egy fõ megjelenik.
Az SZM elnök minden - nem aktualitásokkal foglalkozó nevelõtestületi értekezletre meghívást kapott. A szülõi értekezletek
illetve az SZM-ülések látogatottsága alapján ugyan passzívnak
tûnik az iskola-szülõ kapcsolat, de a kollegák beszámoltak arról,
hogy minden osztályban akadnak, akikre rendszeresen lehet számítani, illetve segítség-kérést soha nem utasítanak vissza a szülõk. Az
iskola rendezvényein rendszeresen, aktívan mûködnek közre a
szülõk, mely munkáért köszönettel tartozunk.
A tavalyi évi szülõi észrevételek után idén sokkal rendszeresebbé
vált az ellenõrzõ útján való tájékoztatás, az osztályfõnökök szinte
havonta ellenõrizték, hogy a jegyek egyeznek-e az ellenõrzõben és a
naplóban. Negatív tapasztalat, hogy sok gyerek ellenõrzõjét
hónapokon keresztül nem írja alá a szülõ, így a tájékoztatás meglehetõsen egyoldalú.
A helyi újság útján ettõl a tanévtõl kezdve tájékozódhatnak a szülõk
az iskola életérõl.
Az önkormányzat képviselõ-testülete maximálisan támogatta úgy
anyagilag, mint erkölcsileg az intézményben folyó munkát, biztosított minden feltételt ahhoz, hogy zavartalanul folyhasson a
gyerekek nevelése, oktatása. Minden iskolahasználó nevében tartozunk ezért köszönettel.
Minden tényezõt figyelembe véve eredményes, és nehéz tanévet
zártunk. Ilyenkor júniusban egyetlen reménye marad gyereknek,
szülõnek és pedagógusnak egyaránt, hogy a nyári szünetben sikerül
kipihenni magunkat, néhány hétre elfelejteni az iskolát és szeptemberben feltöltõdve kezdhetjük újra a dolgos hétköznapokat.

" Pernecker Antalné igazgató
CMYK

Tanulmányi eredmények, mulasztások:
Az elsõ osztályban 6 gyerek jól megfelelt és 4 megfelelt eredménnyel zárta a tanévet. A 2-8. osztályosok tanulmányi átlaga 3,71;
közülük 14-en kitûnõ és 10-en jeles bizonyítványt vihettek haza.
Három tanuló augusztusban tehet javítóvizsgát, hatan évismétlésre
kényszerülnek.
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elépve a feldíszített tanterembe utoljára nézek végig a búcsúzó
nyolcadik osztály tagjain úgy, ahogy négy éven keresztül matematika és
kémia órákon tettem. Látom a visszanyeldesett könnyeket, a marokba
szorított gyûrött papírzsebkendõket, hallgatom a megható búcsúbeszédeket,
és biztos vagyok abban, hogy a ballagás napján õk huszonöten egyik
legmaradandóbb iskolai élményüket élték át.
Mi tanárok törekedtünk arra, hogy a nyolc év alatt ne csak élmény, hanem
más is kerüljön a tarisznyákba: tudás, emberség, egymás megértése, tisztelete.
Megpróbáltuk megmutatni, hogy az éremnek mindig két oldala van, és nem
létezik egyoldalú igazság. A nyolc évvel ezelõtti, világra csodálkozó
kisiskolást elindítottunk az ismeretszerzés, az emberi kapcsolatok
kialakításának, ápolásának nem mindig egyszerû útján. Ez az út egy meredek,
buktatókkal teli ösvény, amely az önmegvalósítás magas hegyére vezet.
Lesznek, akik egyenesen, egyenletesen menetelve jutnak majd fel a csúcsra,
érik el a kitûzött célokat, és lesznek olyanok, akik kitérõket tesznek, megmegpihennek, megbotlanak, eltévednek, és csak nehezen találnak rá a keresett
útra.
Biztosan átéltek majd olyan pillanatokat, amikor úgy érzitek, hogy nincs
tovább, innen már nem tudok tovább jutni. Ne süllyedjetek el akkor sem az
önsajnálat mocsarában, mert lehetetlen dolgok nem léteznek annak, aki bízik
magában, vagy aki mer segítséget kérni, ha elakad, és van szeme, szíve ahhoz,
hogy észre vegye a felé nyújtott segítõ kezet. Segítséget elsõsorban
családotoktól, barátaitoktól kaphattok, de csak akkor, ha van idõtök ápolni
ezeket a kapcsolatokat, és nem vesztek el a siker hajszolásában. Hiába lesztek
sikeresek, ha közben magányosakká váltok, elkopnak mellõletek azok, akikre
számíthattatok valaha, ha végül belefáradtok abba, hogy nevet szerezzetek
magatoknak.
Emlékeztessen benneteket a ballagásra a búcsúbeszéd utolsó néhány
mondata:
"Ha szeretsz valakit, mondd meg neki.
Ne félj kifejezni önmagad.
Nyújtsd ki a kezed, és mondd meg a másiknak,
hogy mit jelent számodra,
mert mire eldöntöd, hogy melyik a megfelelõ idõpont,
már túl késõ lehet.
Ragadd meg a napot, soha ne sajnálkozz.
És ami a legfontosabb, maradj közel barátaidhoz
és családodhoz, mert õk segítettek abban, hogy azzá légy,
ami ma vagy."
Kívánok mindenkinek tanulóbarát középiskolát, megértõ tanárokat és jó
osztályközösséget.
" Pernecker Antalné
igazgató

Étkezési lehetõség az iskolában
Az általános iskola konyhája házias ízeket, változatos ebédeket kínál mindenkinek, aki szeretné megkímélni
magát a nyári melegben a fõzés mindennapi gondjától.
Az ebéd 480 Ft-os egységáron elvihetõ saját éthordóban minden nap 11:30-13 óráig, vagy elõzetes
egyeztetéssel elfogyasztható az iskola étkezõjében.
Rendelés és befizetés az iskolában naponta 8-13 óráig. Igényeket az étkezést megelõzõ napon tudunk
elfogadni.
Legyen a vendégünk, nem fog csalódni!
Bõvebb felvilágosítás a 88/446-314 és 586-450-es telefonokon kapható.
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A Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület közgyûlése
Ismét a Club Aliga sorsa volt az Üdülõegyesület
közgyûlésének legfontosabb napirendi pontja. A közgyûlés
összehívásának apropóját a Club Aliga ismételten
meghirdetett privatizációja szolgáltatta. Az elnökség meg
kívánta hallgatni a tagság véleményét az illetékes
fórumoknak
már
korábban
megküldött
elõzetes
elképzelésérõl. A Club Aliga éttermében 2004. június 19-én,
dr. Bóka István és Nagy Jenõ országgyûlési képviselõk
valamint Fekete Barnabás polgármester és a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság képviselõje, Bardóczy Árpád
részvételével közel 80 egyesületi tag, illetve állandó lakos
vett részt az együttgondolkodásban és az Egyesület
megoldási javaslatának megfogalmazásában. Veres
Lászlóné tiszteletbeli elnök rövid összefoglalóban ismertette
az Egyesület Club Aligáért folytatott harcának 12 éves
történetét és az elért eredményeket.
A vitaindítóként elhangzott javaslatot dr. Cseh József, az
Egyesület elnöke ismertette, és kérte a hallgatóságot,
szavazatával erõsítse meg az elnökséget, hogy továbbra is
az alábbi álláspontot képviselje:
· A Club Aligát a Vagyonkezelõ részekre osztva privatizálja,
úgy, hogy a közlekedési utak vagy állami tulajdonban
maradjanak, vagy önkormányzati kezelésbe kerüljenek.

· A jelenlegi fürdésre kiépített partszakasz maradjon
továbbra is strand, a Balaton-törvény által megkövetelt
sétányt viszont az Aliga II-ként ismert villasor elõtt jelöljék ki,
hogy a sétálni vágyok és a strandolók ne zavarják egymást.
· A Club Aligát három irányból lehessen megközelíteni,
azaz nyissák meg az Akarattyára vezetõ, jelenleg lezárt utat.
Nagyon fontos kiemelni, hogy a mind az alsó-, mind a
felsõparti Üdülõegyesület csak abban az esetben számíthat
sikerre, ha megállapodásra jut az önkormányzattal, amely a
privatizációs tárgyalásokon Aliga minden lakosának, így az
üdülõtulajdonosoknak az érdekeit is képviselni fogja. Az
egyeztetésre 2004. június 21-én került sor, amelynek
eredményeként az Egyesület beterjesztett egy határozati
javaslatot a szabad parti sáv meghosszabbításáról és a
strand kijelölésérõl.
A fenti elképzeléseket a hozzászólások alapján
támogatták mind az országgyûlési képviselõk, mind az
alsóparti Üdülõegyesület. A tagság egyhangú szavazással
nyilvánította ki egyetértését, és vállalta, hogy a privatizáció
megvalósítása során hajlandó bármikor összegyûlni az
álláspont módosítása céljából.

" József István, a BaÜE tagja

Levél a képviselõ-testület és a polgármester úr részére
Tisztelt Képviselõ Testület, tisztelt Polgármester úr!
A Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület azzal a kéréssel
fordul valamennyi döntéshozóhoz, hogy a Club Aliga Rt.
privatizációjával kapcsolatban álláspontunkat szíveskedjenek figyelembe venni.
A jelenlegi Club Aliga területe 1954. elõtt Balatonaliga
nyaralótelepülés közterülete volt, kikötõvel, szabad
Balaton-parttal, református és katolikus templommal,
közutakkal, stb. 1954-ben a pártállami diktatúra kiszakította
ezt a területet a falu egészébõl, elzárt üdülõegységet,
pártüdülõt hozott létre belõle, a falu többi részét pedig
Balatonvilágoshoz csatolta.
E terület rehabilitációja a rendszerváltás óta sem történt
meg, továbbra is zárt állami tulajdonként kezelik. A jelenlegi
kormány elhatározta a terület privatizációját, így ez az
utolsó alkalom arra, hogy Balatonaliga visszakapja Balatonpartját. Ez a település az egyetlen a Balaton régiójában
amelynek nincs szabadon megközelíthetõ parti sétánya.
A Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület 12 évi munkája
alatt megismerte az állandó lakosok, üdülõtulajdonosok és a
környék települései lakosainak álláspontját és az egész
magyar közvéleményt. Ennek értelmében nyomatékosan
kérjük: az értékesítés folyamán az illetékesek vegyék figyelembe a közérdeket, amely csak az eredeti mûködéshez hasonló állapot visszaállításában valósulhat meg. Ez, röviden
összefoglalva, a következõ:
- A Club Aliga részenként történõ értékesítésével értünk egyet
úgy, hogy csak az épületek kerüljenek értékesítésre.
- A földterület a Balaton-parttal, a kikötõvel, az utakkal, a
parkokkal együtt maradjanak állami tulajdonban, vagy bizonyos
részei kerüljenek térítésmentesen önkormányzati tulajdonba.

- A Club Aliga területén lévõ szabad vízparti sáv mindenki által
szabadon és kényelmesen megközelíthetõ legyen.
- Mindhárom kapu kerüljön megnyitásra a közforgalom elõtt.
Környezetvédelmi szempontok miatt a gépjármûforgalom
korlátozása indokolt lehet.
- Községi strand kerüljön kialakításra, mely a kikötõtõl a terület
balatonvilágosi határáig terjedjen. Ez a terület jelenleg is
strandként hasznosul. A belépõjegy ára más Balaton-parti strand
belépõjegyének árához legyen hasonló.
- A kikötõtõl Balatonakarattya felé esõ kerítésig sétány kerüljön
kialakításra.
- A korábban közútként használt utak ismét közutak legyenek.
Konkrétan, a terület aligai kapujától a kikötõig vezetõ út és a két
szomszédos települést, Balatonakarattyát és Balatonvilágost összekötõ part menti aszfaltos út újra szabadon használható legyen.
Összefoglalva:
A Balaton-part nemzeti kincs és mint ilyen, köztulajdonnak minõsül. Ezért a Club Aliga 1,5 km hosszú
partszakasza nem kerülhet magántulajdonba.
A Balatonaliga Üdülõközössége Egyesületnek határozott
szándéka, hogy ha a privatizáció során követeléseink
csorbát szenvednek, az ország közvéleményéhez fordulunk
és segítségül hívunk mindenkit akik céljainkkal egyetértenek, hogy érvényt szerezzünk a közakaratnak.
Balatonaliga, 2004. május 6.
Tisztelettel:

" Dr. Cseh József
a Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület elnöke
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Az elõzõ havi újságcikkemben felhívtam az Önök figyelmét, hogy mire kell figyelni
a nyári idegenforgalmi szezonban, hogy ne váljunk bûncselek-

mények áldozataivá.
Sajnos ezeket a tanácsokat nem mindenki fogadta meg,
így az elmúlt idõszakban a Rendõrõrs illetékességi területén
több besurranásos lopás történt, melyek általában a
felelõtlen emberi magatartásra vezethetõ vissza. Amikor a
nyaralótulajdonos a ház elõtt leparkolt gépkocsiját teljesen
nyitott állapotban hagyja, továbbá a nyaraló kapuját, bejárati
ajtaját is nyitva hagyja és ráadásul a kertben, a ház mögött
dolgozik, sajnos az elkövetõk ezt kifigyelik és pillanatok
alatt elkövetik a bûncselekményeiket. Ezeket a besurranásos
lopásokat nagyon nehéz megelõznünk, mivel gyorsan és
abszolút kiszámíthatatlan helyeken követik el a bûncselekményeiket az ismeretlenek, mindemellett a bizonyítás is
nagyon nehéz, mivel az eltulajdonított táskákat, pénztárcákat az értékek kiemelését követõen az elkövetõk eldobják.
A közlekedésbiztonsági helyzettel kapcsolatban kijelenthetem, hogy a Rendõrõrs illetékességi területén idáig halálos
baleset nem történt, hogy továbbra se tudjak halálos

Az Európai Parlament
tagjainak választásáról
szóló tájékoztató
A 2004 június 13-ai Európai Parlament tagjainak
választásával kapcsolatos szavazás eredménye
községünkben:
A választópolgárok száma a névjegyzékben
a választás befejezésekor:
1155 fõ
Szavazóként megjelentek száma:
566 fõ
Szavazó urnában lévõ szavazólapok száma: 565 fõ
Érvénytelen szavazatok száma:
3 fõ
Érvényes szavazólapok száma:
562 fõ
A szavazóhelyiségben a munka reggel 5 órakor
kezdõdött és este 10 órakor fejezõdött be.
Megköszönöm
a
választópolgároknak
nagyarányú részvételüket, aktivitásukat, a Helyi
Választási Bizottság és Helyi Választási Iroda
tagjainak az egész napi munkájukat.

" Szombathyné dr. Kézi Aranka
HVI Vezetõje
Keresünk-kínálunk eladó ingatlanokat
Balatonvilágoson és környékén!
06-30-936-2074
ÉPINFORM Ingatlaniroda,
Balatonvilágos, Balaton u. 6.

kimenetelû balesetrõl beszámolni, minden egyes intézkedés
során alkoholszondát is fogunk alkalmazni az ittas vezetõk
kiszûrése érdekében.
Terveim szerint a nyári szezonban is kihasználjuk a
Polgárõrség erõiben rejlõ tartalékokat, mely során az õ
járõrtevékenységükre is számítok a bûnmegelõzés
érdekében.
Úgy gondolom, hogy a Rendõrõrs területén állandósult a
rendõri jelenlét, melynek fõ célkitûzése a bûncselekmények,
balesetek megelõzése, illetve az állampolgárok közbiztonság
érzetének növelése.
Kérem Önöket, hogy céljaink megvalósulásáért segítsék a
rendõrök munkáját úgy, hogy információkkal látják el õket a
kétes személyek megjelenésével kapcsolatban illetve úgy,
hogy amennyiben intézkednek Önökkel szemben annak
korrekt, gyors befejezéséhez járuljanak hozzá.
Engedjék meg nekem, hogy itt az újság hasábjain
keresztül kívánjak Önöknek jó pihenést és kellemes kikapcsolódást a nyárra.
Tisztelettel:

" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok
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Van egy Balatonunk

A

Balaton régióról szóló hírek közt hónapok óta mást sem
lehet hallani és olvasni, mint szakemberek, vendéglátósok
találgatásait az idei szezonról. Talán még sosem volt ekkora
készülõdés, mint az idén. A tavalyi rossz tapasztalatok okán
mindenki igyekszik, taktikázik, hogy minél eladhatóbb legyen a
portékája. Mi is a portéka? Étel, szállás és a különféle szolgáltatások
felsorolhatatlanok. Hogyan ügyeskedhet egy város, egy község, hogy
minél látogatottabb legyen? Szervezhet nívós, érdekes
rendezvényeket és biztosíthat gyönyörû festõi panorámát.
Balatonvilágos a színvonalas programoknak nincs híján, kis község
lévén – azt gondolom – túllépi önmagát. Koncertek, immár
hagyománnyá vált falunap, tüzijáték; nem kell, hogy unatkozzon a
vendég, a turista. Van strand, ahol már nemcsak a bokánkat
moshatjuk. (hála a nagy esõzéseknek) Van jó néhány kellemes
vendéglátó egység, ahol degeszre tömhetjük magunkat. Mi kell
még?
Ja, a festõi környezet! Megvan, hiszen a magasparti balatoni
naplementénél csodásabb látvány nem kell a szemnek. Az éjszakai
séták alkalmával az ezüsthíd, a morajló tó hangja páratlan élmény.
Piacorientált nyelven tehát a Balaton és BalatonaligaBalatonvilágos még mindig eladható.
Egy baj van vele, és a problémának nincs felelõse, merthogy
közhelyszagú, de igaz: MINDENKI A FELELÕSE!
Ugyanúgy a gyermek, aki eldobja a csokispapírt és ugyanúgy az
autós, aki kihajítja az üdítõsflakont.
Negyedik hónapja foglalkozunk a témával, hátha hatást érhetünk
el vele, de úgy látszik hasztalan! E sorokat olvasva senkinek nincs
lelkiismeret-furdalása?
Vannak sokkal szegényebb országok, ahol olyan tisztaság
uralkodik, amirõl mi csak álmodunk, nem a pénzen múlik. És nem
tehetõ érte felelõssé semmilyen intézmény sem, vannak a községben
szemétlerakó helyek, szemeteskukák; ha lehetne kérnünk…
Elõlegezett bizalommal

Köszönjük!
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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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