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Március 15.

Március 15-e évrõl évre, arra késztet
bennünket, hogy a megélhetésért küzdõ
mindennapjainkban e napon megálljunk
és elgondolkozzunk, mi is a szabadság,
mi az amiért oly sokan életüket áldozták
az emberiség történelme során.
Gróf Széchenyi István - a legnagyobb
magyar - így határozta meg:
„A szabadság, az Istennek ezen
legszebb ajándéka, mint a gyémánt a
bérczek keblében úgy van az emberek
elõtt mélyen rejtve, s az, a mi õket legbizonyosabban boldogítaná, elõttök úgy
szólván isméretlen jó.“
Vajon valóban rejtve van elõttünk a
bérczek kebelében, vagy itt van szemünk
elõtt a mindennapjainkban, és mert itt
van, nem törõdünk vele, készen kaptuk,
nem kellett érte áldozatot hoznunk.
Hétköznapjaink tele vannak konfliktusokkal, sok minden hiányzik életünkbõl.
Ám van szabadságunk, szabadság, ami
oly sokat ér.
Petõfi Sándor: „Farkasok dala“ címû
költeményének befejezõ versszaka így
énekel a szabadságról.
Fázunk és éhezünk
Átlõve oldalunk
Részünk minden nyomor
De szabadok vagyunk.
Meg kell becsülnünk azt a szabadságot, amely annyi nemzedéknek nem adatott meg, ami esélyt ad arra, hogy emberhez méltó életet élhessünk, hogy a saját
emberségünkbõl, a saját akaratunk
szerint éljünk.

Közel száz esztendeje, így fogalmazták
meg március 15-e értelmét, lényegét:
„Ezen a napon virradt fel a magyar
szabadság napja. Ezen a napon rázta le a
magyar nép az abszolutizmus jármát,
ezen a napon törte ketté azokat a
bilincseket, melyek megkötve tartották a
magyar nemzet akaratát.“
Ezt az akaratot a márciusi ifjak fogalmazták meg a 12 pontban
A magyar nemzet akarata:
– Mindenki szabadon elmondhassa
véleményét.
– Mindenki szabadon írhasson, s ne a
hatalom mondja meg, mit írhat le, és mit
nem.
– Politikai meggyõzõdése miatt senki
ne kerüljön börtönbe.
– A nemzet saját sorsát, a saját kezébe
vegye.
– Saját kormányunk legyen.
– Saját, önálló országgyûlés
– Egyenlõ jogok, közteherviselés
– Nemzeti bank, saját pénzügyek.
– Önálló nemzetõrség
– Magyar nemzet minden része összetartozzon.
– Jobbágyrendszer megszüntetése
Ezek a kívánságok akkor úgy tûnt megvalósulhatnak, a követelés jogosságát az
uralkodó is elismerte és szentesítette a
magyar alkotmányt.
A szabadságot azonban halálos veszély fenyegette, a magyar nép, legyen
német, tót, rác vagy más nemzetiségû
vállalta a harcot a szabadságért.
A harcot, amely nagyon egyenlõtlen

volt, hisz az akkori Európa legképzettebb
hadseregével kellett megküzdeni, és
amely rengeteg áldozattal járt.
Vörösmarty Mihály a maga költészetével
így fogalmazta meg:
„És folyton folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bõszült szörnyeteg.
A merre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sóhajtanak fel csonthalmok közöl;
És a nyomor gyámolatlan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti“.
A márciusi ifjak nemzedékébõl hányan
adták fiatal életüket, Petõfi, Vasvári, gróf
Batthyányi Lajos, a hõs honvédtábornokok, tisztek és honvédek, akik megfutamították Európa legjobb hadseregét, és
akiket a megalázkodva behívott hatalmas
tömegû, tízszeres túlerejû muszka had
tudott csak megadásra kényszeríteni.
Ha a harcok áldozataira, hõsi halottaira, a vértanúkra, bebörtönözöttekre, a
számûzöttekre gondolunk, a szabadságharc bukására gondolunk.
De nem a szabadság bukására!
A fegyverekre, az erõszakra
támaszkodó zsarnokság elállhatja a
szabadság útját, olykor évszázadokra is,
de legyõzni nem tudja soha!
Az 1848-as szabadságharc nem bukott
el, nem volt hiábavaló az áldozat! A
nemzet fejlõdést gátló, Dózsa György
vértanúságát követõen alkotott törvények
nem érvényesülhettek tovább, eltörlõdött
a jobbágyrendszer, megvalósultak a
márciusi ifjak követelései. A márciusi
ifjak szellemisége követendõként lebeg

elõttünk, a mai napig talán ez a példa
képes egységbe forrasztani a nemzetet.
Ez adott erõt az abszolutizmus és a diktatúrák korszakában. Nekünk a mai
nemzedéknek kötelességünk megõrizni
1848. március 15. emlékezetét, belõle
tanulhatjuk meg életre váltani a szabadságot, az emberhez méltó teljes éltet.
A szabadság marxi megfogalmazásban
felismert szükségszerûség és az ember
ezzel összhangban álló cselekvése, a
választás lehetõsége és képessége az
ember cselekvésében.
Lehetõség, hogy magunk éljük életünket, annyit ér amennyit valóra tudunk
váltani belõle. Rajtunk múlik!
Teljesüljenek Vörösmarty Mihály
Elõszavának nyitó sorai:
Midõn ezt írtam,
Tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint hangya:
Küzdött a kéz, a szellem mûködött,
Lángolt a gondos ész, szív remélt
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ehhez azonban „Istennek ezen
legszebb ajándékát, a szabadságot mint
gyémántot a bérczek keblébõl“, úgy kell
nekünk is felszínre hoznunk magunkból,
és mindennapjainkban felmutatnunk.
Ezt hagyták ránk örökül a márciusi
ifjak, a szabadságharc vértanúi.
Alázattal és köszönettel hajtsunk elõttük fejet.

" Fekete Barnabás
polgármester
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2005. február 21.
Napirendek:
1. A 2005. évi költségvetési rendeletalkotás
2. Nyári programok, rendezvények
3. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
4. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület megalkotta a 2005. évi költségvetési
rendeletét 369981 ezer Ft bevételi fõösszeggel, 349677 ezer
Ft kiadási fõösszeggel, és 20304 ezer Ft tartalék összeggel.
Módosította a 2004. évi költségvetési rendeletét, az
470148 ezer Ft bevétellel, 454044 Ft kiadással és 16104
ezer Ft tartalékkal valósult meg.
A képviselõ-testület meghatározta a 2005. évi programok,
rendezvények mûsorrendjét, melyre 3,8 millió Ft
elõirányzatot biztosított.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóval kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta a
képviselõ-testület:
– A 301/7/A/19 hrsz-ú, természetben Balatonvilágos,
Gagarin lakótelepen található, volt kazánház értékesítésének
meghirdetésérõl döntött.
– Módosította a 412/2004. (XI.15.) számú határozat
végrehajtási határidejét.
– Az 1212/2 hrsz-ú, természetben Balatonvilágos, Rákóczi
u. 7. szám alatt található 158 m2 térmértékû ingatlan
vagyonkezelõi jogának értékesítését határozta el 2,5 millió Ft
+Áfa összegért.
– Visszavonta a 293/2004, valamint a 295/2004. számú
határozatát, melyben két Dobó István utcai állandó lakos
részére a gázvezeték kiépítésének költségéhez biztosított
támogatást.
– A Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Szövetségének 20 ezer Ft összegû
támogatást biztosított, melyhez a szükséges elõirányzatot a
2005. évi költségvetésében biztosította.
– Visszavonta a 399/2004. számú határozatát, melyben a
zöldhulladék lerakóban tárolt nyesedék szecskázásáról és
elszállításáról döntött. A feladatot a Településüzemeltetési
Intézmény dolgozói elvégezték. Nem kellett vállalkozót
megbízni e feladatra.
– A Fókusz Geodézia Kft-tõl megrendelte a Település
Gondnok térinformatikai rendszer 2005-évi változásvezetését, valamint a gázvezeték hálózat bedolgozását 530 ezer Ft
+Áfa értékben.
– Az 1/2005. (I. 06.) számú határozatát – melyben a
lakossági orvosi, sürgõsségi ügyelet ellátásával dr. Nagy
Miklós háziorvost bízta meg, 2005. február 28-ig –
módosította azzal, hogy a megbízás határidejét 2005.
március 31. napjára változtatta. Siófok 2005. április 1-tõl látja
el a feladatot.
– Módosította a 16/2005. (I. 17.) számú határozatának
végrehajtási határidejét – melyben a KÖGÁZ Rt-nek 500 ezer
Ft hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez elõirányzatot biztosított – 2005. április 30-ára.
– Elfogadta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót.
A képviselõ-testület megalkotta 7/2005. (III. 09.) Szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendeletét, melyet az
újságcikk végén közzé teszek.
A vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az alábbi
döntéseket hozta:
– Tudomásul vette a Balatonaliga Üdülõközössége
Egyesület észrevételeit a Club Aliga Üdülõkomplexum
értékesítésére vonatkozóan.
– Kezdeményezte a Club Aliga területéhez tartozó Balatonvilágos 291, 292, 293, 295/4, 296, 297, 298, 301/5, 302,
303/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülését.

– Elfogadta a Beruházó Víziközmû Társulat mûködési
költségeirõl szóló tájékoztatót.
– Meghatározta a polgármesteri hivatalra vonatkozóan a
teljesítménykövetelmények alapját képezõ kiemelt célokat.
– Módosította az Ametiszt Patika Bt. bérleti szerzõdését,
meghosszabbította azt 2005. december 31. napjára.
– Döntött az iskolatej programban való részvételrõl, melyre
70 ezer Ft elõirányzatot biztosított.
– Az ELMON Hungária Kft. ajánlatával – a Korona emlékmû
díszvilágítási lámpatesteinek cseréjére, valamint a Csók
István sétányt és a Zrínyi utat összekötõ gyalogút világítási
lámpatesteinek cseréjére vonatkozóan – anyagi forrás
hiányában nem kívánt élni.
– Elutasította a MAT-LAN Bt. ismételten elõterjesztett
kérelmét, a 2004. évi lomtalanításkor a szerzõdésen felül
elszállított
hulladék
költségének
kiegyenlítésére
vonatkozóan.
– A Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény javaslatát – a társulási
szerzõdés módosítására vonatkozóan – nem állt módjában
támogatni.
– Több alapítvány, egyesület és szervezet támogatás iránti
kérelmét utasította el anyagi forrás hiányában.
– Nyilatkozat kiadását határozta el a DRV Rt-nek a 2005. évi
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának igényléséhez.
– A Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú
Társasággal együttmûködési megállapodás megkötésérõl
döntött, 2005. évre, az ingyenes Eu információs-szolgáltatás
igénybevételére vonatkozóan.
– Megbízta Boda Pál urat a 301/8 hrsz-ú ingatlanon lévõ
épület bérlakássá történõ kialakításához szükséges épület
átalakítási munkáinak felelõs mûszaki vezetésével, 2005.
március 1-tõl 2005. június 30-ig, havi 100 ezer Ft +Áfa
megbízási díjért.
– Az Állami Autópálya Kezelõ Rt. ajánlatával, a 09/2 hrsz-on
– KM lakótelepen – kialakított ivóvíz vezeték tulajdonba
adására vonatkozóan nem kívánt élni.
– Hatályon kívül helyezte a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló rendeletének 49.§. (3) bekezdését,
technikai okokból.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbiakról
döntött:
– Engedélyezte egy kérelmezõ lakbérhátralék tartozásának
részletekben történõ megfizetését.
– Hitelezõi hozzájárulás kiadását engedélyezte az 504/17
hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
– A bérlakás kialakításának fedezetéhez szükséges összeg
saját erõt meghaladó részére hitelintézetektõl ajánlatok
megkérését határozta el.
– Munkacsoportot hozott létre a bérlakások kialakításának
felügyeletére, valamint az önkormányzat intézményeivel
szembeni elvárások, és azok gazdaságosabb mûködtetésére
vonatkozó javaslatok megfogalmazására.
– Egy balatonvilágosi állandó lakosnak családi háza
fûtéskorszerûsítéséhez 300 ezer Ft kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított.
– Kijelölte a Balatonvilágos 303/42, 504/21, valamint az
504/19 hrsz-ú ingatlanok vevõjét.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülése 2005. március 21. 1500 óra.
Napirendek:
1. Üdülõegyesületek beszámolója
2. Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária
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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
7/2005(III.09.) rendelete
a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993. évi III.
törvény /a továbbiakban Tv./ 1. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 32. §ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
(A dõlt betûs szöveg a Tv. szövege.)
alkotja:
I.
Általános szabályok
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonvilágos községben állandó
lakhellyel rendelkezõ
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkezõ személyekre,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkezõ személyekre,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
A törvény hatálya a 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai
Szociális Kartát megerõsítõ országoknak a külföldiek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint
jogszerûen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(2) A rendelet 6.§-ának /9/ bekezdésében meghatározott idõskorúak
járadékára jogosult a rendeletben meghatározott feltételek mellett az
Európai Gazdasági Térség állampolgára, továbbá a rendelet 10.§. /2/
bekezdésének a.) pontjában meghatározott ápolási díjra az Európai
Gazdasági Térség állampolgárát ápoló hozzátartozója.
(3) a.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló
1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint
b.) a 6. §./9/ bekezdésében meghatározott idõskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idõpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
2. §.
(1) E rendeletben szabályozott szociális ellátási és gondoskodási formák
az alábbiak:
a.) Pénzbeni juttatás: aa.) rendszeres szociális segély
ab.) idõskorúak járadéka
ac.) átmeneti segély
ad.) temetési segély
ae.) születési segély
af.) lakásfenntartási támogatás
ag.) ápolási díj
ah.) aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélye
b.) Természetben nyújtott szociális juttatás: közgyógyellátás
c.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
ca.) szociális étkeztetés
cb.) házi segítségnyújtás
cc.) családsegítés
(2) Az ellátás intézményrendszere
a.) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi pénzbeni és természetbeni
juttatásra vonatkozó döntés elõkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata.
b.) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott szociális hatáskörének
gyakorlását a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi
Bizottság hatáskörébe utalja, a 7. §. (6) bek. b.) pontban foglaltak
kivételével.
c.) Az Önkormányzatnak a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és
Ifjúságvédelmi Bizottság, a 7. §. (6) bek. b.) pontban foglaltak esetén a
polgármester félévenként beszámol az átruházott hatáskörében tett
intézkedéseirõl.
3. §.
Az Önkormányzat az egyes jogszabályokban meghatározott, továbbá e
rendeleten alapuló támogatásokat éves költségvetése terhére biztosítja.
Szociális rászorultság általános szabályai
4. §.
A segélyezés feltételei a család, illetve személy részérõl akkor állnak fenn:
(1) ha havonta rendszeresen mérhetõ jövedelemnél a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap alapján számított egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át, egyedülálló esetében a 250%-ot.
(2) A szociális körülménynél vizsgálni kell a család életkori összetételét,
egészségügyi állapotát.
(3) a.) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezõ
kötelezhetõ arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilat-

3.

kozzék, illetve azokat igazolja.
b.) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján kérelmezõ életkörülményeire tekintettel az /1/ bekezdés
szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezõt
az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az
esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban
szereplõ jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhetõ.
c.) Amennyiben az igénylõ és családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból származik, kérelmezõ jövedelemnyilatkozata
valódiságának igazolása érdekében az ellátás megállapítása elõtt a megyei
APEH Igazgatóság megkereshetõ az ellátást igénylõ, valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy fõre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendõ személy személyi jövedelemadójának közlése céljából.
d.) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylõrõl, ha rászorultságát a Polgármesteri Hivatal vizsgálta már bármely ügyben egy éven belül.
Jövedelemszámítás szabályai
5. §.
(1) Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
jövedelemként meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó vagyoni
érték (bevétel) munkavállalói járulékkal személyi jövedelemadóval,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal,
valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel
csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy
adókötelesnek minõsül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján
folyósított nyugdíjat.
Nem minõsül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott
átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint – a
személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díjmegállapítása
kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás.
(2) Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik az az ingatlan, jármû,
gépi meghajtású termelõ- és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékû jog,
amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy
együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének az ötvenszeresét meghaladja.
A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben
az érintett személy lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel
fenntartott gépjármû.
(3) Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élõ, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók
közössége.
(4) Közeli hozzátartozó: ha e törvény másként nem rendelkezik: a
házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkezõ, illetve 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ
nappali tagozaton, egyetemi, fõiskolai tanulmányokat folytató, valamint
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetõleg a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott,
mostoha- és nevelt gyermek.
(5)/ Egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik
(6) Háztartás: az egy lakásban együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek közössége.
(7) Aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt,
illetõleg a 62. életévet be nem töltött személy.
(8) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától különél, kivéve ha élettársa van.
(9) Aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon
nem biztosított.

Értesítés beiratkozásról
Értesítés a tanköteles gyermekeket
és szüleiket, hogy iskolánkban 2005.
Április 12-én 730-9, 12-14 óráig, 13-án
8-12, 14-17 óráig lesz a beiratkozás.
A beiratkozáshoz hozzák magukkal:
– gyermekük születési anyakönyvi
kivonatát
– saját személyi igazolványukat
– óvodai szakvéleményt

– 1 db igazolványképet és 550 Ft-ot
a diákigazolványhoz
Amennyiben a fenti idõszakban a
kedves szülõ elfoglaltsága miatt nem
tud megjelenni, kérem szíveskedjen
ezt telefonon elõre jelezni az iskolának, hogy új idõpontot egyeztessünk.
a (88) 446-314-es illetve (30) 3358009-es telefonszámon.
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I

smerjük be férfitársaim: életünkben mindig központi szerepet játszott
és játszik a nõ, akár barátnõ, feleség vagy anya szerepében. Nélkülük
nincs élet, boldogság, szenvedély, öröm és bosszúság. Ahogy Jókai
Mór találóan megfogalmazta: „a férfi sorsa a nõ...“.
Ezt a sorsot várjuk, készülünk rá, küzdünk érte, „cipeljük“ édes
gyümölcsét, olykor nyûgös terhét, de mindig velük, sohasem nélkülük.
Mert bárhogy csûrjük-csavarjuk a gondolatot, a végkifejlet mindig az a
beismerés: õk azok, akik az élet teljességét ölelik magukhoz. Mert
nemcsak adják az életet, hanem éltetik is azt, szeretettel, gondoskodással,
simogatással, s ha kell figyelmeztetéssel, korholó szavakkal, az elhallgatott
mondatokkal. Mindezt azért, hogy az életerõ, a derû nap, mint nap
újjátermelõdjön, hogy rohanó világunkban legyen egy kis sziget
számunkra, a nyugalom, a gondoskodás szigete.
Velünk, de értünk teszik!
Ezért vagyunk adósak nekik!
Ezért, s mindenért!
Még akkor is, ha évente egyszer szoktuk megfogalmazni, elismerni,
köszöntõ ürügyén közreadni: a szeretetet, a gyöngédséget, a figyelmességet, a gyakori lemondást és a szépséget õk testesítik meg.
Az õ napjuk ez a március 8-i dátum. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az
indító szándék nyomorúságos helyzetükbõl fakadt. Tavaszi ünneppé és
nemzetközi rangúvá vált emlékezni arra, hogy 1908-ban a New York-i
varrónõk fellázadtak, s harcot indítottak jogaikért, többek között az
emberségesebb bánásmódért. És azóta is ezért küzdenek nap, mint nap.
Csakhogy gyakori szenvedésük, megbántottságuk hangja, ilyenkor a
nõnap tájékán eltompul. Mert elnyomja az ünnepi köszöntõk veretes
dicshimnusza, a hivalkodások sorozata, és a tömjénezések szelíd
acsarkodása. Ilyenkor kitüntetett figyelem árad feléjük, egy szál virág vagy
egy kedves szó öltözetében. Mert így illik. És a többi háromszázvalahány
napon? Pedig akkor is vágyódnak megértésre, kedvességre. Mert a nõk
arra születtek, hogy szeressék õket. Amelyet százszorosan visszaadnak,
barátnõként, feleségként, anyaként. Ne feledjük: egy anya szeretete, egyet
jelent a család szeretetével.
Mikszáth azt írta egyszer: „Az asszony és a cserép hamar törik.“
Felismerõ és figyelmeztetõ szavak ezek mindannyiunk számára. Feladatot
és kötelességet is jelentenek. Megértést és azonosulást. De nemcsak a
nõnapon, a virágos ünnepen. Móra Ferenc gondolatai muníciót is adnak
ehhez: „a nõ addig szép, amíg szeretik....“
Gondoskodjunk róla, hogy sokáig legyenek szépek.

" Fekete Barnabás
polgármester

Fotók: Krutzler A.
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A szõlõter mesztés szakcsoporti kialakulása és a
„Borbarát-kör“ megalakulása Balatonvilágoson

Mikor már nem jelentett politikailag gondot a háztáji
gazdálkodás, az Állami Gazdaság vezetõi engedélyezték, hogy egy szõlõtermelõi szakcsoportot hozzunk
létre. 1983-tól megkezdõdött a tagok szervezése. A
megalakult szakcsoport elnöke dr. Mayerhofer Miklós
lett. A szakmai vezetéssel a gazdaság igazgatója engem
bízott meg. Mivel a szaporítóanyag ágazatnak sok fajta
szõlõvesszõre volt szüksége, úgy döntöttünk, hogy ezt
a szakcsoporttal fogjuk megtermeltetni. Ehhez a gazdaság biztosította a területet és a gépi munkát, természetesen térítés ellenében. A telepítéshez 40%-os
állami támogatást és 1-1 rész után (850 -öl) 40’000 Ft
mezõgazdasági hitelt kaptunk 6%-os kamatra. A terület
a gazdaságé maradt, az ültetvényre 30 évre szerzõdést
kötöttek a tagok. három év alatt 222 tag lépett be. A
kézi munkát – metszést, kapálást, zöldmunkákat, szüretet – a tagok végezték, a permetezést, gépi munkákat
a gazdaság. A termést a gazdaság mindig átvette, a
mûvelési költség árát levonva két hét alatt fizetett. Ez a
tagoknak nagyon jó mellékkereset volt.
A rendszerváltás után az Állami Gazdaság megszûnt,
a területet mindenki megvette, boldog tulajdonosok lettek. Jött az elsõ szüret, nem volt aki a szõlõt átvegye, a
mûvelési költséget elõre be kellett fizetni, a termelési
kedv hamar elment. Sokan, fõleg a távol lakók megszabadultak szõlõjüktõl. A gazdaság szõlei is eladásra
kerültek. Kialakult egy új tulajdonosi kör. Nagy gondot
jelentett részünkre, hogy Balatonvilágos nem volt
bortermelõ helynek minõsítve. Sok utánjárásra, kilincselésre megkaptuk a minõsítést. Meg kellett alakítani
a Hegyközséget. Ennek elnöke Kovács Béla, a hegybíró
Horváth Csaba lett. A minõsítés sok adminisztratív
munkát jelentett, de a termékeknek már neve lett.
Megérte.
Hogy ezeket a borokat és a borokat elõállító termelõket a lakosság érdeklõdõ része is megismerhesse,
Kovács Béla barátommal elhatároztuk, hogy idõnként
összehozunk egy borkóstolót. Ezt a termelõk szívesen
vették, így nagyobb körben ismertté lettek, lesznek
boraik.
Elsõ alkalommal 25-en jöttünk össze a Kultúrotthonban. Polgármesterünk rögtön nevet is adott az
összejövetelnek. Így alakult meg a „Borbarát-kör“.
2-3 hetente tartunk összejövetelt, ilyenkor megkérünk egy-egy termelõt, hogy mutassák be terméküket.
Õk ismertetik: milyen fajta, évjárat, milyen volt a

cukorfoka, mennyi az alkohol és savtartalma. Különleges esetekben a technológiát is ismertetik. Esetenként
6-8 fajtát kóstolunk meg. Lehet kérdezni, tanácsot
kérni. A borkóstolás alapjait is elmondjuk, és a falunapra egy nagy borversenyt csinálunk, ahol a zsûri a
borbarát-kör tagjai lesznek.
A kóstolás „hivatalos“ része után, baráti beszélgetés
közben mindenki abból a borból tölt, ami a legjobban
ízlett.
Nem titkolt szándékunk, hogy közelebb kerüljenek a
község lakosai egymáshoz, kultúrált módon szeretnénk
lehetõséget adni egymás jobb megismerésére. A
nyugdíjasoknál ezt már elértük. Ide személyesen is
meghívtam több fiatalt is, bár már három összejövetelünk is volt, alig jöttek el páran. Remélem késõbb
õk is kedvet kapnak.
Szervezeti formánkat most alakítgatjuk. Összejöveteleinket fõleg az õszi-téli idõre tervezzük 2-3 hetes
gyakorisággal, nyáron ettõl ritkábban. A baráti kör
irányítására Kovács Béla Hegyközség elnököt kértük fel,
amit õ el is fogadott. Akik már részt vettek az összejöveteleken, hozhatnak vendégeket is magukkal.
Részletekrõl Kovács Bélánál lehet érdeklõdni. Kikötésünk csak egy van: a kultúrált viselkedés.
Kedves Olvasó! Röviden ismertettem, hogyan alakult
ki a szõlõtermelés Balatonvilágoson, hogy vált hivatalosan is jó bortermõ helyjé, és miért alakulhatott meg
a Borbarát-kör. Ezt idõvel az üdülõvendégek bevonásával is bõvítjük, így õk is megismerik, és talán meg is
kedvelik a község borait. Talán a termelõk forgalmát is
sikerül növelni.
Tagjainknak és jövendõ tagjainknak meg nagyon sok
vidám összejövetelt kívánok.
" Sovány Dénes
a fenti szõlõk telepítõje

T avaszi Nagytakarítás!!!
április 16-án, 17-én reggel 9 órától
A találkozók helyszínei: a Hársfa Vendéglõ,
a volt Erzsike Vendéglõ, az Önkormányzat,
a Mészöly forrás illetve a Kultúrház parkolója
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A Mészöly Géza Általános Iskola házirendje II.
4. A tanulói kötelességek teljesítésének módja
· A kötelezõ, valamint az általad önként választott foglalkozások munkájában aktívan
végy részt, képességeidnek megfelelõen tanulj. A tanórákon szükséges felszerelést, és
ellenõrzõdet minden nap hozd magaddal, házi feladataidat - lehetõleg otthon - készítsd
el. A felelésre vagy dolgozatokra a kapott érdemjegyet tanóra végén ellenõrzõben írasd
alá a szaktanárral.
· Tanúsíts figyelmes és udvarias magatartást társaid, szüleid és a felnõttek iránt.
Kerüld a durva szavak használatát, a hangoskodást és társaidat is figyelmeztesd erre!
Az igazgatói irodába, a tanáriba csak indokolt esetben, a kopogást követõ engedély
után lépj be! (Elõször fordulj az ügyeletes nevelõhöz.)
Tisztelettel üdvözöld az iskola dolgozóit, nevelõidet, és az iskolába látogató vendégeket.
· Saját tanulóasztalodat és annak közvetlen környékét köteles vagy tisztán és kiürítve
hagyni a tanórák befejezése után. Esõs, sáros, havas idõben kérjük, hogy viselj az
iskolában váltócipõt. A váltócipõ használatának javasolt idõpontjáról az osztályfõnököd idõben értesít. Ha cipõd nem volt kellõen tiszta, és sarat hagytál magad után,
azt fel kell takarítanod.
· Lépj fel a közösségellenes magatartás, a rongálás ellen.
· Tanulmányi és sport versenyeken, pályázatokon, kulturális bemutatókon és egyéb
vetélkedõkön felkészülten vegyél részt. Sikereiddel szerezz örömet szüleidnek és
gyarapítsd iskolánk hírnevét.
· Köteles vagy hetesi feladatokat ellátni, és hetesként közremûködni a tanórák
elõkészítésében, lezárásában az alábbiak szerint:
- A tanóra kezdetén tájékoztasd a nevelõt az osztályban hiányzó tanulókról.
- A tanítás végén zárd be a terem ablakait, ügyelj arra, hogy társaid a termet tisztán,
rendben hagyják el.
- Szünetekben szellõztess, a szükségleteknek megfelelõen locsold a virágokat, gondoskodj krétáról, a tábla és a táblatörlõ tisztaságáról, az órához szükséges eszközökrõl
(térkép, mértanfelszerelés, diavetítõ és film).
- Becsengetés után 5 perccel az igazgatói irodában vagy a tanári szobában jelentened
kell, ha a tanár nem érkezik meg az órára
- Ha rongálást észlelsz, haladéktalanul jelentsd az osztályfõnöknek vagy az órát tartó
nevelõnek
- A hetes feladatait az osztályfõnök a tanév elsõ osztályfõnöki óráján kiegészítheti, s
ezen feladatok a hetesre nézve kötelezõek.
Ha a hetes hiányzik, feladatait az osztályfõnök által megbízott tanuló látja el.
· Külsõd, tested, hajad legyen ápolt. Ruházatod legyen tiszta, rendes, ne legyen
hivalkodó. Kerüld a feltûnõ sminket, körömfestést és hajviseletet. Iskolánkban
általánosan elfogadott a természetes külsõ megjelenés.
· Ne hozz az iskolába oda nem illõ vagy figyelmet elterelõ, tanulmányi munkához nem
kapcsolódó tárgyakat. Az iskolában nélkülözhetõ személyes felszerelés, eszköz (pl.:
ékszerek, márkás ruházat, márkás cipõ, stb.) behozatala nem engedélyezett, elvesztésük
esetén az iskola nem vállal felelõsséget. A magaddal hozott mobiltelefonokat felsõ
tagozaton biztonságban megõrizzük az osztályterem asztalában, ha 750 és 755 között
névvel ellátva átadod az osztályfõnöknek (távolléte esetén az ügyeletes nevelõnek.) Alsó
tagozatosok az osztálytanítónak adhatják le telefonjaikat. A megõrzésre át nem adott
mobiltelefonokért, továbbá tanórák után iskolában õrizetlenül hagyott tornafelszerelésért, taneszközökért, ruházatért nem áll módunkban felelõsséget vállalni.
· Az iskola területén a mobiltelefonodat csak nevelõi engedéllyel kapcsolhatod be
· Nagyobb összegû (2000 Ft-nál több) készpénzt csak akkor hozz magaddal, ha
befizetési kötelezettséged van (étkezés, busz, kirándulás, könyvpénz, stb.). Pénzedet
soha ne hagyd õrizetlenül, még a tanítás megkezdése elõtt helyezd biztonságba (fizesd
be vagy add át õrzésre osztályfõnöködnek vagy a gazdasági irodában). Csak az õrzésre
átadott, biztonságba helyezett készpénzért vállalunk felelõsséget. Ugyanakkor, amenynyiben értéked eltûnik, elveszik, jelezd azonnal osztályfõnöködnek (távolléte esetén az
ügyeletes nevelõnek), és megpróbálunk segítségedre lenni.
· Testnevelés órákra és sportfoglalkozásokra csak tornafelszerelésben mehetsz be
(kék nadrág, fehér póló és fehér váltózokni, esetleg melegítõ és tiszta tornacipõ). Ha
eseti (szülõi, orvosi) felmentést kérsz, tiszta tornacipõben mehetsz be a tornaterembe.
A testnevelõ tanár csak írásos felmentési kérelmet fogad el. Az egy foglalkozásnál
hosszabb idõtartamra szóló felmentéseket (könnyített foglalkozásokra való kérelmeket,
stb.) csak orvosi-, szakértõ bizottsági javaslatra fogadja el az iskola igazgatója. A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon leragasztott fülbevalón kívül semmiféle ékszert nem viselhetsz, a leragasztásról mindenki maga gondoskodik.
· Az iskolai ünnepségeken (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, március 15., iskolai
karácsony) ünneplõ ruhában jelenj meg. Lányok: sötét szoknya (nadrág), fehér blúz.
Fiúk: sötét nadrág, fehér ing.
· Az ünnepélyek alatt, színház és múzeumlátogatások alkalmával fegyelmezetten, az
alkalomnak megfelelõen viselkedj. Kapcsold ki vagy halkítsd le mobiltelefonodat, ne
rágózz.

5. Az iskola munkarendje
· A tanítás rendje:
Idõpont
Esemény, t evékenység
Az iskola kapuinak nyitása
6 45
6 45-7 30
Várakozás a zsibongóban (nevelõi felügyelet nélkül)
7 30-7 50
Az osztályok elfoglalása (a folyosókon nevelõi felügyelet van)
7 55
Jelzõcsengetés az elsõ órára (A tantermet csak nevelõi
engedéllyel hagyhatod el!)
8 00-8 45
Az elsõ tanítási óra
8 45-8 55
Az elsõ szünet
8 55-9 40
A második tanítási óra
9 40- 9 55
A második szünet (tízóraizás)
9 55-10 40
A harmadik tanítási óra
10 40-10 55
A harmadik szünet (kimenõs szünet)
10 55-11 40
A negyedik tanítási óra
11 40-11 50
A negyedik szünet
11 50-12 35
Az ötödik tanítási óra
12 35-12 45
Az ötödik szünet
12 45-13 30
A hatodik tanítási óra
Minden tanítási óra befejezése elõtt 5 perccel, rövid „jelzõcsengetés“ hívja fel a
figyelmedet az óra végére.
· A technika, számítástechnika, mûvészeti, a napközis, valamint a természettudományi teremben tartandó órákra, a könyvtári foglalkozásokra az osztály becsengetéskor a foglalkozást tartó tanár vezetésével együtt indul. A testnevelés órákra becsengetés elõtt 5 perccel indulhatsz el az ügyeletes nevelõ engedélyével.
· Az 1. 4. és 5. szüneteket - saját választásod szerint - az osztályban vagy a tantermed
elõtti folyosón töltheted. A szünetekben a folyosón megtalálod az ügyeletes nevelõt.
Problémáiddal, kéréseiddel elsõsorban hozzá fordulj, tõle kérj engedélyt, ha valamelyik nevelõt a tanári szobából szeretnéd kihívni. A második szünetben maradj a saját
tantermedben, hogy nyugodtan elfogyaszthasd tízóraidat. Aki az iskolai tízóraira fizetett
be, az étteremben fogyaszthatja el. Aki az étteremben tízóraizott, helyét köteles tisztán
hagyni. A harmadik szünetet jó idõ esetén a hetesek kivételével az ügyeletes nevelõ
felügyeletével az udvaron kell töltened.
· Ha délelõtt, valamelyik szünetben szeretnéd elhagyni az iskola területét, az ügyeletes
nevelõtõl (alsó tagozaton az osztálytanítótól) kérhetsz engedélyt. Délután - ha napközis
vagy - a napközis nevelõ engedélyével hagyhatod el az intézmény területét; Minden
esetben köteles vagy a távozást engedélyezõ nevelõnél visszaérkezésedkor jelentkezni.
· A délelõtti tanítás 1330-ig tart Ezután csak akkor maradhatsz az iskolában, ha
szervezett délutáni foglalkozásra (szakkör, sport, zene, hittan, napközi, magánórák)
vagy menetrend szerinti buszjáratra vársz.
· Ha az iskolában ebédelsz, a tanórák befejezése után nevelõi felügyelet mellett
étkezhetsz az iskola éttermében 1200-tõl 1355-ig. Ebédelés után, ha az iskolában maradsz, jelentkezz a napközis nevelõnél.
· A napközis foglalkozások alsó tagozaton 1140-tõl 1600-ig, a felsõ tagozaton 1235-tõl
1530-ig tartanak. Ha napközis vagy, az utolsó tanóra után haladéktalanul jelentkezz napközis nevelõdnél. A napközibõl csak a délutáni órarend szerinti foglalkozások tagjai, az
aznap délelõtt hiányzók, valamint azok maradhatnak távol, akiket a szülõ az ellenõrzõ
útján elkért.
A napközibe a tanév elején jelentkezhetsz, a jelentkezés egy tanévre szól. Kivétel ez
alól, ha a szüleid munkabeosztása úgy változik, hogy idõszakosan vagy véglegesen el
tudják látni otthoni felügyeletedet, és vállalják otthoni felkészülésed biztosítását. A
napközis jogviszony megszüntetésére vagy szüneteltetésére az igazgatótól kérhetnek
szüleid engedélyt. Ha tanév közben megváltoznak a körülményeid és szeretnél napközis lenni, ellenõrzõbe beírt szülõi kéréssel jelentkezz a napközis csoport vezetõjénél.
A napközis foglalkozásokat igénybe veheted napi 1-3 étkezéssel vagy étkezés nélkül. A
napközis foglakozások térítésmentesek, az igénybevett étkezésért a fenntartó külön
rendeletében meghatározott térítési díjat kell fizetni.
A napközis csoportokba felveszünk minden jelentkezõt, amíg a csoport létszáma eléri
a közoktatási törvényben meghatározott maximumot. Amennyiben túljelentkezés van,
elõnyt élveznek a felvételnél:
- az életkor szerint fiatalabbak (pl. amíg van 6. osztályos jelentkezõ, addig nem
vehetõ fel 8. osztályos gyermek)
- a szociálisan hátrányos helyzetûek
- akiknek tanulmányi nehézségei vannak, és a szülõk nem tudnak tanulmányaikban
segíteni
- akik otthoni felügyelete nem biztosított felnõttel
A napköziben 14-1445-ig tanulás és a házi feladatok elkészítése folyik. Ha a csoportban
folyó tanulmányi munkát rendszeresen zavarod, vagy nem végzed el feladataidat
nevelõi segítség mellett, a napközis nevelõ javaslatot tehet a csoportból való kizárásodra. A napközibõl való kizárásról a tantestület dönt. A döntés elõtt szüleid jelenlétében meghallgatunk téged is.
Folytatás a következõ számban...
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt egy hónapban,
szinte mondhatni megállt az
élet Balatonvilágos községben,
legalábbis a bûnözés tekintetében. Március hónap közepén kaptunk egy bejelentést, hogy
a vasútállomás felõl zajokat és üvegcsörömpölést hallanak.
Kollégáim a helyszínre siettek, és ott elfogták az elkövetõt,
aki egyébként igen ittas állapotban volt. Nevezett személyt
még ezen a estén gyanúsítottként hallgattuk ki, jelenleg
szabadlábon védekezik.
Márciusban már elkezdtük a felkészülést az idegenforgalmi szezonra, melynek eredményeképpen jelentõs számban
emeltük a közterületi órákat, illetve a látható, érezhetõ
jelenlétet a településükön. Több alkalommal szerveztünk
közbiztonsági akciókat, illetve traffipaxos ellenõrzéseket
Balatonvilágos belterületén. Az egyik ilyen helyi akciónak
köszönhetõen a Rendõrõrs illetékességi területérõl 5 illetve
két nappal késõbb újabb 4 személyt állítottunk elõ
kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.

Gyöngy

A

A hónapban – ugyan nem Balatonvilágoson – több személyt fogtunk el körözés alapján, illetve egyéb okok miatt,
akik szinte minden esetben õrizetbe is kerültek.
Sajnos az ittas vezetõk még mindig komoly gondot
jelentenek számunkra, mivel annak ellenére rendszeresen
találkozunk velük, hogy ilyen nagy óraszámban vagyunk a
közterületen.
A nyár közeledtével a bûnmegelõzéssel és ifjúságvédelemmel foglalkozó kollégáim több oktatást, ismeretterjesztõ órát
tartanak a helyi általános iskolában, mely során a biztonságos közlekedésre, illetve a nyár egyéb veszélyeire kívánjuk
felhívni a gyermekek figyelmét.
Kérem a Tisztelt Szülõket, hogy a tavaszi iskola szünetben
is fokozott figyelemmel legyenek a gyermekeikre, mivel
ilyenkor – a kellemes idõjárás miatt – sokan mûszakilag felkészítetlen kerékpárokkal és segédmotor kerékpárokkal
közlekednek, melynek köszönhetõen komoly balesetveszélynek teszik ki magukat.
Tisztelettel:

" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

„A levelek között gyümölcs van.“

Kárpátok karéjozta medence telis-tele van természet formálta különlegesen szép és ritkaságokat rejtõ helyekkel. Megérezték ezt õseink is, és kitüntetõen szép, és az egyedi értékükre utaló nevet adtak nekik,
amikor Gyöngyösnek hívták õket. Ezért találkozunk ma is a
mátraaljai Gyöngyös városka mellett a szombathelyi Gyöngyös-Hermán városrésszel, a szintén Vas megyei Gyöngyösfaluval, a Heves megyei Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi,
Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos és Gyöngyöstarján településekkel, a Baranya megyei Gyöngyösmellék, a Somogy megyei Gyöngyöspuszta, vagy a Tiszafüredhez tartozó Gyöngytanya nevével. Közéjük sorolható továbbá a Szatmárnémeti
közelében található Gyöngy, és a Kolozsvár melletti Gyöngyfalva is. De hát nemcsak mi vagyunk így a tájszépség természetes kincseivel, hanem a körülöttünk élõ szláv népek is.
Bizonyára sokaknak feltûnt, hogy milyen sok helységet
neveznek Bistrica-nak; szóval õk is Gyöngyösnek hívják a
maguk nyelvén a különleges kincseiket.
Érdemes elgondolkodni a gyöngy létrejöttének történetérõl.
Homokszem kerül a tengeri kagyló héja alá, ami sérti az állat
puha testét. Mivel az nem tud tõle szabadulni, váladékkal
veszi körül, minek hatására a szúrós homokszem sima
felületûvé válik. A megnagyobbodott idegen test további
kiválasztódásra ösztönzi a kagylót, így az eredeti homokszem
szép nagy megkövült gömböcskévé növekszik. Jönnek a
gyöngyhalászok, és életük kockáztatásával a tenger fenekérõl
a felszínre hozzák a kagylókat. A kagylónak most meg kell
halnia, hogy az ember hozzáférhessen a gyönggyé vált
homokszemhez. Minél több szenvedést okozott a kagylónak,
annál nagyobb és értékesebb lett a gyöngy, amit most már
igazgyöngynek neveznek. És mi lesz a sorsa az igazgyöngynek? Gazdag hölgyek ékszeréül fog szolgálni fényûzõ ünnepségek alkalmával.
Hogyan keletkeztek a mi Gyöngyösnek nevezett természeti

szépségeink? Az igazgyöngyhöz hasonló módon. A
kényelmes körülményt valami radikálisan megzavarta. Patak
kezdett végigfolyni a békés tájon. Vize, mint a legkeményebb
gyémántvágó belemart a sima tájba és mély völgyeket,
vízeséseket, kanyarulatokat idézett elõ. Megváltozott a
mikroklíma. Gazdag flóra és fauna jelent meg az idevarázsolt
paradicsomi környezetben, s mire megjelent az ember, neki
már csak a csodálkozás maradt: „ez valóságos gyöngyszem!“
– mondhatta boldogan.
Míg gondolataink végigtapogatják a fenti jelenségeket,
addig ugyanezen eszmélõdés elõtt kitágul a világ. De hiszen
minden értékteremtés hasonló ismérvek mentén valósul
meg. Kihívással, kényszerrel és nyers küzdelemmel kezdõdnek a dolgok. Rendszerint az elsõ hatások után indul meg a
gondolkodás, a tanulás és az értelmes reakció keresése.
Szinte soha el nem kerülhetõ a végkifejlet: az építõ és a romboló erõk összecsapása. A harc áldozattal jár, az áldozat
pedig egy átalakult jutalommal; és nemcsak az igazgyöngy
vagy a természet esetében.
Húsvét felé közeledve Jézus és a világ harca elevenedik
meg elõttünk. Az egyik részrõl egy karatrikus tisztaság,
igazság és jóság, más részrõl pedig szûklátókörûség,
gonoszság és hitványság. Hol van itt az igazgyöngy? Júdás
árulásában, a fõpapok galád magatartásában, Pilátus
megalkuvó ítéletében? De hát úgy látszik, hogy elérték
céljukat: Jézus a szemük láttára meghal a kereszten; s az
igazgyöngy sehogy sem akar elõkerülni. Az emmauszi
tanítványok is csak annyit jegyeznek meg csüggedten: „Mi
pedig azt hittük, hogy õ váltja meg Izraelt.“ – Ebbe a befejezetlen céltalanságba érkezik el a harmadik nap, s íme a
kenetet vivõ asszonyok rátalálnak a világ leghatalmasabb
igazgyöngyére, a Föltámadottra.
" Dr. Balázs Pál
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Vége a télnek...
Az idei tél sajnos eléggé megkésve érkezett.
Január közepén láthattunk elõször havat a községben, amely március elejéig kitartott.
A bõ másfél hónap alatt tizenegy napon kellett hóeltakarítást, síkosságmentesítést
végeznünk. A környezõ községeket és városokat látván elmondható, hogy településünkön a hóeltakarítás rendesen el lett végezve és nem történt fennakadás a közlekedésben. (Kivéve két kamiont, ami a média figyelmeztetése ellenére hólánc és egyéb felszerelések hiányában elakadtak a faluban.)
Az utak hótolását három saját munkagép és Horváth Csaba vállalkozó végezte el.
A gyalogutakat, lépcsõket, buszmegállókat hét-tíz ember takarította.
Csúszás-mentesítésre, sószórásra három tonna sót és huszonöt tonna salakot
használtunk el.
Reméljük, hogy munkánkkal a lakosság elégedett volt!
Köszönettel:
" Kovács Tamás
intézményvezetõ

Figyelem!
Felhívom a tisztelt ingatlan tulajdonosok, vállalkozók figyelmét; hogy a Településüzemeltetési intézmény az alábbi munkákat vállalja térítés ellenében:
– konténeres szemét-, sittszállítás,
– zöldhulladék szállítás,
– földmunka (mini rakodóval).
A fenti munkák megrendelhetõek személyesen a Polgármesteri Hivatal szomszédságában, – illetve telefonon, a 06/88-480-845 számon a 108-as melléken.

Az
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Elment a
Tanár úr…
2005 február 2-áán 72 évesen elhunyt
Tarczi Zoltán, az Alba Regia Tánccsoport
alapító tagja, táncosa, oktatója; a Magyar
Állami Népi Együttes szólótáncosa. Fehérváron született, de élete nagy részét Budapesten töltötte.
Sok száz gyerekkel szerettette meg a tánc
szépségét. Több, mint ötven éven keresztül a tánc töltötte ki az életét.
10 éven keresztül járt hozzánk ide
Világosra tanítani. Akik látták a gyerekeket
táncolni, azoknak nem kell bemutatni a
munkáját. Szívvel - lélekkel dolgozott,
még így hetven felett is. Sokszor végigtáncolta az órákat a gyerekekkel együtt.
Emlékezetes mûsorokat állított össze a
falunapokra. Nagyon szeretett hozzánk
járni, a gyerekek is szerették.
Március 8-áán vettünk végsõ búcsút tõle
a Farkasréti temetõben. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani - felesége nevében azoknak, akik megemlékeztek Zoli bácsiról illetve részt vettek a temetésén.
Emlékét szívünkben õrizzük!
" Pap Zoltánné

Ars Nova

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hírei
Iskolánkat 2003-ban alapította az Ars Nova 2003 Mûvészeti Közhasznú Társaság. Örömmel mondjuk el, hogy a
2004/05-ös tanévben 15 helyen folyik oktatás, Balatonvilágoson immár második éve citera, színjáték, moderntánc,
képzõmûvészet tanszakokon. Növendékeink decemberben
a Karácsonyi mûsoron szerepeltek elõször közönség elõtt,
majd félévi vizsgán adtak számot tudásukról januárban.
Örvendetes az a tény, hogy az alapfokú mûvészetoktatásban mind több fiatal részt kíván venni.A községek
számára a mûvészeti iskola helyi rendezvényeken való
megmutatkozása nagyobb érdeklõdést válthat ki a
községek lakóiból és az odalátogató turistákból, ezzel
emelve ezen események színvonalát.Az intézmény vezetõje fontosnak tartja, hogy az intézmény oktatási színvonala
már a kezdetekkor is magas legyen. Sajnos a 2005 évi
törvényi változások következtében, – melyek kötelezõen
meghatározzák az intézmények minimálisan beszedhetõ
térítési díjának összegét- intézményünkben is magasabb
térítési díj bevezetését kell alkalmazni a 2005/06 évben
újonnan beiratkozók számára – ennek összege tánc, színmûvészet és képzõmûvészet tanszakokon: 11’800 Ft/év;
zenemûvészeten 10’500 Ft/év. Régi növendékeink azonban amennyiben május folyamán beiratkoznak a következõ tanévre, félévente tánc, színmûvészet és festészet tanszakon 3.000 Ft-ért, citerán 5’000 Ft-ért vehetik igénybe
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oktatásunkat. Ennek feltétele, hogy a jelentkezési lap
kitöltésekor az összeg befizetésre kerüljön még májusban.
Az idei évzáró elõadást az idén 2005. június 04-én
szervezzük,
Helyszín: Veszprém, Március 15. u. 5. Jendrassik
Iskolában lévõ városi sportcsarnok.
A mûsor házigazdája Ihos József lesz, az elõadáson
minden mûvészeti csoportunk fel fog lépni, a
képzõmûvészet tanszakosok pedig kiállítást fognak rendezni. A mûsor szünetében Kató néni Kabaré és tombola
lesz, értékes nyereményekkel. A rendezvényre jegyeket
elõvételben lehet kapni az iskolai foglalkozásokon a
pedagógusoknál, valamint a helyszínen. (támogatói jegy:
1’000 Ft, belépõjegy: 500 Ft)
2005 év nyarán szertnénk egy összmûvészeti tábort
létrehozni, a részvételi díj: 25’000 Ft, mely tartalmazza a
szállás, étkezés, és a tábor költségeit. Jelentkezni 12’500
Ft befizetésével márc. 31-ig lehet. A további 12’500 Ft-ot
a tábor kezdetén elég befizetni.
A tábor célja: Dés-Geszti:
A Dzsungel Könyve címû Musical színpadra állítása.
Jelentkezni a fõtárgytanároknál lehet.
Helyszín: Balatonakarattya, MÁV gyermeküdülõ
(közvetlen Balatonpart).
Idõpont: 2005. július 11-16-ig.

