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1905. április 11-én született
József Attila, a magyar költészet
egyik legkiemelkedõbb alakja.
1964 óta – halála után majd
harminc évvel – ünnepeljük a
Költészet Napját. Az idei évben
nemcsak a költészet napját,
hanem József Attila születésének
századik évfordulóját is ünne-
peltük. A balatonvilágosi iskolások-
nak április 11-én, a költõkirály
tiszteletére és emlékére nem volt
tanítás, ez a nap vetélkedõk és
versenyek formájában a költé-
szetrõl szólt. A születésnap elõtti
héten néhány gyermek ellátogatott
Balatonszárszóra, az egykori panzi-
óba, – jelenleg emlékmúzeum –
ahol József Attila életének utolsó
hónapját töltötte. A múzeumban
egy tesztet kaptak kézhez és a hat
termen keresztül információkat
kellett gyûjteniük a költõ életébõl.
A múzeum különben fantasztikus

és egyszerre „hátborzongató“, nem
az a tipikus unalmas múzeum; a
költõóriás szelleme körbelengi a
falakat, ha tehetik, menjenek el és
nézzék meg! A gyerekek legérdeke-
sebbnek azt az inget találták, mely
akkor volt József Attilán, amikor a
tragédia történt! (A bulvársajtó
szerepe, ugye!) Hazafelé megko-
szorúztuk József Attila sírját. 
Április 11-én minden a költé-

szetrõl szólt. Az iskolások verset
mondtak, dramatizáltak, festettek,
ábrázoltak. Jó volt látni, hogy
„ezek a mai gyerekek“ mennyire
tudták élvezni ezt a fajta tanítást,
és mennyire tudtak lelkesedni a
költészetért. Jó volt látni, hogy elég
jól ismerik a költõ életét, verseit.
Jó volt hallani egy-egy szavalatot,
azt a fajta szavalatot, mikor az
embernek a hideg futkos a hátán.
Köszönjük az élményt és köszön-
jük a lelkesedést, gyerekek!
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Tiszta szívvel
Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám, 
se bölcsõm, se szemfedõm, 
se csókom, se szeretõm.

Harmadnapja nem eszek, 
se sokat, se keveset.
Húsz esztendõm hatalom,
húsz esztendõm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fû terem
gyönyörûszép szívemen.

József Attila
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2005. március 7.
Napirendek:
1. Európa Napok pályázati felhívás tárgyalása
2. Bérlakás kialakítására érkezett ajánlatok tárgyalása
3. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2005. március 7-én rendkívüli

testületi ülést tartott, melyen az alábbi döntéseket
hozta:

Hazánk Európai Unióhoz történõ csatlakozása
évfordulójának méltó megünneplésére az elõzõ évhez
hasonlóan népmûvészeti hagyományokon alapuló
népdalkör találkozó és kirakodó vásár
megszervezésérõl döntött. A program tervezett
költsége 800 ezer Ft, melyhez az 50% önrész
biztosításával a fennmaradó 50% költség támogatására
pályázat benyújtásáról döntött.

Ezt követõen a bérlakás kialakítására érkezett
ajánlatokat tárgyalta meg és az alábbi vállalkozókat
bízta meg a munkálatok elvégzésével:

A bérlakás kialakítás kõmûves munkálataival Varga
József enyingi vállalkozót bízta meg bruttó 7.700.000
Ft-ért, a víz-, szennyvíz-, gáz-, központi fûtés szerelés
munkálataival Berkes Ferenc vállalkozót bízta meg
bruttó 11.750.000 Ft-ért, a villany-, villámvédelem
szerelési munkálatokkal Vörös József vállalkozót bízta
meg bruttó 4.200.000 Ft-ért. A munkálatok
befejezésének határidejét 2005. június 30. napjában
határozta meg. A kialakult bérlakás konyhabútorainak
elkészítésével az Europlast 2000 Bt-t bízta meg
770.000 Ft-ért/10 db konyhabútor.

A vegyes ügyek keretében módosította
vevõkijelöléssel kapcsolatos 72/2005.(II.21.), valamint
a 71/2005.(II.21.) számú határozatait a
kedvezménnyel csökkentett vételár kiegyenlítésének
határidejére vonatkozóan.

2005. március 21.
Napirendek:
1. Üdülõegyesületek beszámolója
2. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta

Balatonvilágos Alsótelep Üdülõinek Egyesülete,
valamint Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület 2004
évi tevékenységérõl szóló beszámolót.

Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az
alábbiakat tárgyalta:

A Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény részére a
gyermekjóléti és családsegítõ szolgáltatás keretében
ellátandó feladatokra a normatív támogatás 100%-át,
valamint a kiegészítõ támogatás teljes összegének
–174 Ft/fõ – biztosításáról döntött.

A Traubi Hungária Rt. 8171 Balatonvilágos
névhasználati kérelmével kapcsolatban érdemben a
területen felhalmozott hulladék elszállítása, valamint az
adóbevallás megtétele, adóhátralék megfizetése
teljesítését követõen dönt.

Meghatározta a Mészöly Géza Általános Iskola és
Óvoda szabad kapacitás terhére végezhetõ kiegészítõ
tevékenység körében 2005. évben alkalmazandó
térítési díjait.

A Balatonbeach internetes információs rendszer
ajánlatával a Balaton-régió összes szállás-, vendéglátó-

és szolgáltató helyének egy portálon történõ elérhetõ-
ségének biztosítására vonatkozóan nem kívánt élni.

Ugyanezt a szolgáltatást térítésmentesen kívánja a
képviselõ-testület igénybe venni.

Nem kívánt élni a Finommechanika Kft. 8600 Siófok,
Fõ u. 47-53. ajánlatával a Tourinform Iroda másolási
igényeit kielégítõ fekete digitális másológép bérletére
vonatkozóan.

A CSABEX COPY Bt-tõl 1138 Budapest, Karikás
Frigyes u. 2/a. másológép bérbevételét határozta el a
Tourinform Iroda, valamint a lakosság másolási
igényeinek kielégítésére. 

Balatonvilágos, Árpád utcából nyíló Attila köz
utcanyitás céljára történõ telekrendezési
munkarészeinek elkészítésével a Fókusz Geodézia Kft-t
8230 Balatonfüred, Vörösmarty u. 3. bízta meg, az
ajánlatnak megfelelõ 160.000 Ft +Áfa vállalási díjért.

Módosította a 2002. 2003. év belsõ ellenõrzési
feladat elvégzésének teljesítési határidejét 2005.
április 30-ára a feladat ellátására megbízott kérelmére. 

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
„Települési Önkormányzatok szilárd burkolatú
belterületi közutak felújítása“ pályázati felhívásának
eleget téve pályázat benyújtását határozta el.

A Wienerberger Rt. által közterek természetes
anyaggal történõ burkolására kiírt „Terca Jövõtér“
pályázatán indulni kíván a képviselõ-testület.
Eredményes pályázat esetén a 2000 m2 nagyságú
terület burkolására a 747/39 hrsz-on a Polgármesteri
Hivatalnál meglévõ térburkolattól a Millenniumi
Emlékmû felé terjedõ területen kerülne sor a partél
mentén.

A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy a Csók
István sétány kerékpárút kiegészítõ közvilágítás
kivitelezésével megbízott ELMON Hungária Kft. 1112
Budapest, Neszmélyi út 38. a szerzõdésben vállalt
határidõt teljesíteni nem tudja. A kivitelezés teljesítési
határidejét 2005. április 15-ére módosította.

A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi
döntéseket hozta:

A bérlakás kialakítását követõ festési munkálatokra
érkezett négy ajánlatok közül a legkedvezõbb ajánlatot
tevõ Varga József vállalkozó 1.800.000 Ft-os ajánlatát
fogadta el, és bízta meg a munkálatok elvégzésével. 

Biztosította a Balatonvilágos, 299 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú földterületen lévõ ajándék-,
divatáru üzlet területének – 36 m2 – megfelelõ nagyságú
földterület használati jogát 2007. december 31.
napjáig. A területhasználati díjat 2000 Ft/m2/év
összegben határozta meg, mely 36 m2 x 2000 Ft = 72
000 Ft/év, azaz hetvenkettõezer forint.

Elutasította egy kérelmezõ vissza nem térítendõ
támogatás, illetve kamatmentes kölcsöntámogatás
iránti kérelmét.

A Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévõ Triál
épület konyhabútorának elkészítésével megbízta az
Europlast 2000 Bt-t 8000 Székesfehérvár, Lugosi u. 51,
bruttó 77.000 Ft összegért. 

Két kérelmezõnek lakóház vásárláshoz 200 ezer Ft
vissza nem térítendõ, valamint 300 ezer Ft
kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított.

Döntött a Balatonvilágos, Hétvezér utca 504/10 hrsz-ú

Tájékoztató a Képviselõ-testület
munkájáról
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ingatlanra vonatkozó szerzõdés közös megegyezéssel
történõ felbontásáról, és kijelölte az ingatlan új vevõit.

Tudomásul vette a Településüzemeltetési Intézmény
vezetõjének javaslatát a T 25-ös traktor leselejtezésére,
és árverés útján történõ értékesítésére vonatkozóan.

A Balaton Társasház Balatonvilágos, Gagarin ltp. 4. In-
tézõ Bizottsága tagjának – az önkormányzat tulajdonát
képezõ két lakás alapján megilletõ tulajdonosi jogok
folytán – Kovács Tamás urat a Településüzemeltetési
Intézmény vezetõjét delegálta.

Módosította a 34/2005.(II.21.) számú határozatát –
melyben az 1212/2 hrsz-ú, természetben Balaton-
világos, Rákóczi u. 7. szám alatt található 158 m2 tér-
mértékû ingatlan vagyonkezelõi jogának értékesítésérõl
döntött – azzal, hogy az ingatlan vagyonkezelõi jogának
vételárát bruttó 3 millió Ft-ban határozta meg, mely
összeg 25% Áfa összeget tartalmaz.

A 2005. március 5-ei községi szintû nõnapi
rendezvény lebonyolítási teendõit végzõ Kft. 250.000 Ft
összegû támogatásáról döntött. 

Nem kívánt élni a szabadtéri színpad átalakítására,
lefedésére – ragasztott fából – tett 8 millió Ft +Áfa
összegû ajánlattal.

2005. március 31.
A képviselõ-testület 2005. március 31-én rendkívüli

testületi ülést tartott, melynek keretében kijelölte a
Balatonvilágos, Hétvezér utca 504/9 hrsz-ú, 1500 m2

térmértékû, összközmûves, belterületi ingatlan, vala-
mint a Balatonvilágos, 303/43 hrsz-ú, 915 m2 térmér-
tékû, összközmûves, belterületi ingatlan vevõit. 

A képviselõ-testület korábbi döntése értelmében a
bérlakás kialakítás költségéhez szükséges fedezetet
hitel felvételével kívánta biztosítani. A pénzintézetektõl
négy ajánlat érkezett. Ezeket megtárgyalta a képviselõ-
testület, érdemben a késõbbiekben dönt. 

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ ülését 2005. április 18. 1500 órai kezdettel
tartotta.

Napirendek:
1./ A 2004. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló

beszámoló Elõadó: polgármester
2./ Családsegítõ- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat

beszámolója Elõadó: CSSZSZ vezetõje
3./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúság-

védelmi Bizottság beszámolója
Elõadó: bizottság elnöke

4./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásá-
ról. Elõadó: polgármester

5./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
Elõadó: bizottság elnöke

6./ Vegyes ügyek

Az ott hozott döntésekrõl a lapzárta folytán a
következõ számban tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat.

Kovácsné Rack Mária

Május 28-án a

Gyermeknap -on

a balatonvilágosi Vöröskereszt
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Hozd el megunt játékodat
és indulhat a csere-bere!!!!

FF ii gg yy ee ll ee mm !!
Önkormányzat Balatonvilágos Település-
üzemeltetési Intézménye az alábbi gépeket értékesíti
ÁRVERÉS útján.

Kikiáltási ár
1.) 6t pótkocsi (MTZ traktorhoz való) 100 e Ft.
2.) T 25-ös traktor (rendszám nélkül) 150 e Ft.
3.) Tartálykocsi (szippantó) kompletten 75 e Ft.
4.) Tûzoltó szivattyú pótkocsival 45 e Ft.

(91-es kiadás, 2 hengeres benzines szivattyú)
Az árverés helye:
Polgármesteri Hivatal Balatonvilágos Tanácsterem
Megtekinthetõ:
Település-üzemeltetési Intézmény udvarán.
Az árverés ideje:
2005. május 5-én 1000 órakor.

Kovács Tamás
Intézményvezetõ

FFFF EEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS !!!!
Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a Balaton-

világos Község Önkormányzat tulajdonában lévõ Balaton-
világos Községi Temetõ-ben (ingatlan nyilvántartás szerint a
balatonvilágosi 037/2 helyrajzi számú terület) a lejárt sírhe-
lyeket 2005. június 30-ig lehet újraváltani 25 évre!

Az újraváltásért díjat kell fizetni, melynek összege:
– egyes sírhely esetén 2.500 Ft,
– kettõs sírhely esetén 4.000 Ft,
– urnasírhely esetén 1.500 Ft,
Befizetni az Önkormányzat pénztárában lehet.
Pénztári órák: Hétfõ 900 - 1130

Szerda 900 - 1100

Péntek 900 - 1100

FF õõ zz õõ vv ee rr ss ee nn yy
2005. április 30-án 13 órai kezdéssel fõzõver-
senyt rendezünk a megszokott helyen!
Az étel tetszés szerinti bográcsban fõzött étel lehet!
Tûzifát biztosítunk! Nevezési díj nincs!

A legügyesebb három csapat
értékes ajándékot kap!

A vacsora végeztével utcabál hajnalig!
Jelentkezni április 27-ig Király Györgynénél
József Attila utca 50. 480-569
Szervezõk:
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Balatonaliga egyik legszebb része lenne
a Szélsõ utca, ahonnét csodálatos panorá-
mában gyönyörködhetünk, ha tekintetün-
ket a látóhatárra és nem a közvetlen elénk
táruló szeméthegyre vetjük.

Az elmúlt három évben ilyenkor tavasz
táján egy rakodógép, két gépkocsi és né-
hány ember egy hétig takarította a fák kö-
zé dugott szemetet, jelentõs költséggel ter-
helve a község költségvetését. Az elszállí-
tott szemét mindig újratermelõdött, illetve
újratermelõdik. 

Településünkön évek óta megoldott a
nagyobb gallyak, ágak, díjtalan elhe-
lyezése a zöldhulladék lerakó területén, a
westel torony mellett, továbbá megoldott
április közepétõl a levágott fû, nyesedék
és egyéb zöldhulladék rendszeres szál-
lítása, amennyiben azt fóliazsákban kihe-
lyezik az ingatlan elé. Kéthetente, szerdai
napokon szállítja el az egyéb szeméttõl
mentes, biológiailag lebomló hulladékot a
Zöldfok Rt.

Az egyéb, kukaedényben összegyûjtött
háztartási szemetet májustól októberig
csütörtökön és vasárnap szállítja el a szol-
gáltató, más idõszakban csütörtökönként. 

Ezek ellenére az idén ismét hatalmas
hulladékhegyek rontják a Szélsõ utca mel-
lett a balatoni panorámát, melyek ott is
fognak maradni! Akik ennyire igénytelenek
környezetükre gyönyörködjenek a látvány-
ban, az idén nem jut az elszállításra pénz.

Fekete Barnabás
polgármester



Vége a húsvéti ünnepeknek. Meg-
érkezett a várva várt tavasz. A
képviselõ testület merész elhatáro-
zásra jutott. A falu lakosait és az
üdülõ tulajdonosokat tavaszi nagy-
takarításra hívta április 16-17-re.

A tavalyi sikertelen akcióból okul-
ván, próbáltunk nagyobb hírverést
csapni az esemény körül. A már-
ciusi Világosi Hírmondóban és a
község területén elhelyezett táb-
lákon is meghirdettük az ese-
ményt, melyrõl a falu lakossága
értesülhetett. A március 21-ei
testületi ülésen napirendi pontként
szerepelt az üdülõegyesületek
beszámolója a 2004. évi tevékeny-
ségükrõl. A beszámoló végén
felkértem az üdülõegyesületek el-
nökeit, hogy tájékoztassák tagságukat a tava-
szi nagytakarítás idõpontjáról, és lehetõleg min-
denki a saját környezetében tegyen rendet.

A gyülekezõ helyeket a Hársfa vendéglõ, az
Önkormányzat, a Kultúrház, a Forrás, és a volt
Erzsike Bisztró elõtt jelöltük ki.

Képviselõ-társaimmal szemeteszsákokkal és
védõkesztyûkkel felszerelkezve optimistán
vártuk 16-án a 9 órát a kijelölt helyeken. Az
idõben történt meghirdetés ellenére a rész-
vételi arány siralmas volt. A szervezõkön kívül
alig akadt jelentkezõ a szemétgyûjtésre. 

A kérésem az lenne, ha ilyen akciókban nem
veszünk rész, akkor legalább ügyeljünk arra,
hogy környezetünket ne terheljük sörösüveg,
sörös doboz, mûanyag flakonok, és egyéb
szemét eldobálásával. A hozzánk látogató tu-
risták a község tisztaságából vonják le azt a
következtetést, hogy milyenek vagyunk. Sze-
méthegyek láttán nem valószínû, hogy vissza-
térnek hozzánk. Bátran merjük szóvá tenni a
szomszédunknak, vagy akármelyik ingatlantu-
lajdonosnak, hogy a fanyesedéket, a levágott fü-
vet nem a szemközti üres területre kell kirakni.

– Az Önkormányzat által létreho-
zott lerakóhelyre a lakosság díj-
mentesen beszállíthatja a zöld hul-
ladékot. 

– A képviselõ testület döntése
alapján májustól szeptemberig új-
ra lesz két hetente díjmentes zsá-
kos zöldhulladék szállítás. 

– A Település üzemeltetési intéz-
mény dolgozói mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy köz-
ségünk rendezett képet mutasson. 

VV ii gg yy áá zz zz uu nn kkkk
kkkk öööö rrrr nn yy ee zz ee tt üü nn kkkk rrrr ee !!

Melisek János
alpolgármester
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7. A tanórákról való távolmaradás engedélyezése, a
hiányzások igazolása

A tanórákról való elõzetes távolmaradási engedélyt szüleid
írásban (ellenõrzõbe bejegyezve) kérhetnek az alábbiak
szerint:

– 3 napnál nem hosszabb idõszakra az osztályfõnöködtõl
– 3 napnál hosszabb idõszakra az igazgatótól.
Az engedélyezõk a döntés során figyelembe veszik tanul-

mányi elõmeneteledet, magatartásodat, addigi mulasztásaid
mennyiségét és azok okait.

Az iskola által szervezett nem tanóra jellegû ren-
dezvényekrõl a távolmaradást az igazgató engedélyezi szüleid
elõzetes kérése alapján.

Ha nem kértél elõzetesen engedélyt, és hiányoztál a tanítási
órákról vagy iskolai rendezvényekrõl, a hiányzást igazolnod
kell ellenõrzõbe beírt szülõi vagy orvosi igazolással. Elõzetes
engedély nélkül a szülõ 1-1 nap távollétet igazolhat
félévenként legfeljebb 1 alkalommal.

Igazolatlannak minõsül a hiányzásod, ha engedély nélkül
voltál távol vagy a hiányzást megszûnte után 5 napon belül
nem igazoltad. Az iskolai rendezvényrõl való igazolatlan
hiányzást osztálynapló „Jegyzet“ részében rögzítjük, és a ma-
gatartás-értékelõ lapodon feltûntetjük. 

Ha egy tanítási évben tíz óránál többet mulasztasz igazolat-
lanul, az iskola igazgatója köteles értesíti a lakóhelyed szerint
illetékes jegyzõt. 

Ha betegség miatt nem tudsz iskolába jönni, kérjük, hogy
valamelyik szülõd értesítse az osztályfõnököt a távolmaradás
elsõ napján (telefonon, üzenettel).

Ha nem érkezel meg az elsõ órára, kicsengetés után azon-
nal értesítjük szüleidet telefonon. 

Ha késel a tanítási óráról, a késésrõl az ellenõrzõd útján
értesítjük szüleidet.

Ha csak 1-2 órás orvosi vizsgálatra kell menned, – saját
tanulmányi elõrehaladásod érdekében – ne hiányozz egész
nap, csak a vizsgálat idejére kérj távozási engedélyt.

8. Az iskola egészségvédelmi, baleset-megelõzési
rendszabályai

Saját és társaid érdekében tartsd be az iskola védõ-óvó
elõírásait. Ha az iskolában vagy iskolai rendezvényen rend-
kívüli eseményt észlelsz, jelentsd a felügyeletet ellátó tanár-
nak, tanítónak. Akadályoztatás esetén a legközelebbi felnõtt-
nek vagy fordulhatsz közvetlenül az igazgatóhoz, igazgatóhe-
lyetteshez. Minden balesetet jelenteni kell a közelben lévõ fel-
nõttnek, legyen az akármilyen enyhének látszó is.
Szakértelem hiányában ne avatkozz be önkényesen, ne okozz
nagyobb veszélyt.

Az iskolai év megkezdése, a tanítási szünetek elõtt hallgasd
meg figyelmesen osztályfõnököd tájékoztatását a baleset-
megelõzési szabályokról, ezeket igyekezz betartani.

Az osztálytermekben, az udvaron játék közben is próbálj
figyelni saját és társaid testi épségére. A folyosókon, a zsi-
bongóban és a lépcsõkön úgy közlekedj, hogy senki testi
épségét ne veszélyeztesd.

Tanulmányi- és osztálykirándulásokon, táborozásokon köte-
les vagy a közös programhoz alkalmazkodva fegyelmezetten
viselkedni, a magad és mások testi épségére vigyázni.

Tûzriadó esetén a kapott utasításokat fegyelmezetten tartsd
be! A tûzriadó jelzésére minden felszerelést a tanteremben
hagyva minél hamarabb hagyd el az épületet a tûzriadó terv-
ben megjelölt útvonalon.

Bombariadó esetén a jelzés után minden személyes holmi-
dat magadhoz véve hagyd el az iskola épületét a nevelõi
utasítás szerint.

Testi épséged, egészséged megóvása érdekében tilos az
iskolában és iskolai rendezvényen 

– tüzet okozó tárgyat, gázsprayt, kést, szúróeszközt és
minden olyan eszközt, amit a törvény fegyvernek minõsít
magadnál tartani,

– a szervezetedre káros szereket (cigaretta, drog,
alkohol, kábító hatású szerek, stb.) fogyasztani és terjeszteni, 

– arcon testékszert viselni.
9. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program

végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvé-
nyeken tiltott tanulói magatartás (a házirendben megfo-
galmazottakon kívül):

rongálás,
a vezetõ tanár engedélye nélkül elhagyni a csoportot,
közterületeken (park, utca, tömegközlekedési eszköz,

látogatott intézmények stb..) trágár beszéd, szemetelés,
a csoport rossz hírnevét keltõ, feltûnõ viselkedés.

10. A diákönkormányzat mûködéséhez biztosított
feltételek, mûködési szabályok

A Diákönkormányzat (DÖK) jogosult az iskola tanulóit a
nevelõtestület és az igazgató elõtt képviselni, a tanulók
érdekeit és törvényes jogát védeni, az ezeket sértõ
intézkedések ellen szólni. A DÖK saját Szervezeti és
mûködési szabályzatának megfelelõ rendben jogosult a
közoktatási törvényben, valamint a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl szóló rendeletben meghatározott
kérdésekben a diákokra ruházott véleményezési és javaslat-
tételi joggal élni. 

A diákság véleményezési jogának gyakorlása szempontjából
tanulók nagyobb csoportjának számít egy tagozat.

A DÖK jogosult a diákság részére az iskolavezetéssel
egyeztetve rendezvényeket szervezni, az iskola létesítményeit
és berendezéseit használni.

A DÖK az iskolai élettel, a nevelési-oktatási munkával kap-
csolatos észrevételeit, kérdéseit írásban az igazgatónak
címezve adhatja át. Az igazgató – írásban – 30 napon belül ad
érdemi választ a felvetésekre.

A Mészöly Géza Általános Iskola házirendje III.

ÉÉ rr tt ee ss íí tt éé ss     
napközis tábor indításáról

A balatonvilágosi iskola által  meghírdetett nyári napközis
táborok közül – a jelentkezõk számát figyelembe véve – a
következõket indítjuk:

Megnevezés Idõpont Térítési díj étkezés nélkül
úszás július 4-8. 6.000Ft/hét
tenisz június 26-júl. 1. 7.500Ft/hét
kirándulások július 25-29. 5000 Ft/hét
A táborokba még tudunk jelentkezõt fogadni korlátozott

számban (táboronként 3-5 fõ). 
Pótjelentkezés a térítési díjak befizetésével történik

személyesen a május 10-11-ei térítési díj befizetési napon az
iskola gazdasági ügyintézõjénél (Hardiné Pavelka Ágnes) vagy
postai úton május10-éig az iskola címére küldve.       

Bõvebb tájékoztatás az önkormányzat honlapján:
www.balatonvilagos.hu
Elérhetõségünk: 
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda              
8171 Balatonvilágos József A.u.119.
Tel./fax: 88/446-314; Tel.: 30/3358-009
E-mail: meszisk@vnet.hu

Pernecker Antalné
igazgató
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Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt  hónapban az történt amire

számítottuk, megérkeztek a nyaraló tulajdono-
sok, akik egy-két esetben észlelték, hogy a tél
elején hátrahagyott ingatlanban ismeretlenek
jártak. Az elkövetõk szinte minden esetben

kisebb értékeket, élelmiszereket, alkoholt tulajdonítottak csak el. 
Sajnos emellett ismételten megjelentek a besurranó tolvajok, akik a figyelmetlensé-

get kihasználva mentek be a nyitott állapotú házakba, ingatlanokba, ahonnan pénzt,
iratokat tulajdonítottak el, és néhány másodperc alatt elhagyták a helyszíneket.

Bejelentés érkezett az õrsre egy szándékos rongálás elkövetésérõl is, ahol az
ismeretlen elkövetõ a nyaraló udvarán található hatalmas méretû fekete fenyõt vágott
ki. Ezen ügyben a büntetõeljárást a helyi körzeti megbízott folytatja le. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben ismeretlen, gyanúsan viselkedõ

személyeket látnak a község területén, arról értesítsék a rendõrséget, mivel így
nagyobb az esély a bûnözõ elemek kiszûrésére, bûncselekmények megelõzésére. 

Közlekedésbiztonsági szempontból Balatonvilágoson semmilyen kiemelt esemény
nem történt az elmúlt másfél hónapban, amely nagy mértékben köszönhetõ a helyi
lakosok egyre jobban érzékelhetõ törvénytisztelõ, jogkövetõ vezetési stílusának. Az
elmúlt idõszakban több helyi közlekedésbiztonsági akciót szerveztünk, amely során
többször fordult elõ az az örvendetes tény, hogy a Balatonvilágoson szolgálatot ellátó
kollégáimnak nem kellett feljelenteniük senkit és még helyszíni bírság intézményét
sem kellett alkalmazniuk senkivel szemben. 

Közeleg a nyári idegenforgalmi idõszak, amely komoly kihívást jelent a helyi
lakosoknak és a rendõröknek egyaránt. A jövõ havi újságcikkemben néhány szót
kívánok ejteni arról, hogy hogyan elõzhetjük meg azt, hogy bûncselekmények
áldozatai legyünk. Tisztelettel:

Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Személyes emlékeim közül kiemelkedik az a szentmise, amelyet néhányad magam-
mal együtt mutathattam be a Szentatyával 1983. június 8-án reggel 7 órakor a pápa
magánkápolnájában. Az történt ugyanis, hogy a Szentatya meghívta a Pápai Magyar
Intézet ösztöndíjas papjait a rektorral és az intézetben szolgálatot teljesítõ tisztelendõ
nõvérekkel együtt reggeli szentmiséjére. Reggel Róma csendes, nagyon csendes, mert
az Örök Város hagyományosan késõn ébred; szinte csak a mi kis csapatunk igyekezett
a Vatikán felé a kihalt utcákon. A híres bronzkapuban a svájci gárda parancsnoka
fogadott bennünket, és felkísért az apostoli palota legfelsõ emeletére, a pápai
lakosztályba, ahol a Szentatya magánkápolnája is található. Az elõcsarnokban felöltöt-
tük magunkra a miseruhákat, majd kinyílt a kicsinyke kápolna ajtaja, ahova belépve
leültettek minket a Szentatya közvetlen közelébe. A pápa térdeplõje mögött ülve
reggeli zsolozsmáját imádkozta. Mikor észrevett bennünket, fölnézett, ránk mosoly-
gott, s fejével bólintott, nyugtázva, hogy megérkeztek a mai szentmiséjére hívott ma-
gyar vendégei. Azután megkezdõdött a szentmise. Sallangtalan, egyszerû, éterien tisz-
ta, misztériumteli légkörben folyt a liturgia a pápa vezetésével, noha tudtuk nagyon
jól, hogy vele együtt testvérek vagyunk, akik Urunkat Jézus Krisztust vesszük körül,
mert hisz a szentmisében az Õ áldozatában veszünk részt, és az Õ lelki ajándékában
részesülünk; mégis, ebben a szentmisében János Pál pápa, a mai Péter vezetett el
minket Jézushoz egészen családias kicsiny közösségben. 

A szentmise után még néhány percet – közvetlen beszélgetés – formájában velünk
töltött a pápa. Megajándékozott egy-egy rózsafüzérrel, amit hazajövet az édesanyám-
nak adtam, és azután megáldott minket körülbelül ezekkel a szavakkal: Most befe-
jeztétek római tanulmányaitokat. Hazamentek Magyarországra. Megáldalak ben-
neteket, és kérem a Mindenható Istent, hogy õ vezessen titeket papi életetek során. 

Én magam abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy a fenti búcsú szentmisét
megelõzõen többször misézhettem együtt a Szentatyával, és Lékai bíboros úr nála tett
látogatása alkalmával engem is bemutatott neki magánkönyvtárában. A pápa tanítását
személyes résztvevõként sokszor hallgathattam Rómában, melyeken túl nagy hatással
volt rám gazdag és sokoldalú tevékenységeinek és hihetetlen leleményességének ki-
fogyhatatlansága. Például '82 októberében a magyar püspökök apostoli látogatást tet-
tek a Szentatyánál. December 12-én, vasárnap délben „véletlenül“ a Szent Péter téren
voltam, amikor kinyílott a pápai lakosztály ajtaja, és a Szentatya a magyar püspökök
látogatásának tapasztalatairól kezdett beszélni a város és a világ elõtt. Atyai jóakarat-
ba öltöztetve megdöbbentõen igaz és éleslátásra valló mondatok hangzottak el,
melyek azonban nem lesújtottak, hanem fölemelkedésre sarkalltak. – A fenti rövid
összefoglaló is talán sejteti, hogy római tanulmányaim vezetõ professzora nem az
egyetem híres tanárai közül kerültek ki, hanem maga a pápa volt. 

Közös emlékeink átszövik II. János Pál pápa több mint 26 éves egyetemes fõpász-
tori szolgálatát. Ha csak tehette mindig szólt hozzánk Rómában is és a magyar lakta
területeken is. Mégis az emlékeink leggazdagabb forrásai azokban az eseményekben
keresendõk, amelyeket itt Magyarországon élhettünk át vele két apostoli látogatása
alkalmával. Most ezekbõl állítunk össze egy emlékcsokrot, melynek gazdag és szín-
pompás virágai elõre mutatnak a még mindig csak ígéretként kecsegtetõ gyümölcsök
felé. Úgy látszik, hogy a Szentatya tanítása messze túléli õt magát.

A Szentatya elõször 1991. augusztus 16-án érkezett magyar földre, Budapestre. Az
elsõ repülõtéri beszéde vázolta jövetelének egész érzelmi hátterét, programját és
célját: „Emlékszem – kezdte beszédét – , amikor 1988-ban meghívtatok, hogy láto-
gassam meg hazátokat. Ezt a meghívást a közelgõ szabadság korszakának elsõ
jeleként fogadtátok. Két esztendõ múlt el, hogy itt lehetek, és megoszthatom veletek a
kivívott szabadság örömét. Persze idõközben azt is megtapasztalhattátok már, hogy a
szabadság felé való haladás nincs kockázat nélkül, hogy meg kell fizetni az árát, s ez
bizony igen nagy is lehet. Most már jól tudjátok, hogy a szabadság új légköre egy-
magában még nem oldja meg életetek minden problémáját. Jobbra akarjátok fordítani
hazátok sorsát, de nem akartok visszatérni a múlt korszerûtlenné vált életformáihoz,
bármilyen szépnek is látszott valaha. Azt a feladatot tûztétek magatok elé, hogy új
otthont építsetek fel, amelyben a jövendõ nemzedékek boldogan nevelkedhetnek.
Türelmes odaadással fáradoztok e feladat teljesítésén.

Azért jöttem hozzátok Kedves Testvéreim, hogy ebben a fáradságos munkában szó-
val és imával segítselek titeket. Az idõk folyamán gyakran kellett megküzdenetek külsõ
ellenséggel, hogy megvédjétek nemzeti függetlenségeteket. A magyar történelem jól
ismeri az idegen megszállások keserveit, de a bátor szabadságharcokat is, még ha
azok tragikusan is értek véget. Hazátok most teljes függetlenséget vívott ki, és
szabadon építhetitek a nemzet életét. Most azonban újabb ellenségek jelennek meg a
láthatáron. Másféle ellenségeket kell legyõznötök. Más ábrándokat kell szétfoszlatno-
tok. A társadalom belsõ nehézségeire gondolok: az egyes személyek és csoportok

önzõ érdekeire, melyek szembefordítják egymással az embereket. Történelmetek arra
tanít, hogy mindez a jövõtöket sodorhatja veszélybe, és meghiúsíthatja az erõfeszíté-
seiteket egy igazságosabb és emberibb társadalomért. Amikor az egység, az igazsá-
gosság és a béke megteremtésére szólítalak fel benneteket, jól tudom, hogy mindez
nem jöhet létre pusztán politikai és gazdasági tárgyalások eredményeként, és
elérésükhöz nem elegendõek az elõnyös kompromisszumok. Az igazságosság és a
béke, amely a valóban emberi társadalomnak elengedhetetlen követelménye, csak
azokra a végsõ és örök erkölcsi értékekre épülhet, amelyek minden erkölcsi élet
alapját alkotják. 

Kettõs cél vezetett, hogy ellátogassak hazátokba: részben azért jöttem, hogy
megerõsítsem hitükben testvéreimet, akik az egyházhoz tartoznak, részben pedig azért,
hogy minden magyarnak feltárjam a keresztény világszemléletet, az emberi személy
megmentése és az emberi társadalom felépítése érdekében. Azért jöttem el, hogy meg-
tapasztaljam, milyen odaadóan munkálkodtok hazátok újjáépítésén, hogy megosszam
örömötöket és gondjaitokat, és fölkínáljam nektek a hit mérhetetlen erejét. A vallásos
életfelfogást tárom elétek, hiszen csupán ez lehet hatékony elindítója hazátok
újjáépítésének. Felkínálom ezt mindnyájatoknak – a zsinat szavai szerint – nemcsak
az egyház fiaihoz szólva, nem is csak azokhoz, akik Krisztus hívei, hanem különbség
nélkül minden emberhez fordulva. Bízom benne, hogy a magyarok milliói egyesülnek
imádságunkkal azért, hogy eredményes legyen munkátok, amellyel a küszöbön álló új
évezrednek egy még szebb Magyarországot igyekeztek építeni. Isten áldd meg a ma-
gyart!“

A Szentatya lejött a szónoki emelvényrõl, és azonnal megkezdte zarándokútját, hogy
aprópénzre váltsa legalapvetõbb szándékát, hogy a gyökerekig megerõsítse magyar
testvéreit. Elsõ útja Esztergomba, a Magyar Sionra vezetett. A hívek karában várták õt
a diktatúra évtizedeiben tizedére fogyott és megöregedett szerzetesközösségek tagjai,
akik között azonban már ott voltak az új hivatások fiatal képviselõi is. „Ne csügged-
jetek...!“ – szólt hozzájuk és bízzatok a Jóisten végtelen gazdag kegyelmében. – Szinte
ezekre a szavakra kapott választ a pápa néhány nappal késõbb, amikor megtelt a
Mátyás templom kispapokkal és szerzetesnövendékekkel, hogy a Szentatyával együtt
imádkozzák el Szent István ünnepét bevezetõ elsõ vesperást (esti dicséretet).

Emlékezzünk pécsi és máriapócsi megnyilatkozásaira, melyeknek középpontjában
Mária volt, az elsõ tanítvány, aki édesanya, aki velünk örül, de tud könnyezni is, és aki
közbenjár, mint nemzetünk Nagyasszonya és Pátrónája.

Szombathelyen Jézusnak, a Jó Pásztornak alakja elevenedett meg a pápa szavai
nyomán. A Jó Pásztor életét adja a juhokért. Õ mutatja az életre és az éltetõ
táplálékhoz vezetõ utat. Itt hívta fel figyelmünket az élet feltétlen védelmére, a magza-
ti élettõl a természetes halálig. A szentmise végén egész közvetlen jókívánsággal for-
dult a résztvevõkhöz: „Imádkozzatok ez idõ számára új szentekért, mert az õ példájuk
és közbenjárásuk nélkül nem lehet új keresztény évezredet építeni. Kívánom, hogy
ezek a szentek jöjjenek a ti hazátokból!“

Köszönjük a Szentatyának, hogy itt nálunk kétszer is, és szerte a nagyvilágban sok-
szor szól a kisebbségek jogairól, melynek biztosítása a többség emberi méltóságának
és szeretetének egyik hiteles próbája. 

A Szentatya programjára hiteles válasz volt számtalan találkozása és megnyi-
latkozása, mint például a magyar tudomány képviselõivel, a protestáns egyházak
vezetõivel és híveivel a debreceni nagytemplomban, a zsidó közösség tagjainak
fogadásával. Hatalmas ünnepé magasztosult a fiatalokkal való találkozása a
Népstadionban. Bíztatta õket: „Emeljétek fel szemeteket Krisztusra!“ – a szûnni nem
akaró ováció jelezte, hogy a magyar fiatalok értik a pápa küldetését és szavait is. 

Mindezek után a budapesti Hõsök terén, Szent István király ünnepén csúcspontjához
érkezett a zarándokút, amely egyben az alapokra is rámutatott. Az evangéliumból az a
mondat, hangzott el, hogy „a bölcs ember sziklára építette a házát“; és ez Szent
Istvánra is igaz, ránk pedig bölcs követelményként hathat.

Egy fontos eseményt hagytunk a végére. A Szentatya magyarországi látogatása
során találkozott a Szent István Bazilikában sok-sok beteggel is. Ekkorra már a
betegség keresztjét õ is megtapasztalhatta; különösen az ellene elkövetett merénylet
után. Mindig kihasználta az alkalmat, így most is, hogy a szenvedés értelmére felhív-
ja a figyelmet és abból mindenki, beteg és egészséges egyaránt, erõt merítsen. Az
utóbbi évek, és különösen a halála elõtti szenvedõ napjainak példája, emberek mil-
lióinak talán több erõt adott, mint mélységesen meggyõzõ tanítása.

A pápa meghalt, és „csoda“ történt: egyöntetûen gyászol az emberiség, mert úgy
érezzük, hogy mindnyájan vesztesek lettünk, de egyben örökösök is vagyunk.

Dr. Balázs Pál
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2004 karácsonyán, amikor szerte a világon mindenki
a szeretetet ünnepelte, a Sri Lankán élõk életük
legszörnyûbb napjaival szembesültek. A Baptista
Szeretetszolgálat két nappal a szökõár után
megérkezett Sri Lankára. A katasztrófakárok felmérése
után úgy döntöttek, hogy a negyedik éve futó jelképes
örökbefogadási programot a cunami áldozataira is
kiterjesztik. Balatonvilágos község férfitagjai – az a
csapat, aki évek óta tevékeny-
kedik a nõnap szervezése körül
– örökbefogadott egy tizennégy
éves kislányt, Prema Kumarit. A
községben még van két jelképe-
sen örökbefogadott gyermek, a
vöröskeresztesek és a nyugdí-
jasklub tagjai támogatnak egy-
egy gyermeket.

ÉÉÉÉ dddd eeee ssss aaaa nnnn yyyy áááá mmmm nnnn aaaa kkkk
Köszönöm anyu, hogy világra hoztál,
Hogy oly sokat fáradoztál.
Hálámat szavakba önteni nem lehet,
Édesanyám, én nagyon szeretlek.

Lázas homlokomat mindig törölgetted,
Mindig ott álltál beteg ágyam mellett.
Mikor sírtam, megnyugtattál,
Mindig ápoltál.

Anyák napja alkalmából
E vers az ajándékom,
Tudom, hogy meghatódsz majd,
De nem baj.

Köszönöm, hogy felneveltél, ápoltál, vigyáztál rám,

Édesanyám!!!
Horváth Iza

7.o.
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Április 30. Bográcsfõzõ verseny 13óra Magaspart

Utcabál 19 óra Kultúrház
melletti tér

Május 1. EURÓPA NAP Majális
Kirakódó vásár Kultúrháznál
Világosi népdalkör 10 órától Szabad-

téri színpad
Füzfõi népdalkör
Csajági népdalkör
Dégi népdalkör
Enyingi népdalkör

Május 28. Gyermeknap
Június 25. Szezonnyitó
Július 1-3. Grill világbajnokság Club Aliga
Július 8-10. Falunap

Július 16. Zenés este Apáti Dixie
Július 23. Annabál
Július 29. Szent Korona avatásának ötödik évfordulója
Július 30. Zenés este - Táncház Shannon együttes
Augusztus 6. Zenés este - Los Andinos együttes
Augusztus 13. Zenés este - Apáti Dixie 
Augusztus 20. Nemzeti ünnep
Szeptember 17. Szüreti bál
Október 1. Idõsek, szépkorúak napja
Október 6. Aradi Vértanúk - koszorúzás
Október 23. Nemzeti Ünnep
December 2. Mikulás
December 10. Luca bál
December 21. Karácsonyi ünnepség


