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Hírmondó

Foto
– Tenki István,
Krutzler Adrienn

Világosi

2006. május

Fõzõverseny

Balatonvilágosi szezonnyitó
2006. június 24. szombat
19 órától „A szezon szépe“ szépségverseny
Kategóriák:
– bébi 0 - 3 éves korig
– kisgyermek 3 - 6 éves korig
– gyermek 6 - 14 éves korig
– fiatal 14 - 25 éves korig
– felnõtt 25 éves kor felett
A szépségverseny keretében lehet versengeni a „Szezon Réme“
címért is.
Jelentkezni lehet egyénileg illetve párosan!
További kategóriák még:
– pocakszépségverseny
– legnagyobb orr verseny
Nevezni egy rövid életrajzzal és mellékelt fotóval lehet, melyet a
balatonvilágosi polgármesteri hivatalban lehet leadni. A borítékra
írják rá: „A Szezon Szépe“ illetve a „A Szezon Réme“, és hogy
melyik kategóriában szeretnének indulni!
A nevezéseket legkésõbb június 20-ig jutassák el a polgármesteri
hivatalba.
További információk: a (30) 456-8612-es telefonszámon!

XVI. évfolyam, 5. szám

Április 30-án rendeztük meg az immár hagyománynak számító Fõzõversenyt. Szerencsére az idõ is „meggondolta magát” és délre, mire elkezdõdött a fõzés,
csodálatos napsütés lett. Tizenöt csapat jelentkezett a
„megmérettetésre”. Az elõre elkészített fõzõhelyeket
elfoglalták a kis „szakácsok“ és kezdõdött a fõzés.
Mindenki lelkesen készítette a finomabbnál-finomabb
ételeit. A lelkesedést az sem zavarta, hogy a füsttõl
sokszor alig láttunk. Délután élõzene szórakoztatta az
amúgy is jókedvû jelenlevõket.
A zsûri a három legjobb „szakácsot” díjazta, a
többiek mind negyedik helyezést értek el.
Díjazottak:
I. Szöllõsi Tiborné csapata – körömpörkölt
II. Farkas Rita csapata – marha-birka pörkölt
füstölt csülökkel
III. Schneidler József csapata – csülök pörkölt
Különdíj: Baksa Ferencné – töltött paprika
IV. az összes többi
Este a helyi színjátszó társulat nagy sikerrel
bemutatta a Valahol Európában címû színdarabot.
A nap jókedvû tánccal, bállal fejezõdött be.
Köszönjük és gratulálunk a résztvevõknek! Köszönjük
mindazok munkáját, akik segítették, hogy ez a nap jól
sikerüljön!
Reméljük, még sok ilyen napot tölthetünk együtt.
Jövõre ugyanitt-uugyanígy!
" Király Györgyné
Vöröskereszt

2030-tól a Doctor Herz címû musical bemutatása
Szereposztás:
Jan Herz – László József
Mutter – Gallainé Simon Katalin
Beryll – Pap Zsuzsanna
Olivér – Pernecker Judit
Mezzabotta – Farkas Milán
Sally – Rudniczai Lilla

Strasser – Veréb Andrásné
Winettou – Scheff Diána
Szent Péter – Pataki János
Pancho – Gallai Péter
Házfelügyelõ – Bodáne Reisz Mária
Katonák – Horváth Katalin,
Marosvári György, Szöllõsi Tibor
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Világosi Hírmondó

2006. május

Tájékoztató a Képviselõ-testület
munkájáról
2006. április 24.
Napirendek:
1./ A 2005. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
2./ Családsegítõ- és Területi Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
3./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság
beszámolója
4./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
5./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
6./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2006. április 24-én tartotta munkaterv szerinti
ülését, melynek keretében 492’263 ezer Ft bevétellel, 458’838 ezer Ft
kiadással, valamint 33’425 ezer Ft tartalékösszegre módosította a 2005.
évi költségvetési rendeletét.
Megalkotta 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét
474’279 ezer Ft bevétellel, 459’041 ezer Ft kiadással, 15’238 ezer Ft
tartalékösszeggel.
Elfogadta a Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei
Gyermekjóléti Módszertani Intézmény 2005. évben végzett
tevékenységérõl szóló beszámolót, valamint a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Megtárgyalta és elfogadta a Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és
Ifjúságvédelmi Bizottság 2005. évi tevékenységérõl szóló beszámolót a
képviselõ-testület által átruházott hatáskör gyakorlásáról.
Megvitatta és elfogadta a 2005. évi gyermekjóléti feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelést.
Elfogadta a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 2005. évi tevékenységérõl, a képviselõ-testület által átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló
beszámolóját.
Vegyes ügyek keretében a képviselõ-testület az alábbiakat tárgyalta
és a következõ döntéseket hozta:
Döntött a Balatonvilágos, Árpád utcából nyíló út kialakításáról.
Nem élt a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. strand vizesblokk
építészeti tervek elkészítésére tett ajánlatával.
Az MPA. Tanácsadó és Szolgáltató Bt.. Rózsakert kialakítására és
Közhasznú Társaság létrehozására vonatkozó megállapodás tervezetét
nem fogadta el, és döntött egy Üzleti Terv megkérésérõl.
Elõirányzatot biztosított a balatonvilágosi Korona emlékmû körüli
rózsakert terep tervrajz szerinti kimérésére, melynek összege bruttó
132’000 Ft.
Meghatározta a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda nyári szabad
kapacitás kihasználására szervezett napközis tábor térítési díjait.
Hozzájárult a Településüzemeltetési Intézménynél 30 ezer Ft
elõirányzat átcsoportosításához.
A képviselõ-testület zárt ülésen az alábbiakat tárgyalta és a következõ
határozatokat hozta:
Elutasított három támogatás iránti kérelmet.
Egy kérelmezõnek önálló lakrész kialakításához biztosított 100 ezer Ft
vissza nem térítendõ támogatást és 200 ezer Ft kamatmentes kölcsönt.
A Balatonvilágos, 054/192 hrsz-ú ingatlan vételár csökkentésére
vonatkozó kérelmet elutasította.
Döntött az 1212/2 hrsz-ú, természetben Balatonvilágos, Rákóczi u. 7.
szám alatt található 158 m2 térmértékû, beépítetlen terület 2,5 millió Ft
összegért történõ értékesítésérõl.
217’800 Ft összegû elõirányzatot biztosított a 851219 háziorvosi
szolgálat szakfeladatra.
Pályázat benyújtásáról döntött a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátushoz az 1956-os forradalom- és szabadságharc áldozatainak 50.
évfordulója emlékére állítandó köztéri képzõmûvészeti alkotás (Mihály
Gábor: Két kezében mécsest tartó nõalak) finanszírozására. A mû

bekerülési költsége 5’000’000 Ft, melyhez a képviselõ-testület
Balatonvilágos Község Önkormányzat 2006. évi költségvetésében
600’000 Ft-ot elkülönített.
Elutasított egy fellebbezést, mely a Szociális-, Egészségügyi-,
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság által, közgyógyellátásra jogosító
igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló
kérelmet elutasító határozatára vonatkozott.
Döntött a balatonvilágosi Népdalkör részére további 50’000 Ft
támogatás biztosításáról.
Egy vállalkozó részére a Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan
területébõl 300 m2 nagyságú terület használatba adását határozta el
2006. május 1-tõl 2006. december 31-ig, 500’000 Ft területhasználati
díjért.
2006. május 4.
A képviselõ-testület 2006. május 4-én rendkívüli ülést tartott. Döntött
arról, hogy szociális szolgáltatás végzésére a Tópart Közhasznú
Társasággal ellátási elõszerzõdést köt, valamint a „Világosi Hírmondó”
helyi újságban helytörténeti dokumentációs közlést indít el, melynek
költségére 2006. évre 84 ezer Ft elõirányzatot biztosított.
2006. május 15.
Napirendek:
1./ Balatonkenesei Rendõrõrs tájékoztatója Balatonvilágos község
közrendjérõl, közbiztonságáról.
2./ Polgárõr Egyesület beszámolója
3./ Vegyes ügyek.
A képviselõ-testület a munkaterv szerinti ülésén elfogadta a
balatonkenesei Rendõrõrs tájékoztatóját Balatonvilágos község
közrendjérõl, közbiztonságáról.
Megtárgyalta és elfogadta a Polgárõr Egyesület 2005. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját
Vegyes ügyek keretében az alábbiakat tárgyalta, és döntéseket hozta:
Módosította az Óvoda nyitvatartási idejét 6,30-tól 16 óráig, azzal,
hogy szülõi igény esetén 16,30-ig az óvónõi felügyelet biztosított.
Döntött a konténeres szemétszállítás díjának módosításáról az
alábbiak szerint:
települési hulladék szállítási díja: bruttó 23’000 Ft/konténer,
építési törmelék szállítási díja:
bruttó 18’000 Ft/konténer.
A képviselõ-testület a további napirendek tárgyalására zárt ülést
tartott, melyen az alábbi határozatokat hozta:
Hozzájárult két ingatlan csökkentett területnagyságú megosztásához.
További egy évre meghosszabbította a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 4.
fsz. 1. önkormányzati lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszonyt.
Engedélyezte a balatonvilágosi községi strandon 15 m2 nagyságú
terület használatát 220’000 Ft területhasználati díjért.
Egy Bt. részére 1500 Ft/m3 díjban határozta meg a zöldhulladéklerakó igénybevételének díját.
Döntött a régészeti megelõzõ feltárás pénzügyi rendezésérõl, melyre
980’000 +Áfa elõirányzatot biztosított.
Nem támogatta egy lakás felújítás költségének támogatása iránt
benyújtott kérelmet.
Meghallgatta Mihály Gábor szobrászmûvész Korona emlékmû
környezetének megváltoztatására vonatkozó észrevételét, valamint
megtekintette az „56-os” emlékmû makettjét.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ ülését
2006. június 12. hétfõ, 1500 órai kezdettel tartja.
Napirendek:
1./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
2./ Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária
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Ebrendelet
Az elmúlt idõben egyre több lakossági észrevétel történt, hogy
községünkben sokan nem tartják be az ebtartásról szóló szabályozást, vagyis nem gondoskodnak háziállatukról, hogy az ne
szökjön el illetve nem sétáltatják a megfelelõ módon kedvencüket. Olvassák emlékeztetõül a község ebrendeletét:
Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének az
ebtartásról szóló
9/2000 (IV.01) számú rendelete
Balatonvilágos Község Önkormányzatának Képviselõ
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §.
Ez a rendelet Balatonvilágos község közigazgatási területén
tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más személyekre terjed ki.
Bejelentési kötelezettség és nyilvántartás
2. §.
(1)Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles
Balatonvilágos község jegyzõjének 30 napon belül bejelenteni,
ha az állat
a 3 hónapos kort elérte,
b) elhullott, vagy elveszett,
c) tartási helye 3 hónapnál hosszabb idõre megváltozott,
d) új tulajdonoshoz került.
(2) A bejelentési kötelezettség nem terjed ki a fegyveres erõk,
a rendõrség, a vám- és pénzügyõri szervek, a határõrség által
tartott ebekre.
Ebtartási szabályok
3. §.
(1) Az ebtartó köteles évente egyszer a 3 hónaposnál idõsebb
ebet veszettség ellen - a felhívásban megjelölt helyen és idõben
- a hatósági állatorvossal beoltatni.
A kötelezõ védõoltásért az ebtulajdonos külön jogszabályban
megállapított díjat köteles fizetni.
(2) A veszettség elleni oltás megszervezésérõl a polgármesteri hivatal gondoskodik.
(3) Amennyiben a tulajdonos ebét nem a polgármesteri hivatal
által szervezett oltáson oltatja, úgy köteles igazolni a hivatalnál
az eb oltásának tényét.
(4) Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelezõ
oltását vagy ennek igazolását, és azt a hivatal által meghatározott idõpontig nem pótolja, az eb kiirtását kell elrendelni.
(5) Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel,
köteles azt elsõsorban az állatorvosnak vagy a község
jegyzõjének bejelenteni.
4. §.
(1) Közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki
által igénybe vehetõ egyéb területen az ebet pórázon kell
vezetni.
(2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla
nem tiltja.
5. §.
(1) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve
elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon köteles
tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani.
(2) A telek, ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló
megfelelõ figyelmeztetõ táblát (pl. harapós kutya) kell szembetûnõen elhelyezni
6. §.
(1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtûrni

3.

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
élelmiszert árusító helyiségbe, piac területére, vágóhidra,
élelmiszert feldolgozó üzembe,
b) oktatási, egészségügyi, mûvelõdési intézmények területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d) strandok területére,
e) játszótérre,
f) uszodába.
(2) A fenti tilalmak indokolt esetben nem terjednek ki a
vakvezetõ, a rendõrségi és az õr ebekre (szolgálati idejében
õrzés-védelmet hivatásszerûen folytató szervezet tulajdonában
lévõ eb).
7. §.
(1) Ebet tömegközlekedési jármûvön az érvényben lévõ rendelkezések betartása mellett szabad szállítani.
(2) Élelmiszer szállítására szolgáló jármûvön ebet szállítani
tilos.
8. §.
1) Többlakásos, telepszerû többszintes lakóépületben lakásonként csak egy 3 hónaposnál idõsebb eb, valamint szaporulata tartható legfeljebb 3 hónapos korukig.
(2) Többlakásos lakóépületek lakásaiban ebtenyésztés nem
folytatható.
(3) A többlakásos épület lakásaiban az ebtartóval közös lépcsõházban lakók (háztartások) írásbeli hozzájárulásával lehet
kutyát tartani.
(4) Az egészségügyi okból igazoltan rászorulóknak vezetõ- és
jelzõkutyái tartásához e hozzájáruló nyilatkozatot nem kell beszerezni.
(5) A hozzájárulást ismételten meg kell szerezni, ha az ebtartó
új kutyát kíván beszerezni.
(6) Nem tartható kutya erkélyen, loggián.
(7) Belterületen lévõ, egyedi beépítésû lakótelken 3 hónaposnál idõsebb kutyából 2 db tartható. Ennél több kutya
tartása csak külterületen engedélyezett.
9. §.
(1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Balatonvilágos
község önkormányzata gondoskodik Gyepmester útján.
(2) A befogott állatokat 8 napig felügyelet mellett kell tartani és
a befogás tényét a szokásos módon közhírré kell tenni.
(3) Amennyiben a befogott eb gazdája a felügyeleti idõ alatt
jelentkezik, úgy napi 1500 Ft-os költség megtérítése esetén
részére a kutyát vissza kell adni.
(4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti
idõ alatt, úgy azt ki kell irtani, vagy a Gyepmester szabadon
értékesítheti.
10.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet elõírásait megszegi.
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására Balatonvilágos
község jegyzõje jogosult.
11. §
(1) Az ebtartók a rendelet kihirdetésétõl számított 30 napon
belül kötelesek olyan helyzetet teremteni, hogy a rendelet elõírásainak megfeleljenek.
(2) Aki a rendelet hatálybalépésekor a többlakásos telepszerû
többszintes lakásban kutyát tart, az a rendelet kihirdetését
követõ 30 napon belül köteles a közös lépcsõházban lakók (háztartások) hozzájárulását beszerezni, ellenkezõ esetben köteles
a kutyát eltávolítani.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérõl a
jegyzõ gondoskodik.
Balatonvilágos, 2000. április 1.
Fekete Barnabás
polgármester

Szombathyné Kézi Aranka
jegyzõ
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Köszönet
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az alsó tagozat
nevében a Szülõi Munkaközösségnek, valamint az iskolának,
hogy minden gyermek számára lehetõvé tették anyagilag a
Margitszigeti kirándulást. Köszönet érte:
" alsós nevelõk
„Nagyon jól éreztem magam. Nagyon jó volt a zenekar és
legjobban a zenék tetszettek. Az állatsimogatóban is voltunk.
Magasított buszunk volt.”
" Tokovics Dávid
„Volt futópálya és én ott futottam. Leelõztem a Danit.
Meghallgattuk a 100 Folk Celsiust. Elmentünk a Vadasparkba
és láttunk kacsát, lovat, pávát, galambokat és még
madarakat is.”
" Mihály Andris
„A kirándulás nagyon jó volt. Sokat játszottunk, de a
bohóc nem tetszett. A Halász Judit is énekelt. Amikor elkezdõdött a 100 Folk Celsius koncert, akkor meghallgattuk,
utána elmentünk az állatsimogatóba.”
" Simon Barbi
„Voltunk a Margitszigeten az atlétikai sportcentrumban,
ahol sokat futkároztunk, játszottunk. Volt Halász Judit, Zsike
bohóc, 100 Folk Celsius mesezenekar. Sétálni is voltunk a
Vadasparkban. Láttunk ott pónikat, pávát, aki épp udvarolt.”
" Bódig Péter
„A koncert nagyon szép volt. A bohóc játékos versenyt
csinált. Jókat lehetett játszani.”
" Rest Botond
„Olyan jól éreztem magam, hogy csak na. Nagyon élveztem kétszer is körbe járni a Dávidokkal a pályát.”
" Farkas Bence
Foto – Pernecker Judit

Aranylakodalom...
1956. május. Két fiatal, Etel és Mihály, örök hûséget
esküsznek egymásnak egy kis
zalai faluban, Pusztaszentlászlón.
A leány odavalósi, a fiú Balatonaligára. Mivel munkájuk, megélhetésük ide kötötte õket a mi szép
kis falunkba, itt telepedtek le.
Szorgalmasan dolgoztak, házat
építettek, közben jöttek a gyerekek. Etus, Mityu, Gyöngyi és
Andi. Szûkös lehetõségeik ellenére tanították gyerekeiket, azon
igyekeztek, hogy nekik könnyebb
legyen, mint szüleiknek. Ez a vágyuk sikerült. Nyugdíjas korukra
hét unokát és egy dédunokát istápolnak nagy szeretettel.
Eljött 2006 május, házasságkötésük 50-ik évfordulója.
Szeretõ gyerekeik a szülõktõl kapott sok-sok szeretet, lemondást, segítséget meghálálandó egy emlékezetes aranylakodalmat szerveztek, titokban. (Persze, mire a végére értek, már a
fele sem maradt titokban.)

2006. május

Felsõs kirándulás
T ihanyban...

Felsõs kirándulás Tihanyban, a Belsõ-tó mellett - egy
mondatban...
„A kiránduláson az tetszett a legjobban, hogy együtt
voltak a gyerekek és a tanárok.”
„Jó volt a lengõhinta és az akadályverseny.
Egyébként az egész nap tetszett.”
„Minden király volt, kivéve, hogy gyorsan eltelt a
nap.”
„Szerintem az akadályverseny az erdõben volt a
legjobb.”
„Az akadályversenyben a feladatok királyok voltak.”
„Nagyon jó volt a horgászat.”
„Az volt a legjobb, amikor az üvegbe kellett
belógatni a ceruzát.”
„Nápolyiból forró csokit csináltunk, az is jó volt,
hogy a barátaimmal és a tanárokkal lehettünk.”
„Gyönyörû volt a táj Ildi néni állomásáról.”
A virággal nagyon szépen feldíszített pusztaszentlászlói
templomban az ottani plébános újra összeadta Õket. A
gyerekek titokban meghívták az esküvõre a közvetlen baráti
kört is. Volt nagy meglepetés, mikor megjelentünk. Tele lett a
kis templom.
Mikor hazaértünk, mindenki bement az „ifjú-öreg” párhoz
állófogadásra és koccintásra.
Ott volt a második meglepetés, megjelent az anyakönyvvezetõ, Vargáné Zsuzsika, a polgármester és a jegyzõ urak
kíséretében.
Bensõséges és rendhagyó körülmények közt, saját házuk
kertjében megtörtént a polgári esküvõ is. És hogy a meglepetések sora folytatódjék, a gyerekek a megjelent vendégeket
meghívták egy baráti vacsorára a Volán Üdülõbe. Itt aztán a
hangulatos zene mellett feloldódott az „ifjú” pár feszültsége is.
Hogy aztán késõbb volt-e még meglepetés, az már örök titok
marad.
Írásom végén szeretném megköszönni nyugdíjas barátaim,
Fehér Mihály és felesége, Eta nevében is (mert Õróluk van
szó) a gyerekeknek, hogy ilyen emlékezetes, megható ajándékkal lepték meg szüleiket, nagyon boldoggá téve Õket.
„Ifjú-öreg” házaspár! Kívánom az összes nyugdíjas és
nem nyugdíjas nevében, hogy még sokáig éljetek boldogan,
egészségben!
" Barátotok, Sovány Dénes
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Va l a h o l E u r ó p á b a n . . .

Jó néhány hónappal ezelõtt egy kis csapat
összeállt, hogy a község karácsonyfája alá tegyen
egy színi elõadást. A jóhangulatú próbák és az
elõadás sikere arra sarkallt minket, hogy valami
újjal álljunk elõ május ünnepére. Most több
idõnk volt a gyakorlásra, hiszen három hónapja
minden hétfõ este próbánk volt. Nagyon örülök,
hogy ebben a színdarabban a fiatal és az idõsebb
korosztály is képviseltette magát. Ma már el sem
tudom képzelni, hogy valaha Wimmer Péter
nélkül akartuk megoldani ezt a produkciót. És
nagyon jó volt, hogy gyerekek is részesei voltak a
darabnak, akik kitûnõ szövegtanulással és
kitartásukkal abszolút mértékben beilleszkedtek a felnõttek színjátszókörébe. A nyáron
újra elõadjuk a Doctor Herzet és a Valahol
Európában címû musicalt is. Sok szeretettel
várunk mindenkit.
Nagyon szépen köszönöm a szereplõknek a
próbákat és az elõadást, hogy ennyi élményt kaptam tõlük és nem baj, ha néha nagyon mulatságos
dolog, ha valaki nem akarja a babát… vagy a
macit.
Elnézést kérek mindenkitõl, aki nem érti az
utolsó mondatomat. Majd egy következõ újságban elmesélem a kulisszatitkokat. Aki szeretné
megérteni, hogy mirõl is beszélek, vagyis a szín-

játszókörbe szeretne jelentkezni, sok szeretettel
várjuk.

(Telefonszám: 30-456-8612 vagy minden hétfõn
este a kultúrházban)
" Krutzler Adrienn
Foto – Boda Petra
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Technikai és módszertani megújulás uniós pályázati támogatással az óvodában és az általános iskolában
Több, mint 17 millió forintos vissza nem térítendõ támogatást nyert az iskola és
óvoda a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) pályázatán, melynek címe:
„Felkészítés a kompetencia-aalapú oktatásra”
A pályázat célja, hogy a gyerekek olyan készségeit fejlesszük a közoktatási
intézményben, amelyekkel felkészítjük a megújult követelményekre, vagyis arra, hogy
· ma már nem elég egyetlen iskolát elvégezni, egyetlen szakmát „kitanulni”, hanem
alkalmazkodni kell a mai világ gyors változásaihoz, a munkaerõ-piaci igényekhez,
· az egyéni érvényesülés mellett tudni kell csapatmunkában együttmûködni,
· ismerni és alkalmazni kell a korszerû technikai, fõleg informatikai eszközöket
A cél elérése érdekében meg kell változtatni az óvodában és iskolában zömmel alkalmazott ismeretközlésen alapuló, fõleg lexikai tudást számonkérõ nevelési tanítási
módszereket, és át kell térni az egyéni képességfejlesztésre, a differenciált tanulásszervezésre. A megújuláshoz természetesen korszerû tanári és tanulói eszközökre, programcsomagokra és ezeket használni, alkalmazni tudó pedagógusokra van szükség.
A programot egyelõre négy hagyományos, mindenki által ismert terület: a szövegértés- és szövegalkotás, a matematika-logika, informatika és az idegen nyelv mellett az
életpálya építés, szociális, életviteli és környezeti területeken az önismeret, az én elhelyezése a környezetben, a tolerancia képességének fejlesztésére dolgozták ki óvodára,
továbbá az 1., 2., 5. és 7. osztályok számára.
A pályázati kiírás tartalmazta azokat az eszközöket is, amelyek megléte elengedhetetlenül szükséges a program megvalósításhoz, így: minden résztvevõ osztályban
kell lennie a telepített vagy hordozható számítógépnek kivetítõvel, interaktív táblának,
INTERNET elérési lehetõségnek, annak érdekében, hogy a tanulók tudjanak dolgozni az
új programcsomagokkal.
A pályázatban való részvétel feltétele volt, hogy egy intézménybõl egyidejûleg minimálisan 6 pedagógusnak kell bekapcsolódni a programba. A megvalósításra 24 hónap
áll rendelkezésre és az önkormányzatnak további 5 éves fenntarthatóságot kell garantálni.
Fenti célok megvalósítására még 2005. októberében nyújtottuk be a pályázatot fenntartói jóváhagyással, és ez év elején értesültünk arról, hogy az általunk kidolgozott
projektet megvalósításra alkalmasnak találta a pályázatot elbíráló bizottság, így terveink szerint a 2006/2007-es tanévben jelentõs –remélhetõleg a szülõk és gyermekek
tetszését elnyerõ - változásra számíthatnak bizonyos tanulócsoportok néhány tantárgy
tanulása során. Nyertes pályázatunknak az
Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése
pedagógiai szemléletváltással és módszertani megújulással
címet adtuk, ezzel is kifejezve, hogy mennyire szükségesnek és fontosnak tartjuk mi
pedagógusok a korunk kihívásaihoz, elvárásaihoz, a megváltozott körülményekhez való
gyors igazodást annak érdekében, hogy csökkentsük a kis iskolai létünkbõl származó
hátrányokat.
Az óvodában a Ficánka-ccsoportban történik meg elsõ évben a változtatás Minkóné
Hegyi Katalin óvónõ vezetésével. Az óvoda nevelési programjához és a szakmában
elfogadott alapelvekhez igazodva a mesével-jjátékkal nevelés történik majd megújult
módszerekkel, továbbá a gyermekek személyiség-ffejesztéséhez ki fogjuk használni a
tánc-,, zene- és drámajáték kínálta lehetõségeket. Örök gondot jelentenek az óvodaiskola átmenetbõl fakadó problémák. A programmal dolgozó óvónõ olyan módszertani
képzésen is részt vesz, mely ennek csökkentésére keres megoldást.
Pályázatunkban vállaltuk, hogy az egy átképzett óvónõ a többieknek átadja tapasztalatait. Amennyiben a változtatás a szülõk körében pozitív visszhangra lel, és lesz
anyagi lehetõségünk a programcsomag és fõleg a hozzá tartozó eszközök további
megvásárlásához, a következõ évtõl az összes gyermek bevonásával folytathatjuk
munkánkat.
Az iskolában az induló elsõ osztályban valamint az ötödik osztályban fogjuk a
matematika tantárgyat megújult módszerekkel és eszközökkel élményszerûvé tenni a
gyerekek számára.
Az elsõ osztályban Dömötörné Tóth Mária tanítónõ, az ötödik osztályban Restné
Szabó Rita tanárnõ vesz részt a nyári szünetben a szükséges továbbképzéseken.
Természetesen egyelõre nem mellõzzük a régi taneszközöket sem, a megrendelt
tankönyvekre továbbra is szükség lesz, hiszen „csak” a tanórák szervezése, a tanár által
alkalmazott módszerek és technikai eszközök lesznek újak.
A második osztályban Rajkóné Tajti Andrea a gyerekek már megkezdett olvasástudását fogja új módszerrel továbbfejleszteni elsõsorban a szövegértés-sszövegalkotásra koncentrálva.

Iskolai programok júniusban
Június 10. Ballagás
Június 12. Mészöly nap
Június 15. Évzáró
Június 15-én este Sulizáró-party a kultúrházban

Az ötödik osztályban a matematika mellett még az informatika tantárgy tanulása is
megújult módon történik Hanga László vezetésével.
A hetedikeseket elsõsorban az etika tantárgy keretében kínálja meg új tanulási technikákkal és megújult tananyaggal Szanyi Ildikó tanárnõ.
Tananyagcsomagot ugyan csak a felsorolt területekhez tudtunk a pályázat keretében
igényelni a gyerekeknek, de a programban résztvevõ pedagógusok a továbbképzéseken
elsajátított új tanítás- és tanulástechnikákat, differenciált óraszervezést segítõ módszereket biztosan alkalmazzák majd a többi általuk tanított tantárgyban is. A projekt iskolai részében is vállaltuk az elsõ körbõl kimaradtak belsõ átképzését, így a következõ
években az arra nyitott kollegák mindegyike megismerkedhet a változást biztosító módszerekkel, eszközökkel és azok használatával.
A pályázatból közel 5 millió forintot fordíthatunk – az elõírt – eszközök beszerzésére.
A jövõ tanévben minden érintett osztályban felváltják a hagyományos krétás táblákat az
interaktív táblák a hozzájuk kapcsolódó számítógéppel, kivetítõvel. Ezáltal élményszerûbbé válik a szemléltetés: kivetíthetünk akár tankönyvi ábrákat, internetrõl kiválasztott szemléltetõ anyagot, bemutathatunk, modellezhetünk olyan kísérleteket, amelyek
elvégzéséhez nincsenek meg az egyéb feltételek vagy balesetveszélyesek, ugyanakkor
a gyerek számára élményt jelentenek. Jelentõs idõt takarítunk meg azzal, hogy a
pedagógus nem a tanórán írogat a táblára, hanem a már elõzetesen elõkészített vázlatot vetíti ki.
A gyermek akár a táblán tanulhatja meg a betûformák írását, rajzolhat a kiválasztott
színnel, átalakíthatja, kiegészítheti, feliratozhatja a tanár által kivetített ábrákat. Nem egy
utolsó szempont az sem, hogy nem lesz maszatos, krétás a keze, nem köhög a krétaportól.
Az eszközök segítségével akár egy tanulmányi kiránduláson készült videofelvételt is
felhasználhatunk a tanórán, fontossá téve ezzel a kiránduláson megfigyelteket, és
tudatosíthatjuk a gyermekben, hogy tanulni nem csak az osztályteremben lehet.
Óriási lépéselõnyt jelent a hozzánk járó gyerekeknek ez a pályázat, hiszen:
· Az ország több, mint 3000 közoktatási intézménye közül mindössze 361 olyan
van, akik sikeres pályázatot nyújtottak be. A nyertesek listáját megnézve megállapítható, hogy a kistérségben, közvetlen környezetünkben (30 km-en belül) csak a mi
iskolánk szerepel a nyertesek között.
· Legalább öt évvel elõzzük meg az új tanítási módszerek bevezetésével , elterjesztésével a többi intézményt, mivel országos szinten 2013-ig tûzték ki célul, hogy az
iskolák 50%-ában megtörténjen a korszerûsítés.,
· Miközben a kisiskolák egyik legnagyobb hátrányaként tartják számon, hogy
szegényes és korszerûtlen az eszközállományuk, mi már 2006-tól rendelkezünk
azokkal az informatikai eszközökkel, melyeket a következõ 5 évben terveznek elterjeszteni de legfeljebb csak az iskolák felében. Ezekkel a multimédiás eszközökkel
különleges ismeretforrások is hozzáférhetõk, megjeleníthetõk a gyermekek számára,
amelyeket másutt majd csak 5-6 év múlva érhetnek el, tehát a gyerek többet kap, mint
más iskolában.
·
Ilyen fejlesztésre a fenntartók többsége jelen gazdasági helyzetben nem
képes. Különösen értékes számunkra ez a pályázati nyeremény, hiszen a fenntartó
önkormányzatra nem ró külön anyagi terhet.
Természetesen, mint minden új bevezetésekor, most is felmerülhetnek kételyek úgy
a szülõkben, mint a pedagógusokban. Megfelelõen tudjuk-e alkalmazni a továbbképzéseken tanultakat? Lesz-e a folytatáshoz újabb pályázati lehetõség? Elhiszik-e
nekünk „úttörõknek”, hogy tényleg ez a jövõ útja? Megkapja-e a gyerek a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket?
A kérdésekre most csak a szakmai elkötelezettségünk, a jobbítani akarásba vetett
hitünk válaszolhat igennel. Csak remélni tudjuk, hogy környezetünk legalább annyira
nyitott a változásra, mint mi, és lesz türelmük kivárni, amíg ez a program végigfut. A
következõ tanév második felében már vállalkozunk bemutató foglalkozások tartására,
hogy ne csak a gyermekek beszámolóiból, hanem közvetlenül is megismerkedjenek
szülõk és kollegák megújult módszereinkkel.
Eredményesnek akkor tekintjük majd a programot,
· ha a gyerekek az évente megtartott országos szövegértés és matematika
méréseken eredményesebbek lesznek, mint most
· ha tanórai aktivitásuk a felsõ tagozatra is kitart
· illetve hosszú távon akkor, ha fel tudjuk kelteni érdeklõdésüket az egész életen át
tartó tanulás iránt, röviden, ha
boldogulni tudó gyerekeket engedünk ki az iskolánkból.
" Penecker Antalné igazgató

Segítség!
Lányok, ha már tönkrement a hosszú zoknitok, ne dobjátok el! Hozzátok be a 2.
osztályba! Sok dologra fel lehet használni ezeket a zoknikat! Például: kukacokat,
százlábúakat, lovakat, babákat lehet készíteni belõle! Köszönöm szépen: Pap Éva néni
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
A májusi hónapban Balatonvilágoson mindösszesen két
kisebb betörésrõl érkezett bejelentés, melyek során nyaraló
ingatlanokba hatoltak be az ismeretlen elkövetõk dolog elleni erõszakkal. Ezen kívül történt még egy betörés, mely során az önkormányzat egyik
szerszámok tárolására kialakított helyiségébe hatoltak be az
ismeretlenek, ahol több szerszámgépet is összekészítettek,
de azokat nem tulajdonították el.
Sajnos nemcsak errõl a két betörésrõl kell beszámolnom,
az elmúlt idõszakban történt más bûncselekmény is. A
napokban az egyik kis utcában egy mozgásában korlátozott
idõs emberhez hatoltak be ismeretlen személyek, akik a
sértettet megkötözték és eltulajdonították a lakásban tárolt
15’000 Ft készpénzt. Tekintettel arra, hogy ezen cselekmény
kiemelt bûncselekményi kategóriába tartozik, így a Balatonalmádi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya nagy erõkkel
kezdte meg a nyomozást, mely során minden olyan adatot
és információt összegyûjtenek, ami elõsegítheti az ügy ered-

Balatonvilágos Jövõjéért
Alapítvány hírei
A „Balatonvilágos Jövõjéért Közalapítvány“ 2006.
május 16-án megtartott taggyûlésén a következõ
Határozatokat tárgyalta és fogadta el.
– 8/2006 (V. 16.) sz. a 2005. év költségvetési beszámolója. Az alapítvány 2005. évben 709'622Ft bevétellel és
554'635Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel elfogadva.
– 9/2006 (V. 16.) sz. a 2005. év közhasznúsági jelentést
egyhangúlag elfogadtuk.
– 10/2006 (V. 16.) sz. a 2006. év munkatervének egybehangzó elfogadása.
– 11/2006 (V. 16.) sz. ismételten megszavaztuk, hogy az
1956-os emlékmû községünkben történõ felállítását támogatjuk és erre a célra az alapítvány számlájára érkezõ
pénzösszegeket a szobor készítéséhez továbbutaljuk.
Amennyiben az emlékmû nem valósul meg, úgy a célzott
befizetéseket visszafizetjük.
– 12/2006 (V. 16.) sz. a községben mûködõ gyermek
színjátszókör jelmezkölcsönzését – a 2006. 05. 27-én
bemutatásra kerülõ színdarabhoz – számla ellenében
27'000Ft-tal támogatjuk.
– 13/2006 (V.16.) sz. egybehangzóan megszavaztuk,
hogy „Balatonvilágos Jövõjéért Közalapítvány“ feliratú
transzparens készítésérõl árajánlatokat kérünk.
Balatonvilágos, 2006. 05. 17.
" Veréb Andrásné
jkv.vezetõ, pénztáros

ményes befejezését. Kérem Önöket, jelezzék, amennyiben
érdemleges adatuk, információjuk lenne az esettel kapcsolatban, mivel nagy segítséget jelenthetne az elkövetõk felderítésében.
Természetesen az eredmények sem hiányozhatnak a
múlt hónap összefoglalása során. A helyi körzeti megbízott
és kollégája felfigyelt az egyik éjszakai szolgálata során egy
gyanúsan közlekedõ személyre, akit ezt követõen igazoltatás alá is vontak. Nevezettnél betöréshez használható
szerszámot és több doboz cigarettát találtak, melyekrõl természetesen tagadta, hogy bûncselekmény elkövetésébõl
származnának. Az idegen ezt követõen elõállításra került a
Balatonkenese Rendõrõrsre, majd onnan néhány óra múlva
szabadon bocsátottuk. Néhány nap múlva a fentebb említett
szerszámokat és cigarettás dobozokat megtaláltuk egy
akarattyai betörés helyszínén, így csak a férfi körözését kellett kiadnunk. Az országos körözés eredményeképpen
Fonyódon elfogták nevezett személy, aki a gyanúsítottkénti
kihallgatása során több betörés elkövetését is elismerte.
" Angyal Gábor
Tisztelettel:
r.fhdgy õrsparancsnok

Tisztelt Balatonvilágosi állandó
lakosok és üdülõtulajdonosok!
Club Aliga Vagyonkezelõ Zrt. területére történõ
belépéshez a 2006. évi belépõ kártyák
igénylésének idõpontjai az alábbiak:
2006. május 08-tól június 14-ig terjedõ idõben
minden hétfõ, péntek 9-11óráig
valamint az alábbi szombati napokon
május 13, május 27, június 10, június 17.
9-11 óráig
Az igényléshez szükséges:
Üdülõtulajdonosok esetén: - a tavalyi belépõkártyák
Amennyiben nincs, vagy
új a tulajdonos:
- önkormányzati igazolás
- egy darab igazolvány fénykép
- nyugdíjas igazolvány
- diák igazolvány
Állandó lakosok esetén:
- a tavalyi belépõkártyák
Amennyiben nincs meg: - egy darab igazolvány fénykép
- lakcímet igazoló kártya
- nyugdíjas igazolvány
- diákigazolvány
A belépõk kiállításakor és átvételekor, - a gyerekek és
nyugdíjasok kivételével - 1000 Ft/igazolvány költséget kell
fizetni.
Igénylések leadása: Csóka Istvánné 6. sz. szoba
Az idõpontok változtatásának joga fenntartva!
Belépõjegy szedés 2006. június 17-tõl augusztus 20-ig
lesz a kapunál.
" Club Aliga Vagyonkezelõ Zrt.
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A tiszta, szép Balatonvilágosért...
prilisban a község apraja-nagyja lelkesen vett részt a
szemétgyûjtésben. Beosztottuk egymás között az
utcákat és az önkormányzat által rendelkezésünkre
bocsátott zsákokban gyûjtöttük a szemetet. Szívesen végezzük évek óta ezt a munkát, mert szeretnénk, hogy a "mi
falunk" a legszebb, a legtisztább legyen a települések között.
Itt élünk, ez az otthonunk; jó érzés végigmenni az utcákon,
sétálni az új járdákon és be-benézni egy-egy ház, nyaraló
szép, gondozott, virágos udvarába. Nagyon sok ilyen van, jó
érzés látni. Örömmel látjuk, hogy nemcsak az udvart, de a
ház, a nyaraló elõtti részt is rendben, tisztán tartják, a füvet
levágják, magukénak érzik a települést. Jó lenne, ha még
többen lennének ilyenek. Sok utcában szomorúan tapasztaltuk, hogy a neylonszatyorban, zsákokban kirakott szemetet a
szabadon kószáló kutyák (sajnos, a rendelet ellenére!) kiszakítják a szatyrokat, zsákokat és a szél beteríti a környéket
szeméttel. Rendelet szabályozza, hogy a szemetet kukákban
kell kitenni és azt -nyári hónapokban- csütörtökön és vasárnap elszállítják. Örülünk neki, hogy ez nálunk kifogástalanul
mûködik, az elszállítás költségeit az önkormányzat magára

Á

Fér finap május 20-án

N

agyon nagy szeretettel, lelkesedéssel készültünk a Férfinapra. Évek óta szomorúan tapasztaljuk, hogy a vártnál kevesebben jönnek el a rendezvényekre. Pedig mi így szerettünk volna köszönetet mondani azoknak a férfiaknak, akik minden
évben Nõnapon köszöntenek bennünket; szeretetükkel, kedvességükkel emlékezetessé teszik számunkra az ünnepet. Finom vacsorával, ajándékkal
kedveskedtünk és jó zenével gondoskodtunk a megjelentek szórakozásáról. Így szerettük volna
emlékezetessé tenni számukra az ünnepet.
" Nõegylet

Hírmondó
Világosi

2006. május

XVI. évfolyam, 5. szám

2006. május

vállalta. Miért van az, hogy a kuka használata csak az állandó
lakosokra vonatkozik (tisztelet a kivételnek!) és nagyon sok
nyaraló ezt figyelmen kívül hagyja? Volt, aki azzal védekezett,
hogy csak két hét múlva jön le és addig nem hagyja kint a
kukát. De volt olyan is, aki a teraszról kávézgatva nézte, hogy
mi szedjük a nyaralója elõtt a szétszórt szemetét. Arról nem
is beszélve, hogy egyesek, mielõtt hazamennek, a sarkon
lévõ oszlopra aggatják a szeméttel tele szatyrokat, zsákokat,
melyeket természetesen szétszednek a kutyák és nekünk
egész héten szedni kell a szétszórt szemetet. Ezt tettük eddig,
mert szeretnénk tiszta, szép környezetben élni. Ettõl kezdve
pedig kérjük a község vezetõit, hogy a legszigorúbb
pénzbüntetéssel sújtsák azokat, akik ezt teszik, a kukát nem
használják. Nem beszélve az illegális szemétlerakókról,
(Hunor utcai erdõsáv) ahova nemcsak a szemetet, de az
építkezésbõl, felújításból összegyûlt sittet, WC-kagylót,
egyszóval mindent leraknak. Érezni kell, hogy nemcsak
szombat, vasárnap a mienk ez a falu, hanem az év minden
napján. Miért nem érzi ezt mindenki? Hol van az az ember, aki
figyelmeztesse, büntesse az elkövetõket? Miért csak ránk,
állandó lakosokra (tisztelet a kivételnek!) vonatkoznak a
szabályok? Arról nem is beszélve, hogy a virággal ültetett
ágyásokon keresztül gázolnak gyalog, autóval, a virágokat
csak úgy szórakozásból letapossák, kiszedik. Van, aki évek
óta szabadnapját, szabadságát áldozza fel azért, hogy részt
vegyen a virágültetésben. Tesszük ezt azért, mert magunkénak érezzük ezt a községet. Ez a mienk, itt élünk, örülünk a
szépségének, a tisztaságának. Szeretnénk, ha azok is így
éreznének, akik szétszórt szemeteit évek óta szedegetjük. Ne
csak nyaralni járjanak ide, hanem vegyenek részt a falunk
szépítésében is. Különös gonddal tegyék ezt azok, akik most
építkeznek és a munkások által eldobált sörösflakonok, neylonzacskók, üvegek beterítik a környékünket. Érezzék kötelességüknek a szemét szedését, a környék rendbetételét.
Hirdessünk versenyt a „legtisztább utca“ cím elnyeréséért.
Így elérhetnénk, hogy egy-egy utca lakói összefognak és
közösen ügyelnek arra, hogy senki ne szemeteljen, rendbe
tegye a környékét. Talán ez segítene azon, hogy összefogva
közösen tennénk a falunk szépítésért, tisztaságáért.
Kérjük a közösség vezetõit rendeletben szabályozzák a
kutyatartást és a kuka használatát úgy, hogy annak a folyamatos ellenõrzését is biztosítsák.
" Sándor Imréné

Fóliazsákban kihelyezett
zöldhulladék
(nyesedék, levágott fû, összegyûjtött avar) szállítása.

Szállítási napok:

Augusztus 9., 23.;

Május 3.,17.,31.;

Szeptember 6., 20.;

Június 14.,28.;

Október 4., 18.;

Július 12., 26.;

November 8., 22.

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