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A Szezon Szépei

A legszebb pocakok

Megnyitottuk
a szezont
Az elõzetes beharangozásokkal ellentétben hatalmas
hõséggel indult útjára az idei nyári szezon. A június
vége nem várt kánikulával örvendeztette meg a magyar
tenger mellett nyaralókat. Balatonvilágoson hivatalosan
június 24-én nyitottuk meg a szezont. Az idén újdonságként megválasztottuk a Szezon szépét. Több kategóriában versenyeztek a jelentkezõk. Így az öttagú zsûri döntött a Szezon legszebb kisfiújáról, fiújáról, legszebb kislányáról, lányáról. De találtunk szép pocakokat is, hiszen ilyen kategóriában is lehetett indulni. Sõt
van egy Szezon Réme cím is, amit ezentúl minden
évben szeretnénk meghirdetni. A szépségverseny után
az ALIG(H)A színjátszókör bemutatta az elsõ darabját,
amit elõször 2005 karácsonyán láthatott a közönség. A
musical után utcabálon rophattak a táncolni vágyók. Az
újság nyolcadik oldalán további nyári rendezvényeinkrõl olvashatnak, melyekre sok szeretettel várunk mindenkit.
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2006. június 12.
Napirendek:
1./ „Balatonvilágos Jövõjéért“ Közalapítvány 2005.
évi tevékenységérõl szóló beszámoló tárgyalása
2./ Tájékoztatás a nyári rendezvényekrõl
3./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló tárgyalása
4./ Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2006. június 12-én tartotta
munkaterv szerinti ülését, melynek keretében az
alábbiakat tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:
Elfogadta „Balatonvilágos Jövõjéért“ Közalapítvány
2005. évi közhasznúsági jelentésérõl, és tevékenységérõl
szóló beszámolót.
Megbeszélte a nyári tervezett programokat, és a 2006.
július 8-9. napján tartandó Falunapi rendezvényre
meghatározta a térítési díjakat az alábbiak szerint:
közterület használat 3000 Ft/1 nap; 5000 Ft/2 nap,
közterület használat quad 5000 Ft, ökörsült 400 Ft/adag,
nevezési díjak: futball 1000 Ft/csapat, streetball 400
Ft/csapat.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló keretében módosította a közmûvelõdési
koncepció elkészítésének határidejét 2006. szeptember
30-ra, visszavonta a Kisvakond Kertépítészetnek reklámtábla kihelyezése tárgyában hozott határozatát, valamint Balatonvilágos 088/5 hrsz-ú, 9460 m2 térmértékû,
külterületi ingatlan megvásárlására vonatkozó határozatát.
Vegyes ügyek tárgyalása keretében meghatározta a
Lakossági Fórum idõpontját 2006. július 7. 1700 órában, a
Fókusz Geodézia Kft-t felkérte Balatonvilágos, vasútállomás-Zrínyi u. közötti gyalogutak geodéziai felmérésére.
Megbízta a VeszprémBer Rt-t a Balatonvilágos, Dobó István
utcai járda kiépítésének mûszaki ellenõrzésével.
Engedélyezte
az
Aranycsapat
Alapítványnak
az
önkormányzat tulajdonában lévõ Balatonvilágos 295/1
hrsz-ú ingatlan beépítetlen területrészének használatát
sátorhely kialakításra, térítésmentesen 2006. június 20.
napjától 2006. június 24. napjáig. Hozzájárult az aligai
strand vizesblokk kiépítés és a Nádfedeles vendégház

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

Zelles Sándor vezérigazgató
Budapest, Zoltán u 16.

Tisztelt Vezérigazgató úr!
Válaszát köszönettel vettem, azonban tájékoztatnom kell néhány dologról.
A Club Aliga adó és egyéb tartozása nem mai
keletû, hanem több mint fél éve esedékes és most
is úgy kell kicsikarni Önöktõl.
A hivatkozott „nagy értékû“ ingatlanok a gyakorlatban egy lepukkant lakótelep és egy járhatatlan
mocsaras terület volt. A lakótelepen lévõ
épületekre azonnal rá kellett költenie az Önkormányzatnak 12 millió forintot, mert az épületek
beáztak. A terület vízelvezetése és feltöltése ennél
lényegesen többe került. Szivárgó-vízelvezetõ

felújítására biztosított elõirányzat összevonásához. Pótelõirányzatot biztosított a szabadstrand büfé épület tetõgerinc
csökkentésére, tetõ felújítására 975’000 Ft összegben,
valamint a település rendezettségét, a településkép
javítását szolgáló fejlesztésekre 390’000 Ft összegben.
Elõirányzatot biztosított az Út-Teszt Kft. által készített
Aligai, és Ady Endre utcai járda, valamint az Ady Endre
utcai buszmegálló terveinek pénzügyi rendezésére bruttó
720’000 Ft összegben, valamint Balatonvilágos, Ibolya
utca útburkolat felújítására bruttó 700’000 Ft összegben.
Zárt ülés keretében egy kérelmezõ részére a
balatonvilágosi községi strandon 11 m2 terület használatát
engedélyezte 2006. évre 210’000 Ft összegû
területhasználati díjért. Meghosszabbította egy évvel a
Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. számú épületben lévõ
önkormányzati bérlakások lakásbérleti jogviszonyát. Egy
kérelmezõnek családi háza felújításához 200’000 Ft
kamatmentes
kölcsönt
biztosított.
Kijelölte
a
Balatonvilágos, 548/10 hrsz-ú 623 m2 térmértékû
beépítetlen terület vevõjét. Engedélyezte egy Kft-nek 1-1
db maximum 1m2 nagyságú hirdetõtábla kihelyezését a
Balatonvilágos, 749 hrsz-ú ingatlan, valamint az 1417 hrszú ingatlan területére, 2006. június 15-tõl 2006. október
15-ig, 8’000 Ft közterülethasználati díjért. Elutasított egy
fellebbezést, mely Balatonvilágos, Vörösmarty u. 36.
számú ingatlan gázvezeték kiépítéséhez szükséges
közterületbontás tárgyában nyújtottak be. Kezdeményezte
a Balatonvilágos 037/5 hrsz-ú, szántó mûvelési ágú, 7117
m2 térmértékû, Magyar Állam tulajdonát képezõ ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ
ülését 2006. szeptember 18. hétfõ, 15.00 órai kezdettel
tartja.

Napirendek:
1./ A 2006. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
2./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló
3./ Vegyes ügyek
" Kovácsné Rack Mária

rendszer kiépítése és 5000 m3 odaszállított föld
rendezésével alakult ki a mai használható terület.
Továbbá örökségként tiszteletben kellett tartanunk a TRIÁL bérleti szerzõdését, – melyet a bérlõ
tulajdonjogként kívánt érvényesíteni – hat éves
pereskedés után juthattunk birtokba. Ezek voltak
a „nagy értékû“ ingatlanok.
A pályázati kiírások indokolatlan elhúzásával
Önök komoly kárt okoznak az Önkormányzatnak, a
nemzetgazdaságnak, felelõtlenül bánnak az adófizetõk pénzével. A több éve – 1992 óta – húzódó
értékesítési szándék végre nem hajtása az Önkormányzat számára 2 milliárd forintnyi bevétel
kiesést „eredményezett“. A közölt 170 millió forint
csak az elmúlt három év szerényen számított bevétel kiesése, melyet természetesen nem ismernek
el.
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A munkahelyeket létesítõ, munkahelyeket
megõrzõ kormányzati szándékkal szemben több
száz munkahelyet szüntettek meg, illetve nem
engednek létrehozni.
Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy tavaly
decembere óta, - amikor jelentkezett komoly, 20
milliárdos fejlesztéssel számoló befektetõ, aki fél
év után megunta a várakozást és elállt
szándékától - mennyiben változott a jogszabályi
környezet, mi volt az, ami akadályozta a május 24én közzétett pályázati kiírás, mondjuk 2005.
decemberi megjelenését.
Felhívom szíves figyelmét a 40/2004.(XII.30.)
TNM. rendeletben kijelölt „szabad parti sáv“
területét várhatóan önkormányzati tulajdonba
fogják adni. Ennek ismeretében ezen területek

hosszú távú vagyonkezelésbe adása kérdéses. A
sajtóból szerzett ismereteink szerint a jelen értékesítési kiírás nem jelöli meg az ingatlan együttes
vásárlási értékét, ezúton bejelentem Önnek:
Balatonvilágos Község Önkormányzata élni kíván
elõvásárlási jogával az egész üdülõkomplexum vonatkozásában!
Az Önkormányzatnak nem célja az utcára vinni
követeléseit, de ha arra kényszerülünk, megfogjuk
tenni, nem Aligán, hanem a Kossuth téren.

Balatonvilágos Község Polgármesterének
Balatonvilágos, 2006. június 19.

kormányzati vízparti területtel kapcsolatos tervekbe,
döntésekbe.
Legyen szíves tájékoztatni, hogy a „TRIÁL“ épületét az
önkormányzat birtokba vette-e már (hiszen ott
felújítást végzett). Ha igen, akkor kinek a joga és
lehetõsége ezt a létesítményt használni, a vele együtt
járó Balaton parttal.
Úgy tudjuk, hogy ezt a területet a község kapta abban
a bizonyos miniszterelnöki megállapodásban, mert az
állam így juttatott valamekkora vízpartot a Club Aliga
területébõl az itt élõk számára. Nem értjük, hogy több
mint tíz év után mi az akadálya, hogy az itt élõk jogos
tulajdonukat, miért nem használhatják még mindig. És,
ha mi nem használhatjuk, akkor mások miért
használják, és miért költi az Önkormányzat a mi
pénzünket mások hasznára.

Tisztelt Polgármester Úr!
A 295/1 helyrajzi számú telekkel kapcsolatban
szeretnék Önnek kérdést feltenni, mivel a legutóbbi
Világosi Hírmondóban megjelent, hogy e terület egy
részét bérleti jogba adta az Önkormányzat.
A kérdésem azért is indokolt, mert mások is olvasták
ezt a hírt és tõlem kérdezték, hogy én mit tudok errõl.
Ezen kívül megkerestek azzal a kéréssel is, hogy
minként lehet bejutni az önkormányzati területre,
miként lehet ott használni, pl. a vizesblokkot, amit az
önkormányzat most újított fel.
Természetesen e kérdésben én is éppoly tájékozatlan
vagyok, mint mindenki más, annak ellenére, hogy az
üdülõegyesületi ténykedésem kapcsán mások joggal
gondolják, hogy legalább mi be lettünk avatva az önVeres Lászlóné
Balatonvilágos
Kosztolányi u.

Kedves Marica,
mint balatonvilágosi lakos!
A 2006. június 19-én kelt beadványában felvettetekre az alábbi tájékoztatást tudom adni:
– Balatonvilágos Településszerkezeti és Szabályozási
Terve strand területként szabályozza a 295/1 hrsz.
ingatlant. A strand kialakítás feltételeinek egyenlõre
nem felel meg, a jogszabályban elõírt parkolóhelyek
száma nem biztosítható még a környezetben sem, a
higiéniai feltételek részben teljesítettek a kialakított
WC blokk nem elegendõ, szükséges még megfelelõ
számú öltözõ- illetve zuhanyfülke kialakítása, de erre az
idei évben nem tudunk sort keríteni.
– Az önkormányzat területére – hasonlóan a korábbi
évekhez – a Club Aliga kapuján keresztül lehet bejutni,
a kedvezményes díj megfizetése mellett. Jelenleg
fürdõhelyként a Club Aliga világosi határa és a kikötõ
közötti partszakasz van kijelölve.

Várom szíves tájékoztatását.
Balatonvilágos, 2006.június 6.
Tisztelettel:
" Fekete Barnabás
polgármester

Tisztelettel várom válaszát!
" Veres Lászlóné
Balatonvilágosi lakos
– A „TRIÁL“ épület hat éves pereskedést követõen
került az önkormányzat tulajdonába, az épületet felújítottuk és megfelelõ áron bérletbe adjuk, aki azt megfizeti. A lehetõség Önök elõtt is nyitva áll, keressék a
polgármestert. Nem áll szándékunkban szabad prédára
engedni sem a területet, sem az épületet.
Gazdálkodunk az önkormányzat vagyonával.
Azért, hogy az átvett terület a jelen állapotába került
nagyon sok munkát kellett elvégezni, a terület víztelenítése, a nyárfák eltávolítása, feltöltés, tereprendezés, csak a legfontosabbakat említve. Véleményem
szerint az önkormányzati tulajdonú terület végsõ
hasznosítása csak a Club Aliga gazdára találását
követõen lehetséges.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!
Balatonvilágos, 2006.június 21.
Tisztelettel:
" Fekete Barnabás
polgármester

Közérdekû közlemény
2006. július 7-én 17 órakor
Lakossági Fórum lesz a Kultúrházban!
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2006. június – melléklet

Balaton-Aliga: Rákóczy-szálló

Hajóégés a Balatonon

N

agy veszedelem fenyegette a héten Hennel Károly,
világosi kasznárt a balatoni halászati társulat derék
igazgatóját és családját a Balatonon.
A halászati társulat, – mint annak idején megírtuk, – beszerzett igazgatója számára egy kis benzin-hajót, hogy azzal a
halászatot ellenõrizhesse. Hennel e célra a nyár óta rendesen
használta is a kis hajót.
E hó 8-án be akarta mutatni családjának is, hogy mint jár a
kis hajó, nejét, négy gyermekét és ezek tanítónõjét levitte a
gamászai partra, hol a benzines horganyzott, s csónakon
bevitte õket a hajóra. Szolgálattevõ embere a beszállás után a
csónakkal kievezett ismét a partra künn hagyott csizmáiért, s ez
alatt Hennel meggyújtotta a spirituszos gyutacsot. Pár pillanat
múlva észrevették, hogy tüzet fogott a hajó feneke; elkezdték a
tüzet vízzel locsolni, de hasztalan, az rohamosan terjedt s e kétségbeejtõ helyzetben Hennel kiugrott a hajóból és leadatta
három gyermekét. De mert a víz éppen ajkáig ért, s a part felé
ennél még néhány hüvelykkel mélyebb hely is van, leadatott
egy mentõlabdát is. Ekkor azonban neje is kiugrott a hajóból,
akit nagy erõfeszítéssel alig bírt szabadon maradt jobb karjával
visszasegíteni a hajóba.
E válságos pillanatban, amikor a lángok már-már belekaptak
a nõk ruhájába, visszaérkezett Hennel embere a csónakkal,
hamarosan átszállították erre a nõket és gyermekeket s kezdték
a csónakot kifelé vontatni. Alig voltak tizenöt lépésnyire a
hajótól, mikor nagy durranással felrobbant a hajón lévõ
egyetlen benzin-tartály, (szerencse, hogy a másik nem volt a
hajón) és az egész hajó lángba borult.
Ez alatt a vasúti õr, aki a partról látta a veszedelmet, a másik
csónakon két emberrel segítségre jött, s ezeket Hennel
beküldte a hajó megmentésére, ami sikerült is annyiban, hogy
csak a hajó hátsó része szenesedett el egészen, ami újból lesz
építendõ.
Hennel megrémült, átázott családját a parti fürdõbódéban
elhelyezve, visszament a hajóra megvizsgálni, hogy mi volt a
benzin kiömlésének az oka.
Ekkor látták, hogy a benzin szivattyú csöve el van válva, már
valamikor törést szenvedhetett és a helyett, hogy új csövet tettek volna reá, mely csavarral lett volna odaerõsítve,
megelégedtek azzal, hogy egyszerûen összecinezték.
Így minden egyes alkalommal, midõn a benzin-tartály ki lett
cserélve, a csavarral való ráerõsítés alkalmával, igen természetes, hogy meg lett mozgatva, és éppen a szerencsétlen
napon jutott már annyira, hogy rés támadt rajta, és szivattyúzás
közben a benzin egy része kifolyt a hajó fenekébe. Ha ez a csõ
nem a pad alatt van eldugva, akkor okvetlen észreveszik a bajt,
de így nem volt észrevehetõ, csak annyiból volt gyanús, hogy a

szivattyúzás, a tartály megtöltése sokkal több idõt vett igénybe,
mint máskor, a szivattyú dolgozott és érezni is lehetett, hogy
nem jár üresen, de a tartály feltûnõ lassan telt, azt hitték hát,
hogy kelleténél több levegõt kap a szivattyú, (mert a pad alatt
lévõ tartály csavarját meg kell minden töltés elõtt kissé
ereszteni, hogy a szivattyúzást a levegõnek a benzinre gyakorolt
nyomása elõsegítse, a megeresztett csavaron át.
Itt van az okulás.
Egy rozzant 7 vagy 6 éves géppel ellátott hajót venni inkább,
mert olcsó, minthogy 1/3-ad résszel több árt fizetni és jó hírû
cégtõl új és jó hajót venni, melyet éveken át használni lehetne!
Tudósítónk értesítése szerint lelketlen mulasztással vádolható a Yacht-Egylet intézõsége, mely háromszor reperálta e kis
gépet június óta, és kiadta, mint jó karban lévõt. Borsos számlát kiállítani, ebben excellálnak.
Legutóbb is, hogy az igazgató Balaton-Füredrõl elvitte az
állítólag összereperált hajót, Balatonfüredtõl 1 kilométernyire
már megállt a gép; szerencsére vele volt a gépész, szétszedték
a szelepeket, megerõsítették a csavarokat és így tudtak eljutni
hazáig.
Oka volt a katasztrófának másodsorban a gép elavult volta,
minden része úgy volt foltozva, a lyukak cinezve, a helyett, hogy
új részt kapott volna a beteg hajó.
A szerencsétlenségben különben még ezer szerencse, hogy
így végzõdött.
Forrás: Veszprémi Hírlap, 1893. október 14.
Hajóégés a Balatonon cím alatt múlt számunkban közölt
újdonságunkra vonatkozólag Hennel Károly úrtól a következõ
levelet kaptuk.
Tekintetes szerkesztõ úr! Becses lapja 31-ik számában közölt
„Hajóégés a Balatonon” címû cikkre vonatkozólag, szíveskedjék kérem a legközelebbi számban következõ rektifikációnak
helyet adni.
1.-ször. A társulat elnöke teljes jóhiszemûséggel vette meg a
benzines hajót, melyet jó karban átadni a balatoni gõzhajózási
társulat lett megbízva eladó által. Az átadást teljesítette is a
gõzhajó-társulat, teljesen jó karban lévõnek állítván a hajót és
gépet, amit ellenõrizni szakértõ hiányában alig lehetett.
2.-szor. A hajó pad alatt elrejtett, és alig hozzáférhetõ benzinszivattyú B.-Füreden nem lett javítva, a hiba elõbbi keletû, még
Pólában kellett a csõcinezésnek megtörténnie. Hogy
Balatonfüredtõl nem vették észre, oka volt a szivattyú-csõ alig
hozzáférhetõ volta (a padot kellett volna pusztítani, ha ezt vizsgálni akarja) és ama körülmény, hogy hasonló eset még nem
történt a Balatonon, tehát arra nem is gondoltak, hogy veszély
fenyegesse ez oldalról a hajt.
Világospuszta. 1893. október 17.
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„Õrizzük, tartsuk fenn emlékeinket,
gyûjtsük össze töredékeinket,
nehogy elvesszenek végleg,
s ezáltal is üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen és kétesebb a jövõ.”
Cato
Válogatás a „Fehérpartok” alján címmel készülõ helytörténeti
(szerkeszti: Heinrich Pál)
kiadványból.

Meglátjuk a
Balatont...

E

lhagytuk Székesfehérvárt, tovább
zakatolt velünk a vasút, elhagytuk az
én falumat, Mezõszentgyörgyöt, s
gõzkocsink felcsavarodott velünk a Balatonpart aligai magaslatára.
Érdekes a Balatonnak itt a partja. E partot
egyes részei szerint más meg más név alatt
ismeri a vidék.
E nevek is furcsák. Gamásza, Világos, Aliga,
Akarattya, Csittény, Kenese, Máma. Mindegyik
a partnak egyik érdekes részét jelenti. Régi
nevek, régi szavak. Úgy tetszik, mintha Árpád
magyarjai már itt találták volna.
Legrégibb magyar okirat a tihanyi apátság
alapító levele. A korábbi keletûek vagy
másolatok, vagy hamisítványok. Ez igazi. S e
szavak közül egy-kettõ már ebben a levélben
is elõfordul.
Amikor a vasút már fönt robog a parton egy
mély bevágásban: egy helyütt a világosi
földszakadéknál egy pillanatra elénk bukkan a
Balaton. Nagy Miklós rögtön odaállt az
ablakhoz, s szemeit kimeresztve bámulta a
víz tükrét. De csak egy pillanatig. Újra bevágás
jött, és csak pár perc múlva szûnt meg az
akadály. Attól kezdve Nagy Miklósnak nem
lehetett többé szavát venni. Elfelejtette
Erdélyt. Elfelejtette a pojnikalmát és a tordai
pogácsát. Elfelejtette a Vasárnapi Újságot.
Csak bámulta a vizet.
Gyulai Pál úrra nem tett nagy hatást. Vagy ha
tett is: el nem ismerte volna a világért.
Merthogy õ elismerjen valamit, ami hiányzik
az Akadémia kiadásai közül, „olyan nincs“.
Salamon Ferenc is némán gyönyörködött, de
annál többet kérdezõsködött Szilágyi Sándor.
Szilágyi azt kérdezte: hajókáznak-e a parti
lakosok?

IV.

- Azok bizony nem hajókáznak.
- De hát hogyan érintkeznek egymással?
- Nyáron sehogy, télen a jégen át.
- Fürödnek-e?
- Azt ugyan nem cselekszik.
- De hát mire használják ezt a nagy vizet?
Salamon felelt meg helyettem.
- Ez bizony, Sándor, se ló, se szamár, hogy
terhet rakjanak rá.
Várjatok csak, erdélyiek, majd másképp
beszéltek ti a Balatonról két nap múlva!
A vaskocsi fent robog a magasban. A part
60-70 méter magas, s oly meredek, mint a fal.
Oldala tele a parti fecskék és varjak lyukaival,
ahol fészkelnek.
Lent a vízszélen selyem szõnyeg és sima
föveny, melyen messze-messze be lehet
menni a tiszta vízbe anélkül, hogy elnyelné az
embert. Közben-közben keskeny sávokként
zúgó nádasok. Azontúl a nagy víz tükre, a
túlsó parton ködbe és távolba enyészõ
hegyek.
Ezer és ezer vízi madár a nádason belül.
Tarka libuc, fehér sirály, szürke vadlúd
csapatokban. Itt-ott egy-egy gém áll õrt
mereven, mozdulatlanul feltartott fejjel. Minõ
kedves zaj volna a madarak csevegése, ha
nem zúgna-zörögne úgy a gõzkocsi!
Százszínû
pompájában
játszik
Nagy
Miklóssal a vízszín tükre. Ezüstfehér,
halaványkék, haragoszöld, égszín, barna-kék
óriási foltonként és vonalanként váltakozva.
Itt állandó, amott változó, itt eltûnik, amott
felbukkan egy-egy színárnyalat. Nagy Miklós
nem érti. Mert õ csak a vizet nézi, s az eget
nem nézi. Pedig az ég s a Balaton vize együtt
sír és együtt nevet, együtt derül és együtt
borul, együtt mosolyog, együtt haragszik. Mint
a hû szeretõk és igaz hitvesek. Ha az egyiknek
nézel a szemébe: tudod már, mi van a
másikban is.
A tihanyi templom tornya s az akarattyai
nagy szilfa farkasszemet néznek egymással.
Melyik vénebb, melyik magasabb, melyik
fenségesebb? Emberkéz építé az egyiket,
istenkéz a másikat.

Forrás:
Eötvös Károly:
Utazás a Balaton körül. Budapest. 1901.
(1876)
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Gyermeknap

Kitûnõ volt a vendéglátás

Foto – Pernecker Judit

Köszönetnyilvánítás
2006. május 27-én, szombaton a gyerekek voltak a fõszereplõk a gyermeknap alkalmából. Mint minden évben idén
is megmozdult a falu apraja-nagyja, hogy sikerre vigyék ezt
a napot. A színjátszós gyerekek A Dzsungel könyve címû
mûsorral kedveskedtek társaiknak, mely nagy sikert aratott.
(Aki lemaradt az elõadásról, falunapon bepótolhatja!)
Köszönet mindenkinek, aki anyagi támogatással illetve
munkájával segítette a 2006-os gyermeknap sikerét.

CMYK

Külön szeretnék köszönetet mondani a
Balatonvilágos Jövõjéért Alapítványnak,
hogy a jelmezkölcsönzéssel támogatták a
színdarabot. Azt gondolom, hogy ez a
mûsor csak ezekkel a jelmezekkel
lehetett teljes, mégegyszer
köszönöm a gyerekek
nevében is:
" Krutzler Adrienn
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A 2005/2006-os tanév értékelése
1. Az intézmény mûködési feltételei, az intézmény
gazdálkodása
Az intézmény mûködéséhez szükséges pénzeszközöket
maradéktalanul biztosítja a fenntartó az éves költségvetésben,
illetve
nagyon
indokolt
esetben
pótelõirányzattal.
A tanévre tervezett tárgyi eszközök beszerzése
idõarányosan megtörtént, illetve folyamatban van.
A tanulók továbbra is teljesen térítésmentesen kapják a
tankönyveket, az ebéd térítési díjából minden iskolában
étkezõ gyermek 30%-os támogatásban részesül. A nem
helyben lakó diákok utaztatásának költségét a fenntartó
átvállalta.
Az intézmény saját bevételeibõl a házirendben
meghatározottak szerint a rászoruló tanulók szociális
támogatására (versenyek, kirándulások, táborozások) elsõ
félévben 42’200 Ft-ot, második félévben 81’500 Ft-ot
fizettünk ki.
A 2005/2006-os tanévben 13 pályázatot nyújtottunk
be, melybõl 10 nyert támogatást, kettõt elutasítottak és
egy csak akkor került volna elbírálásra, ha egy másikat elutasítanak. Az összes pályázaton nyert pénz több, mint 19
millió Ft, szemben az elõzõ tanév 102’000 Ft-jával.
2. Tanügyigazgatás, a mûködés törvényessége
Az iskolai tanulólétszám a 2005/2006. tanév végén
127 fõ, az elõzõ évivel megegyezõ. A kimenõ 19 nyolcadikos helyett 11 elsõst írattak be.
A tanulók hiányzásainak elemzése alapján megállapítható, hogy a szülõk éltek az elõzetes elkérés
lehetõségével, illetve betartották a házirendben meghatározott utólagos igazolásra vonatkozó szabályozást.
Tantárgyak, tantárgyrészek értékelése alóli felmentést
nevelési tanácsadó vagy szakértõi bizottsági javaslatra 15
tanuló kapott általában helyesírásból illetve idegen
nyelvbõl, szülõi kérésre 2 tanulót mentesített az igazgató a
testnevelés tantárgy értékelése alól.
Az intézmény mûködésével és a minõségirányítással
kapcsolatos dokumentumok minden érintett számára hozzáférhetõk az igazgatói irodában.
Intézményi minõségcél volt az írott dokumentumokban
szabályozottak szerinti mûködés. Az ellenõrzõk, osztályfõ-

nöki munkatervek ellenõrzése alapján kiderült, hogy a tanulói jutalmazások és a fegyelmezõ intézkedések megtétele
nem mindig SzMSz-ban meghatározottak szerint történt. A
bejelölt dicséretekrõl nem mindig derült ki, hogy szóbeli
vagy írásbeli volt, sem az, hogy mi volt a dicséret oka, így
annak jogossága sem mindig állapítható meg. A
fegyelmezõ intézkedéseket gyakran nem elõzte meg az
elõzetes - dokumentált -szülõi tájékoztatás. A jövõben
munkánk ezen részére is jobban kell figyelnünk.
A diákönkormányzatot segítõ nevelõ december elején
került megbízásra, a DÖK mûködési szabályzatát a
Diáktanács elfogadta, nevelõtestületi jóváhagyta. A DÖK
mûködése megindult, a gyerekek véleményét a vezetõ
rendszeresen kikéri az õket érintõ kérdésekben. A
második
féléves
programok
összeállításánál
a
nevelõtestület
törekedett
kéréseik,
véleményük,
javaslataik figyelembe vételére (kirándulások helyszíne,
tanítás nélküli napok programja, ugyanakkor elvárja, hogy
a maguk felkínálta ígéreteket (házirend általuk kért pontjai) õk is betartsák.
3. A partnerek elégedettsége
3.1 Igényfelmérés
Két alkalommal (szeptemberben és májusban) mértünk
fel a tanórán kívüli foglalkozások meghirdetésére,
valamint a bejáró tanulók bérletvásárlására, különjárati
busz rendelésére szülõi és tanulói igényt. A beérkezett
igények alapján állítottuk össze szakköri és napközis
kínálatunkat, illetve rendeltünk buszt a gyerekeknek.
Külön gondot okoz, hogy a napközis foglalkozások és a
korrepetálások szülõi és tanulói igénye erõteljesen eltér
egymástól: a felsõ tagozatos diákok több, mint 85% azért
akar napközis lenni, hogy társaival együtt lehessen,
hasznosan töltse el szabadidejét délutáni tanulás elõtt,
illetve kényszerbõl, mert bejáró. Mindössze 14%-uk
szeretne segítséget kapni a házi feladatok elkészítéséhez.
A szülõk a délelõtti 5-6 óra tanulás után kora délután is a
felkészülést várják a napközitõl, miközben a gyerekek
fáradtnak érzik magukat. Az egyáltalán nem vagyok fáradt
és a nagyon fáradt vagyok szélsõértékek közötti tizes
skálán mérve a 6-os szintet jelöltek be.
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Változás lassan tapasztalható, a harmadik éve tartó
mérésnél már egyre több szülõ kéri a napközit tanulás
nélkül.
A tanítás nélküli munkanapokon minden alkalommal
kérhettek ügyeletet a szülõk gyermekeik számára. A
felkínált napok egyikén sem érte el az igény az SzMSz-ben
meghatározott 10 fõt.
A különbözõ iskolai szervezésû táborokat (sítábor, nyári
bentlakásos és napközis tábor) ugyancsak a szülõi igények
alapján hirdettük meg.
A könyvtári beszerzéseknél figyelembe vesszük a
gyerekek és pedagógusok igényeit.
3.2 Elégedettségi mérések
Az elsõ félévben 2 alkalommal végeztünk elégedettségi
mérést a tanulók és a felnõtt étkezõk körében, majd viszszatérõ mérést az iskolában étkezõ diákok között. Ez utóbbi feldolgozása szeptemberre várható.
A második félévben a diákok (4-8. osztály) és szüleik,
továbbá a pedagógusok körében végeztünk elégedettségi
mérést. A kérdõívek tartalmi csomópontjai: a tanítás,
nevelés "minõsége", a nevelési-oktatási eredmények, az
iskola környezete és a szülõkkel való kapcsolattartás.
A válaszadók 1-5 fokozatú skálán " osztályozták" a
kérdezett területet. Beavatkozásra akkor van szükség, ha
valamelyik válaszadó csoportban az átlag 3,5 alatti, így
2006 decemberéig mélyebb elemzést és intézkedési tervet kell készítenünk az alábbi területeken:
· A diákok túlzónak, a szülõk megfelelõnek, a tanárok
kevésnek érzik az iskolai szabályokat.
· A gyerekek tanuláshoz való viszonyában jelentõs
véleménykülönbség van a pedagógusok és a másik két
érdekelt fél között.
· A tanulók egymáshoz való viszonya (türelem,
figyelem) tekintetében a felnõtt válaszadók véleménye
lesújtó, a diákok ezt kevésbé látják problémának.
· A középiskolai felvételiken való megfelelést a pedagógusok nagyon alulértékelték, (3,4) a másik két félhez
képest.
Nem mehetünk el azok mellett a válaszok mellett sem,
amikor az átlag 3,5 és 4,0 közé esik valamelyik válaszadó
félnél.
· A pedagógus- diák személyre szabott kapcsolatát a
pedagógusok nagyon jónak (4,6) , a másik két fél kevésbé
jónak (3,8) tartja. A pedagógusok módszereivel a diákok
és pedagógusok egyformán elégedettek (4,3), míg a szülõk
kevésbé (3,9). Valószínûleg a szülõk nem ismerik eléggé
az alkalmazott módszereket, a nyílt napok nem elegendõek vagy nem adtunk kellõ információt errõl a területrõl.
· Eléggé ellentmondásos a szülõk véleménye a gyermekek képességeiknek megfelelõ terhelése, valamint
aközött, hogy a pedagógusok szívügyüknek tekintik-e a
gyerekek eredményességét. Míg az elsõ esetben a szülõk
véleménye a legjobb (4,1), addig a második esetben õk a
legkevésbé elégedettek( 3,9)
· A mozgás megszerettetése érdekében a tanulók többet várnak tõlünk( 3,9), míg mi úgy érezzük mindent
megteszünk (4,5). Valószínû, hogy a nagy kínálatot azonosnak tekintjük a megszerettetéssel vagy esetleg nem
ösztönözzük eléggé azokat, akik csak a kötelezõ minimális
mozgási alkalmakkal élnek.
· Az iskola belsõ díszítéseit, az iskola tisztaságát, rendjét a felnõttek nagyon jónak ( 4,5-4,6), a diákok egyáltalán
nem kedvükre valónak( 3,7-3,8) találták. A DÖK meg fogja
vizsgálni, hogy mit tennének a diákok a számukra kedvezõbb környezet kialakítása érdekében, és hogy mennyi-
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re okai a "rendetlenségnek", a "nem kellõ tisztaságnak"
maguk a diákok.
· A tantermi berendezéseket a diákok kevésbé találják
életkornak megfelelõnek. Az eltérés oka valószínûleg az,
hogy a 7-8. osztályosok egy része "nem fér be a padokba".
· A diákok egyelõre még nem érzik eléggé, hogy
véleményüknek hangot adhatnak (3,8), de a megkezdõdött diákönkormányzati munka ebben valószínûleg segít.
Ugyanilyen mértékben tapasztalják csak, hogy a tanáraikat
érdekli az õ véleményük. A javulás érdekében az osztályfõnökök tehetnek legtöbbet, továbbra is be kell õket vonni
az õket érintõ döntésekbe.
· Jelentõs véleménykülönbség van szülõk és pedagógusok között a gyerekekrõl való részletes információ
adásban, illetve a velük kapcsolatos kérdésekben kikérike a pedagógusok a szülõk véleményét. A szülõk nem érzik
megfelelõnek az iskola "önreklámozását sem. A
2006/2007-es tanév elsõ szülõi értekezletén meg fogjuk
kérdezni õket, hogy mit szeretnének megváltoztatni,
milyen javaslataik vannak.
4. Kapcsolat a szülõkkel, külsõ szakemberekkel
Szülõi értekezletek, nyílt nap, fogadóórák
A tanévben 4 alkalommal tartottunk szülõi értekezletet
és fogadóórát, egy alkalommal nyílt napot az 1-6. osztály
részére.
A szülõi értekezletek látogatottsága az évek során
megszokott átlagot mutatja, a fogadóórák látogatottsága
nõtt.
Egyéb szülõi kapcsolatok
A kollegák rendszeresen tartanak telefonos illetve
személyes kapcsolatot a szülõkkel. Az iskolai rendezvényekre meghívást kapnak szórólap, ellenõrzõ vagy
levél útján.
A helyi újság útján tájékoztattuk a szülõket az iskolai
eseményekrõl, belsõ szabályzatokról.
A szülõi munkaközösség 4 alkalommal tartott a tanév
során megbeszélést, melyen az intézményvezetõ is részt
vett. Az SzM-elnök a nevelõtestület értekezleteire - anyaggal együtt - meghívást kap. A szülõi munkaközösség
bevételeibõl 120 ezer forintot egy iskolai kirándulás megvalósításához (kirándulás Budapestre a Margitszigetre
illetve Tihanyba), gyermekenkénti 800 Ft-ot az osztálykirándulásokhoz, és egy kisebb összeget a gyermeknaphoz ajánlott fel. Ezen felül személyes közremûködésükkel segítik rendezvényeinket
Szülõi észrevételek
Szülõk jelezték, hogy kevés az információjuk az iskolai
rendezvényekrõl illetve versenyeredményekrõl, ezért
májustól a fõbejáratnál közzétettük a versenyeredményeket, okleveleket, gyermeknapon pedig fotókiállítást és
vetítést rendeztünk a tanév rendezvényeirõl.
Szûrõvizsgálatok, külsõ segítség a nevelõmunkához
A védõnõ rendszeresen, dokumentáltan végezte a
gyerekek tisztasági vizsgálatát és a tervezett szûrõvizsgálatok elõkészítését. A második félévben megtörtént a
gyerekek fogászati szûrése is.
Az 1-2. osztályosok szakembertõl hallottak fogászati
elõadást, a 2-3 osztályban 3 alkalommal volt foglalkozás a
DADA-program keretében, a 4. osztályból nem kaptunk
információt. Értékelés, javaslat nem érkezett az osztálytanítóktól.
A védõnõ a 6-7. osztályban tartott a serdülõkorról,
szexualitásról órát a gyerekeknek.
Folytatás a következõ számban!
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A felsõ tagozaton a nyár veszélyeirõl (személy és vagyonvédelem) az áldozattá válásról, a kerékpáros
közlekedés szabályairól, pedofíliáról, bûnmegelõzésrõl,
ifjúságvédelemrõl tartotta elõadást rendõrök. Az utolsó
héten a 7-8. osztályban a nyári vízi balesetek forrásairól
tartott a balatonkenesei vízirendõrség parancsnoka
elõadást. Külön kiemelték az osztályfõnökök, hogy az
elõadás mellé konkrét példákat is hoztak az elõadók és
évrõl-évre tudnak újat mondani a gyerekeknek.
Az osztályfõnökök értékelése szerint a gyerekek érdeklõdését felkeltik a külsõ szakemberek, szeretik, ha
kérdezhetnek és "nem pedagógussal" is beszélgethetnek
problémáikról.
5. Környezetvédelem, az iskolai környezetmegóvás
tapasztalatai, dekoráció
A gyerekek környezeti nevelése nemcsak a tanórákon,
szigorúan tananyaghoz kötötten folyik, hanem tanórán
kívüli tevékenység keretében is. A hetedik osztályosok
egyhetes szelektív hulladékgyûjtést szerveztek az emeleti
tantermekben, melyet nagyon élveztek a gyerekek
Az õszi papírgyûjtésen a tanulók (és szülõk) 66.532,Ft értékû papírhulladékot gyûjtöttek. A befolyt összegbõl a
legaktívabb osztály egy tortát kapott, a maradék pénz
pedig az osztályok között került szétosztásra. A legjobb
eredményt elérõ osztály közel 20ezer Ft-tal gazdagodott.
Második félévtõl lehetõségük volt a gyerekeknek
mûanyagpalackok szelektív gyûjtésére is, ehhez 15 db
palackzsugorító készülék állt rendelkezésre. A gyerekek
közel 4500 palackot hoztak be. A palackokért
darabonként, mérettõl függõen 1-2 Ft-ot fizet az átvevõ.
A gyûjtés közben felmerült problémák ( a behozott
nagy mennyiségû palack tárolása, többnyire címkével
érkeztek a palackok, a zsugorítók 4-5 db után
felmelegedtek) nem állnak arányban a bevétellel ( 12 ezer
forint).
A folyamatos éves gyûjtés mellett egy szárazelem- és
mobiltelefon gyûjtõ országos versenybe is neveztünk, de a
tanulók által gyûjtött 72 kg ( ~2600 db) elem kevés volt a
verseny elsõ tíz helyezése valamelyikének eléréséhez.
A tanév során kiderítetten szándékos károkozás viszonylag kevés történt. Továbbra is gondot okoz az
étteremben a terítõk szétvágása, a mosdókban a papír
szétszórása,
a
fiúknál
az
ajtók,
radiátorok
"megrongálódása". A nem megfelelõ használat (hintázás)
és az elöregedés miatt különösen a felsõs termekben
rendszeresen kell javítani a székeket. Hatékonyak csak
akkor lehetünk, ha a gyerekek saját bõrükön tapasztalják
meg, hogy a kiderítetlen károkra fordított pénz felhasználható lenne fejlesztésre, programokra is.
Az alsós folyosó, a zsibongó dekorálása - a mûvészeti
munkaközösség-vezetõ koordinálásával - rendszeresen
megújított (évszakokhoz illetve különbözõ eseményekhez,
ünnepi alkalmakhoz kapcsolódóan) többnyire tanulói
alkotásokkal történt.
A folyosó és a kultúrház dekorációjába a különbözõ
községi rendezvényekre (október 23., karácsony, március
15.) szinte minden kollega bekapcsolódott. Segítséget
kaptunk dekoráláshoz az óraadó rajzos kollegától is.
6. Egyéni képességfejlesztés
6.1. Tanórák, napközis foglalkozások
A tanórákon a kollegák egyre gyakrabban élnek az
egyéni tudásszint szerinti differenciálás lehetõségével. A
tanulók a számonkérésnél lehetõséget kaptak - a házirend-
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ben szabályozottak szerint - javításra.
A délutáni napközis foglalkozásokon a nevelõk egyéni
segítséget nyújtanak a gyerekeknek a házi feladatok
elkészítésében, a tanulásban. A két alsós csoportban
marad idõ differenciált képességfejlesztésre, melyhez a
feladatlapokat a napközis nevelõk állítják össze. A 15 óra
utáni idõszakban a hangosolvasás gyakorlására is
lehetõsége van a tanulóknak.
6.2. Sport
A különbözõ sportfoglalkozások keretein belül sokrétû
mozgáskultúrát sajátíthatnak el a tanulók. Minden alapsportágra külön biztosított a heti 1-2 óra. A gyerekek
körében a legnépszerûbb sportágak: labdarúgás, atlétika,
röplabda és a kosárlabda. Mozgáskultúrájuk színesítése
érdekében sok koordinációs képességeket fejlesztõ
játékot iktatnak be a kollegák a foglalkozások anyagába
6.3. Szakkörök, elõkészítõ foglakozások
A sportfoglalkozásokon felül az alsó tagozatosok
énekkarra, a felsõsök német, angol és rajz szakkörre
járhattak.
Énekkarra 11 gyerek járt többé-kevésbé rendszeresen.
A csoport a tanév során 4 alkalommal szerepelt iskolai
ünnepi rendezvényeken. A szakkörvezetõ szerint egyre
összeszokottabbak, hangjuk egyre tisztább. Ennek
ellenére a következõ tanévre mindössze 1 fõ jelezte
részvételi szándékát, és ezzel nem lehet egy szakkört indítani.
A német szakkörre 8 nyolcadikos gyerek járt. A szakkör
elsõsorban a szóbeli felvételire készüléshez nyújtott segítséget a gyerekeknek. Különösen fontos ez azoknak,
akiknek egyetlen felvételi tantárgya az idegennyelv.
Angolra az alsó tagozaton 31 gyerek járt két csoportra
tervezetten. A kezdõ angol szakkört az elsõ néhány
foglalkozás után bontani kellett a nagy létszám miatt, de az
1-2. osztályosok csoportja így is a maximális létszám feletti, 19 fõ (jogszabály szerint maximum 15 fõ alkothat egy
nyelvi csoportot). A 3. osztályosok csoportja ideálisan
mûködött félévig, míg új tanulók nem kapcsolódtak be.
Javaslata szerint év közben nem szabad csoportot változtatni.
A felsõsök csoportjába 18 gyerek járt (köztük olyanok
is, akik kötelezõ idegennyelve a német). A gyerekek
legkedveltebb foglalkozásai a játékok, internetezés és
videózás voltak
A tanulói igények alapján elsõ félévben a nyolcadikosoknak, második félévben a hetedikeseknek magyar és matematika elõkészítõ foglalkozásokat tartottunk.
Az elõkészítõ foglalkozásokon az új szemléletû felvételi
feladatok megoldásának begyakorlására, a korábbi évek
ismeretanyagának ismétlésére, illetve kiegészítõ tananyag
megtanítására törekedtek a kollegák. A tanulók munkához
való hozzáállása jobb volt a tavalyinál
6.4 Könyvtár
Napi átlagban 15-20 gyerek keresi fel a könyvtárat, a
121 beiratkozott tanuló közül 96 kölcsönöz rendszeresen.
A tanulók kiegészíthetik a tanórán szerzett ismereteket a
könyvtárban
kölcsönzéssel,
helyben
olvasással,
számítógépes egyéni képességfejlesztõ programok
használatával vagy Internetezéssel.A kölcsönzés mellett a
könyvtáros segítséget nyújt a házi feladatok elkészítéséhez
szükséges anyaggyûjtésben és ünnepekre, versenyekre
készülésben.
6.5 Korrepetálások, egyéni (kiscsoportos) foglalkozások
A tanév során 107 foglalkozást tartottak a kollegák a
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lassabban haladók felzárkóztatása, témazáró javítás,
osztályozó vizsgára, versenyekre való felkészítés céljából,
illetve a hosszabb hiányzások elmaradt tananyagának
pótlására. A gyerekek még mindig ritkán kérik önmaguk az
egyéni segítségnyújtást. A tanévet eredménytelenül teljesítõk között több olyan gyerek van, aki a pedagógus által
felajánlott foglalkozásokon sem jelent meg. Ezekben az
esetekben a szülõt értesítettük a házirendben meghatározott módon.
6.6 Versenyek
A félév során 30 tanuló jelentkezett különbözõ országos meghirdetésû levelezõ versenyekre 12 nevelõ
közremûködésével matematika, magyar nyelv és irodalom
ügyes kezek, környezetismeret (környezõ világ),
történelem, angol és német nyelv tantárgyakból és komplex humán mûveltségterületbõl. A SAM-FÜLES versenyek
eredményei egyelõre csak az interneten közzétett listából
ismerjük. A tantárgyankénti több száz versenyzõ között
tanulóink eredményei bíztatóak: az elsõ tíz legjobb eredményt elérõk között van 3 tanulónk, és 60.-nál rosszabb
eredményünk nincs. Három nyolcadikos tanulónkat
németbõl behívták az országos döntõre. Felkészítõ
tanáruk Kovács Lászlóné.
A hatfordulós Bendegúz levelezõ versenyen egy tanuló
matematikából arany, két tanuló matematikából, egy pedig
a környezõ világhoz kapcsolódó természetismereti
versenyen ezüst fokozatot ért el.
A többfordulós Hétmérföldes mesevetélkedõ három
területi fordulóján nyert iskolánk csapata, és bejutottak a
megyei döntõbe.
Kistérségi vetélkedõkön Csajágon komplex természetismereti iskolánk csapata 3. lett, az enyingi
meghirdetésû Török Bálint Napok tanulmányi versenyére
13 tanulót vittünk, a
4. osztályosok csapata anyanyelvbõl 3., a 8. osztályosok német nyelvbõl 3. helyezést értek el. A Pétfürdõn
rendezett matematika versenyen egy tanulónk második,
egy pedig 5. helyezést ért el.
Az országos II. Ifjúsági Honvédelmi versenyen az iskola
csapata 4. helyezett lett, felkészítõjük Hanga László.
Több sportversenyen is kiemelkedõen szerepeltek tanulóink.
Az alsó tagozatosok a körzeti atlétika és mezei futóversenyek mindegyikérõl érmes helyezésekkel tértek haza,
számukra feljebb jutási lehetõség nem volt. Az 5-6. osztályosoknak szintén csak körzeti szintû versenyeket
szerveztek. Atlétikából fiú- és lánycsapatunk is 3., mezei
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futásból a fiúcsapat elsõ, a lányok 3. helyezést értek el.
Egyéni versenyen 1-1 elsõ, második
és harmadik
helyezést is elhoztunk.
A 7-8. osztályosok közül többen bejutottak a körzeti
versenyek megnyerése után a megyei versenyre is.
Atlétikából megyei 5. helyezést ért el két tanulónk, a mezei
futást lány csapatunk megnyerte, és képviselte Veszprém
megyét az országos döntõn. Felkészítõjük Erdõs András.
Labdarúgásban az 5-6. osztályos fiúk a kistérség legjobbjaként jutottak a megyei döntõbe, ahol 7. helyezést értek el.
7. A nyolcadik osztályosok továbbtanulása
A 19 végzett tanuló mindegyike bejutott valamilyen
középfokú intézménybe.
A különbözõ iskolatípusokba felvettek száma:
Iskolatípus
Felvettek száma
Gimnázium
5 fõ
Szakközépiskola
6 fõ
Szakképzõ iskola
7 fõ
Speciális szakiskola
1 fõ
A tanulók korlátlan számú iskolába jelentkezhettek. Az
adatlapokon minden bizonnyal azt az iskolát jelölték elsõ
helyen, ahová leginkább szerettek volna bejutni és utolsó
helyre a legkevésbé kívánt iskolát tették. A rangsor alapján:
Megjelölt iskolatípus
Felvettek száma
I. helyen
14 fõ
II. helyen
2 fõ
III. helyen
1 fõ
IV. helyen
1 fõ
A táblázatból két következtetés vonható le: vagy nagyon reális volt a szülõk iskolaválasztása, vagy sikeresen
készítettük fel a gyerekeket a felvételire. A választ a tanulók elsõ középiskolai félévének eredménye adhatja meg.

Összegzés
A tanévre kitûzött munkatervi feladatok és minõségcélok szinte maradéktalanul megvalósultak. Az elégedettségi mérések tapasztalataiból levontuk a következtetéseket és megtesszük a szükséges változtatásokat.
Továbbra is számítunk a szülõk, a helyi társadalmi
szervezetek, vállalkozások támogató együttmûködésére,
várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
" Pernecker Antalné
igazgató

Téma

Készítõ

A pályázat kiírója

Eredmény

HEFOP: kompetencialapú oktatás elterjesztése

Pernecker Antalné

Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium 17’720’900Ft

Szünidõ akció szervezése

Pernecker Antalné

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

40’000Ft

Táborozások, álló és vándortáborokban
résztvevõk támogatása

Krutzler Adrienn

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

40’000Ft

Délutáni sportfoglalkozások
2006 szeptemberétõl

Pernecker Antalné
Erdõs András
Rajkóné Tajti Andrea

MOBILITÁS

332’500Ft

Sporteszközök beszerzése

Pernecker Antalné

MOBILITÁS

kizáró ok, ha a
sportfoglalkozásokra
kiírt pályázat nyer

Gyermek- és személyiségközpontú
óvodai nevelési gyakorlatot támogatása

Kõhalmi Alexandra

Oktatásért Közalapítvány

elutasítva

Az iskola, ahol szeretnek a tanulók napközibe járni
Sportlétesítmények felújítása

Dorogi Ferenc
Pernecker Antalné

Oktatásért Közalapítvány
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

elutasítva
300’000 Ft
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Rendõrségi hírek és szolgáltatások
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hónapban – mint az
elsõ igazi nyári idegenforgalmi
hetekben általában – megsokasodott a településre látogató és nem
itt élõ személyek száma. Természetesen megteltek a nyaraló ingatlanok is és a közterületeken, strandokon is egyre nagyobb számban jelentek meg az ide látogatók.
Mindez persze kihívást is jelent a bûncselekmények elkövetésére
szakosodott embereknek, melyek azt figyelik, hogy a nyaraló közönség mikor hibázik és hagyja nyitva a nyaralót, vagy a gépkocsiját.
Rögtön a hónap elején történt egy komolyabb értékre elkövetett
betöréses lopás, mely során az ismeretlen elkövetõk Aligán
hatoltak be a Hanák ABC-be lakatlefeszítés módszerével. Innen
több mint félmillió forint értékben tulajdonítottak el dohányárut és
pipere cikkeket. Az ismeretlen elkövetõk egy nagy sebességgel
közlekedõ és feltehetõleg igen komoly teljesítményû személygépkocsival távoztak a településrõl, oly módon, hogy az elõttük keresztbe fordított rendõrautót kikerülték az út melletti árkon
keresztül és így néhány centire 80 km/órás sebességgel haladtak el
a szolgálati autótól. A nyomozást a Balatonalmádi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja. Ezt követõen még a júniusi
hónapban történt egy olyan eset, mely során egy világosi férfi
felgyújtotta a szobát, amelyben élt és a biztos siker érdekében még
Állatorvos
Dr. Oros Sándor (hatósági)
Berhida, Kossuth u. 51.
(88)-455-126
Dr. Benedek Pál - Siófok, Honvéd u. 26.
(84) 322-400
Vendéglátás
Étterem
Club Aliga Hotel - Aligai u. 1.
(88) 543-643
Hotel Volán - Zrínyi u. 135.
(88) 480-095
Hársfa Étterem - Dózsa Gy. u. 75.
(88) 480-870
Balaton Étterem - Hunor u. 46.
(88) 480-725
Reneszánsz Étterem - Zrínyi u. 127.
(88) 596-370
Cukrászda
Barna Cukrászda - József A. u. 40.
(88) 480-050
Club Aliga Hotel - Aligai u. 1.
(88) 543-643
Borozó
Rákóczi u. 7/b.
Sörözõ
Kaiser Sörözõ-Pizzéria - Révai u. 3.
(88) 480-983
Sörbár - József A. u. 10.
BM Pihenõ Sörház - Zrínyi u. 3.
Büfék
Hársfa Büfé - Dózsa Gy. u. 75.
Márta Büfé - Zrínyi u. 35.
Ervino Bisztró-Pizzéria - Aligai u. 1.
Két Keszeg Büfé - Zrínyi u. 26/c.
Resti Büfé - Aligai Vasútállomás,
Világosi Vasútállomás
Bisztró
Dózsa Gy. u. 1., Rákóczi u. 9., Rákóczi u. 11., Zrínyi u. 30., Zrínyi u. 35.
Fodrász
Rudniczainé Sárvári Erika
József Attila u. 22.
(88)-480-822
Szolga Rita - Belsõ u. 3.
(30)9598 443
(88) 446-155

a gázcsapot is kinyitotta. A helyszínre érkezõ rendõrök a gázszagot
érezve azonnal áramtalanították a lakást és kimenekítették a férfit
a tûzbõl. Nevezett személyt mentõvel szállították el, míg a
helyszínen több tûzoltó fékezte meg a lángok továbbterjedését.
Sajnos még mindig visszatérõ probléma az ittas vezetés a
településen, melyek során olyan is elõfordul, hogy a gépkocsi
vezetõk ki akarják vonni magukat az intézkedés alól és ilyen-olyan
módszerekkel elkanyarodnak, vagy esetleg megpróbálnak elmenekülni a rendõrök elõl. Nagy többségben ez nem sikerül mivel már
komoly teljesítményû szolgálati gépkocsival látjuk el a szolgálatunkat, így könnyen utolérjük a „menekülõket“.
A júliusi és augusztusi hónapban két-két páros motoros rendõr is
erõsíti a szolgálatellátást a Rendõrkapitányság, így a Rendõrõrs
illetékességi területén, mely nagy hatásfokkal üzemeltethetõ mind
a fõútvonalakon, mind a település belterületén. Mindemellett a
hónap minden napján szolgálatba állnak a kerékpáros rendõrök is,
akik mind Balatonkenese, mind Balatonvilágos strandjait, üdülõ
övezeteit ellenõrzik visszatérõ jelleggel.
A helyi lakosok már tisztában vannak azzal a telefonszámmal,
amelyen a Rendõrõrs szolgálatos állománya elérhetõ, melyet most
azért írok le még egyszer, hogy a nyaraló tulajdonosok is
megismerhessék: 06-70-458-14-85

Tisztelettel:

" Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Szolgáltatások Balatonvilágoson
Barna István - Aligai u. 1.
(Club Aliga területén) (20) 9892 031
Asztalos
Szöllõsi Tibor - Iskola u. 3.
(88) 446-089
Szobafestés, mázolás
Timár Zsolt - Gagarin ltp. 2.
(88) 446-336
Kozmetika
Fógel Éva - Óvoda u. 3. (88) 480-740
Fornetti Dózsa György u. 71.
Híradástechnia
Tv-rádiószerelés, antennaszerelés,
mosógépszerelés
Bartek Róbert - Diófasor 4.
(30) 9370122
Bartek Vince - Diófasor 5/b
(88) 480-928
Villanyszerelõ
Lukács István Péter - Mathiász ltp. 12/2.
(88) 460-163
Vörös József - Dózsa György u. 67.
(30) 9593-950
Kobolák József - Belsõ u. 2.
(88) 480-533
Autószerelõ
Tóth Zoltán - Szegfû u. 17.
(88) 480-747
Lakatos
Kõszegi Mihály - Dobó István u. 139.
(88) 480-650
Ingatlanközvetítõ
Lõkös Gábor - Balaton u. 6.
(30) 936-2074
Veresné Pázmándi Mária
Vörösmarty u. 23.
(88) 446-481
Konditerem, frissítõ masszázs
Hangáné Mateidesz Györgyi - Belsõ u. 3.
(30) 4808-932
László József - Dobó István. u. 91.
Víz- és gázvezeték szerelõ
Berkes Ferenc - Akácfa u. 3.
(88) 480-603

Építõipar
Építési vállalkozó - Boda Pál - Aligai út 71.
(88) 446-280
Kõmûves
Gyöpös László - Kinizsi u. 2.
(88) 480-629
Schneidler József - Vörösmarty u. 5.
(30) 273-9869
Ács
Rack Flórián - Akácfa u. 5.
(88) 446-050
Vörös Tamás - Kodály Z. u. 11.
(88) 446-492
Baukó Attila - Kodály Z. u. 19.
Közúti áruszállítás
Gombás István - Deák Ferenc u. 1.
(88) 480-836
Személyszállítás
Kasza János - Kodály Z. u. 4.
(88) 480-546
Kárpitos, melegburkoló
Pap Zoltán - Bacsó Béla u. 2.
(88) 446-096
Kertgondozás
Krutzler László - Dobó István u. 89.
(88) 480-501
Szabó István, Díszfaiskola - Dobó
István u. 71.
(88) 480-570
Takács Ferenc - Kodály Z. u. 6.
(88) 480-804
Veréb András, Veréb Attila
Mathiász ltp. 19.
(20) 3236-642, (20) 9402-100
Nyomda
Zepetnek Nyomda
Töttössy Péter - Nyárfa u. 6.
(88) 480-511, (30) 9466-199
Könyvelés
Hardiné Pavelka Ágnes - Nyárfa u. 7.
(88) 480-701
Viszt Attila - Ady E. u. 13/a
(30) 9017-903

Oroszi Gyuláné - KPM ltp. 3/2.
(30) 255-3896
Adótanácsadás, könyvelés
Kun Kálmánné - Mathiász ltp. 16/b.
(88) 480-772
Szikvízkészítõ
Gallai Antal - Dózsa Gy. u. 76.
(88) 480-856
Élelmiszer
Dózsa Gy. u. 1.
Dózsa Gy. u. 73.
Jókai u. 5.
Révai u. 1.
Simon István u. 7.
Zrínyi u. 26/b
Barkácsüzlet
Dózsa Gy. u. 67.
(30) 9593-950
Zöldség-gyümölcs
Rákóczi u. 1. (nyáron)
Virágüzlet
Aligai u. 1.
József Attila u. 32.
Ajándéküzlet
Zrínyi u. 1/a
Zrínyi u. 26/a
Aligai u. 1.
Club Aliga Hotel
Strandok
Csokonai u. (szabadstrand)
Zrínyi u. 28. (fizetõstrand)
Club Aliga - Aligai u. 1. (fizetõstrand)
Tenisz
Club Aliga - Aligai u. 1.
(88) 543-643
Szállás
Reneszánsz Panzió - Zrínyi u. 127.
(88) 596-370
Uszoda
Club Aliga - Aligai u. 1.
(tekepályával, szaunával, konditeremmel, masszázzsal)
(88) 543-643
Horgásztanya
Ponty u. 14.
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Július 7- 8.

Világosi Napok - Balatoni Kapunyitó Rendezvény

Július 7. péntek
0830 Fogadjuk az elsõ hajót! Helyszín: Kikötõ, Balatonaliga
1400-1700 Véradás az iskolában
2000 Váckisújfalu táncház
2100 Valahol Európában, az ALIG(H)A színjátszókör elõadásában
Július 8. szombat
700-1000 Reggeli ébresztõ Várpalota fúvószenekarával mazsorettekkel
0900-tól Nevezések a sportversenyre az információs sátornál
0930-1000 Térzene a parkolóban
0930-1040 Aszfaltrajz-verseny a magasparton
1000 Megnyitó
1000-1030 Népzenei blokk;
fellép a Világosi Népdalkör, Gímesi Hagyományõrzõk
1000-tól Borbemutató a kultúrházban
1000-tól Futball a focipályán, streetball az iskola sportpályáján,
tenisz a magasparton a Teniszpályán
1040-1130 Szeplõs Pötyi, zenés gyermekmûsor,
Gelecsényi Sárával, a Mikroszkóp Színpad mûvésznõjével
1030 Kiállítások megnyitója az iskolában
– helytörténeti kiállítás Balatonvilágosról
– kézmûveskiállítás
– csipke-kiállítás
– fotókiállítás (A fotókiállításra bárki jelentkezhet Balatonvilágossal kapcsolatos fotóval. A fotó témája lehet balatonvilágosi táj,
rendezvény, balatoni hangulat. A fotó nem kell, hogy mûvészi le-

2006. június

gyen. Egy a lényeg, hogy a fotókiállítással szeretnénk minél
tágabb, változatosabb képet adni Balatonvilágosról.)
1200-1230 Ebédszünet
1230-1330 100 tagú cigányzenekar öt tagja húzza a nótát az ebédhez.
1300-1500 Játszóvár a parkban, ügyességi, logikai játékok gyerekeknek.
1330-1400 Csalóka Péter, népi komédia
1400 Fellép a váchartyáni és a dégi kórus.
1500 Iskolánk diákjai
1530 A dzsungel könyve, musical
1630-1700 Tombolasorsolás, eredményhirdetések
1710-1740 Keleti hastánc
1750-1900 Házasélet, be gyöngy élet! Zenés kabaré
1900-2000 Balaton Xylofon
2000-2130 Postás Józsi és Pikáns Nõvérkék
2200- Tûzijáték, utána utcabál
Egész napos kirakodóvásár
Ökörsütés péntek estétõl
Gyerekeknek arcfestés, kézmûvesház
További nyári zenés esték

Július 15. Apáti Dixiland Band
Július 22. LGT emlékzenekar
a Balatoni Halak Napja keretében
Július 29. Americante, indiánok
Augusztus 5. Thalasza, görög zenekar
Augusztus 12. Hegedûs a háztetõn
A koncertek 2030-kor kezdõdnek.

Vasúti menetrend
Siófok

Balatonvilágos

Balatonaliga

Lepsény

Székesfehérvár

Budapest
Kelenföld

Budapest
Déli pu.

BudapestKeleti

Közlekedik

0.16
3.03
4.05
Gy 5.36
6.28
8.55
Gy 10.00
11.20
11.47
Gy 12.34
Gy 13.52
14.48
Gy 15.35
Gy 16.04
Gy 16.38
16.55
17.15
Gy 17.20
Gy 17.47
18.30
Gy 20.00
20.22
20.38
20.56

4.19
5.50
6.42
9.09
11.34
12.05
14.09
15.02
16.51
17.09
17.29
17.35
18.44
20.14
20.53
21.10

0.31
3.18
4.23
5.54
6.46
9.13
10.20
11.38
12.10
14.14
15.10
15.52
16.17
16.57
17.13
17.33
17.41
18.10
18.51
20.20
20.39
20.56
21.13

0.38
3.25
4.30
6.01
6.55
9.25
10.27
11.46
12.16
12.52
15.17
15.59
16.25
17.04
17.19
17.40
17.51
18.17
19.40
20.32
21.03
21.19

1.05
3.52
5.00
6.30
7.30
9.55
10.53
12.14
12.41
13.16
14.55
15.44
16.25
16.47
17.28
17.46
18.16
18.42
19.55
21.05
21.10
21.28
21.55
21.55

6.17
7.37
8.47
11.12
11.57
14.13
16.10
17.34
17.47
18.33
19.27
19.47
21.17
22.12
22.17
23.17
23.17

6.23
7.43
8.53
11.18
12.03
16.16
19.33
19.53
21.23
22.18
22.23
23.23
23.23

14.28
18.03
-

VI. 29-tõl VIII. 20-ig 4,5,6 napokon „bagolyvonat”
VI. 29-tõl VIII. 20-ig 5,6,7 napokon „bagolyvonat”
Naponta
Naponta
Naponta
Naponta
Naponta
Szombaton nem
Csak szombaton
Naponta
Szombaton vasárnap, ünnepnap
Munkanap
Naponta
Naponta
Naponta
Naponta
Szombaton vasárnap, ünnepnap
vasárnap
Naponta
Naponta
Naponta
vasárnap
Vasárnap nem
Vasárnap nem
vasárnap

Budapest
Keleti pu.

Budapest
Déli pu.

Budapest
Kelenföld

Székesfehérvár

Lepsény

Balatonaliga

Balatonvilágos

Siófok

Közlekedik

Gy Gy Gy Gy Gy 9.00
Gy 10.15
Gy Gy Gy -

5.00
6.20
7.20
7.50
8.20
13.15
14.25
15.15
18.50
21.25

5.07
6.28
7.29
7.57
8.29
9.18
9.36
10.35
13.25
14.32
15.23
18.57
21.33

23.55
1.25
5.30
6.27
7.38
8.35
8.58
9.55
10.22
10.44
11.42
12.53
14.32
15.53
16.40
17.05
18.00
18.15
20.04
22.54

0.22
1.53
6.04
6.56
8.07
9.03
9.26
9.30
10.26
10.53
12.04
13.24
15.02
16.26
17.38
18.44
18.44
20.32
23.23

0.31
2.00
6.11
7.03
8.15
9.12
9.34
9.38
10.35
11.01
11.17
12.12
13.31
15.09
16.33
17.12
17.45
18.51
18.51
20.40
23.30

6.15
7.07
8.20
9.16
9.38
9.42
10.40
11.21
13.35
15.13
16.37
17.49
18.55
18.55
20.43
23.34

0.45
2.14
6.28
7.20
8.34
9.26
9.50
9.55
10.53
11.16
11.37
12.24
13.48
15.26
16.52
17.25
18.02
19.07
19.07
20.56
23.47

VI. 29-tõl VIII. 20-ig 4,5,6 napokon „bagolyvonat”
VI. 29-tõl VIII. 29-ig 5,6,7 napokon „bagolyvonat”
Naponta
Naponta
Naponta
Szombat
Naponta
Szombat, vasárnap, ünnepnap
Szombat, vasárnap, ünnepnap
Naponta
Naponta
Naponta
Naponta
Naponta
Naponta
Pénteken
munkanap
vasárnap
Vasárnap nem
Naponta
Naponta

Érvényes: 2006. június 10-tól augusztus 27-ig
Jelmagyarázat: Gy – gyorsvonat, 4 – csütörtök, 5 – péntek, 6 – szombat, 7 – vasárnap
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XVI. évfolyam, 6. szám

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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