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…  Újra itt van,
újra itt van,

újra itt van a nagy csapat

Újra hallom,
újra hallom,

újra hallom a hangodat
Légy a vendégünk,
légy az emlékünk,

ünnepeljük meg az új találkozást!…

Szeretnél találkozni volt diáktársaiddal, tanáraiddal?
Az iskola magas-partra költözésének 25. évfordulójára szervez-

zük a Nagy Találkozást.
Ha van kedved nosztalgiázni, várunk az iskolába 2008. június

21-én 17 órára egy kötetlen beszélgetésre a hajdani  tanárokkal,
a régi barátokkal.

Nem szükséges elôre jelentkezni, akár az utolsó pillanatban is
eldöntheted, hogy jössz-e.

Továbbra is várjuk a fényképeket, amelyeket valaha a bala-
tonvilágosi iskolában készítettek! 

A fotókat szkennelés után visszajuttatjuk a tulajdonosához!
Legyél segítségünkre, hogy a Nagy találkozás címû rendez vé -

nyünk fotói minél több emberhez jussanak el.
A rendezvény kapcsán Pataki Joachimné, Ella néni jutatta el

hozzánk ezt a régi újságcikket, mely az iskolaavatásról adott hírt
a Veszprém megyei Napló hasábjain.

A hétfôi tanévkezdés nevezetes esemény volt
Balatonvilágoson: új iskolát avatott a község apraja-nagyja. A
Himnusz eléneklése után Kovács Béla, a községi tanács elnöke
köszöntötte az ünnepélyes megnyitóra összejött megyei, járási
vezetôket, mûvelôdéspolitikusokat, köztük Gyuricza Lászlót, a
megyei tanács elnökét, Vincze Farkast, a járási pártbizottság elsô
titkárát, dr. Csillag Anikót, a járási hivatal elnökét, valamint az
ünnepségen részt vevô országgyûlési képviselôt, Angyal Imrét.

Gyuricza László avatóbeszéde egyben az iskolák megyei meg-
nyitójaként is minôsíthetô hiszen az oktatáspolitika megyei ered-
ményeirôl, gondjairól és törekvéseirôl készített számvetést.
Beszédét azzal kezdte: 

„ Szerte az országban így megyénk 163 iskolájában is ezekben
a napokban megkezdôdik a tanítás. Megyénkben 48 ezer 779
gyermek ül be a padokba, mintegy hatezerrel több, mint 1972-
ben. Összesen 7400 fô az elsô osztályosok száma, ez mintegy
1800-zal több a tíz évvel ezelôttinél. Megszaporodott tehát a gyer-
meklétszám, ezzel együtt megszaporodtak feladataink is.

Mindenekelôtt a megnövekedett gyermeklétszám iskolai befo-
gadásáról kellett és kell gondoskodnunk ezekben az években. Ez
tükrözôdik terveinkben is. Az V. ötéves tervben az összes
fejlesztés mintegy 10 százalékát fordítottuk a kulturális ágazatra,
a VI. ötéves tervben pedig már mintegy 20 százalékát. Az összes
kulturális beruházás 37 százalékát pedig az általános iskolai
fejlesztésre fordítjuk, és 150-160 tanterem megvalósulásával szá-
molunk.”

A továbbiakban az elôadó az iskolaépítések elôkészítésének
lassúságáról, a kivitelezések olykori elhúzódásáról szólt. Ez okoz-
ta gyakran a szükségtantermek kialakítását. Az utóbbi két év
tapasztalata, hogy a tanteremfejlesztési munka beindult, az idei
tanévkezdésre 60 új tanterem készült el, ennek ellenére még
mindig sok a szükségtanterem. 

Gyuricza László vázolta beszédében Balatonvilágos falu
történetét. Hangoztatta, hogy az új iskola alapterülete csaknem
háromszorosa a réginek, vagyis közel 2200 négyzetméter. Nyolc
tanterem, külön napközis helyiség, tornaterem, konyha, tanári

szobák szép és ízléses kivitelben, mely a fehérvári Alba Regia
Építôipari Vállalat munkáját dicséri. Az épület több, mint 27 mil-
lió forintba került. Jelentôs összeget tesz ki a társadalmi munkák
értéke (csupán a kerítés meghaladja az egymilliót. Köszönet érte
mind a lakosságnak, mind a munkában jeleskedô szocialista
brigádoknak. Végezetül az elôadó felhívta a figyelmet az épületek
és taneszközök megóvására, hiszen ez nemcsak anyagi
értékvédelmet jelent, de azon túl nevelési tényezô is.

Az iskolaavató beszéd elhangzása után Tenki István iskolaigaz-
gató átvette az intézményt, megköszönve a nagyszerû létesít-
ményt mindazoknak, akik tettek valamit érte.

A társadalmi munkában részt vevôk közül 19 fônek és hét szo-
cialista brigádnak adta át Horváth Imre, a Hazafias Népfront
községi titkára a Kiváló társadalmi munkás, illetve az Érdemes
társadalmi munkás kitüntetést. Az ünnepség kultúrmûsorral és az
Internacionálé eléneklésével ért véget.

Forrás: Napló, Az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága és a
Megyei Tanács Lapja, 

1982. aug. 31., XXVIII. évfolyam, 203. szám
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„ Ez az iskola jól kifejezi oktatáspolitikai törekvéseinket”
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2008. április 29.

Napirend:

1./a. A 2007. évi költségvetésrôl szóló rendelet módosítása
1./b. A 2007. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
2./ Tájékoztatás a gazdasági program idôarányos megvaló-

sulásáról.
3./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság beszámolója
4./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2008. április 29. napján tartotta munkaterv

szerinti soron következô ülését.
A napirendek tárgyalását megelôzôen a polgármester úr

tájékoztatást adott a két testületi ülés közötti idôszak fontosabb
eseményeirôl, a tett intézkedésekrôl. Elmondta, hogy a Balaton -
világos, Aligai u. 1. szám alatti üzlethelyiség tetôszer kezetét javít-
tatni kellett, melynek költsége 120 ezer Ft, valamint egy kárté -
rítési perrel kapcsolatban intézkedés történt a kártérítés
kifizetésére. 

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoz-
tató tárgyalása következett, melynek során módosította a
szabadtéri színpad burkolásának, valamint az iskolai pályán
labdafogó háló felszerelésének végrehajtási határidejét, valamint
a május 6-ára meg hirdetett rendkívüli testületi ülés kezdési
idôpontját és napirendjét.

Ezt követôen a képviselô-testület 1. napirendként módosította
a 2007. évi költségvetési rendeletét. Majd megtárgyalta a 2007.
évi költségvetés teljesítésérôl szóló beszámolót. A bevételek tel-
jesítését 442.086 E Ft, a kiadásainak teljesítését 375.868 E Ft
összegben, a pénzmaradványt 66.218 E Ft-ban jóváhagyta, és
megalkotta a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét. 

2. napirendként az Önkormányzat 2007-tôl 2010-ig terjedô
idôszakra vonatkozó gazdasági programjának idôarányos meg-
valósulásáról szóló tájékoztatást tárgyalta meg, és fogadta el.

Következô napirendként a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elôzô
évi tevékenységérôl szóló beszámolót tárgyalta meg, és fogadta
el. A Bizottság javaslatai alapján döntött a Tanyagondnoki
Szolgálat gépjármûvének telephelyérôl, a gépjármûvel szállított
személyekre vonatkozó utas-lista folyamatos vezetési
kötelezettség elôírásairól, az üzemanyag beszerzés módjáról,
valamint az önkormányzat tulajdonában lévô bérlakások bérlôi
által meg nem fizetett lakbér tartozások beszedése érdekében
fizetési meghagyás kibocsáttatásáról. 

Vegyes ügyek keretében a képviselô-testület elfogadta Balaton -
fûzfô Város Önkormányzata által a 2007-2008. évi építés hatósági
feladatok ellátására vonatkozó megállapodás tervezetében foglal-
takat, és hozzájárult a két évre esedékes 3 millió Ft kifizetéséhez.
Egyben a 2008. október 21-ei testületi ülés napirendjét
kiegészítette Balatonfûzfô Város Önkormányzata által ellátott
építéshatósági feladatokról szóló beszámoló tárgyalásával.

Jóváhagyta a 2008. évi rendezvények tervét, és azok lebonyo -
lítására biztosított elôirányzatokat az alábbiak szerint:
Gyermeknap 50 e Ft, Szezonnyitó 50 e Ft, Falunap 1500 e Ft, II.
Aligai Hully Gully 900 e Ft, augusztus 20. 450 e Ft, Idôsek napja.
50 e Ft, Egyéb rendezvények 200 e Ft, 2008. évre biztosított
elôirányzat összesen 3200 e Ft. A rendezvények pontos idôpont-
ja a www.balatonvilagos.hu weboldalon megtekinthetô.

Pótelôirányzatot biztosított a Balaton Társasházban található
két önkormányzati tulajdonú lakás kisjavítási költségére 9000 Ft
összegben 2008. évre.

Nem biztosított anyagi támogatást a Veszprém Megyei Atlétikai
Szövetség által szervezett 50. Nemzetközi Atlétikai Balaton-
bajnokság rendezési költségeihez. 

Engedélyezte 16 m2 közterület használatát Humán-jövô 2000
Kht. Üdülôszálló Világos Panzió részére az üdülô étterme elôtti
területen, 2008. június 1-tôl 2008. szeptember 30-ig, 9760 Ft
területhasználati díjért.

Pályázatok benyújtásáról döntött az alábbi témakörök-
ben:„ Táborozások, álló és vándortáborokban résztvevôk támo-
gatása”, „ Kerek évfordulók, illetve névadóhoz kapcsolódó
jubileumi ünnepségek”, „ Verseny- és tömegsport beruházások

támogatása 2008”, és „ Szünidô akció szervezése”, melyre
összességében önerôként 350 ezer Ft-ot biztosított.

Az iskola-konyha közmûveinek leválasztását követô mûszaki
problémával kapcsolatban döntött a kivitelezô megkeresésérôl a
probléma megszüntetése érdekében.

Döntött a zöldhulladék lerakóhely igénybevételének szabályo -
zásáról. Meghatározta a szolgáltatás díját 400 Ft/m3 összegben,
az egyszeri lerakható mennyiség nagyságát 1,5 m3-ben. Egyben
jóváhagyta a zöldhulladék lerakó igénybevételére vonatkozó
szerzôdés tervezetet. A zöldhulladék lerakó használati rendjének
változásáról szóló ismertetôt a képviselô-testület munkájáról
szóló tájékoztató végén közzé teszem.

A képviselô-testület javaslatot tett a gyermekjóléti és módszer-
tani szolgálat feladatait ellátó intézményre a következô öt évre. A
képviselô-testület a Balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató-
és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézményt 8174
Balatonkenese, Fô u. 43. javasolja kijelölni.

A Balatonvilágos, Bacsó Béla utca csapadékvíz elvezetésének
megoldására ajánlat bekérésérôl döntött.

Területet biztosított a TM Világos Bt. részére a Balatonvilágos,
749 hrsz-ú, Kultúrház elôtti parkoló területébôl vendéglátó-ipari
kitelepülés céljára, 2008. május 2-ára, térítésmentesen. 

Elfogadta a Beszédes József Általános Iskola Mészöly Géza
Általános Iskola Tagiskola Szülôi Munkaközössége, és
Diákönkormányzata által felajánlott 400 e Ft-ot „ a Verseny és
tömegsport beruházások támogatása 2008” témakörre benyújtott
pályázati önerô részeként.  

A Barna Kávézó részére a balatonvilágosi 749 hrsz-ú –kávézó-
elôtti területbôl 40 m2 területet vendéglátó-ipari elôkert céljára
használatba adott 2008. május 1-tôl 2008. október 30. napjáig,
36.600-Ft területhasználati díjért.

60 m2 területhasználatot biztosított a Q-GAM Kft. részére a ba -
la tonvilágosi 749 hrsz-ú, bisztró elôtti területbôl vendéglátó-ipari
elôkert céljára, 2008. május 1-tôl 2008. szeptember 15. napjáig,
41.400-Ft területhasználati díjért.

A képviselô-testület a további napirendeket zárt ülésen tárgyal-
ta, melynek keretében elfogadta a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság
módosító javaslatait a PRO-MOT Hungária Kft, és Balatonvilágos
Község Önkormányzata között a rendezési terv készítésre
vonatkozóan kötendô megállapodás tervezet tárgyában.

A Club Aliga területén lévô strandot üzemeltetô Multibaal Trade
Kft. részére a balatonvilágosi Tourinform Iroda épületében helyet
biztosított egy munkaállomás mûködéséhez 2008. május 1-tól
2008. augusztus 31-ig, bruttó 132.000 Ft használati díj
ellenében.  Egyben engedélyezte, hogy Balatonvilágos címerét
feltüntesse, támogatóként Balatonvilágos Község Önkormányza-
tát a Club Aliga területére, a belépést jogosító kártyákon szere-
peltesse. 

Kecskés István vállalkozó részére használatba adta a
Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatt található Tourinform Iroda
épületében lévô (külsô bejáratú) WC helyiséget, 2008. május 1-
tôl határozatlan idôre, nem kizárólagos használatra.

Egy végrehajtási ügyben 4510000 Ft és járulékai erejéig be -
jegy zett jelzálogból fakadó igényét jelentette be.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt-tôl információ megké ré sé -
rôl döntött a Balatonvilágos, 1222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan,
hogy az ingatlan sorsát bármiben befolyásoló intézkedés során a
TNM rendelet rendelkezései mennyire lettek figyelembe véve.

Ajánlatok/szakvélemények megkérésérôl döntött a Kultúrház
mennyezetének burkolására vonatkozóan.

2008. május 6.

A képviselô-testület 2008. május 6-án -módosított idôpontban,
és napirenddel- rendkívüli zárt ülést tartott, melynek során a PRO-
MOT Hungária Kft. és Balatonvilágos Község Önkormányzat
között a rendezési terv elkészítésére vonatkozó megállapodás ter-
vezetét kiegészítette, majd jóváhagyta, és a Kft-vel a Balaton -
világos, 291, 292, 293, 294, 295/4, 296, 297, 298, 301/1, 302,
és 303/2 hrsz alatt felvett ingatlanok vonatkozásában a szabá lyo -
zási terv elkészítésére megállapodást kötött.

Tájékoztató a Képviselô-testület munkájárólTájékoztató a Képviselô-testület munkájáról
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Tájékoztató
a Club Aliga belépôkártyákról a helyi lakosság részére

Tisztelt balatonvilágosi lakosok!
Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Club Aliga idén újból

megnyitja szállodáit, kinyitja éttermét, és a hozzá tartozó
presszót, valamint egy több játékból álló kalandparkot is letelepít
területére. Ezek a szolgáltatások kiegészülve a stranddal és a
kikötôvel a beléptetô rendszerünk teljes átalakítását tették szük-
ségessé. Ehhez a rendszerhez immár egy végleges fényképpel
ellátott kártya váltható ki a helyi lakosság számára. Minden ilyen
kártyával rendelkezô helyi lakos térítésmentesen léphet be a Club
Aliga területére, látogathatja annak strandját, illetve gépjármûvel
díjmentes a területen való áthaladás is abban az esetben, ha a
bent tartózkodás nem haladja meg a 15 percet. Az idei évben

beléptetô rendszerünk fejlesztése okán új kártyát állítunk ki min-
den helyi lakosnak, amelyek a 2008. évet követôen is használ-
hatók lesznek. Minden kártyát fényképpel, és önálló vonalkóddal
látunk el. A kártyák névre szólóak, más személyre nem
átruházhatóak.

A kártyakiállításhoz szükséges:
egy darab 1 évnél nem régebbi igazolványkép.
lakcím igazoló kártya vagy tavaly a cégünk által kiállított a

2007-es szezonra érvényes balatonvilágosi lakos kártya
A végleges kártya egyszeri kiállítási díja 1000 Ft.
A kártya kiállítás helye a Club Aliga bejáratánál lévô

Tourinform pavilonban lesz 2008. május 26-tól 2008. július l-ig,
reggel 9 és délután 15 óra között

� Club Aliga vezetôsége

Korábbi évekhez képest lényeges változás történt, a tulaj-
donos Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztô Kft. térítésmentes
belépést biztosít a balatonvilágosi állandó lakosoknak és a
településen üdülôingatlannal rendelkezô ingatlan-tulajdonosok-
nak, házastársuknak és gyermekeiknek. A térítésmentes belépési
lehetôséget a tulajdonos azon személyek részére biztosítja, akik
a Polgármesterrel és a két üdülôegyesület Elnökével kötött
Megállapodás feltételeit magukra nézve kötelezônek ismerik el. A
tulajdonos zavartalanul akar dolgozni Aliga fejlesztésén, a jó -
szom szédi viszony megalapozása érdekében biztosítja a ked-
vezményt és cserébe nyugalmat kér, amely mindenki érdeke. 

A kedvezmény a gépjármûveken közlekedôkre nem
vonatkozik, a területen áthaladás díjmentes, amennyiben 15 perc
alatt megtörténik.

A kedvezményes belépésre fényképes belépô kártya jogosít.
Az ingatlantulajdonos kérésére a Polgármesteri Hivatal ügyfél-

szolgálatától kap igazolást. Az igazoláson lévô nyilatkozatot ki kell

tölteni és aláírással hitelesíteni. Az igazolással, valamint iga-
zolványképpel (1 évnél nem régebbi) és a kártya kiállítás 1000,-
Ft költségével felkeresi a Club Aliga bejárata melletti Tourinform
pavilont, ahol mindennap 9 – 15 óra közötti idôszakban kiállítják
számára a térítésmentes belépésre jogosító kártyát, amely több
évre érvényes.

A tavalyi kártyák 2008. június 8-ig érvényesek, június 9-tôl
más csak az új, fényképes belépôkártyákat fogadják el.

A Polgármesteri Hivatal a hivatali munkaidôn túl, kizárólag az
igazolások zavartalan kiadására június hónapban szombati
napokon (június 7, 14, 21, 28) 8 órától - 12 óráig ügyeleti szol-
gálatot tart.

Igazolást az ingatlantulajdonosnak, haszonélvezeti joggal ren-
delkezôknek állít ki a hivatal.

Balatonvilágos, 2008. május 30.
� Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzô 

Fekete Barnabás polgármester

2008. május 20. 
Napirend:
1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balatonvilágos

község közrendjérôl, közbiztonságáról
2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója
4./ Vegyes ügyek
A képviselô-testület 2008. május 20-án tartotta munkaterv sze -

rin ti ülését. A napirendek tárgyalását megelôzôen a polgármester
úr tájékoztatást adott az elôzô ülés óta eltelt idôszak fontosabb
eseményeirôl. Az MNV Zrt. felé a Balatonvilágos, 1222 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó információ kérô levél elküldésre került,
valamint tájékoztatást adott a Balatoni Hajózási Zrt. részvények
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról.

Ezt követôen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szó -
ló tájékoztatás következett, melyet a képviselô-testület elfogadott.

Elsô napirendként a képviselô-testület megtárgyalta, és elfo-
gadta Balatonvilágos közrendjérôl, közbiztonságáról szóló
tájékoztatást.

Következô napirendként a Polgárôrség 2007. évi munkájáról
szóló beszámolót tárgyalta meg, és fogadta el.

Harmadik napirendként Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány
beszámolója következett, melyet a tárgyalást  követôen elfogadott.

A képviselô-testület a vegyes ügyek között az alábbi napiren-
deket tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:

Módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló ren-
deletét jogszabály változás miatt a Polgármesteri Hivatal vagyon-
nyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselôire vonatkozóan.

Megtárgyalta a játszótéri játékokra tett ajánlatokat, és a 3.
számú Pillangó Napközi-otthonos Óvoda Balatonvilágos Napközi-
otthonos Óvoda Tagóvoda részére 1 millió Ft keretösszeget biz-
tosított játszótéri játékok beszerzésére. Egyben döntést hozott az
Óvoda épületétôl a teniszpályáig, a magaspart felöli oldalra 1,8 m
magas deszkakerítés kiépítésérôl.

Az esetleges megyeváltással kapcsolatba a polgármester úr
elôterjesztésére tárgyalt a szükséges népszavazás határidejének
kitûzésérôl, melyre vonatkozóan döntést nem hozott.

Megtárgyalta a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság által feltárt
hiányosságokra tett intézkedésekrôl szóló tájékoztatást.

Nem biztosított anyagi támogatást a Rákóczi Szövetségnek, a

határon túli gyermekek magyar iskolába történô beiratkozásának
támogatására létrehozott „ beiratkozási programhoz”.

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván részt venni
az önkormányzatok kezelésében lévô strandok számára meghir -
de tett mentôkatamarán beszerzési programban. 

Nem támogatta egy balatonvilágosi állandó lakos ked-
vezményes telek iránti kérelmét, mivel kérelmezô korábban már
több önkormányzati támogatásban/kedvezményben részesült.

Hozzájárult egy ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törléséhez a
kamatmentes kölcsöntartozás kiegyenlítése folytán.

Elutasította az Aliga-Invest Kft. közterület használati kérelmét a
747/39 hrsz-ú közterületen kialakítandó parkolóhelyre vonatko -
zó an.

Parkolóhely – 10-10 db – kialakításáról döntött a 747/39 hrsz-ú
ingatlanon a Balaton utca – Május 1. utca közötti közterületen,
valamint a Nefelejcs utca – Posta utca közötti közterületen 

A Hétvezér utcai játszótér leendô kerítésének vonalába, a
telekhatártól 1,5 m-re árnyékoló, lombos fák ültetésére a szük-
séges intézkedés megtételére felkéret a Településüzemeltetési
Intézmény vezetôjét. Egyben kérte a Településüzemeltetési
Intézménynél lévô használt szeméttároló edényekbôl a Fecske
köztôl a Csalogány utcáig levezetô lépcsô lejáró mellé minimum
2 db, valamint a Nádfedeles Vendégház környékére pár darab
szeméttároló edény haladéktalan lehelyezését.

A fizetôstrand területén strandcikk, játék árusításhoz biztosított
11 m2 nagyságú területet, 2008. július 1-tôl 2008. augusztus 20-
ig 222 ezer Ft területhasználati díjért.

A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését
2008. szeptember 23-én (kedd) 16 órakor tartja.

Napirend:
1./ A 2008. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek

beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési

Intézménye beszámolója
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója 
Kultúrház beszámolója
3./ Vegyes ügyek

� Kovácsné Rack Mária

Club Aliga területére történô belépésre vonatkozó tájékoztató
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Ebben az évben is a szokásos idôpontot megelôzôen
került sor a községi gyermeknap megrendezésére, mi -
vel a hivatalos gyermeknapi hétvégén a siófoki iskolá-
val közös idôpontban tanulmányi kiránduláson vettek
részt a gyerekek.

Az eddigi gyakorlattól eltérôen új helyszínt jelöltünk
ki, a Club Aligában levô Triál Ház és környékén nyitot-
ta meg május 17-én reggel 9 órakor Fekete Barnabás
polgármester úr a rendezvényt. A programokat rész -
ben vásároltuk, így az arcfestésért, a lufibohócért fizet -
ni kellett a szervezôknek. A lövészetet a polgárôrség
tagjainak közremûködésével Tenki István nyugdíjas
iskolaigazgató, az ügyességi versenyeket, a kosárlab-
dát és focit, lábteniszt, a számháborút az iskola
pedagógusai szervezték teljesen térítésmentesen. A
tervezett horgászverseny résztvevôit a nagy szél elri-
asztotta, így csekély számban vettek csak részt. A ver -

senyt felügyelte Molnár István és Molnár Dániel, a
díjakat felajánlotta a Rózsakert ABC, az Aligai Hor -
gászbolt és az MPA Bt. Köszönjük a versenyzôk
nevében az értékes díjakat.

Horváth Gyöngyi védônô a nap folyamán vérnyo -
másmérést végzett az érdeklôdôknek. A Balaton -
kenese Rendôrörs tagjai és a siófoki tûzoltóság
tûzoltói a hagyományokhoz híven idén is bemutatót
tartottak játékos formában a mindennapi életükbôl. 

A gyerekek ellátásáról helyi civil szervezetek- a
Nyugdíjas Egyesület, a Balatonvilágosi Nôk
Szervezete és a Vöröskereszt gondoskodott. Csepi
Sándor szülô minden gyermeknek pattogatott kuko-
ricát ajánlott fel. A Vöröskereszt tagjai az egész ren-
dezvény alatt felajánlott munkájukkal biztosították,
hogy egyetlen gyerek se maradjon éhes, szomjas. A
hangosítást és a konferálást volt tanulóinknak,
Szöllôsi Tibornak és Pap Zsuzsinak köszönhetjük.  A
bejáró gyerekeket részben a település önkor-
mányzata, részben Nagy István balatonbozsoki vál-
lalkozó szállította a helyszínre és haza ingyenesen.

Szívesen láttuk a programokon az iskolások mellett
a helyi óvodásokat és szüleiket, valamint a községben
tartózkodó nem helyi gyerekeket is. Minden résztvevô
tombolajegyet kapott, mellyel a rendezvény végén sor-
soláson vehetett részt. A tombolatárgyak, a fagylalt, a
csokoládé és a térítéses programok magánszemélyek
és vállalkozások adományaiból kerültek kifizetésre.

Minden résztvevô gyermek nevében köszönjük a
pénzbeni támogatást az:

Köszönjük Melisek János alpolgármester úrnak,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan gyûjtötte az adomá -
nyokat a rendezvényhez.

Nagyon örültünk azoknak a települési képviselôk -
nek (Bóta Györgyi, Melisek János, Molnár János és
Per nec ker Antal), akik tartották annyira fontosnak a
jövô nemzedékét, hogy személyes jelenlétükkel is
meg tisz teltek bennünket. 

A gyerekek a faluban élô nyugdíjasok által sütött
több, mint 800 palacsintájától eltelve – melyet az
egyesület vezetôje Fekete Barnabásné gyûjtött össze
saját kocsijával – élményekkel gazdagodva térhettek
haza délután.

Végül nagy-nagy köszönet a település rendezvény-
szervezôjének Krutzler Adriennnek, aki megrendelte a
fizetôs programokat és a teljes napot koordinálta.

Az iskola tanulói nevében köszönöm minden szer -
vezônek, résztvevônek és támogatónak a felejthetet -
len napot.

� Pernecker Antalné

GGyyeerrmmeekknnaapp    ––

A JJúúll iiaa
kozmetikában most egy nagykezelés mellé
egy frissítô talpmasszázst adunk ajándékba.

� (20) 483-5016

Aliga Invest Kft-nek
Fekete Barnabásnak
Frida Györgynek
Kôszegi Mihálynak
Melisek Jánosnak
Mihalovics Miklósnak
Molnár Jánosnak
Id. Nagy Lajosnak

Dr Nagy Miklósnak
Pernecker Antalnak
Rieth Gábornak
Id. Szabó Istvánnak 
Takács Károlynak
és
Balatonvilágos Jövôjéért
Alapítványnak
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Fotók: Krutzler 

––    22000088..
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Május 21-ére hívtuk a szülôket a tanévzáró szülôi értekezletre.
A részt venni nem tudó szülôk számára készült az alábbi
összefoglaló:

A tanév legfontosabb eseményei
2008. szeptember 1. – tagintézményként kezdtük meg a tan -

évet. Megtörtént a napközis igények felmérése, mely alapján 4
csoportban indultak a foglalkozások

A szakköri igények alapján matematika és magyar felvételi
elôkészítôket, 2-2 angol- és német csoportot, kézmûves- és
rajz szakköröket tudtunk indítani.

Sportfoglalkozások közül tömegsportot, atlétikát, röplabdát,
kosárlabdát és 4 csoportban focit, sakkot és úszást szervez -
tünk. Keddenként a hivatalos foglalkozásokon felül tanár-diák
kosárlabdára járhattak az érdeklôdôk.

Iskolai dokumentumok, HEFOP pályázat
Pedagógiai programunkat több alkalommal kellett átalakí-

tani jogszabályi és egyéb változások miatt. Minden esetben a
Szülôi Munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal vélemé -
nyeztetve, javaslataikat maximálisan figyelembe véve történt
az átalakítás. Új magatartás- és szorgalom értékelés készült,
kidolgoztuk a nem szakrendszerû, és az oktatás intézményi
megvalósításának elveit. 

A tavalyi sikeres HEFOP pályázatunknak köszönhetôen ez
utóbbival már megelôztük az elôírásokat, hiszen iskolánkban
2006. óta folyik több osztályban, több területen kompetencia
alapú oktatás. Akik kezdetben kételkedtek abban, hogy helyes
úton járunk-e, amikor a hagyományos oktatást felváltjuk a
képességek fejlesztésével, mostanra megnyugodhatnak,
hiszen már a jogszabály is ezt teszi kötelezôvé. Szerencsére
mi ezt megfelelôen képzett pedagógusokkal és megújult, a
mai kor követelményeinek megfelelô eszközökkel (interaktív
táblák, projektorok, stb…) tudjuk tenni, hiszen HEFOP-
pályázatunk a szakmai továbbképzésre és eszközbeszerzésre
is vonatkozott. El lehet képzelni, hogy milyen hatékonysággal
folyik majd 2008. szeptemberétôl a kompetencia alapú
oktatás azokban az intézményekben, ahol sem eszköz, sem
megfelelôen képzett pedagógus nincs.

Oktatómunka, továbbtanulás, versenyeredmények
Az iskolába folyó oktatómunka színvonalát mutatják az

országos mérések, a továbbtanulási mutatók, valamint a
versenyek eredményei. A 2006/2007-es tanév mérési ered-
ményei már megjelentek az áprilisi számban. Az átlagok
alapján megállapítható, hogy a községi iskolák átlagánál ered-
ményeink jobbak, sôt szövegértésbôl 1 pont híján elérjük azt
az országos átlagot, melyben a válogatott gyerekeket tanító, a
6 és 8 évfolyamos gimnáziumi osztályokban tanuló gyerekek
eredményei is szerepelnek. A nálunk végzô gyerekeknek nincs
miért szégyenkezniük, a stabil eredmények jelzik, hogy oktató-
nevelô munkánk eredményes. 

A 8. osztály továbbtanulása
Mi is kell ahhoz, hogy a gyerek megállja helyét a

középiskolában?
1. Megfelelô alapok ahhoz, hogy bekerüljön, és ezért felel az

általános iskola
2. Olyan középiskola kiválasztása, amely a gyerek tudás -

szintjének, érdeklôdésének felel meg, és ennek kiválasztása a
szülô felelôssége

3. Megfelelô munkafegyelem, szorgalom, kitartás-ez a
gyereknek a felelôssége 

Az általános iskola eredményességét leginkább az jelzi, hogy
mennyire sikerült a gyerekek felvételije, vagyis hányadik
helyen megjelölt és milyen típusú iskolába vették fel a
gyereket.

A megjelölt iskolák sorrendje szerint
0. helyen 1. helyen 2. helyen 3. helyen 4. helyen
felvett 3 fô felvett 13 fô felvett 5 fô felvett 2 fô felvett 0 fô

A táblázatból leolvasható, hogy a tanulók 70%-át vették fel
a nulladik  vagy elsô helyen megjelölt iskolába, 22%-át a

második helyre, vagyis a gyerekek 92%-a az elsô vagy második
helyen megjelölt iskolába került. Még soha nem volt olyan
évfolyamunk, ahonnan 3 tanulót is felvettek volna  az Arany
János Tehetséggondozó Programba. 

Iskolatípus szerint
Gimnáziumba 10 fô Szakközépiskolába 7fô    Szakiskolába 6 fô

A tanulók 74%-a érettségit adó középiskolába kerül, és 26 %-a
közvetlenül szakmát adó ún. szakiskolába. Tavaly ez az arány
54%-46% volt. 

Érdekes dolog összevetni a továbbtanulási eredményeket a
szülôi elégedettség-mérés eredményével. A szülôk 22%-a!!!
szerint csak  kis mértékben megfelelô felkészítésünk a
továbbtanulásra.

Számoljunk egy kicsit!  Mindössze a gyerekek 8%-a került a
3. helyen megjelölt iskolába, de többen jelöltek be 5-6 helyet
is. Vagyis a szülôk 14%-a az ötfokú skálán akkor is csak ket -
tesre minôsít bennünket, ha az általa megálmodott 2. helyre
bejutott a gyereke. Vajon milyen minôsítést kap akkor maga az
iskola kiválasztás? Biztos, hogy a gyermek képességeinek,
tudásszintjének, érdeklôdésének megfelelô iskolát jelölték
meg? És tudják-e, hogy a felkészítôn milyen aktivitással dol-
gozott gyermekük? Volt-e egyáltalán felszerelése vagy házi
feladata? Vagy teljes mértékben az iskola felelôs azért, hogy a
3-6 megjelölt hely közül a csak 2.-ra rangsoroltra került be?

A kérdésekre nem most kell válaszolni. Majd akkor, ha
látják, hogy képes és hajlandó lesz–e a gyermek szeptembertôl
a jelentôsen megnövekedett követelményekkel megbirkózni.
Mert a mi szerepünk véget ért azzal, hogy képesek voltunk
bejuttatni ôket a középiskolába, vagyis rendelkeznek a
megfelelô alappal. De erre bizony építkezni kell, vagyis
keményen dolgozni, jóknak a még jobbak, a még elhivatot-
tabbak között. Vajon lesz-e ott is olyan tanár, aki sokadszor fog
könyörögni, hogy készítsen a gyerek – netalántán megfelelô
külalakkal – házi feladatot, vagy akinek a megadott határidô
után még következmények nélkül be lehet adni a feladatot,
aki a javító dolgozat sikertelensége után még ad egy javítási
lehetôséget? És felkészítik-e majd ôket az érettségire, vagy a
magántanárhoz kell járni az eredményes matura érdekében?

Versenyeredményeink név szerint megjelentek havonta, így
most csak egy összesítést olvashatnak:

Tantárgyi versenyek
Török Bálint Napok-Enying       Matematika verseny-Pétfürdô
• Német 6 - 7.       IV. hely 5. és 6. o.      I. hely
• Angol  6 - 7. II. hely 7. o. II. hely
• Matematika 4.     I. hely és további VI - VIII. helyek
Mesevetélkedô 3-4. o. – 6 teljes fordulóban I. hely, megyei

döntô 7. hely
Országos környezetvédelmi verseny – Nyíregyháza – országos

I. hely
Sporteredmények
Aquatlon megyei (úszás és futás)
Ôsszel I-VIII. helyek – Tavasszal II-III-VI-VIII-IX helyek
Mezei futás
Ôsszel egyéni 2. és 3. hely  és egy csapat 2. hely 
Tavasszal egyéniben és csapatban 2-2 db I. hely, és csapat-

ban egy III. hely
megyei II. hely csapatban,  XI. hely egyéniben
Atlétika csapatverseny városi II. hely 2 csapattal, megyei VII.

hely (a második csapatunk nem tudott részt venni a megyei
döntôn, mivel az egybesett az iskolai kirándulás napjával)

Labdarúgás-városi I és III. helyek, kisiskolák-körzeti I.
megyei II. hely Kaposvár

Tenisz  megyei II. hely,  szereplés az országos döntôbe
Kisiskolák  atlétika versenye-Kaposvár  megyei II. helyezés
Szabadidôs tevékenységek
Bôséges kínálatot nyújtottunk ebben a tanévben is az

együttmûködési képességeket fejlesztô, úgynevezett közössé-
gi foglalkozásokból. Természetesen ezek a programok nem

ÉÉvv   vvééggii   sszzüüllôô ii   éérr tteekkeezz lleett
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Tisztelt Olvasók!

Az elmúlt hónapban vi -
szony lag csendes idôszakot
tudhatunk magunk mögött.
Elvétve történt egy-egy be -

törés, melynek helyszínét megvizsgálva továbbra is azt
lehet megállapítani, hogy az elkövetô élelemszerzési cél-
lal hatol be, majd a talált élelmiszereket elfogyasztva,
esetleg egy-két kisebb tárgyat eltulajdonítva tovább áll
egy másik nyaralóba. A sikeres felderítéshez és elfo -
gáshoz feltétlenül számítunk a lakossági információkra. 

A képviselô testületi ülésen a közbiztonsággal kapcso-
latban elhangzottakra reagálva engedjék meg, hogy tá -
jékoztassam önöket az idegenforgalmi szezon elô -
készületeirôl. Bár jelenleg még jelentôs létszámhiánnyal
küszködünk, de az idény kezdetére az állomány létszáma
folyamatosan töltôdik, sôt a szezonra 8 fô megerôsítô
erôre is ígéretet kaptunk. Buzsáki László r.tzls. helyi KMB
elôreláthatólag július 1-tôl ismét szolgálatba áll és a
korábbi évek hagyományait követve a kerékpáros

járôrszolgálat oszlopos tagja és vezéregyénisége lesz.
Június hónapban több alkalommal is fognak a kollégáim
sebességmérést végezni Balatonvilágoson, kérem ne
csak ezért tartsák be a megengedett sebességet. A jó idô
és a szünidô sajnos nem csak a turistákat vonzza a
Balaton-partra, hanem a rájuk szakosodott bûn el köve -
tôket is. Kérem fokozottan vigyázzanak értékeikre
legyenek akár a strandon, akár otthon a ház körül. Csak
akkor tudjuk eredményesen távol tartani ezen szemé-
lyeket, ha mindenki megteszi a tôle elvárható vagyon-
védelmi óvintézkedéseket. Engedjék meg, hogy felhívjam
figyelmüket a rendôrôrs járôrautójában lévô mobil tele-
fon hívószámára 06/70 458-1485. Ez a szám mindig az
éppen szolgálatot teljesítô járôr párnál csörög a
hatékonyabb reagálás érdekében. Remélem, hogy
megfeszített munkával és az önök támogatásával ered-
ményesen reagálhatjuk le az elôttünk álló nyári szezont!

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Tisztelettel:

� Ari András rendôrôrnagy
megbízott ôrsparancsnok
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Atlétika körzeti verseny Siófok – II. helyezés
Bódig Péter, László Dávid, László János, 
Rest Botond, Tóth Ádám, Tóth Zsolt

Atlétika megyei  verseny Siófok – VII. helyezés
Bódig Péter, László Dávid, László János,
Rest Botond, Tóth Zsolt
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helyettesítik a szülôi ház nevelési tevékenységét, csak segítik,
kiegészítik azt. A teljesség igénye nélkül, néhány programunk:

• Osztályonként havonta egyszer, illetve tagozati vagy iskolai
szinten közösségfejlesztô foglalkozások:

• Ôszi sportnap
• Papírgyûjtés
• Kerékpár/gyalogtúra (B.kenese/B.akarattya )
• Sportdélután és játszóház a kicsiknek
• Karácsony, karnevál, Bolondok napja-felsôsöknek
• Anyák napja 1-6 évfolyam, 
• Megemlékezés nemzeti emléknapokon és ünnepeken

(aradi vértanúk, okt.23. márc. 15.) 
• Tavaszi sportnap-Tóth Lovascentrum, Siófok
• Kirándulás a Margitszigetre-alsósok
• Községi gyermeknap
• Osztálykirándulások, Mészöly nap, ballagás, tanévzáró,

nyári napközi
Kapcsolatkeresés a szülôkkel
Ebben a tanévben is kiemelt helyen kezeltük a szülôkkel

való kapcsolattartást. Természetesen egy kapcsolathoz
mindig két fél kell, vagyis a mi igyekezetünk kevés, ha nincs
fogadókészség. A hivatalos ellenôrzô útján történô értesítések
mellett-több kevesebb sikerrel- rendszeresen próbálkoztunk
még a következô módokon megkeresni a szülôket:

• Telefon, a helyi újság
• Igényfelmérések : szakkörök, napközi, tankönyv, ügyelet,

színház, kirándulások, nyári tábor, napközis tábor
• Elégedettségmérések -magatartás-szorgalom értékelés,

általános elégedettségi kérdôív 
• Nyílt nap,
• Szülôi értekezletek és fogadóórák 4 alkalommal  
• Szülôi munkaközösség ülései 5 alkalom
• Közös rendezvények: osztály- és iskolai keretben (gyer-

meknap)

És milyen volt a fogadtatás? Mikor arra voltunk kíváncsi-
ak, hogy mennyire elégedettek a magatartás-és szorgalom
értékelés új módjával, a kiküldött kérdôívek 10%-a sem
érkezett vissza. Második próbálkozásunk már szerencsésebb-
nek bizonyult, a kérdôívek közel felét visszaküldték az
általános elégedettségi kérdôívekkel együtt. 

A szülôi értekezleteken az érdeklôdés szintén 50% körüli
annak ellenére, hogy az általános munkaidôn túli idôpontra
hirdetjük. 

A szülôi munkaközösség tagjai többségét szerencsére
nem ez a passzivitás jellemzi, mind az 5 alkalommal dön-
tésképesek voltak, minden osztály képviseltette magát
legalább egy fôvel. 

Itt köszönöm meg a tanév során mutatott aktív közremû -
ködésüket, különösen a jótékonysági bál, és a karnevál
szervezésében, megvalósításában. A szülôi munkaközösség
éves bevételébôl (jótékonysági bál:  280.886Ft + karnevál
227.191Ft) felajánlott 400.000Ft-ot a helyi önkormányzat-
nak abból a célból, hogy az iskola udvarán játszóteret alakít-
son ki. A képviselô-testület a felajánlást elfogadta 

Szülôi elégedettségmérés
A kiküldött 108 kérdôív közül 46 érkezett vissza, összesen

4 db szöveges kiegészítéssel. Minôségirányítási programunk
szerint akkor szükséges beavatkozni, ha valamely kérdésre a
válaszok átlaga 3,5 alá csökken. 

A feltett 15 kérdésbôl mindössze 3 közelítette meg ezt a
határértéket. Önök a legkevésbé elégedettek az általunk
elvárt magatartási normákkal (átlag 3, 55), a gyermekekkel
való törôdésünkkel és a továbbtanulásra felkészítéssel ( átlag
3,66). Köszönjük a jelzéseket, a nevelôtestület az év végi
értékelô értekezleten intézkedési tervet fog kidolgozni ezen
területek munkájának javítására.

� Pernecker Antalné
igazgató
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2008. június 21.
GRILLVERSENY

reggel 10 órától a kultúrház parkolójában!
Jelentkezni Erdélyiné Arankánál,

a Nôk Egyesülete elnökénél
� (30) 335-8019 számon lehet!

A nevezési díjakat a verseny napján kell
befizetni a sütés megkezdéséig!

NAGY TALÁLKOZÁS

17 órától az általános iskola épületében!

HOLT KÖLTÔK TÁRSASÁGA

címû színdarab bemutatója az Alig(h)a
Színjátszókör elôadásában, melynek bevételét

BOLLÓK BENCE gyógykezelésére ajánljuk fel.
Sok szeretettel várunk Mindenkit!

Szereplôk:
Keating –  Bencsik Pál, Niel –  Veréb Andrásné,
Knox –  Mézes Balázs, Cameron –  Boda Pálné,
Charlie –  Horváth Kata, Nolen –  Wimmer Péter,

Mr. Perry –  Krutzler László, Pitts –  Szöllôsi Tibor,
Meeks –  Gallainé Simon Kati, Todd –  Hollósi Évi,

Chris –  Papp Zsuzsanna, Tündér –  Mokány Petra, 
továbbá:

Farkas Ádám, Kiss Hunor, Mokány Bence, Nagy
Ricsi, Tóth Dani, Völgyi GergN, Vörös Roland
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– fagylalt – sütemény – kávé – FORNETTI –
EEllôôrreennddeellééss::   � (20) 464-43-94

Június 15-tôl nyári nyitva tartással
Kedd – vasárnap: 9-21-ig

hétfô: szünnap
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A Balatonvilágosi Kultúrotthonban ritka szép esemény alkalmából
gyûltünk össze 2008. május hó 10-én délelôtt 11 órai kezdettel
ünnepeltük Tóth Feri bácsi és felesége Lujzi néni balatonvilágosi
lako sok 60. házassági évfordulóját.
A jubileumi évfordulón részt vettek gyermekeik, unokáik az ünne-

pel tek testvérei, minden szeretett családtag, valamint a barátok. 
Megható volt, ahogy a házaspár 60 év elteltével, „ fogadalom téte -

lével” ismét megerôsítette összetartozását. 
Örömmel tettem eleget a jubileumi házasságkötésnél történô fel -

ké  résnek, mivel több éves anyakönyvi munkám során elsô alkalom -
mal volt részem gyémántlakodalomnál történô közremûködésben. 
Manapság nagyon kevesen vannak, akik ezt a jeles évfordulót

együtt meg tudják ünnepelni. 
A Világosi Hírmondó sorain keresztül ismételten jó egészséget, bé -

kességet és további sok örömet kívánok a jubiláló házaspárnak a
Balatonvilágosi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nevében.

� Varga Gézáné anyakönyvvezetô
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– Shimano – Balzer – Okuma – Exner
– Timár Mix – Perfekt –  Dam

EElléérrhheettôôsséégg::

Balatonvilágos, Aligai utca 1.
(a Club Aliga felsô bejáratánál)

� (20) 316-05-19
Email: exneruszos@gmail.com

Fotók: Krutzler 

Köszönetünket fejezzük ki a 2008. május hó 10-én
megtartott 60. házassági évfordulónk ünnepi megren-
dezéséért, az önkormányzat, nyugdíjas barátaink, nyugdí-

jas klub, Vöröskereszt támogatásáért, akik széppé és
hangulatossá tették azt a szép napot, amely feledhetetlen
marad számunkra. 

Soha nem felejtjük és még egyszer köszönünk mindent,
amit értünk tettek.

Szívélyes üdvözlettel:

� Tóth Ferenc, Tóth Ferencné és családja

KKöösszzöönnee ttnnyyii ll vváánn íí tt ááss


