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Az aligai vasúti aluljáró és az Iskola utca közötti
járda szakasz mûszaki átadás-átvételét követõen
2003. december 20-án avattuk fel a régen várt és

nagy örömmel fogadott járdát.
A Hársfa vendéglõben tartottuk a gyülekezõt, ahol

spontán beszélgetésekre került sor a lakosok, a község
képviselõi és az avatást megtisztelõ Kuti Csaba, a
Veszprém megyei Közgyûlés Elnöke, valamint dr. Bóka
István országgyûlési képviselõnk között.

Fekete Barnabás polgármester avató beszédében méltat-
ta a képviselõ-testület felelõsségteljes döntését, mely
alapján megépülhetett ez a járda szakasz, mely a kezdetét
jelenti a további szakaszok megépítésének. Sajnálattal
emelte ki, hogy a vissza nem igényelhetõ ÁFA komoly ter-
het ró a községi beruházásokra, hiszen további 300 méter
épülhetett volna az így elvont pénzbõl.

Kuti Csaba elnök úr elismerését fejezte ki a községnek,
hogy saját erejébõl ilyen jelentõs és közérdeket szolgáló
beruházást valósított meg.

A beszédeket követõen a nemzeti színû avató szalagot
Kuti Csaba és dr. Bóka István vágta át, majd a hordó sör
helyett az egyik legfiatalabb polgárunk babakocsija
gördült végig a járda elsõ szakaszán.

Akik részt vettek az ünnepélyes avatáson, valamennyi-
en örültek, hogy ilyen szép létesítménnyel gyarapodott
községünk. 

Járdaavatás: 2003.  december  20.

Fotók: Krutzler Adrienn
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2003. december 29.

Napirendek:
1./ 423/2003. határozat visszavonása
2./ 303/9 hrsz-ú ingatlan vevõkijelölése
3./ Településüzemeltetési Intézmény intézmény-
vezetõi állásra pályázat kiírása

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 303/9 hrsz-ú ingatlan vevõjének
kijelölésérõl szóló 423/2003. számú határozatát
visszavonta, és egyben kijelölte az ingatlan új
vevõjét.
A Településüzemeltetési Intézmény intézmény-
vezetõi állás betöltésére a képviselõ-testület
pályázat kiírását határozta el. Pályázati feltételként
felsõfokú végzettséget, számítógépes felhasználói
ismeretet, valamint minimum 3 éves vezetõi
gyakorlatot határozott meg. Az állás megbízással
történõ betöltését 2004. április 30. napjával,
kinevezéssel történõ betöltését 2005. január 1.
napjával határozta meg. A pályázat beadásának
határidejét 2004. január 23. 12 órában, a
pályázatok elbírálásának határidejét 2004. február
20. napjában határozta meg.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2004. évi munkatervét a
432/2003.(XII.08.) számú határozatával fogadta
el, az alábbiak szerint:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-
testületének 

2004. évi 
M U N K A T E R V E

A polgármester valamennyi ülésen a napirendi
pontok tárgyalása elõtt beszámol a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közt tett fontosabb intézkedésekrõl. 
Az ülések 15 órai kezdettel tartandók. 
A képviselõ-testület üléseinek helye a
polgármesteri hivatal tanácsterme, 
a közmeghallgatások, falugyûlések helye a
községi kultúrotthon.
1.   2004. január 19. (hétfõ) 15 óra
Napirend:

1./ A 2004. évi költségvetés I. fordulós
tárgyalása

Elõadó: p o l g á r m e s t e r ,
Gazdasági Bizottság elnöke

2./ Intézmények szociális keretének
felhasználásáról szóló beszámoló

Elõadók: intézményvezetõk
3./ Vegyes ügyek

2.   2004. február 16. (hétfõ) 15 óra
Napirend:

1./ A 2004. évi költségvetési
rendeletalkotás

Elõadó: p o l g á r m e s t e r ,
Gazdasági Bizottság elnöke

2./ Nyári programok, rendezvények
Elõadó: p o l g á r m e s t e r ,

alpolgármester
3./ Lejárt határidejû határozatok

végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester

4./ Vegyes ügyek
3.   2004. március 1. (hétfõ) 15 óra
Napirend:

1./ Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek
és Ifjúságvédelmi Bizottság beszámolója

Elõadó: bizottság elnöke
2./ Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság

beszámolója
Elõadó: bizottság elnöke

3./ Vegyes ügyek
4.   2004. április 19. (hétfõ) 15 óra
Napirend:

1./ A 2003. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló beszámoló

Elõadó: polgármester
2./ Üdülõegyesület beszámolója

Elõadó: üdülõ egyesületi
elnökök

3./ Lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló

Elõadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek

5.   2004. május 17. (hétfõ)
Napirend:

1./ Családsegítõ- és Területi
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

Elõadó: CSSZSZ vezetõje
2./ Beszámoló a szociális és gyámügyi

feladatok ellátásáról.
Elõadó: szociális bizottság

elnöke
3./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti

feladatok ellátásáról. 
Elõadó:  polgármester

4./ Balatonkenesei Rendõrõrs
beszámolója Balatonvilágos község közrendjérõl, 

közbiztonságáról
Elõadó: rendõrõrs

parancsnoka, helyi körzeti megbízott
5./ Polgárõr Egyesület beszámolója

Elõadó: Krutzler László
vezetõ 

6./ Vegyes ügyek
6.   2004. június 21. (hétfõ)
Napirend:

1./ Lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló

Elõadó: polgármester
2./ Mészöly Géza Általános Iskola és

Óvoda Pedagógiai Program tárgyalása
Elõadó: iskolaigazgató

2./ Vegyes ügyek
7. 2004. július. Lakossági Fórum
Napirend:

1./ Beszámoló az eltelt idõszak
eseményeirõl, a képviselõ-testület munkájáról.

Elõadó: p o l g á r m e s t e r ,
képviselõ-testület
8.   2004. szeptember 6. (hétfõ)
Napirend:

1./ A 2004. évi pénzügyi terv I. féléves
teljesítése

Elõadó: p o l g á r m e s t e r ,
jegyzõ, intézményvezetõk

2./ Lejárt határidejû határozatok

végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester

3./ Vegyes ügyek 
9.   2004.   Közmeghallgatás
Napirend:

1./ Beszámoló az elõzõ
közmeghallgatás óta eltelt idõszak eseményeirõl,
a testület 

munkájáról. 
Elõadó: p o l g á r m e s t e r ,

képviselõ-testület
10.   2004. október 18. (hétfõ)
Napirend:

1./ Balatonvilágos Község
Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Elõadó: jegyzõ
Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
beszámolója

Elõadó: iskolaigazgató
Kultúrház beszámolója

Elõadó:
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója

Elõadó: intézményvezetõ
Egészségügyi szolgálat beszámolója

Elõadó: háziorvos
Védõnõi szolgálat beszámolója

Elõadó: védõnõ
Szociális gondozói szolgálat beszámolója

Elõadó: házi segítségnyújtó
Tourinform Iroda beszámolója

Elõadó: irodavezetõ
Falugondnoki Szolgálat beszámolója

Elõadó:
2./ Lejárt határidejû határozatok

végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester

3./ Vegyes ügyek
11.   2004. november 15. (hétfõ)
Napirend:

1./ 2004. évi költségvetés III.
negyedéves teljesítésérõl szóló beszámoló

Elõadó: polgármester
2./ 2005. évi költségvetési koncepció

Elõadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek.

12.   2004. december 13.  (hétfõ)
Napirend:

1./ A 2005 évi fejlesztések
Elõadó: polgármester

2./ A 2005. évi munkaterv javaslat
elõterjesztése 

Elõadó: polgármester
3./ Lejárt határidejû határozatok

végrehajtásáról szóló beszámoló
Elõadó: polgármester

4./ Vegyes ügyek
A  képviselõ-ttestület  munkaterv  szerinti,  soron
következõ  ülése  2004.  január  19.  hétfõ  15  óra.

Napirendek:
1./ A 2004. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása 
2./ Intézmények szociális keretének
felhasználásáról szóló beszámoló
3./ Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária



Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó 3.2004. január ÚjÚj

Balatonvilágos Község Önkormányzat
28/2003.(XII.23.)1,15/20002.(XII.30)2 rendeletekkel

módosított 15/1998(XII.10 )3 Gépjármûadó
mértékérõl szóló rendelete egységes

szerkezetben

A többször módosított 1991 évi LXXXII. törvény 1,
/A.§.(1) bekezdésében (továbbiakban: Gjt.) kapott
felhatalmazás alapján Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselõ testülete e rendeletben
állapítja meg a belföldi gépjármûvek adójának
mértékét.

1.§.
A rendelet hatálya Balatonvilágos község illetékességi
területére a belföldi forgalmi engedéllyel és
rendszámmal ellátott gépjármûvekre terjed ki.

Az adó mértéke
2.§.

/1/ Az évi adótétel a vonatkozó törvény értelmében –
a Gjt. 6.§. (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a
Gjt. 6.§ -ában meghatározott adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után 1.200.- Ft.4

Záró rendelkezések
3.§.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit 2003.január 1  napjától kell
alkalmazni. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ
gondoskodik.

1 Hatálybalépés idõpontja: 2004. január 1.
2 Hatálybalépés idõpontja: 2003.január 1
3 Hatályon kívül helyezte: 28/2003.(XII.23.) ör.
4 Hatálybalépés idõpontja: 1999.január 1
5 Módosította: 28/2003.(XII.23.) ör.

Balatonvilágos község Önkormányzat 
27/2003.(XII.23.)1,16/2002.(XII.30.)2 ,18/2001.(XII.

31.)3 18/2000. (XII. 15.)4, 21/1999(XII.15.)5;
8/1998(III.16.)6; 13/1997(XI.10.)7 6/1996(II. 14.)8

rendeletekkel módosított
19/1995 (XII. 15.)9 Iparûzési adó rendelet

egységes szerkezetben
Bevezetõ

A Balatonvilágosi Önkormányzat a helyi
adórendszer központi változtatása kapcsán az
adómérték megemelését határozta el a gazdálkodási
feltételeinek biztonságosabb  megteremtéséhez és a
község idegenforgalmi színvonalának emelése
érdekében.

1.§.
Balatonvilágos község Önkormányzata a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. /1/ bek.
felhatalmazása alapján a község illetékességi
területén határozatlan idõre 1996. január 1-tõl
iparõzési adót állapít meg.

Adókötelezettség
2.§.

Adóköteles az Önkormányzat közigazgatási területén
állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység (továbbiakban: iparûzési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó.
Adóköteles a vállalkozó e minõségben végzett
nyereség, illetõleg jövedelemszerzésre irányuló
tevékenysége.
A vállalkozó állandó jellegû iparûzési tevékenységet
végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott
székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül,
hogy tevékenységét részben vagy egészben
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
(5),, Ideiglenes jellegû az ipatûzési tevékenység, ha az
önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó 
piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,

b) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg
természeti erõforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy
a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett
tevékenység idõtartama adóéven belül a 30 napot
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a
tevékenység folytatásának idõtartama a 180 napot
meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye
telephelynek minõsül. 
c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható -
tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel.

Az adó alanya
3. §.

Jogi személy, egyéb szervezet amely üzletszerû
tevékenységet folytat, vállalkozó, a magánszemély
vállalkozó, ha belföldön saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából üzletszerû tevékenységet
végez, továbbá az a magánszemély, akinek a
tevékenységét más adótörvény vállalkozói
tevékenységnek minõsíti.

Adómentesség10

4. §.
/1/ Mentes az adó alól:
Egészségügyi, oktatási, és kulturális szolgáltatások,
ha azt az önkormányzattal való megállapodás alapján
végzik.
A gyógyszertári tevékenység.
/2/ Adómentes az adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató
szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíj pénztár és a költségvetési szerv abban
az évben, amelyet megelõzõ naptári évben folytatott
vállalkozási tevékenységébõl származó jövedelme
(nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége,
illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye
után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétérõl az
adóalany írásban köteles nyilatkozni az
adóhatósságnak.

Adókedvezmény
5.§.

/111/ A /2/ bekezdésben foglalt adókedvezmény csak
azt a vállalkozót illetheti meg, akinek /amelynek a
helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C.
törvény  39.§  /1/ bekezdés, illetõleg 39/A § vagy
39/B § alapján  számított /vállalkozási szintû /
adóalapja nem haladja meg 2.5 millió Ft-ot. 
/2/ A rendelet 3. §-ában meghatározott adóalanyok
adókedvezményben részesülnek, ha Balatonvilágos
illetékességi területén létesített új telephelyen új
vállalkozási tevékenységet indítanak be.
A kedvezmény mértéke
tevékenység kezdõ évben: 30 %
tevékenység második évében: 25 %
tevékenység harmadik évében: 20 %
Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése

6.§.
/1/ Az adókötelezettség a gazdasági tevékenység
megkezdésének napjával kezdõdik és a tevékenység
megszüntetésének napjával szûnik meg.
/2/ Az Önkormányzat közigazgatási területén ideig-
lenes (alkalmi) jelleggel végzett iparûzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének
idõtartama az irányadó az adókötelezettség idõbeni
terjedelmére.

Az adó alapja
7.§.

/1/ Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység
esetén az adó alapja az értékesített termék, illetõleg
végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói
teljesítések értékével, valamint 1998. évben az

anyagköltés 33 %-val, 1999. évben az anyagköltség
66 %-ával, 2000. évtõl az anyagköltséggel.
/2/ Az ideiglenes (alkalmi) iparûzési adónál az adót
napi átalányban kell megfizetni.
/3/ A székhely illetõleg a telephely szerinti önkor-
mányzathoz az adóévre fizetendõ adóból, legfeljebb
azonban annak összegéig terjedõen – a (4)
bekezdésben meghatározott módon – levonható az
ideiglenes jellegû tevékenység után az adóévben
megfizetett adó.
/4/ Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a
székhely, illetve a telephely(ek) szerinti önkormány-
zatokhoz fizetendõ adóból a vállalkozás szintjén
képzõdõ teljes törvényi adóalap és az egyes {székhely,
illetve telephely(ek) szerinti} önkormányzatokhoz
kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

Az adó mértéke
8.§.

/1/ Az adó mértéke az adóalap 1,6 százaléka.
/2/ Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési
tevékenység esetén a napi átalány 500.-Ft/nap.

Eljárási szabályok
9.§.

/1/12 A jelen rendelettel megállapított iparûzési adót
a 7.§. /1/ bekezdés esetén az adóalanyoknak
félévenként két részletben az adóév június 30-ig,
illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adóévben
az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerõre
emelkedéséig adóelõlegét az elõzõ fizetési meghagyás
alapján fizeti. 
/2/ Az ideiglenes (alkalmi) iparûzési tevékenységnél
az adót maximum 10 nap alatti iparûzésnél naponta
fizetheti meg, az azt meghaladó ideiglenes
iparûzésnél 10 naponként egyösszegben, de legkésõbb
az iparûzési tevékenység utolsó napján.
/3/ Az adót 100.-Ft-ra kerekítve kell befizetni.
/4/ Az adó-elõleg összegének megállapítása: az
adóévet megelõzõ évben elért adóalap után kell a
tárgyévi adót megfizetni.
/5/13 Az adóelõleg összege:
ha az adóévet megelõzõ adóév idõtartama 12
hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelõzõ adóév
adójának megfelelõ összeg.
ha az adóévet megelõzõ adóév 12 hónapnál rövidebb,
akkor a megelõzõ év adójának az adóévet megelõzõ
adóév naptári napjai alapján adóévre számított
összege.
az adóköteles tevékenységét az önkormányzat
illetékességi területén az adóév közben kezdõ
vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót elsõ
alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre
bejelentett várható adó összege.
/6/ Ha jogszabály változás miatt az adó alapja, vagy
mértéke az adóévre módosul, az elõleg összegét ennek
figyelembevételével kell megállapítani.
/7/14 Nem köteles adóelõleget fizetni az elõtársaság,
továbbá az adóköteles tevékenységet jogelõd nélkül
kezdõ vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének
adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már
mûködõ, de az önkormányzat illetékességi területén
elsõ ízben adóköteles tevékenységet kezdõ vállalkozó
esetében.

10.§.
Az e rendeletben külön nem szabályozott eljárási
szabályokra az adózás rendjérõl szóló többszörösen
módosított 1990. évi XCI. tv., valamint a
többszörösen módosított 1990. évi C. tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
11.§.
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Hogyan

Igazából már nem is emlékszem rá! Tudják, az a bizonyos
szikra kipattant!!! És éppen kéznél volt egy fõszereplõ fiúcska,
(azóta már felnõttecske férfiember) egy karácsonyi dal, sok-

sok szerepelni vágyó gyermek és máris készen volt a „Melyiket a
kilenc közül?” címû jelenet.

Ennek már, ha jól számolom hat éve. Akkor kezdtem kicsit
komolyabban foglalkozni a karácsonyi mûsorral.

Kicsi korom óta nagy-nagy szeretettel és izgalommal vártam a
karácsonyt. Örültem, hogy együtt van a család, hogy sikerült
meglepetést szereznem szeretteimnek és, hogy nekik is sikerült
engem meglepni. (Azóta is azon jár az eszem, hogy hová dughat-
ták az ajándékot, hiszen nincs olyan zúg a házban, amit ne
ismernék! Ezek szerint mégis van!)

Arra gondoltam, hogy sok ember nem olyan szerencsés, mint
én, akinek gyermekkora óta minden karácsony gyönyörû, varázs-
latos ünnep. 

Van, akinek csak az iskolai karácsony jelenti az ünnepet.
Akkor legyen szép, megható, simogatóan meleg.

Az elsõ darab sikere után felbuzdulva a „Hófehérke és a 7
törpe címû mese változata következett.

Rengeteg szereplõvel, élõzenével és az azóta 7. osztályosokká
cseperedett édes, kicsi törpékkel, akik annyira „dolgoztak” pici
kalapácsaikkal, (csákány helyett hála Istennek ezt találtuk a tech-
nikateremben) hogy majdnem kibontották a kultúrház oldalát.

A videofilmet látva a könnyünk potyogott a nevetéstõl:
Hófehérke a próbák negatív tapasztalata miatt elkezdett finoman
araszolgatni a színpadon, nehogy a törpék rátegyék az üvegko-
porsót. A próbákon ugyanis hol a kezére, hol a fejére került
szegény kislánynak a lécbõl és folpackból készült mû.

Az esti elõadásra szorgalmasan gyártottuk a törpék és
Hófehérke dalának szövegét és örültünk, amikor a nézõk a
kiadott lapokról velünk együtt énekeltek. 

Azután – nem is tudom, miért, de – kimaradt egy év, majd
Bilkei Ferenc székesfehérvári esperes plébános úr történetének fel-
dolgozása, az „Árva Juliska karácsonya” következett.

Szintén sok gyermek szerepelt, de nem volt annyi szöveg,
ahányan részt szerettek volna venni a mûsorban. Szerepelni
vágyó gyermeket elküldeni viszont nem akartam. 

Így egy jelenetbõl kettõ lett. Volt öreg Télapó, „kisinas”
Télapó, hópelyhek és sok-sok ördög, akik olyan jól játszották a
szerepüket, hogy az elsõ sorban ülõ óvodások közül a gyengébb
idegzetûek hangos sírásba törtek ki. 

A szereplõk közül sokan komoly dyslexiás problémával
küszködtek, ennek ellenére – természetesen rengeteg gyakorlással
– a kiadott szöveget gyönyörûen megtanulták. 

Ebben a mûsorban szerepelt elõször felnõtt, Sándorné Irma
néni, aki a történetet elmesélõ nagymamát alakította. 

Tavaly a „Hókirálynõ” címû mese változatát adtuk elõ. Talán
már mondanom sem kell, hogy ismét sikerült sok-sok gyer-
mekeket szerepeltetni. Elõtte rengeteg szebbnél szebb verset hall-
hattunk a télrõl, a télapóról és a karácsonyról. 

A gyönyörû mûsor kolléganõm Hollósi Éva tanár néni
áldozatos munkájának volt köszönhetõ, aki összefogta és irányí-
totta a csapatot.

És eljött a 2003-as karácsony. Sok gyermek már szeptember-
ben(!) jelentkezett, nehogy lemaradjon a szereplésrõl.

Igaz, még fogalmam sem volt arról, mit adunk elõ! De tudják
az a bizonyos szikra…! Így döntöttem a Holle anyó mellett.
Október végére elkészült a forgatókönyv a rengeteg vers és
néhány olvasópróba után elkezdõdött a komoly munka. Sikerült
két tündéri nénit megnyernem, akiknek játéka és kedvessége
nemcsak a gyerekeket, hanem nyugodtam mondhatom, az egész
falut elvarázsolta.

Reisz Marika néni játszotta Holle anyó, Kovásznai Marika
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néni pedig a mostoha szerepét. Köszönöm, Marika nénik a feled-
hetetlen próbákat és az elõadást!

Évek óta volt egy titkos vágyam, amit sajnos nem tudtam
megvalósítani, mert az a kislány, aki el tudta volna játszani,
(Pataki Ivett) „sajnos” idõközben felnõtt.

És akkor – a tavalyi iskolai Ki mit tud? -on – meghallottam egy
édes csengõ hangocskát és rögtön tudtam, hogy az álmom betel-
jesül.

A csengõ hangocska tulajdonosa Gallai Csilla, aki anyukájával
Simon Katival (Milyen kicsi, a világ, õ is tanítványom volt!) azt a
felejthetetlen estét szerezte mindannyiunknak, ahol kevesen
tudták a kis gyufaáruslány történetét könnyek nélkül végignézni.
A próbák számát gyufaskatulyában mértük. Több skatulya próbát
tartottunk nálunk a pincében, de még így is nagyon izgultam,
(gondolom, nem voltam egyedül!) nehogy megégesse magát
Csilla!

Még most is futkos a hátamon a hideg, amikor arra gondolok,
milyen átérzéssel mondta ez a pici leányka a szöveget!

Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki megtisztelte
mûsorunkat jelenlétével és pirosra tapsolta a tenyerét! Soha ennyi
embert még nem láttam a „Kultúrházban”. És természetesen
köszönetet mondok kollégáimnak a gyönyörû díszletekért, a
hangosításért és Polgármester úrnak a szereplõk szállításáért.

Hogy mi lesz az idén? Azt még nem tudom, bár van egy ter-
vem…

De ahogy Anyukám mondani szokta: „azt elõbb meg kell
érni!” Majd vigyázok magamra!

Mert van még egy titkos vágyam! A kis gyufaáruslány már tel-
jesült, miért ne teljesülhetne a másik is? Egy színjátszó kör létre-
hozása!

Hiszen annyi tehetséges ember él itt! Verset írnak, énekelnek,
hangszereken játszanak… Kell ennél több?

Igen, várom a szerepelni vágyók (aprók, nagyobbak, legna-
gyobbak és legeslegnagyobbak) jelentkezését.

Takács Éva néni

Az óvodások nevében köszönetet mondunk Takács Éva
néninek a karácsonyi mûsorért és a Vöröskeresztnek az ajándék
mesekönyvekért!

kezdõdött?

Fotók: Krutzler Adrienn és Pap Zsuzsanna
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Házivizsga a 8. osztályban

Iskolánk pedagógiai programja már évek óta elõírja a 8.
osztályosoknak az úgynevezett házivizsgát. A vizsga eredeti
célja kettõs volt. Egyrészt szerettük volna, ha félévre a tanulók

átismétlik a szokásos felvételi tárgyakból eddigi ismereteiket azért,
hogy a középiskolai felvételikre ne kelljen külön készülniük.
Másrészt tapasztalataink szerint a felvételik után a nyolcadikos
számára megszûnik az általános iskolai tanulás, ezáltal akár egy
félévnyi tananyag is kimaradhat az ismeretszerzési folyamatból,
ezért voltak a májusi vizsgák a tanuló által választott tantárgyból.
Tapasztalatainkat minden tanévben értékeltük, és elvégeztük a
tanulók érdekében szükséges változtatásokat. Mára eljutottunk
addig, hogy csak januárban vizsgáztak a gyerekek magyar
irodalomból és németbõl szóban, matematikából pedig egy olyan
feladatlapot oldottak meg, mely külön készülést nem igényelt,
megoldása 45 percet vett igénybe. 

A szóbeli vizsgára tantárgyanként 10-10 tételt kellett kidolgozni
tanári segítséggel, és megtanulni. A tételeket és tanári vázlatokat
már novemberben megkapták a gyerekek, és mindenki a saját
tempójában készülhetett. A vizsga elõtti tanórákon a gyerekek
kérésének megfelelõen még egyszer „átbeszélték” a már
megtanultakat. Az osztályfõnök és esetenként a szaktanárok is
elmondták, hogyan kell megjelenni, viselkedni a szóbeli vizsgán,
mi az amitõl határozottnak tûnnek, mi az, amit nem szabad egy
vizsgán tenni, hogyan lehet majd javítani, ha valakinek nem sikerül
a megmérettetés. Elõre megbeszélték azt is, hogy milyen
sorrendben fognak vizsgázni.

Minden elõkészítés ellenére nagy volt az izgalom. Folyosói
beszélgetésekbõl elcsípve egy-egy mondatot, kiderült, hogy sokan
elõzõ nap késõ estig tanultak, vagy a vizsga napján már kora
hajnalban talpon voltak. A többség nagyon megilletõdöttnek,
izgatottnak látszott a tételhúzás pillanatáig, de aztán meg-
nyugodtak (ezt késõbb saját maguk is leírták). Néhány tanuló
szépen felépített felelete, értelmes, nem bemagolt válaszai még a

vizsgáztatókat is meglepte. Sajnos voltak olyanok is, akik az
izgalom miatt nem tudták azt nyújtani, amit ténylegesen tudtak,
annak ellenére, hogy a vizsgáztatók – a gyerekek körében készített
mérés szerint – segítõkészek voltak, próbálták megnyugtatni a
gyerekeket és reálisan értékeltek. Az összbenyomás és a kapott
osztályzatok is azt mutatják, hogy a gyerekek többsége komolyan
vette a feladatot, tisztességesen felkészültek. Nem szabad persze
megfeledkezni a szerencsérõl vagy éppen balszerencsérõl sem, ami
akár 1-2 jegyet is javíthat vagy ronthat. 

Az osztály átlaga magyar irodalomból 3,56, német nyelvbõl
3,64, matematikából 3,28, ami az elõzõ évek átlagához hasonló.

A kapott osztályzatok – vizsgaszabályzatunk értelmében –
legfeljebb egy jeggyel módosíthatják a tanév során nyújtott
folyamatos teljesítményt. 

Joggal kérdezhetné a szülõ, hogy mi értelme ennek az
egésznek, miért tesszük ki a gyerekeket „felesleges” stressz-
helyzetnek. Adják meg erre a választ maguk a gyerekek, akiket a
vizsgák után megkérdeztem. A kérdés: volt-e haszna a vizsgáknak,
ha igen mi volt az? A 25 gyerekbõl egy kivétellel mindenki
egyértelmû  igennel válaszolt, és nagyon jól összefoglalták azt, ami
a mi célunk is volt . Néhány kiragadott válasz:

„Szerintem volt haszna, mert irodalomból kaptunk egy
alkalmat, hogy számot adjunk tudásunkról, és az elmúlt 4 év
anyagát átbeszéljük; németbõl megtanulunk olyan szavakat,
amiket talán soha nem tanulnánk meg; legalább kerültem
vizsgahelyzetbe; felkészített a felvételire; kicsit megtanultuk, hogy
milyen egy vizsga és körülményei; összesítette tudásomat; mert
megtudtam, mire vagyok képes;  így kénytelen voltam tanulni, azt
is megtanultam, amit eddig nem akartam; megtanultunk
vizsgabizottság elõtt szerepelni…”

Bízunk abban, hogy a vizsga tényleg hozzájárul a sikeres
felvételikhez

Magatartás és szorgalom értékelés nem hagyományos módon

Aközoktatási törvény 2003. évi módosítása lehetõséget ad az
iskoláknak, hogy pedagógiai programjukban meghatá-
rozzák azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekbõl a

tanuló teljesítményét, elõmenetelét nem kell értékelni, illetve
minõsíteni, továbbá eltekinthetnek a magatartás és szorgalom
értékelésétõl és minõsítésétõl.

Nevelõtestületünk úgy ítélte meg, hogy a hagyományos maga-
tartás és szorgalomjegyek „egyszavas skatulyák”-ba sorolnak,
inkább minõsítenek, és nem adnak felvilágosítást arról, hogy
milyennek látjuk mi pedagógusok a gyermeket. Úgy gondoljuk,
talán többet mond a néhány mondatos értékelés a szülõknek
gyermekük iskolai viselkedésérõl, a tanuláshoz való viszonyáról,
mint a példás, jó, változó, rossz (hanyag) kategóriákba erõltetés. Az
értékelést minden esetben az osztályfõnökök végzik az osztályban
tanító nevelõk véleményének kikérésével.

Tájékoztatásul néhány szempont, amelyek alapján az értékelést
végezzük.

MAGATARTÁS
A gyermek társakkal és felnõttekkel való kapcsolata (pl.

segítõkész, barátságos, együttérzõ, nyílt, õszinte, fegyelmezett,
csendes, visszahúzódó, érvényesülésre törõ, stb…),  önértékelése
(megalapozott, kiegyensúlyozott, vagy túlzottan magabiztos,
esetleg önmagát aláértékelõ), viszonya környezetéhez (ügyel
rendjére, tisztaságára, semmit nem tesz érte, szándékosan
rongálja). Az iskola házirendjét, hetesi feladatait, betartja,
rendszeresen figyelmen kívül hagyja, stb.., vállalt megbízatásait
maradéktalanul elvégzi, csak figyelmeztetéssel végzi el,…, a
megbeszélt szabályokat betartja vagy nehezen tûri….

SZORGALOM
Érdeklõdés, képességek, tehetség (kedvelt és sikeres területek,

tárgyak, rendszeres részvétel az iskolában vagy az iskolán kívül
szervezett, tanítási órán kívüli foglalkozásokon, kulturális
rendezvényeken – esetleges kiemelkedõ teljesítmény, részvétel
versenyeken, vetélkedõkön, pályázatokon, munkatempója
elméleti és gyakorlati tevékenységben, sportban, munka-
magatartása (törekvõ, készséges, megbízható, alapos, hangulata
szerint változó felszerelését elhozza, nem hozza el…),
önellenõrzése (pontos, megbízható, pontatlan)

A fejlõdés – tanulmányi teljesítményben tükrözõdõ –
jellemzi (egyenletes, hullámzó, javuló, romló teljesítmény).

Az értékelést most félévkor próbáljuk ki, és kérjük a szülõket,
hogy a február 3-ai szülõi értekezleten jelenjenek meg minél
nagyobb  számban, mondják el véleményüket, segítsék munkán-
kat. Nem sértõdünk meg akkor sem, ha nem értenek egyet az
értékelésnek ezzel a módjával, hiszen célunk a legnagyobb
elégedettséget kiváltó szolgáltatás nyújtása. Amennyiben az ún.
szöveges értékelés megnyeri a szülõk tetszését, vállaljuk a jelentõs
többletmunkát és a következõ tanévtõl a gyermekek bizonyít-
ványuk mellékleteként kapják a magatartásról és szorgalomról
szóló értékelést. Ha Önökben vagy gyermekükben rossz érzést vált
ki az értékelés új módja, akkor további lehetõségeken gondol-
kodunk.

Pernecker Antalné ig.
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Tisztelt Olvasók!
Az év elsõ újságcikkében kérem

engedjék meg nekem, hogy Önök-
nek és a Kedves Családjuknak ered-
ményekben gazdag, sikeres és
boldog új esztendõt kívánjak. 

Az év eleje egyben azt is jelenti, hogy illik számot adnunk az
elmúlt évben elvégzett feladatainkról. 

A tavalyi év elsõ hónapjában komoly kihívást jelentett a kol-
légáimnak illetve a rendõrségnek a lehullott tetemes mennyiségû
hóval történõ megbirkózás. Kollégáim több alkalommal saját kezû-
leg toltak ki autókat a hó fogságából. Szerencsére egy autós sem
maradt az utakon az ítéletidõben.  

Tavasszal az üresen hagyott nyaralók biztonsága érdekében
többször szervezünk helyi kisakciókat a polgárõrökkel együtt,
melynek eredményeképpen sikerült a  bûnözõ elemeket távol tar-
tanunk az illetékességi területünkrõl. Sajnos egy kiemelt bûncse-
lekmény történt azért tavasszal, mely során a Coca Cola telephelyét
rabolták ki ismeretlen elkövetõk. A szerencse a szerencsétlenségben
az, hogy személyi sérülés nem történt az eset kapcsán. 

A nyári idegenforgalmi szezonban komoly figyelmet fordítot-
tunk a nyaralók és az itt lakók biztonságának biztosítására,
melynek érdekében megerõsített szolgálatot láttunk el  napi 4-6
fõvel, illetve folyamatos volt a kerékpáros rendõrök jelenléte a
területen. A befektetett munka meghozta eredményét, mivel több
köszönõ levelet kaptunk az intézkedések szakszerûsége és
hathatóssága miatt. Nagy büszkeséggel töltött el a Napló újságban

megjelent, és a nyaraló területeket versenyeztetõ cikk, melyben az
Önök településén igen kiemelkedõ pontértéket kapott a közbizton-
ság mind a helyi, magyar lakosoktól, mind a külföldi vendégektõl.

A tél mindig nagy kihívás elé állítja a rendõrség személyi
állományát, mivel az üresen hagyott nyaralók könnyû prédának
tûnnek a zavarosban halászók számára. Ezek biztonsága érdekében
minden alkalommal a tõlünk telhetõ legtöbbet megtettük, folya-
matosan ellenõriztük az ingatlanokat. 

Az egész év tekintetében viszont szomorú a helyzet a
közlekedési balesetek száma ügyében. Sajnos az emberek egyre
felelõtlenebbek és egyre jobban nem tartják be a jogszabályokat, és
ennek köszönhetõen sokkal többen lesznek áldozatai a közlekedési
baleseteknek. A fõ okok között szinte minden esetben az ittas
vezetés és a nem megfelelõ sebesség megválasztása szerepel. Ezek
kiszûrése érdekében egy folyamatos rendõri jelenlétet biztosítot-
tunk a közutakon, kisakciók keretein belül. 

Itt szeretném megköszönni a helyi Polgárõr Csoport áldozatos
tevékenységét, melynek köszönhetõen az állampolgárok bizton-
ságérzete nõhetett, illetve a mi munkánkat is nagy mértékben
elõsegítette.  

Összességében úgy érzem, hogy a Balatonkenese Rendõrõrs a
2003. évben bebizonyította a létjogosultságát az illetékességi
területén élõ állampolgároknak, melynek köszönhetõen egy nem
csak szlogenjeiben állampolgár-barát Rendõrséget mûködtettünk.

Tisztelettel:
Angyal Gábor r.fhdgy

õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Karnevál
február 14-én 15:30-tól 21 óráig 

a Tornateremben
általános iskolásoknak és óvodásoknak ingyenes.
Díjazásnál elõnyben részesülnek a saját készítésû

(nem kölcsönzõbõl származó) jelmezek
Bõvebb tájékoztató a karnevál hetében kikerülõ plakátokon

(befejezni, kicsicsázni)!

Köszönettel vesszük a mind a helyi, mind a bejáró gyerekek
szüleitõl, nagyszüleitõl, ha egy-egy tálca (tányér) szeletekben

árusítható, különös hûtést nem igénylõ süteménnyel vagy házi
aprósüteménnyel hozzájárulnak a büfé választékához.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Petrics Sándor balatonbozsoki

szülõnek aki, a téli szünetben a felsõtagozatos napköziben
használt kopott székeket új kárpittal vonta be, és sem az
anyagért, sem a munkáért nem fogadott el semmiféle ellen-
szolgáltatást.

Köszönjük továbbá az iskola minden tanulója nevében a
helyi önkormányzatnak, a szülõi munkaközösségnek és a
nõegyletnek a karácsonyi ajándékokat. 

Óvodáscsalogató
Várjuk 2004. február 12-én 9 órától két rövid kedvcsináló (tornatermi és tantermi) foglalkozásra 

azokat az óvodásokat szüleikkel együtt, akik  szeptemberben Balatonvilágoson szeretnének
elsõ osztályosok lenni, és akik szívesen megismerkednének a leendõ tanító nénivel.

Kérjük hozzanak magukkal sportfelszerelést (cipõ, kényelmes nadrág) 
Iskolánk kínálata: 

Emelt szintû testnevelés, sporttábor, térítésmentes úszás, agyagozás, népi játék a szülõk igénye szerint; német/angol
idegennyelv választási lehetõség; felsõ tagozaton tanulás tanítása;

jól használható számítógépes ismeretek; ingyenes tankönyvcsomag.
Bõvebb felvilágosítás a 88/586-450-es telefonon az iskola igazgatójánál vagy helyettesénél.

Polgárõrbál
Sok szeretettel meghívjuk a február 7-én 19 órakor kezdõdõ bálunkra, amelynek bevétele a polgárõrség áldozatos

munkájának költségeihez járul hozzá!
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Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelõs kiadó: Fekete Barnabás polgármester. Felelõs szerkesztõ: Krutzler Adrienn.

Szerkesztõbizottság: Kovács Béla, Melisek János, Sárvári Imre
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu (88) 480-511

Felelõs vezetõ: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Karolina.
HírmondóHírmondó
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Nyugdíjas pótszilveszter
kommentár nélkül

Január: ... Tanúhegyek

Fotók: Pap Zsuzsanna

A
Badacsony, a Szent György hegy, a Somló  -  és még jónéhány társuk a
Balaton-felvidéken  -  egészen sajátos formájú képzõdmények. Nekünk
megszokott, kedves és barátságos látványt nyújtanak, a különlegességekre

vágyó utazókat pedig nagy élménnyel gazdagítják, mert egész Európát bejárva
sem találják párjukat a mi hegyeinknek. Mûködõ vulkánok és vulkánikus eredetû
hegyek másutt is vanak, de ezek mégis másmilyenek, mert a mi hegyeink tanúhe-
gyek. Õk egy olyan földtörténeti eseményrõl tanúskodnak, ami akkor kezdõdött,
amikor ezt a vidéket még tenger borította. A föld
mélyén feszülõ erõk forró lávát préseltek ki
magukból hegyeket építve a tengerfenéken. A
rá következõ évmilliók során tengeri ülledék
lepte be a bazalthegyeket, s mire a földkéreg
megemelkedett és a tenger elvonult, már a
hegyek sem látszódtak ki a laza üledékek alól.
A természet azonban tovább dolgozott. A szél,
az esõ meg a fagy nekiesett a felszínnek, és
lefejtette a könnyû rétegeket a szilárd és
ellenálló bazalthegyekrõl. A hegyek új életet
kezdtek élni, immár a föld felszínén: mert
tápláló anyaföldet adtak sok gyümölcsöt termõ
értékes növénynek.

Mindezt végiggondolva újra meg újra
magával ragadhat bennünket a szinte alig
érzékelhetõ hatalmas idõ, mely már-már majd-
nem „örökkévalóvá“, és az emberfeletti erõ
kézzel tapintható emlékei, valamint az élet, mely a holt kövek repedéseibõl is
„föltámad“ és gyõz: mert gyökeret ver, virágzik, aztán meg terem és táplál...,
konok, diadalmas és önfeláldozó hódítással feltartóztathatatlanul masírozik célja
felé. –  S míg csodálom a hegyeket és tûnõdöm mindezeken, azon veszem észre

magamat, hogy már valójában nem is a hegyekre gondolok, hanem önmagamra
és a többi emberre. Hiszen ami a természetben évmilliók alaltt zajlott le, az ben-
nünk is végbemegy egy röpke emberélet alatt...!

Ki vagyok én? Milyen õserõ dobott a felszínre pont engem milliárdnyi más
lehetõség helyett? Drága szüleim áldott szeretete oly megkerülhetetlen és becses
nekem, noha tudom, hogy õk nem a forrás, hanem csak a kútfõ voltak a szá-
momra. Kisgyermek korom cseperedõ-játszadozó életem védett rejtettségben telt,

mint a nagy hegyek „gyermekkora“, a tenger
mélyén. Közben mi minden vett körül és akart
rám telepedni hazug értéktelen mocskával,
amelyekrõl gyorsan kiderült, hogy azok nem
mások, mint talmi hitványságok, jelentéktelen-
ségek és céltalan életformák. Ezzel szemben a
viharokkal dacoló szilárd jellem, a hit és a
kegyelem ereje olyan kincs, mint a tanúhegyek
õsereje: dacol a pusztulással és életet meg
jövõt hordoz.

Keresztény vagyok. Rátaláltam Jézus
Krisztusra. Õ oszlatja el kételyeimet és
tanúskodik nekem életem értelmérõl és
igazságáról: a természet rendjérõl és
törvényeirõl, a családról, az egészségrõl és a
halálról, az örömrõl és a szenvedésrõl, de
fõleg Isten egyetemes üdvözítõ tervérõl, a

föltámadásról és az örök életrõl.
Keresztény vagyok. Mélységesen bízom Üdvözítõmben. Szeretem Õt.

Tanúskodom én is Róla, és szívbõl kívánom, hogy Te is egészen személyesen
megszerethesd Õt.

Dr. Balázs Pál


