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Nyár végén sok-sok gyümölcs vesz bennünket körül,
mert már minden elszínesedett és beérett kertjeinkben.
Mindenütt találkozunk velük, szinte fel sem tûnik pazar
gazdagságuk; ízükkel, zamatukkal és illatukkal elkényez-
tetnek bennünket. 

Azonban van kivétel...! Történt pedig, hogy augusztus
utolsó vasárnapjára készülve a templom szentélyét
beterítette egy csomó gyümölcs és kerti termény. Volt
ott paradicsom, paprika, karalábé, zöldségféle, kukorica
meg búza csak úgy szárastul, szõlõ, alma és még
felsorolni is sok lenne, hogy mi minden. Gondos kezek
szortírozták, válogatták, rendezték a szokatlan portékát,
melybõl oltárdísz kerekedett ki, és nem is akármilyen,
hanem valami csodaszép...! – Jöttek a nyaraló
turisták..., csodálkoztak is a szép, de furcsa látványon,
találgatták a különös „kirakodóvásár“ okát, mert ilyet
bizony õk még nem láttak, hogy virágok helyett
gyümölcsök és termények díszítsék a templom oltárát. 

Csodálkozó kérdéseikre az ünnepi liturgia adta meg a
választ: Isten népe ezekkel a szimbolikus ajándékokkal
hálát ad, vagyis köszönetet mond a Gondviselõnek, hogy
a teremtés rendjén és az emberi munkán keresztül
táplálja az életet. A pap ajkán – ezekkel a szavakkal –

fogalmazódik meg a köszönet, a hála és az áldás:
„Kérünk Urunk Istenünk, áldd meg ezeket a
gyümölcsöket és terményeket, amelyeket Tõled
kaptunk, hogy az emberi nem fenntartására és
üdvösségére szolgáljon. Szent neved segítségül hívására
adj testi erõt és lelki oltalmat mindazoknak, akik ebbõl
táplálkoznak. Hálatelt szívvel megköszönjük Neked
mindazt, amit kertjeink és földjeink termettek. Krisztus,
a mi Urunk által. Amen.“

Mindeközben arra gondolunk, hogy itt lényegében
már nem is a gyümölcsrõl van szó, hanem Istenrõl és az
emberrõl, akik sok-sok ponton valóságos és titokteljes
módon találkoznak, most éppen a természetes élet
táplálása és messze vezetõ misztériuma kapcsán. Ezek
szerint a terménymegáldás sem az imént felsorolt
gyümölcsökrõl szól, hanem az emberrõl, akinek
magának kell beérnie és érett gyümölccsé válnia; egy
sajátos metamorfózison kell átmennie, mint annak az
Üdvözítõnek, aki a kereszten áldozattá vált, hogy
Föltámadottként megnyerje az Életet. Az idillikus ünnep
mögött egy hatalmas és felemelõen ünnepélyes dráma
játszódik le valóságos és pozitív perspektívával és igazi
céllal..., és ha még az is érthetõvé válik, amivel

folytatódik a liturgia, akkor
átélheti az ember, hogy
minden érte történik: A sok
termény közül egy kicsiny
kenyér és egy kevéske bor
kerül az oltár közepére. Kissé
felemeli felszentelt kezeivel az
Úr szolgája, és mindannyiunk
nevében mondja: „Áldott vagy
Urunk mindenség Istene, mert
a Te bõkezûségedbõl kaptuk a
kenyeret (és a bort),
fölajánljuk neked mint a föld
(a szõlõtõ) termését és az
emberi munka gyümölcsét.
Ebbõl lesz számunkra az élet
kenyere (és a lélek itala).“ Ami
pedig ezután történik – az
átváltozás –, az kivétel nélkül
mindegyikünkért szól, és
megadja mindegyikünk valódi
beérésének lehetõségét.

Dr. Balázs Pál

GGyyüümmööllccssöökk

Az idei elsõ osztály Fotó: Szabó Sándor
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
A képviselõ-testület rendkívüli zárt ülést tartott 2004. augusztus 5-én

az alábbi napirendek tárgyalásával:
Napirendek:

Intézményvezetõk jutalmának meghatározása
Lakossági Fórum idõpontjának meghatározása
Lakossági bejelentés tárgyalása
1417 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó közterület használat tárgyalása
„Világosi Hírmondó” fõszerkesztõjének kérelme
Balatoni Hajózási Rt. részvénycsomagra igénybejelentés
E-ON-nal kötendõ közüzemi szerzõdés tárgyalása
Balaton Motor Park kialakítására vonatkozó kérelem tárgyalása
041 hrsz és környéke területére vonatkozó szabályozási terv tár-

gyalása
Siófok és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulási

Megállapodás módosításának tárgyalása
1212/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadásának tárgyalása
Tourinform Iroda épületgépészeti munkálatainak tárgyalása

A képviselõ-testület a rendkívüli zárt ülés keretében az alábbi dön-
téseket hozta:

Az intézményvezetõk jutalmazására az alábbi elõirányzatokat biztosí-
totta:

Polgármester részére bruttó 150.000 Ft, 
Jegyzõ részére bruttó 136.000 Ft,
Iskolaigazgató részére bruttó 220.000 Ft,
Településüzemeltetési Intézmény

intézményvezetõje részére bruttó 50.000 Ft.
A jutalom összegek megállapítását követõen a Jegyzõ asszony kérte

annak indokolását, hogy miért esik más elbírálás alá, mint a többi
intézményvezetõ. A Jegyzõ asszony és késõbb a Polgármester Úr beje-
lentette, hogy a részükre megállapított jutalom összegét közcélra kíván-
ják fordítani.

A munkatervben  július hónapra tervezett Lakossági Fórum idõpontját
-2004. augusztus 16. napjában- határozta meg.

Lakossági bejelentésre a Balatonvilágos-Balatonakarattya közötti
összekötõ útra kihelyezett útlezáró oszlop, valamint a behajtani tilos
tábla eltávolításáról döntött.

Egy kérelmezõnek a Balatonvilágos, Zrínyi M. u. 1417 hrsz-ú önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan területébõl közterület használatot engedé-
lyezett 403.850 Ft területhasználati díjért. 

A 228/2004.(VII.23.) számú határozatát –melyben a „Világosi
Hírmondó” szerkesztési feladataiért járó megbízási díjról döntött- fenn-
tartotta.

A Balatoni Hajózási Rt. jelenleg ÁPV Rt. tulajdonában lévõ 49% tulaj-
doni hányadot megtestesítõ részvénycsomagjából Balatonvilágos
Község Önkormányzata 0,51% tulajdoni hányadot megtestesítõ törzs-
részvényére, annak térítésnélküli önkormányzati tulajdonba adására
bejelentette igényét.

Az E-ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt-vel a Balatonvilágos,
Hétvezér utca, 504/8 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ideiglenes szolgál-
tatásra, vételezésre vonatkozó Általános Közüzemi Szerzõdés
megkötésérõl döntött.

Balatonfõkajár polgármestere elõterjesztésére a 2000. évi CXII. ún.
Balaton-törvény módosításához –mely szerint Balatonfõkajár 0160/29,
0160/24, 094/5 és a 094/16 hrsz-ú területek építési övezetbe történõ
besorolásához- járult hozzá, azt támogatta.

A Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-vel a Balatonvilágos 041 hrsz és
környéke Szabályozási Tervére vonatkozó tervezési szerzõdés
megkötésérõl döntött.

Elfogadta a Siófok és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás megállapodás módosítását.

Az 1212/2 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozóan az érintett tár-
sasüdülõ döntésének, illetve módosító indítványának bekérésérõl döntött.

2004. augusztus 16.
A képviselõ-testület 2004. augusztus 16-án 1800 órakor Lakossági

Fórumot tartott, melynek 1. napirendjeként a polgármester úr adott
tájékoztatást 2004. I. félév eseményeirõl, a képviselõ-testület
munkájáról.

2. napirend keretében a megjelentek tették fel kérdéseiket, hoz-
zászólásaikat, melyek az alábbiak:

Egy Rákóczi utcai ingatlantulajdonos az alsópart rendbetételét kérte. A
terület ellátottságának hiányára, valamint a község üzleteiben alkalma-
zott magas árakra panaszkodott.

Köszönetét fejezte ki egy Akác utcai ingatlantulajdonos a Dózsa
György utcai járda kiépítésére vonatkozóan, ugyanakkor elmondta, hogy
az utca másik oldalán sok a gazos, gondozatlan ingatlan. Panaszt tett a
csatornázást követõ úthibák helyreállításának hiánya miatt, valamint
hiányolta az aligai vasútállomáson az információs térképet.

Egy ingatlantulajdonos kérte a Révai utcában egy lakóingatlan rend-
betételének önkormányzat által történõ szorgalmazását. Tájékoztatást
kért a locsolóvíz mérésére alkalmas vízmérõ felszerelésével kapcsolat-
ban.

Egy Dózsa György utcai ingatlantulajdonos felháborodását fejezte ki a
kivágott fák miatt.

A járdalapok felszedését nehezményezte egy Dobó István utcai ingat-
lantulajdonos, valamint kérte, hogy a Tourinform Iroda Aligára történõ
áthelyezése miatt a Kultúrotthonnál, vagy a Polgármesteri Hivatalnál is
megtalálhatók legyenek a tájékoztató kiadványok.

Köszönetét fejezte ki a képviselõ-testületnek egy Gagarin ltp-i állandó
lakos a község virágosítása, a Falunap és egyéb rendezvények színvona-
las megrendezése, lebonyolítása miatt. Kérte az aligai vasúti aluljáró
kivilágítását a balesetmentes közlekedés biztosítása végett.

A közterület-felügyelõ tájékoztatást adott az önkormányzat
intézkedésérõl a gazos, elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban.
Elmondta, hogy az önkormányzat nem tudja felvállalni, a
Településüzemeltetési Intézménynek nincs kapacitása az ingatlanok
rendbetételére.

A Felsõtelepi Üdülõegyesület tiszteletbeli elnöke köszönetét fejezte ki
a Dózsa György utcai járda kiépítéséért, ugyanakkor elmondta, hogy a
település többi részét is ily mértékben kellene rendbe tenni. Ezt követõen
a nyílt internet elérhetõségrõl, a Club-Aliga kapuja elõtti körforgalom
kiépítésérõl, a Hársfa vendéglõ mögötti erdõ aljnövényzetének felpu-
colásáról, a kullancsveszély propagálásáról, a világosi lejáró biztonsá-
gossá tételére vonatkozóan tett fel kérdést. A Club-Aliga privatizációjával
kapcsolatban elmondta, hogy a képviselõ-testület és az üdülõegyesület
törekvése közös, kérte az együttmûködést. Kérte a polgármestert, hogy
konkrétan mondja el, hogy mit kér a képviselõ-testület a Club-Aliga
területén. A belépõ jegyek árát magasnak találja, mivel szerinte a kiszol-
gáló helyiségek a minimális strandi követelményeknek sem felelnek
meg. A magánszemélyek által befizetett idegenforgalmi adó ellen-
tételezéseként kedvezményes belépõket kért a Club-Aliga területére,
valamint panasszal élt, hogy a Club-Aliga Rt. önkényesen megváltoztat-
ta a beléptetés feltételeit. Kérte, hogy a Kosztolányi utca és a magaspart
között kerüljenek padok kihelyezésre. 

Egy Zrínyi utcai ingatlantulajdonos a világosi vasúti lejáróról szeretné
a gyalogosforgalmat kitiltatni. Kétségeit fejezte ki a térfigyelõ rendszer-
rel kapcsolatban.

Javaslatokat tett egy József Attila utcai ingatlantulajdonos arra
vonatkozóan, hogy a rendezvényeket jobban kellene propagálni, a József
Attila és Táncsics utca keresztezõdésénél a STOP táblát jól látható helyre
kellene helyezni. Szükségtelennek tartja a Polgármesteri Hivatalnál a
parkolók kiépítését, a zöldterület csökkentését a fák kivágását. Felhívta a
figyelmet, hogy a Balaton utca József Attila utca keresztezõdésénél nem
mûködik a közvilágítási lámpa, a villamosvezetékbe belógnak a fák ágai.

Egy felszólaló elmondta, hogy a település jobb ellátásának biz-
tosítására az önkormányzatnak fel kellene venni a kapcsolatot nagy
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cégekkel – CBA, TEMPO, stb. –, hátha azok fantáziát látnának egy na-
gyobb üzlet kiépítésében. Javasolta a Mészöly Géza emlékmû
környezetének oly mértékû rendbetételét, hogy szabad kilátás legyen biz-
tosítva a Balatonra. Javaslatot tett a Mészöly Géza tájház kialakítására.
Kérte a világosi vasúti lejárónál a közvilágítási lámpák számának
növelését.

Egy Mikes Kelemen utcai ingatlan tulajdonosa elmondta, hogy pél-
daszerûnek tartja a községben a hulladékszállítást. Felhívta a figyelmet,
hogy az utcában a közvilágítás nincs kielégítõen megoldva. Véleménye
szerint a locsolóvíz kiépítési költsége nem hozza vissza a ráfordított
összeget. Javaslatot tett arra, hogy a rendezett, szép, virágos ingat-
lanokra vonatkozóan az önkormányzat x m3 víz értékét térítse vissza a
tulajdonosoknak.

Egy Petõfi utcai ingatlantulajdonos az utca burkolatára panaszkodott,
valamint sérelmezte, hogy az itt lakóknak nincs olyan Balaton parti
területe, amit ingyen használhatnának (szabadstrand).

Egy Táncsics utcai lakos elmondta, hogy a településen nagy fejlõdés
tapasztalható. A hivatal elõtti parkoló kiépítését szükségesnek tartja.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a világosi vasútállomástól a vízpartra
vezet két gyalogjáró, melynek rendbetételével megoldható lenne a bale-
setmentes gyalogos közlekedés. Felhívta a figyelmet a vasúti rézsû rend-
betételére. Örömét fejezte ki a település honlapon történõ megjelenésé-
vel, annak tartalmával kapcsolatban, egyben kérte, hogy az alapítvány
bankszámlaszáma kerüljön közzétételre.

Egy Kinizsi utcai ingatlantulajdonos az ebtartás szabályaira hívta fel a
figyelmet. Köszönetét fejezte ki a falu fejlõdéséért, a játszóterek
kiépítéséért. Felhívta a figyelmet a sebességkorlátozó táblák hiányára.
Kérte a Hunor utcai erdõsáv rendbetételét. Panasszal élt a külterületi,
elhanyagolt, parlagfüves ingatlanokra vonatkozó ügymenettel kapcsolat-
ban. Elmondta, hogy a Magasparton kiépített kerékpárút helyett a Hunor
utca Mathiász lakótelep összekötését tartotta volna ésszerûbbnek.
Felhívta az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a hétvégén zsákban
kitett hulladék, – melyet a kutyák szétszednek – nagyban befolyásolja a
település tisztaságát.

Egy felszólaló a képviselõ-testület konkrét elképzelésére volt kíváncsi
a kikötõ és a Volán Üdülõ közötti területre vonatkozóan, valamint azt
kérdezte, hogy mikor mehet le szabadon, ingyen a vízpartra.

Egy Nefelejcs utcai ingatlantulajdonos a szabadstrand parti területén a
büdös, szemetes terület kitisztítására hívta fel a figyelmet.

Egy Zrínyi utcai ingatlantulajdonos kérte, hogy a szezon után is
mûködjön minden oszlopon a közvilágítás. Kérte a Rózsa sétány folya-
matos kaszálását, rendbetételét.

Egy Kosztolányi utcai lakos minden ingatlantulajdonos nevében
megköszönte a Polgárõrség önfeláldozó munkáját. Kérte, hogy az utca
végére kerüljön kihelyezésre egy tükör, mely a keresztezõdés belátását
biztosítja. 

Fekete Barnabás polgármester a kérdésekre, észrevételekre elmondta,
hogy az Európai Uniós elõírások betartásának költségei lehetetlenné
teszik a kis üzletek veszteség nélküli mûködtetését. Ígéretet tett multina-
cionális cégek megkeresésére. Az idõs, beteg, rászoruló embereknek –
amennyiben azt igénylik – az ellátásban a Falugondnoki Szolgálat segít-
séget biztosít. Elmondta, hogy az alsópart rendbetételét a
Településüzemeltetési Intézmény dolgozói lehetõségükhöz mérten biz-
tosítják. Az utak rossz állapotával kapcsolatban elmondta, hogy a
szennyvízcsatorna kivitelezését végzõ céggel az önkormányzat perben
áll, a szakértõi vizsgálat szeptemberre várható, azt követõen kerülhet sor
a helyreállításra. Ígéretet tett további információs térképek kihelyezésére.
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán megtalál-
hatók, onnan elvihetõk a turisztikai kiadványok. A Turisztikai Alapról
szóló rendelet értelmében, a befizetett idegenforgalmi adóból 70%
fejlesztésre visszaigényelhetõ. Tájékoztatást adott a locsolóvíz mérésével
kapcsolatban felszerelendõ mellék vízmérõrõl, és egyben elmondta,
hogy az önkormányzatnak nem áll módjában az ingatlanok virágosítása,
rendbetétele érdekében elhasznált víz költségének megtérítésére.
Elmondta, hogy a Dózsa György utcai fák kivágására a járda kiépítése
miatt volt szükség, azok helyébe török mogyoró fasor lett ültetve.

A Dobó István utcai járdalapok felszedésére azért volt szükség, mert a
jelenlegi állapotában gyalogjáróként nem funkcionál, korszerûsítésre
kerül, a felszedett lapok a Mathiász lakótelepre vezetõ járda kiépítéséhez
kerültek felhasználásra. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a nyilvános
internet elérhetõséget a volt Tourinform Iroda helyiségében tervezik biz-
tosítani. A Club-Aliga elõtti körforgalom kiépítésére vonatkozóan
elmondta, hogy azzal meg kell várni a tulajdonosváltást. A Club-Aliga
területére vonatkozóan tájékoztatta a megjelenteket, hogy a képviselõ-
testület azt szeretné elérni, hogy a kikötõtõl a világosi telekhatárig
húzódó terület az önkormányzat tulajdonába kerüljön. A megváltoztatott
belépési feltételeket próbálja orvosolni az Üdülõegyesülettel kötött
megállapodásnak megfelelõen. Valószínûnek tartja, hogy a strand kiszol-
gáló helyiségeinek felújítását az új tulajdonos fogja csak megoldani. A
kullancsveszélyre vonatkozóan elmondta, hogy az önkormányzat
lehetõségéhez mérten, évi két alkalommal végeztet irtást a játszóterek,
óvoda, iskola, vasútállomások környékén, a magaspart egyes területein.
A térfigyelõ rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy annak kiépítése
nem igényel nagy befektetést, az almádi rendõrségre lenne bekapcsolva,
a településre bejövõ utak forgalmát figyelné. A rendezvényeket a lehetõ
legnagyobb körben próbálják hirdetni, azokat a turisztikai kiadvány is tar-
talmazza, valamint az információk letölthetõk a www.balatonvilagos.hu
honlapról. A Polgármesteri Hivatal elõtt a parkoló kiépítését a kilátás
miatt odalátogatók nagy száma tette szükségessé. A közvilágítással
kapcsolatos problémák a DÉDÁSZ-nak folyamatosan jelentve vannak, a
hibaelhárítást folyamatosan végzik. A villanyvezetékbe belógó ágak
gallyazását a Településüzemeltetési Intézménnyel egyeztetve a DÉDÁSZ
folyamatosan végzi. Ígéretet tett, hogy a Petõfi utcai ingatlantulaj-
donosok kérelmével a szabadstrandra vonatkozóan megkeresi a siófoki
Polgármesteri Hivatalt. A gyalogjárók rendbetételére, a közvilágítás
felülvizsgálatára ígéretet tett. A sebességkorlátozó táblák kihelyezésével
kapcsolatban elmondta, hogy a településen több helyen kihelyezésre
kerültek lakó- és pihenõövezetet jelzõ táblák, – ami annyit jelent, hogy 20
km a megengedett sebesség, és a gyalogosnak van elsõbbsége –, de az
autósok ezt nem veszik figyelembe. 

Ezt követõen megköszönte a településre vonatkozó jobbító szándékú
észrevételeket, javaslatokat, valamint a Lakossági Fórumon való
részvételt.

A képviselõ-testület rendkívüli ülést tartott 2004. augusztus 17-én
az alábbi napirendek tárgyalásával:

Napirendek:
1. Polgármesteri Hivatal épületében klímaberendezés beszerelés
2. SZEM-Invest Kft. ajánlatának tárgyalása

A képviselõ-testület az elsõ napirend keretében a Polgármesteri
Hivatal épületének tetõterében lévõ három iroda klimatizálásáról döntött,
melyre 683’000 Ft +Áfa elõirányzatot biztosított. A munkálatok
elvégzésével az Ács és Társa Kft-t bízta meg.

Második napirendként a SZEM-Invest Kft. ajánlatát – Balatonvilágos
magaspart mentén létesülõ többfunkciós közpark programtervének
elkészítésére vonatkozóan  – tárgyalta meg és fogadta el. A tervezési díj
fedezetére 437’500 Ft elõirányzatot biztosított.

A képviselõ-testület soron következõ, munkaterv szerinti ülése 2004.
szeptember 6. 1500 óra:

Napirendek:
1. A 2004. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésérõl szóló beszámoló
2. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
3. Vegyes ügyek

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonvilágos
Község Önkormányzat Képviselõ-testülete csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2005. évi for-
dulójához és kiírta pályázatát. A pályázati dokumentáció a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatánál átvehetõ.

A pályázatok benyújtási határideje: 2004. október 22.

Kovácsné Rack Mária



CMYK
CMYK

Világosi HírmondóVilágosi Hírmondó4. 2004. szeptemberÚjÚj

FFeellttáámmaaddootttt    aa    tteennggeerr,,
Az utóbbi évek szisztematikus Balaton ellenes média

hadjáratával párhuzamosan a telkek, nyaralók
teljesen elértéktelenedtek, mindenki szabadulni

próbál ingatlanától és jóval a piaci ár alatt kínálja azokat.
Valahogy snassz lett a Balatonon nyaralni. A helyzet odáig
fajult, hogy ingatlan tulajdonos ismerõsöm, aki egyébként
gyermekkorától itt töltötte a nyarakat, most az éves rendes
pihenõjének helyszínéül kis gyermekes családjával együtt
inkább a sós, mélyvizû, horvát tengerpartot választotta.
Szépen megcsappant az osztrák, német, holland turisták
száma, a Zimmer frei táblákat lassan benövi a gaz. Ilyen
elõzmények után nem csoda, hogy az óriási hendikeppel és
késéssel döcögõsen induló balatoni szezon mindösszesen
három hetes idõtartamra zsugorodott, a térség jóformán már
versenyben sincs. Ha ez így folytatódik, jövõre a Balatonra
nyugodtan ki lehet írni az „Idén a szezon elmarad” feliratokat. 

A média által festett sötét képpel szemben a tó lágy vizérõl
tükrözõdõ kristálytiszta valóság azonban teljesen mást mutat.
A Balaton vízszintje újra a régi, a minõsége pedig szinte
kifogástalan. A strandok ápoltak, rendezettek, színvonalas
szolgáltatást nyújtanak, a közelmúlt infrastrukturális
fejlesztései önmagukért beszélnek. A magyar ember szívéhez
egykor oly közel álló, Közép-Európa legnagyobb tava a
„Sweet Sea” – ahogy az angol szlogen utal rá – is egy igazi
hungarikum, melyet újra fel kell fedezni, mert a külföldi
lehetõségekkel összehasonlítva anyagi és egyéb (utazási idõ,
távolság, biztonság) szempontokból még mindig elõnyös
feltételek mellett biztosítja a pihenést. 

Merem remélni, hogy elõbb-utóbb felébred a média
Csipkerózsika-álmát alvó lelkiismerete és egy kis önkritikát
gyakorolva a horvát tengerpart népszerûsítéséhez nyújtott
milliárdos „ingyen reklámok” helyett, vigyázó szemüket – ha
kell építõ javaslatokkal kiegészítve- ismét a jó öreg, már a
rómaiak által is nagyra becsült „Lacus Pelso”-ra vetik. 
Ha ez megtörténik akkor a korábban bulvár szintre süllyesztett
problémák után talán elindul egy olyan folyamat, mely a
Balaton végleges (lelki) gyógyulását is elõsegítheti. 

Addig sem maradhatunk tétlenek! Vigyázzunk együtt kis
hazánk egyik legnagyobb és legszebb kincsére. A világ
országai már felismerték azt, hogy a vizes élõhelyek a
biodiverzitás megõrzésének kulcsfontosságú ugyanakkor
rendkívül sérülékeny területei, ezért az iráni Ramsar
városában elfogadtak egy nemzetközi egyezményt, (1972-
ben) amely ezen territóriumoknak, mint ökoszisztémának
természetvédelmi, gazdasági, és társadalmi értelembe vett
bölcs hasznosítását tûzte ki fõ céljául. A vizes élõhelyek
„világörökségének” nemzetközi jelentõségû jegyzékébe – a
Magyarországról felvett területek fele- a Kis Balaton, Balaton
mintegy 75’000 hektárnyi része is belekerült. Büszkén
hirdessük, hogy mekkora érték van birtokunkban, a sok szép
és kellemes élményünket, felejthetetlen nyári emlékeinket
minél több emberrel osszuk meg. Köszönjük meg
szálláskérõink bizalmát, és olyan körültekintõ gondoskodással
szolgáljuk ki õket, hogy jövõre is visszajöjjenek hozzánk.
Fogjunk össze nemre, korra, politikai és egyéb hovatartozásra
való tekintet nélkül, és hódítsuk meg ismét a „fél világot”. 

A Balatonról nem lehet érzelmek nélkül nyilatkozni. Aki
megismerte, és egy életre megszerette (a közönséges
halandók mellett világhírû költõk, írók, festõk, mûvészek stb.)
tudja mirõl beszélek. Az igazgyöngy itt van a kezünkben, nem
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kell tovább keresni. (Fõleg nem Horvátországban!) 
Most minden eddiginél erõteljesebb helyi összefogásra van
szükség, civil kurázsi nélkül magunkra maradunk és
elvérzünk. 

A Balaton csak másodsorban lehet üzlet, mindenekelõtt
vissza kell szerezni becsületét, méltóságát. Protekcionista
politikát kell folytatni, a provokációktól, támadásoktól
határozottan meg kell védeni magunkat, a pozitív, biztató,
elõremutató terveinket minél elõbb meg kell valósítani. 

Az idei csonka szezon gazdasági hatása az elkövetkezõ
évekre rendkívül negatív következményekkel fog járni. Sokkal
kevesebb tõke koncentrálódik ide, mint korábban, ami
könnyen lefékezheti az értéknövelõ beruházások, fejlesztések
jelenlegi ütemét. Ne akarjuk becsapni magunkat, vegyük
észre, hogy most egyénileg és csoportosan is komoly
áldozatot kell hozni a siker érdekében. 

Az elsõ és egyben legfontosabb jó tanács: A legnagyobb
segítség a kurtaxa (helyi idegenforgalmi adó) önkéntes – és
nem kényszerû – vállalásával adható, mert az állam minden
befizetett forinthoz még kettõt dotáció formájában hozzárak.
Bevallom õszintén, valamikor én is mindent elkövettem, hogy
kibújjak e kötelezettség alól, de ebben a kiélezett helyzetben,
és ilyen lehetõséggel (1 forintommal összesen hármat adok)
még szinte az ellenõrizhetetlen belföldi vendégeim után is
örömmel fizetek. Úgy tekintek rá, hogy ez nem adó, hanem
adomány. 

A következõ lépés: A Balatonból eddig csak elvettek, az
egyéni érdekek ilyetén megnyilvánulását egyszer és
mindenkorra meg kell fékezni. (Annak idején amikor külföldi
újságírókat arról faggattak, hogy országukban milyen
eszközökkel védekeznek a parti sáv feltöltése és
kiparcellázása ellen, szegények még a kérdést sem értették.)
A Balatonra hozni kell, ami az egyszeri ember esetében azt
jelenti, hogy a pénzét helyben költse el és lehetõleg ott, ahol
az üzletben hosszú távon gondolkodó és érdekelt vállalkozó a
bevétel egy részét visszaforgatja, így érvényesül a gazdasági
bumeráng effektus. Az meglehet, hogy a multinacionális
cégek üzletláncainak helyi egységeiben pár forintot
„spórolunk”, de amit a réven megnyerünk azt a személytelen,
idõigényes és nehézkes vásárlás okozta kellemetlenségek
miatt elvesztjük a vámon, és akkor még meg sem említettem,
hogy a pénzünk ebben az esetben a profitra éhes idegenek
zsebeibe vándorol, ami soha többé nem jön vissza. Csak
annyit vegyünk, amennyire szükségünk van és így sokkal
olcsóbban jövünk ki, mint amikor otthonról felpakolva egy
csomó felesleges „akciós” dolgot elhozunk, amivel azt
hisszük, hogy jó vásárt csináltunk, azonban nagy részét el
sem fogyasztjuk. 

Én szimbolikusan beleöntöttem a Balatonba a magam egy
vödör vizét, a többi már Önökön (is) múlik. 

Minden olvasót arra kérek, hogy az elõzõekben leírtakat
„mentse el” és ha teheti a Balatont „mentse meg”. 

Petõfi Sándor szavaival kezdtem és most szeretném zárni
soraimat: ha a Balatonról szõtt minden álmunk megvalósul,
„Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a
Kánaán.” 

Bánki Károly közgazdász 
a Balaton tiszteletbeli

média nagykövete

aa    mmaaggyyaarrookk    tteennggeerree!!

Fotók: Krutzler Adrienn
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A tanév rendje
Elsõ tanítási nap: 2004. szeptember 1. (szerda) 
Utolsó tanítási nap: 2005. június 15. (szerda)  A

tényleges tanítási napok száma: 181 nap 
Az elsõ félév vége: 2005. január 21. 
Az osztályfõnökök 2005. január 28-ig értesítik a

tanulókat, illetõleg szüleiket az elsõ félévben elért
tanulmányi eredményekrõl.

Õszi szünet: 2004. november 2-5. A szünet elõtti
utolsó tanítási nap 2004. október 29. (péntek), a
szünet utáni elsõ tanítási nap 2004. november 8.
(hétfõ)

Téli szünet:  2004. december 20-31. A szünet
elõtti utolsó tanítási nap 2004. december 18.
(szombat), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2005.
január 3. (hétfõ)

Tavaszi szünet: 2005. március 24-29. (fenntartói
hozzájárulás esetén március 28.) 

A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2005. március
23. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2005.
március 30. szerda (fenntartói hozzájárulás esetén
március 29. kedd)

Célok, feladatok, rendezvények
A 2004/2550-ös tanévtõl az intézmény minden

dolgozója a megújított dokumentumokban –
Pedagógiai- és Minõségirányítási Program –
foglaltak alapján végzi munkáját.

Oktató- nevelõi munkánk középpontjában a
személyre szóló fejlesztés, az egyéni képességek
kibontakoztatásának törekvése áll. Szeretnénk
elérni a gyerekeknél – különösen a felsõ tagozaton
– a tanuláshoz való pozitívabb hozzáállást, melytõl
a tanulmányi eredményesség javulását várjuk.
Tudatában vagyunk annak, hogy manapság az
iskola nem az egyetlen, sõt nem mindig a
legmodernebb forrása az ismeretszerzésnek, de
ma is szükség van az úgynevezett alapkészségek –
írás, olvasás, számolás, stb… – kialakítására,  hisz
ezek nélkül nehezen tudunk eligazodni a ránk
zúduló információáradatban, továbbá itt kell
megalapoznunk az ún. alapmûveltséget, amire
aztán ráépülhet a különbözõ csatornákon érkezõ
további ismeret. 

A szülõi házzal szorosan együttmûködve
próbáljuk fejleszteni a tanulókban azokat a
képességeket, készségeket, amelyek a környezettel
való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz
szükségesek: az önismeretet, együttmûködési
készséget, akaratot, segítõkészséget, szolidari-
tásérzést, empátiát, mindemellett a természeti és
az épített környezet iránti felelõsségre nevelünk.
Történik mindez személyes példamutatással (a
gyermek nem az elmondottakból, olvasottakból
sajátít el legtöbbet, hanem a felnõtt szavainak,
mozdulatainak, viselkedésének lemásolásával)
otthon és a tanórákon, a különbözõ iskolai
rendezvényeken, a kirándulásokon, táborozások
alkalmával. 

Az iskola éves programjának összeállítása során
törekedtünk arra, hogy lehetõleg minden gyermek
számára biztosítsunk képességeinek, érdeklõ-
désének illetve távolabbi céljainak megfelelõ
programokat, tevékenységi formákat.

Már az elõzõ tanév végén felmértük igényeiket,
melyeken most év elején még változtathattak. Az

igények összesítése alapján – a rendelkezésre álló
idõkeretet és  szakembereket figyelembe véve - a
következõ rendszeres tanórák utáni elfoglalt-
ságokat tudjuk biztosítani a gyerekeknek: 

Német –  és angol szakkör 
Felvételi elõkészítõ magyarból és matematikából

8. osztályosoknak
Énekkar
Úszás 
Labdarúgás 
Röplabda
Kosárlabda
Tömegsport foglalkozások 
Könyvtárhasználat
A felzárkóztatást szolgáló korrepetálásokon a

gyerekek saját kérésre illetve a tanórán
tapasztaltak alapján a szaktanár javaslata alapján
vehetnek részt.

A napközis foglalkozásokat a szülõi igényekhez
alkalmazkodva 16 óráig biztosítjuk. Az alsó
tagozaton két csoportban folyik az otthonra adott
feladatok elkészítése. A felsõ tagozaton kétszer is
meghirdettük a tanulós napközi mellett az
úgynevezett „szabadidõs foglalkozásokat”, de –
hétfõi nap kivételével – mindössze 4-5 tanuló
igényelte, ezért egyelõre nem tudtuk indítani.
Hétfõn természetesen szervezünk programot
azoknak, akik itt az iskolában szeretnék eltölteni
idejüket 15 óráig. Azoknak a felsõsöknek, akik az
iskolában szeretnék elkezdeni a házi feladatok
elkészítését, biztosítjuk a hagyományos napközit.
Tudni kell azonban mindenkinek, hogy a
gyereknek nem elegendõ a  rendelkezésre álló
45 perc felkészülésre, vagyis otthon is kezébe
kell venni a tankönyveket.

Pedagógiai programunk az otthonra adható
tanulnivaló mennyiségét úgy korlátozza, hogy egy
átlagos képességû tanulónak –intenzív délelõtti
tanórai munka és rendszeres, helyes tanulási
szokások mellett - ne kelljen otthon 1-2.
osztályban 30, 3-4. osztályban 60, 5-6. osztályban
90 és 7-8. osztályban 120 percnél többet
készülnie. 

A rendszeres elfoglaltságok, a felzárkóztató
foglalkozások mellett helyi versenyek, vetélkedõk,
külsõ szervezésû tanulmányi versenyeken,
pályázatokon való részvételi lehetõség biztosítja a
tehetséggondozást. 

A színház- és múzeumlátogatások, kirán-
dulások, Ki mit tud?, játszóházak, a hagyományos
karnevál, a különbözõ osztályprogramok mind az
értelmes szabadidõ eltöltésre mutatnak példát. 

Ebben a tanévben lehetõséget biztosítunk a
gyerekeknek különbözõ táborozásokon való
részvételre. Folyamatban van a sítábor szervezése,
tanév után az alsó tagozatosokat visszük nyári
táborba. A sporttagozatot választók ismét részt
vehetnek egyhetes, iskola által anyagilag is
támogatott nyári sporttáborban. Tervezünk a
gyerekeknek további nyári programokat is,
amennyiben erre nagyobb igény (folyamatosan
legalább 10 tanuló) mutatkozik.

Idén is lesznek olyan tanítási napok, melyek
nem a tanteremben, hagyományos tanórai
keretben zajlanak. Szeptember utolsó szombatján

õszi sportnapot tartunk, majd tavasszal  a
tagozatonkénti kirándulás, sport- és egészségnap,
a gyermeknap és a ballagás esik szombati napra. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátá-
sában, a tanulók fejlõdését veszélyeztetõ körülmé-
nyek megelõzésében, feltárásában, megszünteté-
sében minden pedagógus közremûködik.  Nevelõ
munkánk mellett ebben is  segítséget kapunk a
védõnõtõl, illetve a rendõrségtõl  különbözõ
elõadások, játékos foglalkozások keretében. Az
iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse a
különbözõ hátrányokkal küszködõ tanulókat a
nekik megfelelõ foglalkozásokra (felzárkóztató,
tehetséggondozó, sport, napközi) irányítja,
javaslatáról értesíti a szülõket és az érintett
foglalkozás vezetõjét. Javaslatot tesz a szociálisan
hátrányos helyzetû tanulók szüleinek a
kedvezményes iskolai étkezési lehetõség
igénybevételére. A tanulók anyagi veszélyez-
tetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi. 

Az iskola  gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse
Takács Zoltánné, aki  a tanulóknak elérhetõ az
iskolában minden reggel ½ 8-tól 8 óráig, illetve
szülõknek az iskola telefonján: 

(88) 446-314 vagy (30) 335-8009.
Az elõzõ éveknél még fokozottabban szeretnénk

a szülõkkel olyan mértékben együttmûködni, hogy
iskola és szülõ egyaránt érezze közösek a céljaink
és érdekeink. A hagyományos ellenõrzõs értesítés,
szülõi értekezlet, fogadóóra, nyílt nap, stb….
mellett továbbra is kapnak információt a helyi
újságon keresztül, a tavalyi évhez hasonlóan
megkeressük Önöket kérdõívekkel, rendszeres
kapcsolatot tartunk a szülõi munkaközösséggel,
vezetõjét meghívjuk a nevelõtestület értekezleteire.
Éljenek a kötetlen találkozások adta lehetõ-
ségekkel, jöjjenek el a különbözõ szabadidõs
rendezvényekre (sportnap, karnevál, jótékonysági
bál, gyermeknap, esetleg színházlátogatás),
hívjanak bennünket telefonon, kezdeményezzenek
személyes találkozást akár az iskolában, akár
otthon. Szívesen nyújtunk segítséget, igény esetén
tanácsot adunk a gyermek neveléséhez tájékoz-
tatunk azokról a lehetõségekrõl, személyekrõl,
intézményekrõl, amelyekhez problémáik megol-
dása érdekében fordulhatnak. 

Annak érdekében, hogy az információ áramlás
kölcsönös legyen, kérjük, hogy rendszeresen írják
alá az ellenõrzõket, hogy azonnal jelezzenek, ha
sérelmesnek találnak egy-egy iskolai intézkedést.
Ne várják meg, amíg a problémák felhalmozódnak,
a helyzet elmérgesedik. Nem szabad attól tartani,
hogy egy-egy észrevétel, kérdés után a pedagógus
a gyermeket hátrányosan megkülönbözteti, hisz
nekünk ugyanúgy érdekünk, hogy a gyerek jól
érezze magát az iskolában, hogy sikeres legyen,
mint a szülõknek. Az iskolában minden célunkat az
vezérli, hogy segítsük diákjainkat abban a
folyamatban, amelyben mûvelt egyéniséggé,
szabad és gazdag személyiséggé, felelõs polgárrá,
tisztességes és emberséges, alkotásra és
boldogságra képes emberré válhassanak.

Pernecker Antalné igazgató

Tanév eleji tájékoztató
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Tisztelt Olvasók!

Elmúlt a nyár, így szinte egyik
napról a másikra kiürültek a
strandok és a nyaralóterületek.

Úgy gondolom, hogy így nyár végén, õsz elején itt az ideje az
iskolakezdésre és a gyermekeinkre koncentrálni.

A tanév megkezdõdött és egyre több olyan fontos téma
merülhet fel, amik végrehajtásáért, mi rendõrök és Önök,
mint szülõk a felelõsek. Az iskolák környékén nagy
mértékben megerõsödik ilyenkor a gyalogos és a kerékpáros
forgalom. Fontos, hogy elmagyarázzuk gyermekeinknek, hogy
a kerékpáros közlekedés milyen veszélyes lehet, ha nem
tartjuk be a szabályokat. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét,
hogy akár baleset elszenvedõi is lehetnek, ha nem tartják be
ezeket a szabályokat! (Például nagyon fontos a kézzel történõ
irányjelzés)

A kerékpárokat fel kell szerelni minden esetben világító

felszereléssel, illetve fényvisszaverõkkel és csengõvel!
További biztonságot növelõ tényezõ lehet, ha a gyermek

ruháján, iskolatáskáján fényvisszaverõ csíkot helyezünk el,
illetve kioktatjuk arról, hogyan kell a járdán és az úttesten
közlekedni gyalogosan, mikor szabad a gyalogátkelõhelyen
átmenni és annak mik a szabályai. 

A felnõttek tekintetében fel kell hívnom a figyelmet a
gépkocsival való közlekedés veszélyeire, mivel ilyenkor az
útviszonyok egyik óráról a másikra megváltozhatnak és szinte
pillanatok alatt síkossá, csúszóssá válhatnak az utak.
Ilyenkor, ebben az õszi idõszakban javasolt a gépkocsik
mûszaki állapotának ellenõriztetése, a gumiabroncsok és a
fékberendezések ellenõrzése.

Kérem Önöket, hogy a fent leírtakat vegyék figyelembe,
mivel a bajt sokkal könnyebb megelõzni, mint annak
megtörténte után azt jóvátenni.

Tisztelettel: Angyal Gábor r.fhdgy
õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

HHaarraanngg--
sszzeenntteellééss

Nehéz szavakkal
kifejezni azt az érzést,
amit a harang megszó-
lalásakor éreztünk.
Hálát adunk Iste-
nünknek, hogy a
templom alapkõ leté-
telétõl egész mosta-
náig végigkövethet-
tük templomunk sor-
sát. Sok megpróbál-
tatás után végre
megszólalhatott a
harang a toronyban. 

Köszönet Istenünknek és nem utolsósorban
Vajda János lelkész úrnak és vele együtt
mindazoknak, akik testvéri szeretettel össze-
fogva, fáradozásukkal létrehozták, megvalósí-
tották ezt a szép, meghitt elhatározást.

Ez a harangszó adjon továbbra is hitet,
szeretet és testvéri együttérzést, mindehhez
kívánunk jó erõt, egészséget, Isten áldását
életükre; szeretettel: 

Zsinka testvérek

Egészségmegõrzõ tornára
várunk minden érdeklõdõt az

iskolában
Etka-jóga  szeptember 20-ától minden hétfõn ½ 5-

tõl. (Eszközigény: polifoam vagy pléd a talajon
végezhetõ gyakorlatokhoz, sportruházat) 

Tartásjavító gerinctorna október 14-étõl minden
csütörtökön ¼ 5-tõl A gyakorlatok nagy része talajon
fekve végezhetõ, ezért mindenki hozzon magával
törölközõt, továbbá aki teheti egy pár kb. 1 kg-os
súlyzót.(Az iskola  korlátozott számban tud súlyzót
biztosítani).  

Bõvebb felvilágosítás az iskola telefonszámain:
(88) 446-314; (30) 335-8009

Pernecker Antalnénál

Papírgyûjtés az iskolában
2004. október 18-ától

november 18-áig.

Fekete-fehér és színes újságpapírt, irodai papírt
kötegelve vagy dobozolva átveszünk nem csak az
iskola tanulóitól hanem mindenkitõl. Az átvétel
pontos idejét kiplakátoljuk az iskolában  vagy
felvilágosítást adunk a (88) 446-314-es telefonon!

Fotó:

RENDEZVÉNYEK
október 8. 17 órakor

Idõsek világnapja – Kultúrotthon  
október 23. 10 órakor

Ünnepély – Kultúrotthon

Fornetti látványpékség
nyílt Balatonvilágoson, Dózsa György út 71. szám alatt.

(az aligai vasútállomással szemben).
Nyitva tartás: H-P 7-12 13-17 – Sz-V 7-12

Nagyobb mennyiségekre és rendezvényekre rendelést felveszünk!

06-30-4877997
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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 Péter
HírmondóHírmondó

2004. szeptember XIV. évfolyam, 9. szám
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Fotók: Krutzler Adrienn és Bánáti János

Kommentár nélkül…
...merthogy ezekhez a képekhez nem kell! Legalábbis

szerintem. A képek is azt sugallják, amit mi próbálunk
bemutatni minden hónapban az újságon keresztül, hogy jó
tagja lenni egy közösségnek, egy falu életének; csak sajnos
kevesen vesznek részt benne. Akkor is, ha  munkáról van
szó és akkor is, ha  szórakozásról. Persze tisztelet a
kivételnek, az úgynevezett keménymagnak. A képekkel
nekik szeretnénk kedveskedni, felidézni a kellemes
pillanatokat! A „kimaradottaknak” legyen ez „hírül adjuk”
rovat!

. . .  szür. . .  szür eti  bál képeibõleti  bál képeibõl


