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Május 28-án gyereknap volt. Ebben az évben
különösen sok mindent kaptunk. De inkább kezdem a
legelején. Reggel kilenc órakor gyülekeztünk a
focipályán, majd meghallgattuk Judit nénit és a Barna
bácsit, a polgármestert. Utána megkaptuk a fagyi-,
popcorn- és palacsintajegyet. És egy kitûzõt is kaptunk,
ami szerintem egész jól néz ki. Ezek után elkezdõdött a
verseny, Judit néni ugyanis versenyt hirdetett a legtöbb
pontot összegyûjtõ gyerekek között. Rengeteg minden
volt az iskolában: rendõrautó, mentõautó, falmászás,
hajfonás, arcfestés, légvár, lövészet, ügyességi játékok,
orvosi szûrés. Nekem legjobban az egészségi vetélkedõ
tetszett. Ebben én is részt vettem. Az egyik feladat az
volt, hogy salátát kellett készíteni. Nagyon izgalmas
volt, ugyanis nem tudtuk, mit teszünk majd bele. A
miénk tök jól sikerült. Úgy gondolom, hogy az aszfalt-
rajzverseny is jó volt. Jaj, majdnem elfelejtettem, hogy
a „vöröskeresztesek“ és a nyugdíjasok fõztek nekünk.

Nagyon finom volt. A nap végén kaptunk egy
ajándékcsomagot, amiben csomó finomság volt.

Remélem, jövõre is ilyen klassz lesz a gyereknap!
Csak ne legyen ennyire meleg!

Horváth Iza
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Testületi ülések 2. oldal
Gyermeknap 4. oldal
Üdülõegyesületek 5. oldal
Iskolai élet 6. oldal
Rendõrségi hírek 7. oldal
Egykor és most 8. oldal
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2005. május 23.
Napirendek:

1./ Balatonkenesei Rendõrõrs beszámolója
Balatonvilágos község közrendjérõl, közbiztonságáról

2./ Polgárõr Egyesület beszámolója
3./ Vegyes ügyek

A képviselõ-testület 2005. május 23-án megtartott,
munkaterv szerinti ülésén az alábbiakat tárgyalta, majd
a következõ döntéseket hozta:

Elfogadta a Balatonkenesei Rendõrõrs beszámolóját
Balatonvilágos Község közrendjérõl, közbiztonságáról.

Megtárgyalta és elfogadta a Polgárõrség 2004. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót.

Vegyes ügyek keretében:
A Balatoni Halászati Rt. részvényvásárlásának

folyamatában nem kíván részt venni, ahhoz anyagilag
nem járult hozzá.

Ezt követõen elfogadta a lakáskoncepciót, valamint
megfogalmazta a vonatkozó hatályos önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatának igényét.

Döntött a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium által kiírt közmunka program pályázatán
történõ részvételrõl.

Módosította a 123/2005. (IV.18.) számú határozatát, –
melyben a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065
Budapest, Nagymezõ u. 25. III/1. ajánlatát fogadta el a
Rendezési Tervek, Helyi Építési Szabályzat módosí-
tására vonatkozóan – azzal, hogy a tervezési feladatok
elvégzésére bruttó 800 ezer Ft-ot biztosított.

Zárt ülésen megtárgyalta a kedvezményes telek iránt
benyújtott kérelmeket, és kijelölte a 303/40 hrsz-ú,
504/20 hrsz-ú ingatlanok vevõit. A Kultúrotthonban egy
részmunkaidõs rendezvény-, és szabadidõ szervezõ
foglalkoztatásáról döntött. Elfogadta a kertészeti
területen a KÖGÁZ Rt. ajánlatát a kialakítandó úttükör
készítésére vonatkozóan 834’300 Ft +Áfa összegben. A
bérlakás kialakítás (asztalos, tetõjavítási munkák)
költségéhez 936’000 Ft pótelõirányzatot biztosított. A
bérlakások tetõjavítási és homlokzatfestési munkálatai-
val Varga József vállalkozót bízta meg 1’354’000 Ft-ért.
Hozzájárulását adta, hogy a 747/42 hrsz-ú ingatlan
tulajdoni lapjának 3. sorszáma alatt, 2’117’376 Ft

összeg erejéig bejegyzett jelzálogjog, és a 4. sorszám
alatt, annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom bejegyzés az ingatlan 434/576-od
részére kerüljön bejegyzésre. Egyidejûleg tudomásul
vette az így tehermentessé vált 142/576-od rész
elidegenítését. A jegyzõ részére a Balatonvilágos, Gaga-
rin ltp. 4. fsz. 2. szám alatt található, önkormányzati
tulajdonban lévõ bérlakásból 2005. július 31-ig történõ
kiköltözés, a bérleti jogviszony határozott idõ leteltét
megelõzõ megszûnése esetén a bérlõ által a bérlemény-
re fordított értéknövelõ kiadásainak ellentételezésére, a
bérlakás határozott idõ lejárta elõtti átadása (a jegyzõi
közszolgálati jogviszony fennállása) esetén 800’000Ft
„lelépési díjat“ biztosított. Elutasította egy Kft. együtt-
mûködési ajánlatát egy project megvalósításához, a
lakások kivitelezése elõsegítésére 8 db ingatlant 64
millió Ft+Áfa vételáron felajánlott a kertészeti területen.
Egy ajánlattevõ az önkormányzat szépkilátó parkolójá-
ban 100 m2 terület büfé-falatozó létesítésére vonatkozó
beadványát elutasította, mivel a terület nem beépíthetõ.
Elutasította egy kérelmezõ lakásvásárlás támogatásra
benyújtott kérelmét. Elfogadta a Balaton Fruit Kft. ügy-
vezetõjének 600 ezer Ft összegû felajánlását Balatonvi-
lágos Község rendezési terv módosításának költségéhez. 

Engedélyezte a Tabana Bt-nek 2005. május 28-án tar-
tandó Gyermeknapi rendezvény idejére a 020/5 hrsz-ú
közterület használatát QUARD típusú, négykerekû
motor kölcsönzéséhez. A Mészöly Géza Általános Iskola
és Óvoda dolgozói részére szervezett kirándulás
költségéhez támogatásként 120’000Ft elõirányzatot biz-
tosított pedagógusnap alkalmából. Visszavonta a Vesz-
prém Megyei Rendõr-fõkapitányság bérlõkijelölési jogát
a Balatonvilágos, Zrínyi u. 5. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévõ bérlakásra vonatkozóan, és azt a 301/8
hrsz alatt található 7. számú bérlakásra biztosította. 

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ ülését 2005. június 20. 15.00 órai kezdettel
tartja.

Napirendek: 
1./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló

beszámoló
2./  Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Beiskolázás, tanulói létszámváltozás 
A tanulói létszám 127 fõ (49 alsós és 88 felsõs), szeptemberre várható

126 tanuló 
A tanév végén 17 nyolcadikos távozik és 10 elsõs iratkozott be. Egy 4.

osztályos tanuló jelezte, hogy jövõre lakóhelyén folytatja tanulmányait.
Szülõi megkeresések alapján várhatóan 7 gyermeket íratnak át más
iskolából szeptembertõl hozzánk. 

A 8. osztály továbbtanulása
17 tanulóból 17 nyert felvételt középiskolába a következõk szerint: gim-

náziumi osztályba 7 tanuló, szakközépiskolai osztályba 5 tanuló, szakiskolai
osztályba 5 tanuló.

A gimnáziumi jelentkezettek közül két tanulót felvettek az Arany János
Tehetséggondozó Programmal mûködõ osztályba, de csak egyik él a
lehetõséggel, két tanuló két tannyelvû osztályban folytatja tanulmányait. A
megyék közötti megoszlás a következõ: Somogy megyébe 8 tanuló,
Veszprém megyébe 4 tanuló, Fejér megyébe 4 tanuló, Gyõr-Moson-Sopron
megyébe 1 tanuló került. Megállapítható, hogy a tagozatok sorrendjének
megjelölése az adatlapon jól sikerült. Ezt bizonyítja, hogy 10 tanulót az elsõ,
3 tanulót a második, 1 fõt a harmadik helyre, 3 tanulót pedig pótfelvételi
eljárás keretében vettek fel.

Tanulmányi eredmények, hiányzások 
Az iskola tanulmányi átlagaga 3,81,  kitûnõ volt 16 tanuló, jeles 10, és
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ezzel szemben mindössze 1 tanuló nem teljesítette a tantervi követel-
ményeket két tantárgyból, õ   javítóvizsgát tehet augusztusban. A gyerekek
átlagosan 9 napot mulasztottak

Személyi feltételek 
Az intézmény személyi feltételei az elõzõ évhez hasonlóak voltak. Az alka-

lmazottak személyében történt változások:
- Szülési szabadságon van 1 tanító, feladatait határozott idejû megbízás-

sal, illetve túlórában látták el a kollegák
- A rajzot ebben a tanévben új óraadó tanította, az ének tantárgy tanítását

a felsõ tagozaton saját szakemberrel oldottuk meg
- Az angol nyelvet új óraadó látta el
- Egy óvónõ február óta táppénzes állományban van, a helyettesítését

április-május hónapra sikerült megoldani
- Az egyik konyhai kisegítõ foglalkoztatási lehetõsége januárban lejárt,

helyette más személy látja el a feladatot
- Az élelmezésvezetõ gyermekgondozási szabadságon van a helyére fel-

vett személy saját kérésre távozott, márciustól új dolgozó látja el a feladatot
- Szeptembertõl a munkaügyi központ által támogatott karbantartó lát el

különbözõ kisegítõ jellegû feladatokat augusztus végéig.
Az intézményi dokumentumokban foglaltak
szerinti mûködés megvalósulása
Az intézményben a törvényes mûködést biztosító dokumentumok ren-

delkezésre állnak, frissítésük a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
folyamatosan szükséges. Kiemelt feladatunk volt az átdolgozott pedagógiai
programhoz igazítani a házirend és az SZMSZ módosítását, külön hangsúlyt
fektetve a jutalmazás és „büntetés“ elveinek kidolgozására, továbbá  felsõ
tagozaton a helyi tanterv átdolgozása. A feladattal a fenntartó által elõírt
határidõre elkészültünk. A munkafolyamatba bevontuk az iskolai és óvodai
SZM vezetõjét, valamint az osztályok által választott tanulókat. A belsõ
szabályzatokban rögzítettek betartása, betarthatósága érdekében dokumen-
tumelemzést, illetve  kérdõíves mérést végeztünk a 2., 5., és 7. osztályban
május hónapban.

Megállapítások a házirenddel kapcsolatban:
A váltócipõ használatát elutasítók aránya 40% alatti. Az elutasítók nem

tartják minden évszakban indokoltnak, illetve idõrablónak tartják a cipõc-
serét. 

A rágógumi-használat új szabályozását igyekeznek betartani, a házirend
megszegése inkább feledékenység miatti.

A mért osztályokban a gyerekek - saját bevallásuk szerint - köszönnek.
A mobiltelefon kikapcsolását a tanulók több, mint 40%-a tartja csak be.

A tanulók nem tartják indokoltnak a kikapcsolást.
A tanulók a durva szavak használatának kerülését több, mint 40%-ban

nem tartják be. Magyarázatuk önfegyelem hiánya, feszültség levezetés
illetve egy része nem tudja megindokolni.

A tanulók többsége idõben érkezik az iskolába.
A témazárók, napi feleltetések számára vonatkozó szabályozást az iskola

betartja. A második és ötödik osztályosoknál értelmezési gond lehetett a
témazáró és a tanári felszólításra felelés fogalmával kapcsolatban, ezért
válaszadásuk nem értékelhetõ.

A felsõ tagozaton témazárók bejelentésére vonatkozó egyhetes határidõt
az iskola közel 50%-ban nem tartja be. A probléma oka lehet, hogy a napló-
ba ugyan beírjuk a tervezett témazárót, de nem szólunk a gyereknek idõben.

A másodikosok fele élt a témazáró javítási lehetõséggel, a felsõ tagozaton
ez az arány 80% feletti.

A megírt témazárókat a 2. osztályban túlnyomó többségben egy héten
belül visszakapják kijavítva, az 5. és 7. osztályban a házirendben szabály-
ozottak szerint két héten belül. 

A másodikosok 50%-a, az 5. osztály 81%-a, a hetedikesek 61 %-a nem
tud arról, hogy az iskolától kiránduláshoz, táborozáshoz anyagi segítséget
kérhet. Mivel a házirendet minden gyerek- aláírásával igazolva- megismerte,
ez az arány hamis képet mutat. Valószínûbb inkább, hogy elkerülte
figyelmüket a lehetõség.

A nagyobb gyerekek már jobban igénylik döntéshozatal elõtt az érdemi
vitát, a több alternatíva közül való választást. Mivel feladatunk a gyermekek
megtanítása a kultúrált vitázásra, érdekérvényesítésre, ezért minden, a
közösség egészét érintõ döntés elõtt biztosítani kell a megfelelõ idõt a
vélemények kialakítására és az érvelésre. A döntéshozatal eredményét az
osztályfõnökök munkatervükben (tervezetükben) rögzítsék, továbbá az
osztály egyik DÖK képviselõje vezessen a döntésekrõl feljegyzést.

A gyerekek szerint az iskola illetve a tanárok a következõ házirendi pon-
tokat sértik meg (felsõ tagozat): rágózás tanórán, bekapcsolt mobiltelefon,
csúnya, trágár beszéd, néhányan nem köszönnek vissza, kihívó öltözködés,
dolgozatírás ideje nincs idõben közölve.

A nevelõtestület a mérés eredményei és a tanulói javaslatok alapján az
alábbiak szerint fogja módosítani augusztusban a házirendet:

az osztályfõnökök tanév elején fel hívják a tanulók figyelmét a házirend
kritikus pontjaira a kimenõs szünetben a feladatok elvégzése után a hetes is
kimehet az udvarra.

egy héten 3 témazárónál többet nem íratunk még a félévzárások idõsza-
kában sem. Természetesen nem vonatkozik ez a szám a tanulók által kért
javítási lehetõségekre

az osztályterem falán egy táblázatban közöljük a tervezett témazárókat
egy héttel elõre. Ezt a táblázatot hetente cseréli alsó tagozaton az osztály
megbízott tanulója vagy egyik DÖK képviselõje.

Tanulmányi versenyek
Az alsó tagozatosok könyvtárhasználati háziversenyen és az országos

meghirdetésû „Mesevetélkedõn“ vettek részt. A mesevetélkedõre 13 gyer-
mekkel készültünk és a nevezett 4 csapat közül 2 jutott a negyedik (megyei)
fordulóra, ahol a húsz csapat közül 5. illetve 6. helyezést értek el.

Közlekedési verseny  4 oszt. 2 fõt neveztünk továbbjutott 1fõ
Versmondó verseny 1 fõt neveztünk megyei különdíjat kapott
A felsõ tagozaton nem helyi szervezésû versenyek:
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 4 nevezés

bejutott a megyei fordulóra 1 fõ
Német nyelvi országos 1 nevezés és bejutott a megyei fordulóra 1 fõ
Litterátum országos német 4 nevezés és továbbjutott 2 fõ
Közlekedési verseny 8. oszt. 3 fõt neveztünk és továbbjutott 1 fõ
Országos járõrverseny 1 csapatot neveztünk országos 1. helyezés
Török Bálint napok német 1 csapat 1. helyezés

rajz 1 tanuló 9. helyezés 
matematika 2 tanuló 4. és  8. helyezés
szám. technika 2 tanuló 4. és 12. helyezés

Kistérségi rajzpályázat 1 tanuló dicsérõ oklevél

Napközi, szakkörök, szabadidõs programok
A tanév során három napközis csoport mûködött. Az alsó tagozaton 40

gyermek, a felsõsöknél 38 vette igénybe a napközi szolgáltatásait. Az alsó
tagozatosok délutánonként a sportfoglalkozások és a mûvészeti iskola
foglalkozásai mellett énekkarra járhattak. Színházbérlete majdnem minden
alsósnak volt, Siófokra vitték õket a tanító nénik.

A felsõ tagozatosok az úszás, atlétika, labdarúgás, röplabda és tömeg-
sport foglalkozások mellett német szakkörön, felvételi elõkészítõ foglalkozá-
sokon vehettek részt. Több alkalommal szerveztünk vetélkedõket, versenye-
ket (többfordulós logika- és  könyvtárhasználati verseny,  mûveltségi vetél-
kedõ, EU a térképen, vetélkedõ az egészségért) melyek nagyon népszerûnek
mutatkoznak.

Az osztályfõnökök különbözõ programokkal (beszélgetés, séta, kézmûves
foglalkozások, klubdélután, kirándulások, stb…) próbálták a közösségi
életet színesíteni.

A tanulók sporttevékenysége, eredményeink
Az alsó tagozatosok és tömegsport, játék, labdajáték elõkészítõ

foglalkozásokat biztosítottunk heti 4 alkalommal 
A felsõ tagozaton hagyományos tömegsport foglalkozáson felül 6 külön-

bözõ szakkörrel biztosítottuk a sportolást: úszás, atlétika, labdarúgás,
kosárlabda, röplabda. A legtöbbet látogatott foglalkozások az atlétika, a lab-
darúgás és az úszás.

Az ötödik osztály fiú tagjainak sportszeretete példaértékû a többi osztály
számára. 

Versenyek, eredmények 
Tanulóink eredményesen szerepeltek több kistérségi, valamint körzeti és

megyei versenyen. Az õszi és tavaszi  sportnapon házi atlétikai versenyt, a
gyermeknapon focibajnokságot tartottunk.

(folytatás a 6. oldalon...) 
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Összefoglaló
Balatonvilágos Alsótelep Üdülõinek Egyesülete 2005

június 12-i tisztújító közgyûlésérõl.
A nagy létszámmal - 85-90 fõ - összegyûlõ tagság

üdvözlése után Dr. Gérusz Miklós elnöki beszámolójában
röviden összefoglalta az Egyesület tevékenységét:

A 18 éve alakult Egyesület az egyedülállóan szép
balatonvilágosi part mentén kialakult üdülõ együttes
megvédése és továbbfejlesztése érdekében jött létre de az
akkori Tanáccsal együttmûködve fejlesztették a községet
is: leaszfaltoztatták a vasúttól levezetõ utat,
megszervezték az üdülõk õrzését, a település fejlesztésére
12 db. tanulmánytervet, készítettek, megszervezték a
gázbevezetést és  a riasztóhálózat kedvezményes
beszerelését.  Rendszeresen részt vettek a község tavaszi
környezetvédelmi bejárásain, és kulturális
megmozdulásain.

A 2003-2004 évi vízpart rekonstrukciós tervnél is
sikerült lecsökkenteni a tervezett kb. 80 ingatlan elõtti 20-
40 m-es betöltést 7 ingatlan elõtti - vízügyi szempontból
szükséges -betöltésre és sétálósávot a kb. 17 magántelek
végének kisajátítása helyett a Club Aliga területére
áttetetni.  

Befejezésül a Polgármester urat idézte „a csatározások
ideje lezárult, kezdjük újból az együttmûködést“.

Ezt követõen bejelentette a jelenlegi vezetõség hivatalos
lemondását és kiegészítette, Õ véglegesen nyugdíjba
vonul. 

Köszönetet mondott az elnökségi társainak, és minden
aktivistának is, akik az elmúlt 18 év munkájában, vitáiban,
csatározásaiban ámde elvitathatatlan eredményeiben is a
segítségére voltak. Külön megemlíti azokat, akik már
elmentek közülünk, így Dr. Tibély Zoltánt, Dr. Kenessey
Ferencet, Dr. Székely Józsefet, Dr. Kazó Bélát és Dr.
Görzsönyi Vargha Lászlót. akik a megalakulásakor is és
azóta is nagyon sokat tettek az Egyesületért.

Az, amit az elmúlt 18 év alatt - sok ütközéssel,
fáradsággal, átmeneti kudarcokkal - sikerült véghezvinnie
az Egyesület munkájában úgy érezi, hogy öröksége és
kötelessége volt. Ezek elmulasztása szégyen és gyalázat
lett volna. 

Véleménye és reméli hogy a Tagság megítélése szerint
is, emelt fõvel vonulhat nyugdíjba. Természetes, hogy a
70 éve alatt felgyülemlett tapasztalataival, ismeret-
anyagával bárkinek - elsõsorban az új elnökségnek -
bármikor a rendelkezésére áll. 

További sok sikert és eredményes munkálkodást kíván
az új Elnökségnek!

Ezt követõen a Közgyûlés megválasztotta az új
vezetõséget. Elnöknek Gazsi Zoltánt, és a tagokat
Borostyánkõy László, Fekete Józsefné, Gérusz Miklós jr.,
Nagy Gábor, Piukovics Éva, Szabó Péter Dr. személyében.
Megszavazta a leköszönõ Dr. Gérusz Miklóst örökös
tiszteletbeli elnöknek Az új elnök Gazsi Zoltán
bemutatkozó beszédében a korábbi szellemben történõ
tovább haladás, valamint az Önkormányzat és Egyesület
közti egymásra nyitás fontosságát emelte ki. 

Basa István hozzászólásában méltatta az Egyesület
mûködését, kiemelte szerepét a Balatonparti
Fürdõegyesületek Szövetségének létrehozásában,
melynek a leköszönõ elnök az alelnöke volt. Az EU-ban
nagy lehetõsége van a civil szervezetek és az
önkormányzatok együttmûködésének a különbözõ
pályázatokban történõ részvételben.

Fekete Barnabás hasznosnak tartja az Egyesület
munkáját, hiszen az egyesületi forma az ami biztosítja
civil szervezetek jelenlétét és hozzászólási jogát a testületi
közgyûléseken.

A Testület nevében is biztosítja az alsóparti üdülõket,
hogy azonos jogokat élveznek az állandó lakosokkal. Õ is
fontosnak és kívánatosnak tartja, hogy az önkormányzati
testület és az üdülõegyesület között a kapcsolat ismét új,
nyitott alapokra helyezõdjék, õ ebben partner lesz.

Ismertette a település fejlesztésévek kapcsolatos terveit.
Felajánlotta az egyesületnek a megjelenési lehetõséget az
Önkormányzat internetjén. Megköszönte a leköszönõ
Elnök munkáját, egyetért a leköszönõ elnök tiszteletbeli és
örökös tagságával, hiszen soha nem hagyott kétséget
afelõl, hogy „Világosért dobog a szíve“.

A hozzászólások után a Levezetõ Elnök megköszönte a
tagság szép számú megjelenését, aktivitását, Basa István
és Fekete Barnabás értékes hozzászólását majd ezt
követõen 1220-kor bezárta a közgyûlést.

BBBB aaaa llll aaaa tttt oooo nnnn vvvv iiii llll áááá gggg oooo ssss iiii
ÜÜÜÜ dddd üüüü llll õõõõ     eeee gggg yyyy eeee ssss üüüü llll eeee tttt

Falunapi program 2005

Balatonvilágos

Július 8. péntek 1900 Ökörsütés alatt 
táncház a Bakony néptánc-együttessel

Július 9. szombat 0730 Zenés ébresztõ
a Várpalotai Fúvószenekarral mazsorettekkel

1000 Megnyitó
fellép a Világosi Népdalkör és határon túli nép-
dalkörök (Gímes, Telekfalva) 
1000-1400 Borbemutató
1000-1400 Sportrendezvények több helyszínen 
1000- Kézmûves foglalkozások
gyerekeknek
1000-1600 Véradás az Óvodában
1430 Váchartyán
1500 Sajtótájékoztató
1500 Rudi bohóc
1600 Ars Nova növendékei
1700 Vásári komédia, paródiák
1800 Balaton Xylofon
1900 CSOCSESZ
2000 Sun Machine - Latin zene 
2100 Utcabál
2200 Tûzijáték
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TTTT
isztelettel megköszönjük minden támogatónak, hogy hozzájárult a községi
gyermeknap sikeres lebonyolításához. A pénzbeli támogatás mellett
gyümölccsel, édességgel, enni- és innivalóval, ajándéktárgyakkal, szolgál-

tatással, segítõ munkával tették emlékezetessé a résztvevõ gyerekek számára május
utolsó szombatját. A felajánlásokból valósulhattak meg a különbözõ programok és
a gyermekek megvendégelése, illetve a különbözõ versenyek vetélkedõk nyerte-
seinek díjazása. Ezen felül minden óvódás és iskolás ajándékcsomagot valamint
iskolai emblémával ellátott kitûzõt kapott.

Az óvodás és iskolás gyermekek nevében még egyszer köszönjük!

Melisek János alpolgármester Pernecker Antalné igazgató
szervezõ szervezõ

 Támogatóink  

Pénzbeli támogatás Gyümölcs, édesség, enni- és 
innivaló, ajándéktárgyak 

Szolgáltatás, szervezési 
és lebonyolítási munkák 

Balatonvilágos Község 
Önkormányzata 

Coca Cola Beverages 
Magyar ország Kft. 

Lengyel Dezsõ - légvár 

Balaton Fruit Kft. Barna Cukrászda üzemeltetõje Balatonkenesei Rendõrõrs 
Balatonvilágos Jövõjéért 

Alapítvány 
Csepi Sándor Iskolai Szülõi 

Munkaközösség 
Balatonvilágosi Nõk Egyesülete Gallai Antal Fejér Megyei 

Mentõszervezet 
Melisek János Kobolák József Petrányi Dezsõ - 

falmászás 
Pernecker Antal Molnár János Az iskola tanárai, tanítói 

Rieth Gábor Töttössy Péter 
Zepetnek Nyomda 

Kõhalmi Alexandra és 
Minkóné Hegyi Katalin 

óvónõk 
Horváth Csaba Vörös József Velõ Zsolt és Plank Csaba 

mentõsök 
Takács Károly Vöröskereszt Vöröskereszt 
Berkes Ferenc Nyugdíjasklub Nyugdíjasklub 

Boda Pál Paróczai Gábor Horváth Gyöngyi védõnõ 
Id. Nagy Lajos Hanák Attila Balatonfüredi ÁNTSz 

Mokány György Sovány Dénes Molnár István 
Pap Zoltán Erdélyi Józsefné Településüzemeltetési 

Intézmény dolgozói 
Id. Szabó István Fekete Barnabásné Tenki István nyugdíjas 

igazgató 
Kaló István Krutzler László Fekete Barnabás 

polgármester 
Kõszegi Mihály Danka és Társai Kft 

Balatonfõkajár 
 

Mihalovics Miklós Fodor Bt Siófok  
Szombathyné Kézi Aranka Royal Pékség Siófok  

Kovács Béla Gastro 11 Kft Siófok  
 Szabó Kereskedelmi Kft Siófok  
 Iskolai Szülõi Munkaközösség  
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Folytatás a következõ számban...

(...folytatás a 3. oldalról)

Táborozások
Téli sítáborban 22 tanuló 2 nevelõvel vett részt Szlovákiában február

elején.
Nyári táborba az alsó tagozatosok jelentkezhettek, 18 tanuló 2

nevelõvel töltött egy hetet  Csillebércen június végén.
Nyári napközis táborokat  szervezünk június végétõl úszás, tenisz,

kirándulások  és vitorlázás programokkal. 
Korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások 
A tanulók túlnyomó többsége igénybe vette legalább egy alkalom-

mal az iskolai korrepetálást.
A korrepetálást gyerek és tanár közel azonos arányban

kezdeményezte, és a tanulói kérést minden esetben teljesítették a kol-
legák. A leggyakrabban elõforduló tanulói kérések: 

2.osztályban olvasás, nyelvtan, matematika
5. osztály matematika, nyelvtan, irodalom, angol, természetismeret
7. osztály matematika, fizika, kémia, földrajz, német, irodalom,

nyelvtan, történelem
A kérés oka általában a tananyag nem értése és gyakorlás, a

hiányzások miatti pótlást nagyon kevesen kérték
A korrepetáláson a megjelenés 2. és 7. osztályban 50%-os, az 5.

osztályban 81 %-os. 
A távolmaradás oka általában: a tanuló nem tartotta fontosnak,

megtagadta vagy elfelejtette a korrepetálást.
A tanulók egy kivétellel hasznosnak ítélték meg a korrepetálást,

összességében elégedettek voltak, továbbra is igénylik ezt a fajta
segítségnyújtást.

Minõségcélok megvalósulása
Az iskolába a tanév során nem érkezett szülõi részrõl a gyermek

emberi méltóságának megsértésével kapcsolatos panasz.
A tanévben egy fegyelmi eljárást folytattunk le. A határozat

felfüggesztett büntetés volt.
A tanév során négy alkalommal történt tanulói károkozás. A

kártérítés 3 esetben megtörtént, egy esetben az osztályfõnök nem
tájékoztatta a szülõt az SzMSz-ben rögzítettek szerint, így a kártérítési

eljárás sem indulhatott meg.
A tanulók számítógéphez való hozzáférését, az Internet-használatot

a tanórákon felül a könyvtárban biztosítottuk.
A védõnõ – a felsõ tagozaton – rendszeresen tartott az egészség-

védelemhez kapcsolódó órákat illetve részt vett a gyermeknapi
egészségvédelmi feladatok tervezésében, végrehajtásában. A
gyerekek érdeklõdõk, szívesen fogadták ezeket az órákat. Az alsó
tagozaton bármikor fordulnak az osztályfõnökök a védõnõ felé, nagy-
on készséges.

A szûrõvizsgálatok, oltások idõpontjai az osztálynaplókban bejegyzésre
kerültek.

A tanév során drogprevenciós foglalkozásokat a felsõs osztá-
lyfõnöki órákon illetve a 6. és 8. osztályban az egészségtan tantárgy
óráin tartottunk.

A balatonkenesei rendõrõrs munkatársa segítségével az 1. osztály-
ban és a felsõ tagozaton közlekedési ismeretek bõvítését célzó illetve
bûnmegelõzéssel kapcsolatos foglalkozások voltak.

A tanév során októbertõl április végéig sportolási lehetõséget biz-
tosítottunk az intézmény dolgozói részére. A részvételi arány nem éri
el a 15%-t.

Nemzeti ünnepeinket illetve megemlékezéseinket a munkaterv
alapján megtartottuk. Nem tervezett megemlékezés volt József Attila
születésének 100. évfordulója. Ez alkalomból minden osztály
részvételével projektnapot tartottunk. 

A szülõkkel való együttmûködés fejlesztése érdekében vállaltuk,
hogy rendszeresen informáljuk õket az óvodai, iskolai élet történé-
seirõl.

Kérdõíves mérésünk alapján megállapítható 
Rendszeresen kapott tõlünk információt a szülõk több, mint 90%-a.
Az óvodában személyesen és üzenõ útján, az iskolában fõleg

személyesen illetve ellenõrzõ útján szerzik információikat a szülõk.
Nagyon sokan kapnak információt a Világosi Hírmondóból.  

Az információ mennyiségével a szülõk több, mint 90%-a elégedett.
Az információk többségét az óvodavezetõtõl, óvónõtõl illetve osztály-
tanítóktól, osztályfõnököktõl kapják a szülõk. A szaktanároktól nagy-
on kevés információ jut el a szülõkhöz.

A szülõk több, mint 70%-ának volt tudomása arról, hogy gyermeke
iskolai korrepetáláson vesz részt.

A szülõi értekezletek látogatottságát jelenléti ívvel dokumentáltuk az
osztálynapló hátuljában. 

Az intézményi elvárások ismertetése a szülõkkel az elsõ összevont
szülõi értekezleten megtörtént. Tanév végén a nyár veszélyeirõl
tájékoztattuk a rendõrség munkatársával a szülõket. A Világosi
Hírmondóban folyamatos tájékoztatást kaptak az iskola történéseirõl.

A szülõi munkaközösség átalakítása megtörtént, az SZM elnök a
nevelõtestület értekezleteire, az igazgató az SZM gyûléseire
meghívást kapott.

Az iskola rendezvényein rendszeresen, aktívan mûködnek közre a
szülõk, mely munkáért köszönettel tartozunk.

Gyermekvédelmi tevékenység
Pedagógiai programunk szerint nyilvántartjuk a beilleszkedési,

magatartási nehézségekkel küszködõ, a tanulási kudarcnak kitett és a
szociálisan hátrányos helyzetben élõ tanulókat. Az óvoda és az osztá-
lyfõnökök jelzései alapján összesen 65 fõt tartunk nyilván, a mi 10
fõvel több a tavalyinál. 

Az családsegítõk felé benyújtott esetészlelések száma 19 volt,
családlátogatások száma 9.

A tanulási képességeket vizsgáló szakértõi bizottsághoz 17 fõt
irányítottunk, a javaslatok visszaérkezése folyamatos.

Balesetek megelõzése 
Tanév elején az elsõ tanítási napon minden gyermeket tájékoztattak

az osztályfõnökök az iskola veszélyforrásairól, illetve ismertették a

Megnevezés Eredmény
Atlétika diákolimpia õszi for-

duló II.kcs. fiú
csapat ezüstérem, egyéni
összetett arany, és bronz

Atlétika diákolimpia tavaszi
forduló II.kcs. fiú

csapat ezüstérem, egyéni
összetett bronz

Atlétika diákolimpia tavaszi
forduló II.kcs. lány

egyéni összetett arany

Kistérségi játékos sportverse-
ny 4 iskolával

2. helyezett csapat

Enyingi Török Bálint Napok,
az alsó tagozatosok játékos

ügyességi versenyen 

elsõ helyezés

Felsõ tagozat diákolimpia
atlétika körzeti forduló

Egyéni elsõ helyezés 2db,
második helyezés 2db, har-
madik helyezés 4 db, csapat

második helyezés 1 db.

Felsõ tagozat diákolimpia
atlétika megyei forduló

Egyéni 4. és 5.helyezés

Felsõ tagozat diákolimpia
úszás  

Körzeti 1. és 2. hely , megyei
4. hely

Diákolimpia triatlon Országos döntõbe jutott 4 fõ

Diákolimpia  karate Országos 1. hely

Kisiskolák labdarúgó
versenye IV. kcs.

Megyei döntõs 
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Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt havi cikkemben né-

hány szóban ismertettem Önökkel
a gyermekeinkre leselkedõ veszély-
forrásokat a nyári idõszakban.
Kaptam egy telefonhívást, melyben

arra hívták fel a figyelmemet, hogy fontosnak tartanák azt, hogy
jelezzem az Önök irányába azon veszélyforrásokat is, amelyek a
strandokon és a Balatonban fürdés során leselkednek a kicsikre.
Úgy gondolom, hogy elsõként ki kell emelni azt a tényt, hogy a
gyermekek hat éves kor alatt nem tartózkodhatnak felügyelet
nélkül a vízben, mivel ott komoly veszélyeknek vannak kitéve.
Emellett az sem elhanyagolható, hogy ismertessük velük annak
veszélyeit is, hogy a hideg vízbe soha ne menjenek felhevült testtel
és a vízi jármûrõl se ugráljanak le így.

Sajnos az elmúlt években több ilyen tragédia is történt a
Balatonon és egyéb folyó és álló vizekben ezért nagyon fontos ezen
tények ismertetése a gyermekekkel. 

A strandokon szinte már mindenhól vízi mentõk látnak el
szolgálatot, akik egyébként kiképzett életmentõk is, és komoly
egészségügyi képzettséggel is rendelkeznek. Ezen személyek
nagyon szívesen segítenek minden esetben a bajba jutottakon még
a kisebb sérülések ellátása során is. 

Idén, a már megszokott menetrend szerint a helyi rendõrök
közül elkezdték szolgálatukat a kerékpáros kollégáim is. Ennek

fontossága abban rejlik, hogy így igen hatékonyan tudunk fellépni
a strandlopások ellen, és egyben segítõ jelleggel is fel tudunk lépni
a strandokon, nyaraló övezetekben. 

Az elmúlt egy hónapban Balatonvilágoson egy kiemelt
bûncselekmény történt, mely során egy ismeretlen álarcos férfi
ment be a vasútállomásra és ott egy fegyvernek tûnõ tárgy
felmutatásával a bevétel átadására kényszeríttette a szolgálattevõt.
A bûncselekmény elkövetése késõ esti idõpontra tehetõ. Az eljárást
a Balatonalmádi Rendõrkapitányság Bûnügyi  Osztálya folytatja. 

Történt egy betörés is a településen, mely során az elkövetõ(k) az
ablakra szerelt rácsot bontották le és így hatoltak be a lakásba, ahol
mindent felforgattak az értékeket keresve. 

Fontos szerepe van tehát annak a ténynek, hogy mennyire adunk
a vagyonbiztonságunkra és mennyire figyelünk oda egymásra. A
második esetben a kérdéses ház egyébként teljesen a falu szélén
egy elhagyatott helyen volt található, így tulajdonképpen
nyugodtan dolgozhattak az elkövetõk.

Kérem Önöket, hogy vigyázzanak az értékeikre és elsõsorban
pedig saját magukra és gyermekeik testi épségére. 

Minden kedves Olvasónak kívánok jó és kellemes pihenést a
nyár folyamán.

Tisztelettel:
Angyal Gábor r.fhdgy

õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

balesetvédelmi szabályokat. A technika, kémia, fizika és testnevelés
órákon a nevelõk folyamatosan felhívják a tanulók figyelmét a veszé-
lyforrásokra. Nyolc napon túl gyógyuló tanulói baleset az iskolában
egy volt. 

Óvodai munka
Az óvodában 35 beíratott gyermek járt az idei tanévben.
A játékot a fontosságához híven kiemelten kezeljük. A foglalkozá-

sokat úgy szervezzük, hogy egybefüggõ játékidõt biztosítsunk a nap
folyamán minimum kétszer 1,5-2 órás idõtartamra.

Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi nevelésre. Hetente több-
ször játszunk anyanyelvi játékokat, artikulációs gyakorlatokat
végzünk. Ezenkívül logopédus is foglalkozik heti 3 órában  6 gyer-
mekkel (pöszeterápia és dyslexia megelõzés). A logopédus
elmondása szerint a gyerekek aktívan vettek részt a foglalkozásokon. 

A gyermekeket bevonjuk környezetük szebbé tételébe. Ünnepi alka-
lmakkor saját alkotásaikkal díszítjük falainkat. A tanév végére házi
kiállítást rendeztünk a gyerekek munkáiból. Igyekeztünk minden tan-
ult technikából ízelítõt adni.

Nyílt mûsort két alkalommal rendeztünk a második félévben.
Farsangot közösen a szülõi szervezettel, valamint az Anyák napját.

Nemzeti ünnep alkalmával (március 15.) zászlókat, kokárdákat
készítettünk, amelyeket a Szent István parkban helyeztünk el kis vers
kíséretével.

Kirándulni két alkalommal voltunk a tanév végén. Néhány szülõ
segítségével a veszprémi állatkertben egész napos program
keretében szerezhettek tapasztalatot a gyermekek a vadon élõ álla-
tokról. Egy délelõtt a siófoki Tûzoltóságon tettünk látogatást. 

Rendszeresen megtartjuk a gyermekek születésnapját, erre apró
ajándékokat készítünk nekik.

Tizenhat gyermek járt hittanra, úszásoktatásra négy szülõ tartott
igényt, ebbõl két szülõ idõközben meggondolta magát és gyermekét
nem járatta.

A gyermeki elégedettségmérés szerint a gyermekek legkedveltebb

tevékenysége a csoportszobai és udvari játék, az élményszerzõ, és
mozgással járó tevékenységek. (Színház, kirándulás, óvodai testn-
evelés). Kedvelt még a mesehallgatás, körjáték, festés, iskolában tar-
tott testnevelés, az úszás, és a hittan.

Elégedettek a gyerekek az óvodai étkezéssel is. A gyerekek egy
része nem kedveli a tanulás jellegû tevékenységeket, mint daltanulás,
mondóka-verstanulás, környezetismereti beszélgetés.

Legkevésbé szeretik az alvást. Felmérésünk alapján a gyerekek
döntõ többsége elégedett az óvodai élettel, a felkínált tevékenységi
formákkal.

Szombatonként 5 alkalommal iskola-elõkészítõ foglalkozást
szerveztünk közösen az általános iskola tanítóival, bevonva  a
környezõ települések óvodásait. Ebbõl egy játékos testnevelési
vetélkedõ volt februárban, a többi pedig -áprilisban- óvodai testn-
evelés, játszóház, matematika, anyanyelvi foglalkozás, népi játék,
agyagozás. A foglalkozásokhoz kapcsolódóan a szülõk számára
tájékoztatást tartott a tanító néni. 

A szülõkkel rendszeresen kapcsolatban vagyunk, szülõi értekezletet
négyet tartottunk az év folyamán, melyen 58 szülõ vett részt, átlagban
15 fõ egy-egy alkalommal. Az óvodai fogadóórán 6 szülõ érdeklõdött
gyermekérõl, és kilencen jöttek el a nyílt napra.

Gyermekbaleset egy történt a tanév folyamán. 
Összegzõ értékelés
A tanévre kitûzött munkatervi feladatok és minõségcélok szinte

maradéktalanul megvalósultak. Az elégedettségi mérések tapaszta-
lataiból levontuk a következtetéseket és megtesszük a szükséges vál-
toztatásokat. Munkánk feltételeit példaértékûen biztosítja a fenntartó,
különleges programjaink megvalósulásához segítséget kaptunk a
helyi gazdálkodó egységektõl és társadalmi szervezetektõl, a szülõi
munkaközösségtõl.  Továbbra is számítunk a szülõk támogató
együttmûködésére, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, hisz
felelõsségünk közös, a gyermek fejlesztését csak együtt tudjuk sik-
eresen megvalósítani.

Kõhalmi Alexandra
vezetõ óvónõ

Pernecker Antalné
igazgató
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Tisztelt Szerkesztõség!
Olvastam a balatonvilágosi Hírmondóban, hogy régi fotókat kérnek.

Két képem van, ami a pályán készült, a futballistás kép, van már úgy
46 éves, a gúlás körülbelül negyven. A harmadik kép a gazdasági
házakról készült, még a kezdet kezdetén. A negyedik a mostani Csók
István sétány kb. 47 évvel korábban. Érdemes összevetni a régi és a
mostani állapotot. Szívélyes üdvözlettel:

Szalayné Zsuzsa néni
Íme, az elsõ olvasónk, aki megfontolta kérésünket, leporolta a régi

fotókat és elküldte nekünk, hogy bemutathassuk Önöknek. Továbbra is
szeretettel várjuk a fotókat, amelyeket az újságban való megjelenés után
természetesen visszajuttatjuk a tulajdonoshoz.

Köszönettel: Szerkesztõbizottság


